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Rune Lindholm föddes 1922 och växte upp i den lilla byn 
Arvliden, 8 km nordväst om Lycksele. I boken Mitt liv 

En färd genom nio årtionden har han bl.a. beskrivit sin barn- 
och ungdomstid och hur de få hushållen i Arvliden hade sitt 
dagliga liv under 1920- och 1930-talen. Redan som 8-åring 
fick han på traditionellt sätt arbeta med olika sysslor på går-
den. Dessutom skulle vinterveden sågas och huggas. Efter en 
kort skolgång samt militärtjänstgöring beslöt han sig för fort-
satt utbildning och då helst till något inom skogen. 

I den första delen av boken med livet i Arvliden som cen-
trum och med detaljrika och livfulla beskrivningar av olika 
dagliga sysslor, finns många skogshistoriskt intressanta av-
snitt. Initierat och med god iakttagelseförmåga förklarar 
författaren arbetsrutiner och skeenden inom skilda områden 
och under olika årstider. Efter skolgångens slut, d.v.s. vid 13-
14-års ålder, fick alla yngre män i Arvliden och på de flesta 
platser i Norrlands inland, börja arbeta i skogen. Något an-
nat fanns inte att tillgå. Men det var inte alltid som konjunk-
turerna var goda och bolagen kunde erbjuda arbetstillfällen. 
Rune Lindholm började med sin far delta i skogsarbetet som 
huggare men sysslade även med stämpling, taxering och flott-
ning. Fadern och de flesta i omgivningen organiserade sig i 
SAC; d.v.s. hos syndikalisterna vilket enligt Lindholm var 
både logiskt och gav bättre förtjänst än tidigare. 

I den andra delen av boken berättar författaren varför det 
av olika anledningar inte blev inom skogsbruket som han val-
de att utbilda sig. I stället studerade Lindholm inom väg- och 
vattenbyggnadsområdet och gjorde karriär i Vägverket bl.a. 
med placering i Umeå fram till pensioneringen.

Arvliden har idag inga ”vinterboenden” utan där finns nu 
enbart fritidshus.

För de skogshistoriskt intresserade läsarna är givetvis de 
fint fångade miljöerna och beskrivna människorna av stort 

intresse. Mycket av det han tar upp, har redan beskrivits av 
andra. Men ändå kompletterar och förstärker författaren 
vårt kunnande om skogsarbete och skogsbruk i Västerbot-
tens inland mellan världskrigen. Särskilt förhållandet mellan 
de anställda och arbetsgivaren beskrivs med distans och res-
pekt. Hierarkier fanns och tillämpades. Det företag han för 
det mesta arbetade åt, anges i boken för övrigt enbart som 
Bolaget.

Lindholms bok är fint formgiven, har utmärkta illustratio-
ner och är ett mycket bra exempel på hur man kan ge ut 

en bok på eget förlag och i en blygsam upplaga. Kanske skulle 
en professionell redigering ha gjort boken mera lättläst men 
detta är en randanmärkning. 

Det är önskvärt att fler människor med bakgrund och yr-
kesverksamhet inom skogsbruket skriver ner sina levnads-
minnen på liknande sätt som Rune Lindholm gjort. Och 
gärna då av personer som kämpade på med yxa och såg, som 
brosslare, körare eller kanske kocka. Alltför snabbt försvinner 
kunskaper och åsikter om sådant som rör teknikutveckling, 
förändrade metoder och arbetsförhållanden. Idag kan man 
utan stora kapitalinsatser trycka och ge ut vackra och trev-
ligt utformade böcker i ganska små upplagor – böcker som 
är värdefulla för vårt vetande om tider som svunnit inom 
skogsbruket.

Ulf Viklund
Ordförande för Skogsmuseet i Lycksele 1980 – 2006

Boken Mitt liv En färd genom nio årtionden finns att köpa hos 
Skogsmuseet i Lycksele; tel. 0950 -379 45 eller genom dess hem-
sida www.skogsmuseet.se

Familjen Lindholm med författaren 
mellan föräldrarna Edla och Einar

En färd genom nio årtionden
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Skogshistoriska Sällskapets exkursioner 2011

Tisdag

14 
Juni

Torsdag

26 
Maj

Motlutsflottning
–är det möjligt?
Tema:
Exkursionen�i�Ljusnan-Dellen�området�
handlar�om�motlutsflottning,�skogsarbetar-
byarnas�historia�och�malmtransporterna�till�
Moviken�från�de�mellansvenska�gruvorna.

Tid:
Torsdagen�den�26�maj�2011�
kl�09�till�ca�kl�16.

Vägbeskrivning:
Samling�vid�golfbanan�SO�Ljusdal�
ca�500�m�efter�vägen�mot�Hybo.�
Medtag�eget�morgonkaffe.

Lunchplats:
Rossåsens�fäbodar�kl�12.15-13.30.

Exkursionsledning:
Gunnar�Dahlberg
Bruno�Frank

Exkursionsavgift:
150�kr�per�deltagare.

Anmälan:
Senast�den�19�maj�2011�till�Gunnar�
Johansson.�Tel.�026-194237.�
E-post:�ingun.johansson@telia.com

Skog och järn 
–skogens roll och 
spåren av Europas 
äldsta industrimiljöer
Tema:
Norbergs� bergslag� är� ett� av� landets� äldsta�
med�en�1000-årig�historia�av�bergsbruk�och�
storskaligt�skogsbruk.�Vid�Olsbenning�utan-
för�Norberg�har�arkeologer�grävt�ut�en�av�
Europas� äldsta� masugnar� från� 1100-talet,�
Lapphyttan,� som� senare� blivit� föremål� för�
en�rekonstruktion�i�full�skala�vid�Nya�Lapp-
hyttan.�Vad�har�behovet�av�träkol�betytt�för�
omvandlingen�av�Bergslagens�skogar�sedan�
1000-talet�e�Kr?

Tid:
Tisdagen�den�14�juni�2011,�
kl.�09.30�–�senast�17.

Plats:
Samling�på�Elsa�Anderssons�konditori�
i�Norberg�kl.�09.30.�Transport�under�exkursi-
onen�sker�i�egna�bilar.�Det�blir�mindre�vand-
ringar�under�dagen.�Kaffe�och�lunch�ingår.

Vägbeskrivning:
Norberg�ligger�mellan�Fagersta�och�Avesta�
cirka�4�mil�västnordväst�om�Sala.

Exkursionsvärdar:
Norbergs�kommun�och�Bergvik�Skog�

Exkursionsledning:
Gert�Magnusson,�Riksantikvarieämbetet
Ing-Marie�Pettersson�Jensen,�Norbergs�
kommun.

Exkursionsavgift:
150�kr�per�deltagare.

Anmälan:
Anmälan�görs�senast�den�9�juni�till�
Hans-Jöran�Hildingsson�per�e-post�
hans-joran.hildingsson@skogssallskapet.se�
eller�tel.�031-335�66�31.

Foto: Anders Helin
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Skogshistoriska Sällskapets exkursioner 2011

Lördag

18 
Juni

Onsdag

17 
AugBanbrytande 

forskning i Vindeln
Tema: 
Skogshistoriska�Sällskapets�exkursion�på�
försöksparkerna�Kulbäcksliden�och�Svart-
berget�18�juni�2011
�–�en�exposé�över�forskning�på�försökspar-
kerna�Kulbäcksliden�och�Svartberget�under�
100�år.�
Presentationspunkter:

●● Presentation�av�Försöksparkerna
●● Degerö�stormyr,�Världens�första�

� gödslingsförsök�
●● Tjärbränning�och�pottaska�
●● Schottes�proveniensförsök�och�

� andra�långsiktiga�försök�
●● Miljöövervakning,�luft,�ozon,�referens�

� mätningar�
●● Kausal�forskning�(segel�och�stag) 

Tid: 
18�juni�2011

Plats: 
Samling�på�plats�i�Vindeln�som�meddelas�
senare�kl�09:00�

Vägbeskrivning: 
ca�10�km�väster�om�Vindeln�efter�väg�355.��

Exkursionsvärdar: 
SLU�och�Norra�skogsägarna

Exkursionsledning: 
Björn�Elfving,�SLU�och�Erik�Valinger,�Skogs-
historiska�sällskapet

Exkursionsavgift:
150�kr�per�deltagare.�Norra�skogsägarna�
bjuder�på�fika�och�fältlunch!

Anmälan:
Senast�den�3�juni�till�Erik�Valinger,�SLU,�
Skogens�ekologi�och�skötsel,�901�83�Umeå,�
Tel:�090-786�83�35�
E-post:�erik.valinger@slu.se

Röster från skogen – 
människor och natur på 
Bredfjället
Tema:
På�temat�Röster�från�skogen�presenteras�
tvåhundra�år�på�Bredfjället,�den�ännu�näs-
tan�väglösa�storskogen�i�Bohusläns�inland.�
Glimtar�av�Bredfjället�från�förr�och�nu:�

●● Inte�alltid�granskog
●● Mödans�marker
●● Glömda�gläntor
●● Så�befolkades�Bredfjället
●● Vargens�land
●● Moderna�tider

Tid:
Onsdagen�den�17�augusti�2011,�kl.�09.30�–�
senast�15.30.

Plats:
Samling�vid�järnvägsstationen�i�Ljungskile�
kl.�09.30.�
Transport�under�exkursionen�sker�i�egna�bi-
lar.�Det�blir�skogsvandringar�under�dagen.
Kaffe�och�lunch�serveras�i�skogen.�Och�nå-
gon�överraskning!

Vägbeskrivning:
Ljungskile�ligger�längs�E6:an�ca�6�mil�norr�
om�Göteborg�och�ca�15�km�söder�om�
Uddevalla.
Det�går�att�åka�tåg�till�Ljungskile…

Exkursionsvärd:
Stiftelsen�Skogssällskapet

Exkursionsledning:
Stefan�Edman,�författare,�biolog,�förelä-
sare�och�krönikör
Hans-Jöran�Hildingsson,�Stiftelsen�Skogs-
sällskapet

Exkursionsavgift:
150�kr�per�deltagare

Anmälan:
Senast�den�12�augusti�till�Hans-Jöran�Hil-
dingsson�på�e-post:�hans-joran.hildings-
son@skogssallskapet.se�
eller�telefon�031-335�66�31
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Torsdag

15 
Sept

Lördag

27 
Aug Nordisk skogshistorisk 

konferens 2011
I�år�är�det�Finlands�tur�att�arrangera�den�
Nordiska�skogshistoriska�konferensen.�
Ansvarig�är�Markku�Rauhalahti
Paalikatu�13,�33400�TAMPERE
rauhalahti@kolumbus.fi
+358�50�68980

Avresa den 15 september� till� Helsingfors-
Vanda� flygplats� varifrån� charterbuss� avgår�
kl�12.30.Under�dagen�beses�Saima�kanal�på�
Karelska�näset�och�Viborg�där�övernattning�
sker.

Den 16 september�beses�bl�a�Raivola�lärkbe-
stånd� som� planterades� 1750,� numera� värl-
darv.�Levashova�minnesskog�med�
47�000�av�Stalins�offer.�Övernattning
�i�Punkaharju.

Den 17 september�beses�Finlands�
Skogsmuseum�LUSTO�och�arboretumpar-
ken.�Nordiskt�seminarium�på�Lusto.�
Övernattning.

Den 18 september�buss�till�Vanda�flygplats,�
Helsingfors.�Under� resan�beses�bl�a�Veten-
skapscentrumet�Heureka�i�Vanda.�
Flyget�går�kl�17.

Anmälan görs direkt till�Markku�Rauhalah-
ti.�Antalet�svenska�platser�kan�vara�ca�10.�
Först�till�kvarn….

Det�är�viktigt�att�snabbt�ordna�med�vi-
sum.�Undertecknad�översänder�gärna�an-
visningar�härför.

Gunnar Johansson 

Skogshistoriska Sällskapets exkursioner 2011

Från karp till gran – 
unik landskapshistoria i
Tema:
I� Gustafsborg� söder� om� Perstorp� kan� man�
studera� en� för� Sverige� unik� form� av� land-
skapshistoria;�spåren�efter�vattenbruk�med�
anor� från� 1100-talet.� Här� har� man� nyttjat�
de�naturliga� förutsättningarna� i� ett�dödis-
landskap� genom� att� dämma� upp� små� vat-
tendrag�för�att�därmed�skapa�blomstrande�
vattenbruk.

Det�var� cistersiensermunkarna� som� intro-
ducerade� kunskapen� om� vattenbruk� och�
karpodling�på�denna�sida�av�Östersjön�och�
byggde�de�första�dämningarna.�Med�refor-
mationen�försvann�både�munkarna�och�kar-
podlingarna.

Karpodlingarna� och� storskaligt� vatten-
bruk� på� samma� marker� återupptogs� 450�
år� senare� av� nya� invandrare� som� vid� upp-
dämningsarbeten�ofta�stötte�på�munkarnas�
bortglömda�dammar.�
Fiskodlingens� lönsamhet� förblev� god� fram�
till� första� världskriget.� I� dag� är� det� mesta�
återfört�till�skogsmark�eller�äng,�men�ca�400�
ha�uppdämd�våtmark�finns�kvar�och�vittnar�
om�områdets�speciella�historia.�

Tid:
Lördagen�27�augusti.

Plats:
Samling�på�Perstorps�Golfklubbs�parkering�
kl.�0900.�Transport�under�exkursionen�sker�
i�egna�bilar.�Det�blir�mindre�vandringar�un-
der�dagen.�Kaffe�och�lunch�ingår.

Exkursionsvärd:
Gustafsborgs�Säteri�AB

Exkursionsledning:
Karl�Lennart�Wendt
Maarit�Kalela-Brundin,�SHS

Exkursionsavgift:
150�kr�per�deltagare

Anmälan:
Anmälan� göres� senast� den� 20� augusti� till�
Karl�Lennart�Wendt,�tel�0435�–�35498,
epost:��kl.wendt@gustafsborg.se�
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HUNDRA ÅR AV 
HUMANISERING OCH 
RATIONALISERING I SKOGEN
Skogsarbetet vid 1900-talets början och begynnande humanisering

Systemet för råvaruanskaffning till storskalig industri-
ell träförädling föddes när ångsågar började byggas på 

1850-talet vid Norrlandskusten. Arbetskraft för virkesdriv-
ningen blev bönderna, jordlösa bybor och vandringsarbetare. 
De hästägande bönderna blev drivningsentreprenörer. Skogs-
blocken/skifterna auktionerades ut, lägstbjudande vann. Kö-
rarna anställde huggare. Kontrakten skrevs på hösten. Sedan 
byggdes kojor och preparerades basvägarna till flottleden. 
Från trettondagen till is- och snövägarnas vårförfall pågick 
drivningen med hög intensitet. Raka ackord, handredskap, 
hårt jobb, prestationstävlan, frekventa olycksfall. Dragiga och 
rökiga eldpallskojor. Sjukdomsalstrande sanitära brister och 
ensidig kost enligt observationer av flera provinsialläkare. 
Men där fanns också gemenskap, frihetskänsla och yrkesstolt-
het. Arbetsfolket levde på krediter i handelsboden. Vid som-
marens slutavräkning hände det att skogsarbetaren stod på 
minus om vintern varit vrång.

En humanisering, väckt 1907 av provinsialläkaren Adolf 
Hassler och jägmästaren Anders Holmgren i statsskogsbruket, 
kom lokalt igång på 10-talet i form av bättre kojstandard. När 
Skogshärbärgeslagen år 1920 antagits och en statlig inspek-
tion inrättats spred sig långsamt en kombination av accepta-
bel kojstandard och kocklagad mat. 

Rationalisering och humanisering 1940-95
Kring 1940 övertog skogsbolagen det direkta arbetsgivar-
ansvaret för skogsarbetarna (”insourcing”) och inledde en 
systematisk rationalisering, med inspiration från industrins 
arbetsstudiebaserade tayloristiska modell och med inslag av 
humanisering. Kollektivavtal och regionala ackordsprislis-
tor upprättades, vilket medförde förtjänsttrygghet och mera 
rättvisa löner. De manuella redskapen och metoderna blev 
effektivare och ergonomiskt bättre. Bra kojförläggningar och 
kocklag blev standard. Produktiviteten ökade. Arbetsforskar-
na blev viktiga aktörer i utvecklingen.

Efter det att mekaniseringen av skogsarbetet kommit igång 
på 50-talet, med såväl effektivisering som humanisering som 
motiv, avlöste de tekniska innovationerna varandra i högt 
tempo. Maskintillverkarna blev huvudaktörer i utvecklingen. 
Produktiviteten steg kraftigt. Skogsföretagens förvaltnings-
personal hade fullt upp i att hänga med organisatoriskt och 
kunskapsmässigt. Mekaniseringen skenade. Människan och 
naturen glömdes bort en period. Följden blev ackordstressade 
och olycksfallsdrabbade skogsarbetare, stora hyggen, körska-
dor på skog och mark,. På 70-talet kom revolten – skogsar-
betarstrejk för månadslön och mindre riskfyllt arbete, stark 
kritik för naturskövling i media och av kända författare. 

Foto: Nils Thomasson
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Efter bakslagen modifierade man tekniken så att den blev 
betydligt skonsammare mot naturen. Skogsarbetarna fick 
bättre arbetsmiljö och medinflytande. Staten lagreglerade 
såväl skogsbruket som arbetslivet. Facket, företagshälsovår-
den, arbetsforskarna och den statliga yrkesinspektionen blev 
relativt inflytelserika humaniseringsaktörer. Den gamla auk-
toritära ledningsfilosofin i skogsbolagen ersattes med mål-
styrning och delegering. Stimulerande lagarbete, med ansvar, 
samverkan och variation infördes i skogsarbetet, på många 
arbetsplatser. Det gällde såväl maskinförarna som de skogs-
arbetare som avverkade med motorsåg och sommartid skötte 
skogsvården. Den flyttbara raststugan blev mötesplats för ar-
betslagen.
 Kulmen på denna utveckling inträffade kring 1990, i slutet 
av en stark högkonjunktur, och gällde inte bara skogsbruket 
utan svenska näringslivet generellt. Produktivitetsutveck-
lingen hade varit svag sedan mitten av 70-talet. Att organisera 
arbetet såväl för hög produktivitet som med hög humank-
valitet ansågs vara möjligt 1990. Den nationella ekonomiska 
krisen 1991-93 knuffade emellertid utvecklingen i en annan 
riktning.

Outsourcing och avhumanisering 1992-2010
På 90-talet översvämmades Sverige av japanska och amerikan-
ska organisationskoncept. ”Lean production”/”downsizing” 
och ”outsourcing” kom väl till pass när den ekonomiska skru-
ven drogs åt. Storskogsbruket gjorde sig först av med de an-
ställda motorsågsarbetarna. Skogsvården klarade man till en 
början med att säsongsanställa de arbetslösa skogsarbetarna. 
Sedan tog snabbt framväxande entreprenörer helt över skogs-
vården. För den maskinella virkesdrivningen understöddes en 
tidigare inledd entreprenörisering. Entreprenörerna av båda 
kategorierna stimulerades till rationalisering genom pris-
press, modell Toyota.

 För drivningsentreprenörerna blev specialisering av ma-
skinförarna och raka tvåskift – i stället för det ”överlappande 

som gav omväxling – åtgärder för att klara den ekonomiska 
pressen. Maskinförarnas arbete har blivit mera ensamt och 
ensidigt samt styrt av Just in Time med minimala virkeslager. 
Samtidigt är maskinarbetet högt kvalificerat – ”dom jämför 
oss med stridspiloter” – och naturvårdshänsyn ingår. Den ty-
piske entreprenören – med två skiftgående maskiner och 2-4 
anställda - kör själv maskin på heltid och sköter företaget på 
en överhalvtid. Många förare tar sina matpauser i maskinhyt-
ten. De som klarar ensamarbete trivs fortfarande bra med 
jobbet, men branschen har påtagliga problem med rekryte-
ring av dagens ungdom. 

Rekryteringsproblemet är ännu större för skogsvårdsar-
betet, som på den svenska arbetsmarknaden hamnat i samma 
popularitetsklass som bärplockning. Lösningen har blivit im-
port av östeuropeiska arbetare och t o m östasiater. Systemet 
fungerar i huvudsak hyggligt men grava avarter i personalbe-
handling och arbetskvalitet förekommer.

Under denna avslutande epok har produktiviteten i stor-
skogsbruket stigit kraftigt samtidigt som arbetet delvis avhu-
maniserats. Tre humaniseringsaktörer – företagshälsovården, 
arbetsforskarna och Yrkesinspektionen – har helt försvunnit 
från arenan och facket är starkt försvagat. Även rationalise-
ringsaktörerna är reducerade. Under de allra senaste åren har 
produktivitetsökningen upphört. Dags för slutlig ”outsour-
cing” – till främmande land med mindre kravfyllda miljöer? 
Eller omtag på rationalisering och humanisering, med helt 
nya grepp? Det finns även ljuspunkter i pågående utveckling.

I den kommande årsskriften planerar författaren att kom-
ma med en längre essä om den beskrivna utvecklingen.

Vikarbyn i november 2010

Bengt Ager 
Fossil från den utdöda arten Homo ergonomicus 

scientae, variant Silvaticum (skoglig arbetsforskare).

Årsstämman i Jönköping 
den 22 mars 2011

Välkomna till Årsstämman den 22 mars. Vår 
värd är Skogsstyrelsen med Generaldirektören 
Monika Stridsman i spetsen. Vi kommer att vara 
i Skogsstyrelsens lokaler och vissa angränsande 
lokaliteter.

09.30  Kaffe med fralla i Kursgårdens kafeteria 
10.00  Monika Stridsman hälsar välkommen.
10.15  Dag Kihlblom berättar om Pärlälven med bilder.
11.00  Årsstämman i Kongressen.
12.15  Lunch på Guvernören
13.15  Monika Stridsman berättar om 
 Skogsstyrelsen idag och igår.
15.00  Avslutning. Kaffe.

Anmälan�om�deltagande�görs�till�
Gunnar�Johansson:
Tel:�026-194�237,�Mob:�070-51611�43�
E-post:�ingun.johansson@telia.com

Kassören har ordet !
Med denna tidning följer inbetalningkort för 2011. Avgifterna 
är desamma som föregående år, dvs Ständig medlem: 170 kr 
Årsbetalande: 270 kr Familj: 350 kr Studerande: 100 kr. 

Jag är mycket tacksam om betalning sker omgående så att 
vi slipper påminna. Likaså att Ni anmäler till mig adressändring 
eller upphörande av medlemsskap. 

Tack!
För fem års fint samarbete med 
fyra årsböcker och 16 nummer 
av Tidender. Tack alla kreativa 
kunniga skribenter samt form-
givare Anders Helin. Holmen, 
SCA, Sveaskog och Södra har 
varit generösa partners och vår 
styrelse har villigt ställt upp 
på förnyelse och utställ-
ningar. Nu lämnar jag plats 
för en yngre kraft.
 Orvar Redaktör
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Årsberättelse för Skogshistoriska Sällskapet 2010
Skogshistoriska Sällskapet är en ideell förening som verkar för att de skogshistoriska värdena uppmärksammas och bevaras 
samt främjar skogshistorisk forskning och kunskapsspridning. Sällskapet verkar också för att skogshistoriska kunskaper tas 
till vara och nyttiggörs.
För att främja sitt syfte anordnar Skogshistoriska Sällskapet sammankomster och exkursioner av olika slag, utger publikatio-
ner, delar ut priser samt bedriver annan med Sällskapets syfte förenlig verksamhet.
Styrelsen har under året hållit sex protokollförda möten, varav två i samband med årsstämman. Årsstämman hölls hos Hol-
men i Norrköping och Braviken den 24 mars och finns rapporterad i Skogshistoriska Tidender nr 2, 2010.

Aktiviteter under 2010.
Exkursioner
Under 2010 har planerats och genomförts sex exkursioner. Samtliga finns rapporterade i årets Skogshistoriska 
Tidender nummer 3.
Dessutom har de nordiska skogshistoriska sällskapen samt representanter  för  skogsmuseerna  i  Norden genomfört sitt årliga 
möte hos oss på Ombergs  turisthotell  med  två  dagars  exkursioner. Dessa finns refererade i Tidender nr 3, 2010.  
Under året har samarbetet fortsatt med Föreningen Skogen. Därmed har ett antal medlemmar från föreningen mot en avgift 
välkomnats delta i Skogshistoriska Sällskapets  exkursioner. 
Vi vill tacka våra exkursionsvärdar som på ett föredömligt och engagerat sätt ställt upp och anordnat mycket intressanta 
exkursioner för många entusiastiska deltagare.

Publikationer
Skogshistoriska Tidender har utkommit med tre nummer under 2010. 

Årsskriften 2010 skickades ut till medlemmarna i början av 2011. Redaktör för Skogshistoriska Tidender och 
Årsskriften 2010 har varit Orwar Roberntz. 

Priser
För att stödja och uppmuntra dem, som på olika sätt arbetar med skoglig forskning delar Skogshistoriska Sällskapet ut 
Örtugar – ett pris som Sällskapet instiftat. Priset består av ett diplom och en penningsumma. År 2010 uppgick den senare till 
5000 kr per Örtug. Pristagarna Örjan Kardell och Ingvar Karlsson har presenterats i Skogshistoriska Tidender nr 2, 2010

Ekonomi 
Jämfört med föregående år fick Sällskapet även detta år vidkännas ett minusresultat -9590 kr  
dock  betydligt lägre än fjolårets (-92437 kr).
En jämförelse visar att de viktigaste anledningarna till årets 
förbättrade resultat främst är följande (2009 års inom parantes)
Kraftigt ökade annonsintäkter. 161 000 kr (109 500)
Betydligt minskade kostnader för medlemsvärvning. 12 380 kr  (79 430)
–2009 stod Ombergsutställningen för merparten.
Minskade produktions– och tryckningskostnader för Tidender. 58 174 kr (76 970)
 –Vi utgav 3 nr istället för 4 nr.
Minskade kostnader för tryckning av årsskrift-10. 89 517 kr (128 125) 
Lägre frakt- och portokostnader. 28 802 kr (43 324)

Högre kostnader har fått vidkännas i främst följande fall.
Ersättning för annonsanskaffning. 21 344 kr (0 )
Nordiska mötet Omberg.  43 618 kr (0)
Administrationskostnader. 36 484 kr (3587)
 –Innefattar bl a kassörens arvoden för 2009 och 2010 

samt  engångskostnad för ett nytt medlemsregister.

Medlemmar 
Antalet medlemmar vid årsskiftet var totalt 965
Fördelat enligt följande:
Hedersledamot/-medlem     7

Ständiga/passiva       52
             / aktiva                    209   261

Årsbetalande enskilda och familjer  639
 ”                   studerande  11
 ”                   utlandsbosatta  15
 ”                   nytillkomna under året 32 697
 
 Totalt                          965
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Medlemsantalet har minskat något (14) jämfört med i fjol. Antalet nytillkomna medlemmar är 32 en liten ökning 
mot i fjol (30).

Sällskapet har satt upp delar av Ombergsutställningen på Kungajaktmuseet Hunneberg. Utställningen kommer 
att vara kvar till tidigt i vår. Vi har även haft ute annonser i tidningarna Skogen och Naturvetare som informerar 
om oss och om hur man blir medlem. Vi hoppas att dessa åtgärder kommer att bidra till ökad information om 
Skogshistoriska Sällskapet och att nya medlemmar strömmar till.
 Årets ekonomiska verksamhet i detalj redovisas i bilagorna.

För styrelsen för Skogshistoriska Sällskapet

Roger Asserståhl    Gunnar Johansson    Bengt Stenerås

HÄR KOMMER DET ATT 
LIGGA MATERIAL FRÅN SÖDRA
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SKOGSHISTORISKA SÄLLSKAPET
Årsbokslut�verksamhetsåret�2010

BALANSRÄKNING  kronor 2010  2009

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Plusgiro/Affärskonto�Nordea 65�497 603�623�

Bankmedel 500�000 0

Transaktionskonto�Skandiabank 237 237

Kundfordringar� � � 6�000 16�500

Annonsfakturor� � � 161�000 113�150

Upplupna�inkomsträntor�� 0 0

Summa 
omsättningstillgångar 732�734� 733 510 

Summa tillgångar  732 734 733 510

SKULDER OCH EGET KAPITAL 

Leverantörsskulder��������������������not1 163�645 149�761

Projekt�2� � � 27�880 27�880

Medlemsavg.�komm.�år�årsbet.� 790 5�300

Medlemsavg.�komm.�år�ständiga� 490 1�050

Summa kortfristiga skulder 192 805 183 991

Ingående balans eget kapital 549 519 641 955

Årets vinst/förlust -9 590 -92 436

Summa eget kapital 539 929 549 519

Summa skulder 

och eget kapital
732 734 733 510

not 1 Leverantörsskulder avser bl a tryckning av årsskrift 2010, 

porto Tidender 3/2010 och årsskrift 2010, arvoden, reseersättning och 

sociala kostnader 2010

SKOGSHISTORISKA SÄLLSKAPET 
Årsbokslut�verksamhetsåret�2010

RESULTATRÄKNING kronor 2010 2009

ÅRSRESULTAT

Intäkter

Medlemsavgifter

* årsbetalande 183�120 173�555

* studerande 700 1�200

* tidskrift ständiga medlemmar 35�290 30�045

Annonsintäkter 157�350 109�500

Bokförsäljning 5�200 16�950

Frivilliga�bidrag 13�815 10�570

Övriga�gåvor 0 20�000

Exkursionsavgifter 6�600 7�310

Summa 402 075 369 130

Finansiella intäkter/kostnader

Räntor�bank 3�657 3�026

Försäljning�värdepapper

Bankkostnader -1�667 -427

Summa finansiellt 1 990 2 599

Summa intäkter 404 065 371 729

Kostnader

Styrelsemöten 9�185 16�609

Resekostnader 36�134 37�030

Resekostnader�exkursioner 3�596 8�058

Kostnadsersättning 8�133 11�943

Årsstämma 14�407 11�916

Ers.�annonsanskaffning 21�344 0

Kostn.�för�medlemsvärvning 12�380 79�430

Nordiska�mötet�på�Omberg 43�618

Örtug 11�738 10�000

Övriga�belöningar 0 4�430

Administrativa�kostnader 36�484 3�587

Projektkostnader,�försäkring 0 1�000

Förlagsverksamhet

   * Tidender produktion 22�900 26�000

   * Tidender tryckning 35�274 50�970

   * Årsskrift produktion 40�143 31�744

   * Årsskrift tryckning 89�517 128�125

Porto,�frakt 28�802 43�324

Summa kostnader 413 655 464 166

Årets resultat -9 590 -92 437
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Styrelsen�i�Skogshistoriska�Sällskapet�intill�Årsstämman�2011

Skogshistoriska Sällskapets styrelse 
Ordförande: 
Roger�Asserståhl��
Strandvägen�29,�652�17�Karlstad
Tel:�054-15�82�20
Mob:�070-558�96�27�
roger.asserstahl@telia.com��

Vice ordförande: 
Hans-Jöran�Hildingsson�
Skogssällskapet�AB,�
Box�5083,�
402�22�Göteborg
Tel:031-335�66�31
Mob:�0706-831�619
hans-joran.hildingsson@
skogssallskapet.se 

Sekreterare: 
Gunnar�Johansson
Klockarstigen�14
804�23�Gävle
Tel:�026-19�42�37
Mob:�070-516�11�43
ingun.johansson@telia.com

Kassör: 
Bengt�Stenerås
Tullportagatan�9
532�30�Skara
Tel:�0511-167�88
Mob:0703-916��788
bengt.steneras@swipnet.se
�

Redaktör: 
Orwar�Roberntz,�
Stötarp�Södergård,�
573�98�Tranås
Tel:�0140-700�90
Mob:070-319�23�07

Övriga ledamöter: 
Maarit�Kalela-Brundin
Storgatan�59
921�32�Lycksele
Tel:�0950-123�46
Mob:�070-527�92�73
maarit.kalela-brundin@lycksele.se

Lars�Klingström
Vallby��Brogård�3
599�94�Ödeshög
Tel:�0144�-53�51�51
Mob:�070-523��51�70
lars@klingstrom.net

Carl-Gustaf�Liderfelt,�
Räveberg,�
575�95�Eksjö.�
Tel:�0381-340�32
Mob:�070-293�03�76
c.g.liderfelt@gmail.com

Marie�Nisser
Drömstigen�12�
167�61�BROMMA�
Tel:�08-80�10�57�
Mob:�070-755�34�02�
nisser@kth.se

Jan�Sandström�
Essingestråket�38,�
112�66�Stockholm
Tel:�08-656�23�08
Mob:�070-603�98�11
jan.g.sandstrom@telia.com

Erik�Valinger�
SLU,�901�83�Umeå
Tel:�090-786�83�35
Mob:�073-066�99�83
erik.valinger@ssko.slu.se

Så blir du medlem
Om Du är intresserad av att bli medlem i 
Skogshistoriska Sällskapet eller känner för 
att värva fler, ring eller skriv till kassören 
Bengt Stenerås. Du kan också betala årsav-
giften* direkt på pg 4806167-5.
*Enskild medlem 270:-, familj 350:-,
studerande 100:-



TRÄD MED HISTORIA
I boken  Gastekar och Väckefuror, Arnica förlag 2007 har 

Åke Carlsson och Eva–Lena Larsson i ord beskrivet och 
Nils Forshed med penseln avbildat drygt 120 träd från Skå-
ne till Lappland. Dessutom innehåller boken ett stort an-
tal fotografier. Bokens träd är inte presenterade i 
första hand för att de är gröv-
sta, längsta eller äldsta utan 
det viktigaste har varit att 
de kunnat berätta en intres-
sant historia. Författarna 
gör inte anspråk på att bo-
ken skall vara heltäckande 
utan urvalet motsvarar 
närmast ett ”skrapande 
på ytan”. Träden är be-
skrivna under rubriker 
som: Vägträd, Vårdträd, 
Trädpersonligheter osv. 
Längst bak i boken finns 
läges- och vägbeskriv-
ningar till bokens alla träd liksom landskapskartor som 
visar var de olika träden är belägna.

Upplagan-3000 ex- är i det närmaste slut men boken kan 
ännu beställas direkt från författarna: 

Åke Carlsson, tel 0322-66 4138, e-post arnica.siene@hot-
mail.com eller Eva-Lena Larsson, tel 0303-13543, e-post 
ea.larsson@telia.com

I det följande beskrivs och avbildas ett träd, Ullebotallen 
eller Prostatallen som återfinns under rub-

riken Vägträd. Förhoppningar 
finns att vi framöver kan åter-
komma med ytterligare ax-
plock från boken.

Tallen som aldrig 
slutar växa
I ett protokoll från proste-
tinget den 2 oktober 1670 
står att läsa om ” det stora 
furuträdet öster om ån vid 
Elgåsa kyrkväg”. Tallen är 
åldersbestämd till drygt 
500 år och det innebär 
att någon gång i slutet av 

1400-talet började ett litet tallfrö att gro i momarkerna i 
gränslandet mellan Västergötland och Småland. Då var det 
medeltid i Sverige. Sedan har det vuxit till sig ordentligt. I 
dag kan tallen som har fler namn- Ullebotallen, Prostatallen 
och Sagotallen –visa följande imponerande mått: höjd 27 m 
, omkrets i brösthöjd 4,75 m, volym drygt 14 fastkubikme-
ter. Den räknas som en av de allra grövsta, om inte den allra 
grövsta tallen i landet. Stor var den alltså redan 1670 då den 
nästan 200 år gammal hade sett åtskilligt. Tallen stod stra-
tegiskt placerad vid den gamla tvåspannbron alldeles intill 
ett vägskäl som i dagligt tal kallas Skvallertorget eftersom 
det under århundraden varit samlings-plats för traktens 
ungdomar. Trots alla stormar och bränder tycks den vilja 
stå kvar.

Nu ”svischar” den nya tidens trafik förbi tallen utan att de 
flesta ser eller vet om den. Men den står där rak och ståtlig, 
grön och växtlig som den gjort under minst 22 regenters 
styre från Sten Sture till Carl XVI Gustaf. Tänk vad den sett 
och hört under åren! Trädet ser inte så stort ut på avstånd 
men det växer oerhört när man kommer intill den. Tallen 
står på mark tillhörande Skara stift ca 15-20 m. på höger 
sida om riksväg 40, ca 2 km innan Bottnaryds samhälle när 
man åker från Ulricehamn mot Jönköping. Den ingår som 
ett av 24 stiftsreservat inom Skara stift och en vägskylt visar 
ned till en P-plats därintill. Tallen är väl värd ett besök!

Sveriges äldsta tall fanns länge i Muddus nationalpark i 
Lappland men numera anses den finnas på Hornslandet 
utanför Hudiksvall, 757 år gammal år 2004 enl. Sv. Bota-
nisk tidskrift. Landets högsta tallar är 36-37 m. och finns 
i Skeppshulta i Närke och på Böda kronopark på Öland. 
Normalt kan en tall bli 250-400 år om den får växa fritt.

Källor: Gastekar och Väckefuror, 2007. Natur i Skara stift, 
folder. Sv. Botanisk Tidskrift 98:6 (2004) Våra skogsträd, 
Skogsstyrelsen. Christer Wik, Ulricehamn

 Bengt Stenerås

Vid�Ullebotallen�en�solig�och�varm�augustidag�2008�syns�

Margareta�Rosengren�och�författaren�med�taxen�Esse.�

Foto:Nils�Forshed


