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FÖR ATT FRÄMJA SITT SYFTE anordnar 
Skogshistoriska Sällskapet exkursioner, 
seminarier och resor, publicerar en  

tidning och en årsskrift, delar ut belöningar,  
samt bedriver annan med Sällskapets syfte  
förenlig verksamhet. 

STYRELSEN HAR UNDER VERKSAMHETSÅRET hållit 
åtta protokollförda möten, varav ett fysiskt och 
övriga som digitala möten. Årsstämman i mars 
genomfördes också som ett digitalt och webbsänt 
event. Det från 2020 uppskjutna jubileumspro-
grammet ersattes med en skogshistorisk konferens 
under en dag. På konferensen medverkade fors-
kare och museiansvariga under temat Skogshis-
torisk forskning och dagens utmaningar. Dagen 
avslutades med reflektioner från företrädare för 
Mellanskog, Finlands skogshistoriska sällskap  
och Skogsstyrelsen. Vid konferensen var även 
nordiska skogshistoriska sällskap inbjudna, och  
efter konferensen avhölls en diskussion om  
framtida nordiska samarbeten.

UTÖVER EXKURSIONERNA GENOMFÖRDES ett 
mycket uppskattat webbinarium i januari i 
samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet. 
Professor emeritus Kjell Danell berättade då om 
”Vilt, jakt och människor i Norrlands skogar 
1870–1900” utifrån hans då nyligen publicerade 
bok med samma titel.

Exkursioner och resor som skulle genomförts 
under våren sköts upp på grund av pandemin, 
men från och med sommaren kunde fyra exkur-
sioner genomföras: Böda på Öland, cykelstigar  
i Gargnäs i Lappland, Hälleskogsbrännan i Väst- 
manland och Nydala/Os i Småland. Alla dessa 
blev välbesökta och till och med övertecknade.

EN SKOGSHISTORISK RESA TILL SLOVENIEN  
kunde genomföras under en vecka i månads-
skiftet september–oktober. Resan blev mycket 
uppskattad bland de 23 deltagarna.

MEDLEMSTIDNINGEN SKOGSHISTORISKA TIDENDER 
har som vanligt utkommit med fyra nummer. 
Årsskriften, med temat ”Virkets, malmens och 
järnets vägar”, utkom i mellandagarna tillsam-
mans med Tidender nr 4.

SÄLLSKAPETS WEBBSIDA (skogshistoria.se) hade 
under året 20 500 besök, en ökning med 39 
procent jämfört med året innan. Antalet unika 
besökare var 16 800. Mest välbesökt är sektionen 

Skogshistoria med 34 procent av alla sidvis-
ningar. Andra populära sektioner är föreningens 
aktiviteter samt publikationer i årsskrifter och 
Tidender. Under året skapades en ny funktion 
där separata artiklar från Tidender läggs in som 
sökbara webbartiklar. Arbetet med inläggning 
pågår. På grund av en flytt till nytt webbhotell 
drabbades hemsidan av olika problem under vin-
tern 2020/21 men dessa var avhjälpta i början av 
2021. Sällskapets Facebooksida hade under året 
52 inlägg. Antalet följare var 1 315 och räckvid-
den 9 200, en ökning med 64 procent jämfört 
med föregående år. 

SKOGSHISTORISKA SÄLLSKAPET HAR instiftat 
utmärkelsen Örtugen som årligen delas ut för  
att stödja och stimulera dem – amatörer eller 
professionella – som på olika sätt arbetar med 
skogshistorisk forskning. Priset består av ett 
diplom och en penningsumma på 5 000 kr. Tre 
Örtugar, nr 58, 59 och 60 i ordningen, delades 
ut. Örtug nr 58 tilldelades Brita Asplund för 
hennes examensarbete om de så kallade ”5:3- 
skogarna”. Örtug nr 59 tilldelades Mats Nylinder 
och Hans Fryk för boken ”Gamla sågar”. Örtug 
nr 60 tilldelades Peter Danielson för boken 
”Stöpsjöhyttan – bricka i svensk storpolitik”. 

DET REGIONALA NÄTVERKET med för närvarande 
16 kontaktpersoner finns över hela landet och 
fyller en viktig funktion med att sprida informa-
tion om vår verksamhet och samla upp idéer. 
Något gemensamt möte med kontaktperso-
nerna i syfte att fånga in och diskutera tänkbara 
framtida exkursions- och artikeluppslag har inte 
hållits under året. Däremot har vi mött enskilda 
kontaktpersoner under våra aktiviteter och då 
fört en dialog kring Sällskapets utveckling. 

ÖVRIGT. Skogshistoriska Sällskapet är engage- 
rade i Museinätverket Skog & Trä, som samlar 
skogshistoriskt inriktade museer i landet. Till-
sammans verkar vi för att skogens kulturarv ska 
bevaras, användas och utvecklas på ett bättre  
sätt än vad som idag är fallet. Vi har under året 
bidragit till en broschyr och annons i en katalog 
över arbetslivsmuseer i landet. På nordisk basis 
har Sällskapet, i samband med jubileumskon- 
ferensen, hållit i ett möte med museer och  
skogshistoriska föreningar i våra grannländer  
då en plan för fortsatta kontakter lades upp. 

EKONOMI, belopp i kr (fjolårets siffror inom 
parentes). Årets ekonomiska resultat blev 89 657 
(34 416) vilket medförde att eget kapital ökade 
till 545 531 (455 874).

De totala intäkterna uppgick till 690 850 
(697 988). Medlemsavgifterna ökade i likhet 
med föregående år med drygt 3 procent till  
420 750 (407 000) och försäljningen av annon-
ser inbringade 129 500 (112 500) vilket var 15 
procent över både budget och föregående år.

Riksantikvarieämbetet gav även detta år ett 
anslag på 70 000 och från Kungliga Patriotiska 
Sällskapet erhölls ett stöd på 20 000 för arbetet 
med sökbara webbartiklar.

Bokförsäljningen gav 2 425 (9 016), fri- 
villiga bidrag från medlemmar 13 775 (16 472) 
och exkursioner 34 400 (3 000).

Årets totala kostnader uppgick till 602 003 
(664 868). Kostnaderna för styrelsemöten är 
uppgick till 22 882 (8 685). Det högre beloppet 
beror på att ett av dem var ett tvådagars fysiskt 
strategimöte, jämfört med året innan då samtliga 
möten var digitala. Arvoden till sekreterare och 
kassör uppgick totalt till 75 000 (75 000). 

Kostnaden för arbete med underhåll av  
hemsidan inklusive arbete med inlägg och sök-
barhet av separata artiklar från Tidender upp- 
gick till 39 488 (19 045).  

Kostnaden för förlagsverksamheten;  
produktion, tryckning och distribution av 
Tidender och Årsskrift uppgick sammanlagt  
till 374 185 (369 380). 

Medlemmar  2021 2020
Hedersmedlemmar 8 8
Enskilt medlemskap 1 190 1 148 
Familjemedlemskap  300 298
Studerande  10 9
Totalt  1 508 1 463
Familjemedlemskap räknas som två medlemmar.
Av totalt 1508 (1463) medlemmar var 277 (271) kvinnor.
Antal medlemmar ökade med 45 (42).

Den 4 februari 2022

För styrelsen i Skogshistoriska Sällskapet

Hans-Jöran Hildingsson 
Rose-Marie Högberg 
Mats Hannerz 
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Balansräkning (kronor)   

 2021  2020  

Tillgångar   

Omsättningstillgångar

Plusgiro 180 885 162 211

Bankmedel   563 080 507 504

Annonsfakturor 109 500 58 500 

Upplupna bidrag och intäkter 3 320 83 185

Summa omsättningstillgångar 856 785 811 400

Summa tillgångar 856 785 811 400

Skulder och eget kapital  

Leverantörsskulder, not 1 176 968 259 705

Förutbetalda medlemsavgifter 51 750 32 000

Förutbetalda exkursionsavgifter 8 400 17 500

Upplupna kostnader och  
förutbetalda bidrag 64 485 36 670

Minnesfond C.S. 9 651 9 651

Summa kortfristiga skulder 311 254 355 526

Ingående balans eget kapital 455 874 421 458

Årets vinst/förlust 89 657 34 416

Summa eget kapital  545 531 455 874

Summa skulder och eget kapital  856 785 811 400

Resultaträkning (kronor)   

 2021  2020 

Intäkter   

Medlemsavgifter 420 750 407 000  
Annonsintäkter 129 500 112 500

Bokförsäljning 2 425 9 016 

Frivilliga bidrag 13 775 16 472

Kulturstipendie 70 000 70 000

Anslag 20 000 80 000

Exkursioner 34 400 3 000

Summa 690 850 697 988

Finansiella intäkter/kostnader  

Räntor bank 5 710 5 801

Bankkostnader 4 900 4 505

Summa finansiellt 810 1 296

Summa intäkter 691 660 699 284 

Kostnader  

Styrelsemöten 22 882 8 685

Styrelsearvoden 75 000 75 000  

Resor 9 148 – 

Exkursioner 38 281 3 703

Nätverket 5 000 8 316 

Årsstämma – 49 463 

Annonsanskaffning 10 360 11 250 

Medlemsvärvning 1 800 682

Hemsidan 19 488 19 045

Örtug 20 000 10 000

Övrigt 2 383 4 000

Projekt 20 000 102 675

Administration 3 476 2 669

Förlagsverksamhet   

* Tidender produktionskostnader 97 300 98 000 

* Tidender tryckning 90 545 81 628 

* Årsskrift produktionskostnader 55 575 53 900 

* Årsskrift tryckning 59 985 51 304

Porto, frakt 70 780 84 548

Summa kostnader 602 003 664 868 

Årets resultat 89 657 34 416

not 1:  Avser produktion, layout, frakt och porto för Tidender 4/21 och Årsskrift 2021.  
      

Skogshistoriska Sällskapet är en ideell förening, som verkar för att skogshistoriska värden uppmärksammas, 
bevaras och används samt främjar skogshistorisk forskning och kunskapsspridning. Sällskapet bildades 1990 
med ambitionen att vara en samlingspunkt för personer med intresse för skogs- och kulturhistoria.
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