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Har Du ny adress eller vet någon annan ändring som bör in i matrikeln, hör av 

dig till: Gunnar Johansson, tel: 0590-500 62, mobil: 070-579 45 45 

e-post: gunnar.johansson@mbox370.tele2.se 

INBJUDAN TILL 2020 ÅRS KAMRATFEST 
 

Alla som gått på Gammelkroppa skogsskolas skogvaktare-, 

skogstekniker eller skogsingenjörskurser, samt skolans personal 

inbjudes härmed tillsammans med mer eller mindre äkta hälfter till 

Kamratföreningens årsfest i Gammelkroppa lördagen den 22 augusti. 

Vi försöker i år att hitta ett lite annorlunda program som ser ut som följer: 

Kl. 15.00   Serveras kaffe i matsalen. 

Kl. 15.30   Årsmöte i Kamratföreningen. 

Kl. 16.30 – 18.00  Nytt! En föreläsning av före detta elev.  

Bengt Algotsson f.d. Mellanskog berättar under 

temat. ”Vad blev det av oss”. 

Vi får också det senaste läget i Barkborre 

problematiken. 

I samband med ovanstående serveras fördrink och 

ges chans till mingel. 

Kl. 18.30   Middag i matsalen. 

För de som vill finns det möjlighet till övernattning. 

Kamratföringen subventionerar middagen med 200 kr för var och en som 

har betalt medlemsavgiften. 

Anmälan om deltagande görs till Gert Fredriksson Gammelkroppa senast 

fredagen den 14 augusti. Telefon: 070-653 04 42. 

Gammelkroppa skogsskola och Kamratföreningen hälsar alla hjärtligt 

välkomna! 

I dessa Covid -19 tider finns det en risk att kamratfesten blir inställd, vi 

kommer att ta ett beslut 18 juni och då kommer det att finnas ett besked 

om detta på Gammelkroppa Skogsskolas hemsida. Så håll gärna utkik 

där. 

ADRESSÄNDRING 
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2020 ett nytt annorlunda år 

Ja, nu har vi snart sett halva 2020. Ett år som ingen kommer att glömma. Det var året som 

inte hade någon vinter i södra halvan av landet. Det var året som hade mer snö i vissa 

delar av Norrland än på mannaminne och det var året då det blåste hela tiden. 

Vi fick vindfällen i omgångar som ska tas reda på för att inte späda på den stora 

invasionen av barkborrar som finns i stora delar av landet. Barkborrarna som verkade  

t o m. ha övervintrat i skafferiet (innanför barken). Älgarna har fått ännu en vinter där 

älglusflugan har plågat en del med förlorad päls som resultat. Som det inte skulle vara nog 

så fick vi också i dagligt tal Corona eller som det heter egentligen Covid-19. 

Ett virus som spred sig snabbt och som slog till nyckfullt och oberäkneligt. Denna gång 

inte på skogen utan på människor. Oavsett ras, ålder eller samhällsklass. Världen kommer 

inte att vara sig lik när det är över. Massor av människor har dött, mist sitt jobb eller fått sin 

livssituation förändrad.  

Vad som kommer att hända framöver är det ingen som vet. Det känns på ett sätt 

annorlunda, vid andra kriser så brukar det alltid finnas experter som har åsikter om vad 

som kommer men just nu så verkar alla famna i en stor osäkerhet.  

Jag känner ändå att det än en gång är en stor fördel att ha valt just skogsbranschen. Att 

tillhöra en råvarubransch där vidare förädlingen ändå skapar produkter som efterfrågas av 

många och över hela världen, känns ändå bra mitt i all osäkerhet. Hittills har vi i skogs 

Sverige varit förskonade, det är väl främst en del sågverk som har haft svårt att få iväg 

sina varor till länder som har stängt sina gränser. Eller företag som levererat till 

nedstängda exportindustrier. En aktuell fråga i skrivande stund är skogsvården. Vem ska 

plantera? Hur går det med röjningen? Vi har kanske blivit väl mycket beroende av utländsk 

arbetskraft till dessa sysslor. Idag är det få svenskar som vill och orkar plantera och röja. 

Att hitta någon som kan/vill hugga upp vindfällen som ligger utspridda lite här och där är 

inte heller lätt. Men ack så nödvändigt. Här finns det bra med jobb för många som har blivit 

arbetslösa. Svårigheten är att det fattas kunskap, utbildning och att jobben finns i skogen. 

Oftast i glesbygden där de som bor kvar inte är så många i arbetsför ålder. 

Vi har i år tänkt att ta ett nytt grepp på vår kamratfest, någon av er alla Gammelkroppingar 

får komma och berätta om hur livet har gått vidare efter tiden på skolan. Först ut är Bengt 

Algotsson bland annat före detta virkeschef på Mellanskog och berättar om sin arbetslivs 

resa. En annan punkt under dagen är ett litet forum kring barkborrefrågan, som är och har 

varit aktuell det senaste året. Hur det nu kommer att gå med festen är osäkert. Vi i 

styrelsen kommer att ta ett beslut den 18 juni om kamratfesten blir av, framflyttad eller helt 

inställd. Besked om detta hittar du på Gammelkroppa Skogsskolas hemsida, där vi har fått 

en egen ”flik”. Där kommer annan aktuell information att läggas upp som rör 

kamratföreningen. 

Jag tycker ändå att det känns tryggt att vara skogsutbildad, jägare och glesbygdsbo nu när 

hela världen går i spinn. Jag hoppas att vi kommer att ses på Gammelkroppa i augusti 

2020. Skulle inte detta fungera så lovar jag att vi kommer tillbaka med en kamratfest 2021. 

Då har jag 30 års jubileum och förväntar mig att få träffa många av min avgångsklass igen. 

 

Katarina Bergquist ordförande kamratföreningen och STK 89/91. 
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Aktuellt från Gammelkroppa                   2020-05-07 

Maj månad på Gammelkroppa! Gräsmattor som färgas blåa av blommande scilla, 

fågelsång i de stora gamla mossbeväxta träden och vattnet som porlar mellan husen! 

Härligt, men denna vår är ingenting sig likt i övrigt!  

Corona-pandemin som drar fram över världen lämnar inte heller Gammelkroppa 

opåverkat. De senaste månaderna har varit en skakig tid då det pågått ett tidvis frenetiskt 

arbete med att mildra effekterna av Coronasituationen. Styrelsemöten i form av 

telefonmöten har avlöst varandra och stiftelsegrundarna samt all personal har försökt att 

på sitt sätt och tillsammans säkra Gammelkroppas fortlevnad. Konferensverksamheten 

och restaurangen har gjort halvhalt men glädjande nog har flera redan inbokade 

konferenser skjutits fram till hösten. Fortbildningskurserna rullar på hyfsat och vår viktiga 

kurs ”Planeraren” startade igång i april med åtta nya deltagare samt två som har någon 

enstaka vecka kvar att göra. Situationen ser nu förhållandevis stadig ut och det fortsätter 

att boka på deltagare till olika fortbildningskurser. 

Hur går det då med skogsteknikerutbildningen? Myndigheterna gick ut med 

rekommendationen att undervisningen vid högskolor bör ske på distans. Studenterna 

studerade hemifrån tre veckor under kursen i ekologi 2 och var tillbaka på Gammelkroppa 

efter påsk. Att få till en bra skogstekniker-utbildning med alla utemoment och i 

undervisningen pedagogiskt invävda exkursioner är svårt. Idag går tjugo studenter på 

Gammelkroppa och vi är en handfull personal och inte ett stort lärosäte med 1000 

studenter! Vi har valt att försöka driva Gammelkroppa framåt även under denna oroliga tid 

genom att följa folkhälsomyndighetens råd vad gäller handhygien och distansering. Det 

har vi gjort genom att bedriva undervisningen via nätet, utomhus eller i lokaler där vi kan 

sitta med god distans till varandra samt att det finns skyltning och handsprit överallt. I 

matsalen finns det också rutiner för hur vi ska undgå att sprida smitta. Vi hoppas att alla 

fortsätter att ta sitt personliga ansvar angående förhindrande av smittspridning så att vi 

kan fortsätta hålla utbildningen igång. Än så länge är vi förskonade och vi får hoppas att 

det förblir så! 

Mitt första år som rektor och verksamhetsledare på Gammelkroppa skogsskola och 

konferens har varit givande! Vi arbetar för att förbättra kvaliteten i alla avseenden. Det 

ekonomiska resultatet blev ett ”nollresultat” men ändock ca 600.000 kr bättre än 

föregående år. Den marknadsföring kring skolan och övriga verksamheter som vi gjort 

under året på olika sociala medier ser vi ger effekt. Det känns som att vi är tillbaka på 

spelplanen igen och trots ”Corona” ser vi positivt på framtiden! 

Idag skiner solen och studenterna ska förbereda milplatsen då kolmilan ska resas 

imorgon! Livet på Gammelkroppa flyter på och vårterminen kommer att avslutas med 

tentamen i beståndsanläggning 29 maj. Under sommaren kommer flera av studenterna 

göra sin fältundersökning kopplat till sitt examensarbete. Måndagen 10 augusti startar vi 

upp det andra och sista året för innevarande skogsteknikerkurs STP 19-21. 

Med en förhoppning om att världen slutar darra i Corona-pandemins fotspår önskar jag Er 

alla en fin sommar! Det vore verkligen roligt om vi kan träffas på den planerade 

Kamratfesten 22 augusti! 

 

Med vänlig hälsning/  

Lena Karlsson, rektor och verksamhetsledare 
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Gammelkroppaskolans Stödförening 

Stödföreningen bildades 1958, samtidigt som skogsskolan blev stiftelse. 
Föreningens ändamål är, som namnet anger, att stödja skolans verksamhet. 

Medlemmarna är av två kategorier. Dels skogs- och skogsindustriföretag som betalar 

driftbidrag till skolan, hittills 343.761 kr år 2020. Bidragens storlek bestäms av 

verksamheten.  

Dels enskilda medlemmar som betalar medlemsavgift 100 kr eller gärna mer! Bland dessa 
finns skogvaktare, skogstekniker, skogsingenjörer, tidigare och nuvarande anställda, 
speciallärare m fl. 
 
Följande företag är medlemmar i Stödföreningen: (x = Betalat 2020) 
Billerud Korsnäs Skog AB    x Orsa besparingsskog              x 
Boo Egendom  AB     x Rundvirke Skog AB 
Bredsjön 1:34, 1:36, Bengt Algotsson  x Skogma                  x 
Brevens Bruk AB   Skogssällskapet Förvaltning AB 
Derome Skog AB     x        Skogsägarna  Mellanskog          x 
Dylta Bruks Förvaltnings AB    x Stora Enso Skog AB                   x 
Filipstads kommun   Stöpsjöhyttans Egendom            x 
Grundsjön 1:45, Gunnar Johansson    x Sveaskog Förvaltnings AB          x 
Holmen Skog AB     x Sydved AB               x 
Karlstads stifts egendomsförvaltning    x Söne Skogsbyrå AB              x 
Karl Hedin AB   Weda Skog AB              x 
Magnus Thor AB   Wikers AB 
Mats Lindahl .    x VSV Frakt AB                                x           
Moelven Notnäs AB      x VVDS 
Moelven Skog AB                                 x Älvdalens och Särna-Idre besp.skog 
Moelven Valåsen Wood AB    x  
  
    
Stödföreningens styrelse består av:  

Björn Johansson, Moelven Skog AB, ordf.   Lars Johansson, Stora Enso Skog AB, v ordf 
Åsa Sandström, Mellanskog  Kjell Johansson, Moelven Skog 
Erik Andersson, Weda Skog AB  

Stödföreningens representanter i styrelsen för Stiftelsen Värmlands och Örebro läns 

Skogsskola är:  

Lars Johansson ordf, Kjell Johansson v ordf och Erik Andersson. 

 

Alla bidrag till skolans verksamhet är betydelsefulla. 

 
Vi vädjar till Dig som är medlem att fortsätta med Ditt stöd, och vi vädjar till 
Dig som inte är medlem att gå med och stödja Din gamla skola. Du som är 
anställd i ett företag som inte är medlem, påverka så att det blir medlem!  

Medlemsföretagen betalar driftbidrag direkt till skolan på bankgiro 106-2637. 

Enskilda medlemmar betalar medlemsavgiften till Stödföreningens plusgirokonto  
95 53 17-3  
 
Tack för Din medverkan!  

Gunnar Johansson 
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SKOGSVETERANERNA är en förening för pensionerade skogstjänstemän och  

–kvinnor i Värmland m o.  

Vi träffas ett par gånger per år och besöker något intressant, oftast med anknytning 

till skog, och har trevligt tillsammans.  

 

Många f d Gammelkroppaelever är medlemmar. Du som har arbetat inom 

skogsnäringen i Värmland m o och ännu inte är medlem är välkommen. Du som 

redan är medlem försök att värva någon ny. 

Medlemsavgift 150 kr/år, bankgiro 5183-4621. 

 

Information på hemsidan: www.skogsveteranerna.se  

 

Kontakta gärna kassören Mats Lindahl, tel: 070-399 72 72,mail: mats@ramnet.se, 

eller 

sekreteraren Bo Gunnarsson, tel: 0565-77074, 070-390 03 17,  

mail: bo.sgg@telia.com  
 

  

http://www.skogsveteranerna.se/
mailto:mats@ramnet.se
mailto:bo.sgg@telia.com
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 Protokoll årsmöte  
          2019-08-24  

 
PROTOKOLL ÅRSMÖTE  
Gammelkroppa Kamratförening. 24 augusti 2019  
 
 
NÄRVARANDE  
Katarina Bergqvist, Greta Johansson, David Skyman, David Hedlund, Per Andersen,  
Gert Fredriksson, Lena Karlsson, Björn Johansson, Gunnar Johansson, Ingvar Bergh,  
 
 
 
1 MÖTETS ÖPPNANDE  
Katarina Berqvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
2 HEDRANDE AV MEDLEMMAR SOM AVLIDIT  
En tyst minut hölls.  
 
3 GODKÄNNANDE AV KALLELSE  
Kallelsen godkändes  
 
4 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET  
Styrelsen valde Katarina Bergqvist till ordförande och Ingvar Bergh till sekreterare.  
 
5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
Katarina redovisade, styrelsen har haft 4 telefonmöte under året. En ansökan om pengar 
har till föregående kurs har behandlats och godkänts. En ny ansökan från innevarande 
kurs har inkommit.  
 
6+7 EKONOMISK REDOVISNING OCH REVISORERNAS REDOGÖRELSE  
Gunnar redovisade, Johnny kunde inte närvara. Tillgångar 2018: 143000kr vid 2019 års 
början hade tillgångarna ökat till 175000kr. I stipendiefonden finns 26500kr. Björn undrade 
var pengarna finns om det är ett bankkonto bör de placeras tex på en indexfond. Johnny 
fick i uppdrag att titta över placeringen av pengarna. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 
det gångna året.  
 
8 VAL AV STYRELSE  
Urban avgår som sekreterare, ny sekreterare Ingvar. Omval på övriga.  
 
9 VAL AV SUPPLEANTER TILL STYRELSEN  
Omval  
 
10 VAL AV REVISORER OCH SUPPLEANTER  
Omval.  
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Protokoll årsmöte  
          2019-08-24  

 
 

11 VAL AV VALBEREDNING  
Ny valberedning: David Hedlund samt Per Andersen.  
 
12 MEDLEMSAVGIFTER  
Oförändrad medlemsavgift beslutades.  
 
13 2020 ÅRS KAMRATFEST OCH ÅRSMÖTE  
Ska hållas den 22 augusti 2020. För att få fler deltagare till kamratfesten och årsmötet 
önskade styrelsen nya idéer Ordförande lämnade ordet fritt: några förslag som kom upp 
var Kräftskiva, fisketävling, föreläsare i något aktuellt ämne. Gunnar berättade att en gång 
längre tillbaka i tiden hade de varit 128 närvarande. Styrelsen fick i uppdrag att senast 1 
april komma med ett förslag på upplägg angående 2020 års kamratfest.  
 
14 ÖVRIGA FRÅGOR  
Kamratföreningen bör finnas på sociala medier, innevarande kurs ska tillfrågas om de kan 
sköta detta. Lena fick detta i uppdrag. En länk från Gammelkroppas hemsida till 
Kamratföreningen vore önskvärt.  
Gunnar rapporterade att stödföreningens kontonummer var felaktigt i Kamratbladet.  
Ett swish nummer ska införskaffas, uppdrag till Johnny.  
Gert påtalade att Kamratbladet kunde paketeras i Gammelkroppa, Lena gav klartecken. 
Den 1 maj ska bladet vara klart från tryckeriet och skickas ut i mitten av maj. Innevarande 
kurs kanske kan ansvara för matrikelns uppdatering?  
 
15 MÖTET AVSLUTAS  
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
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60 ÅR! ÄR DET MÖJLIGT? 

Det kom ett trevligt brev från Gammelkroppa kamratförening. Blad två innehöll jubilerande 

årgångar. Längst upp står 60 år. Det var min årgång. Berättat om skoltiden har jag gjort 

två-tre gånger. Nu försöker jag mig på att bryta en tradition. 

VAD HÄNDE SEDAN? 

Examensdagen var inne. Någon anställning hade jag inte.  Endast en inbjudan till en 

intervju från Skogsägareföreningen i Bohuslän. Finns det skog där?   

Första vardagen efter examen åkte jag till Uddevalla. Intervjun skedde i enrum med 

disponenten, en äldre forstmästare. Det var en bestämd man, saklig och förtroende-

givande. Efter ett par timmas samtal erbjöd han mig fast anställning som skogsinspektor i 

norra Bohuslän. Den kunde börja direkt. Han föreslog att jag åker upp till Strömstad och 

träffar nuvarande skogsinspektoren. Den jag träffade var en man i min ålder. Han 

berättade att han kom från Gammelkroppa för två år sedan. Nu hade han fått en 

anställning i hemorten, som hade stort personligt värde. Han berättade att arbetet jag 

skulle ta över var under stark utveckling. Skogsägarna är mycket föreningstrogna och 

befolkningen är lättsam. ”Det är ett stimulerande arbete jag lämnar över. Om en månad 

flyttar vi och då kan du ta över vår familjebostad. En lärarbostad vid en nerlagd skola. 

Kontor och lager ligger i skollokalerna. Kom så fort du kan. Det är mycket att ”ta över”. 

Det var inte överdrivet. Det skogsbruk jag skulle arbeta med var något helt annat än det 

storskogsbruk jag växt upp med. 

Det första jag måste skapa var en skogsarbetarkår. Skogen hade blivit industrivara och 

skogsägarna behövde hjälp med avverkningen. På fem år ökade lönelistan från 5 till 50 

personer. Samtidigt pågick en mekanisering av arbetet.  

Efter 6 år med mycket stress fick jag en chans att byta riktning. En återförsäljare av Volvo-

BM:s skogsmaskiner sökte säljare. Jag sökte och fick tjänsten. Nu hamnade jag i en 

mycket turbulent bransch. Efter några turer blev jag anställd hos den största tillverkaren av 

skogsmaskiner Volvo BM. Men Volvo BM lämnade skogsmaskinbranschen och ÖSA 

övertog rollen. Ett kaos som liknade en härdsmälta drabbade branschen. Trots alla turer 

kände jag mig trygg i en roll som skogsman bland alla ingenjörer.  

Året jag fyllde 60 år fick jag halv sjukpension. En skadad rygg och bilstolen som ordinarie 

arbetsplats hade gjort sitt. Nu startade jag eget företag som senare blev två. År 2006 

avvecklade jag sista bolaget. Då var jag 75 år. 

År 2015 blev jag uppmuntrad att skriva en bok om mitt liv. Den var mer av privat karaktär. 

”1900-talet möjligheternas sekel.” Den blev mycket omtyckt i skogskretsar. År 2018 skrev 

jag ytterligare en bok ”Skogsbrukets utveckling under 1900-talet, från yxa till 

helmekanisering”. Den kom ut till midsommar 2019. Den blev prisbelönad med ”Örtugen” 

av Skogshistoriska Sällskapet. Örtugen tilldelas någon som gjort värdefull insats inom 

Sällskapets verksamhetsområde. Prisutdelningen var planerad till Skogshistoriska 

Sällskapets 30-årsjubileum på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin i Stockholm 2020-

03-25. Hela jubileumskonferensen blev inställd på grund av coronaviruset. Ett ordspråk 

som kan vara aktuellt i många sammanhang är ”Bättre sent än aldrig!” 

Jag hoppas att vi kan ses i Gammelkroppa 2020-08-22. Känn efter! Det går nog. 

 

Sivert Norén 
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50 ÅR! 

I höst är det 50 år sedan vi som skogvaktare lämnade Gammelkroppa Skogsskola. Vi blev 

den sista kursen Skogvaktare, nästa kurs studerande fick titeln Skogstekniker. Det var inte 

bara våra examenstitlar som ändrades även skogsbruket var under stor förändring vid den 

tiden.  

Efter att vi sänt våra ansökningshandlingar till Gammelkroppa blev vi som var formellt 

godkända kallade till en heldags test i Filipstad, gymnasiets aula var platsen. Eftersom 

grafologi var ”inne” på den tiden blev våra handstilar granskade, tror det var Scheike som 

på något vis skulle se om vi var lämpliga som arbetsledare. 

När vi 8 nya kom in till den så kallade Förkursen fanns Äldrekursens 10 studerande där. 

Då det var en svår lågkonjunktur i skogsbruket och skolans framtid osäker var resurserna 

mycket begränsade vilket märktes på den utrustning som fanns till förfogande. Kommer 

ihåg de begränsade kopieringsmöjligheterna, Lanyfax hette systemet som levererade 

kopior likt smörpapper med lila text. Desto mer positiv upplevde i alla fall jag miljön både 

för studier och fritid. Upplevde också våra lärare som mycket positiva och kunniga.  

Då vi hade stort förtroende hos personalen och till viss del fick utföra många uppdrag av 

vaktmästarkaratär var det aldrig långtråkigt. Det skulle jordfräsas åt Kalle på Kullen, 

skottas snö mellan byggnaderna, hämtas mjölk, sköta plantskolan, rensa trädgårdsland 

och dessutom odla potatis och fixa lite kött till elevhushållet. Ett exempel på stort 

förtroende var att spränga två stenar när ny vattenledning drogs till vårt internat. Vi fick 

uppdraget då det ju borde finnas någon med sådana kunskaper i vår klass. Det 

hummades lite och visst skulle vi klara det. Av någon anledning fick jag huvudansvaret för 

uppdraget, Cobran startades och två hål borrades, en läm att täcka med spikades ihop 

och vi laddade lite försiktigt med en ”gubbe i varje hål två sprängkapslar med exakt lika 

långa krutstubiner apterades. Vi ropade ut de vanliga varningsropen och tände de två 

stubintrådarna samtidigt. Det gick inte riktigt som förväntat då den ena laddningen lyfte 

trälämmen innan nästa smäll hördes samtidigt som husgaveln fick stenspruten av nästa 

laddning. Det blev lite märken i träfasaden men som tur var hade vi satt en träläm för 

gavelfönstret. I slutet av kursen fick vi lära lite om sprängning och vi fick våra 

sprängkort…. 

Under tiden på vid skolan var idrott en viktig del, vi fick till och med betyg i skidåkning. Det 

tränades en del och vi höll ett milspår väl preparerat under skidsäsongen. Sigvard Persson 

från Torsby höll oss igång och flertalet av oss åkte Vasaloppet. Kroppa IF där elever från 

skolan var stomme tog flera medaljer vid skid DM både individuellt och i lag. 

Mögsjöstafetten lyckades vi vinna trots att skolan hade så få studenter.  Många av oss 

hade ett intresse för jakt vilket det gavs bra möjligheter till. Kommer ihåg ett tillfälle då en 

mink syntes i bäcken utanför klassrumsfönstret, lektionen avbröts omedelbart och rektor 

Aronsson uttryckte, hämta bössorna pojkar.  

Mekaniseringen i skogsbruket hade kommit igång på allvar, skotare av modell Drivax och 

Blåbrunett användes vid skotning och processorer började användas vid slutavverkningar. 

När det gällde beståndsskötsel kom nya grepp från Skogsstyrelsen med handboken B69. 

Där fanns gallringsmallar med rekommendationer om hårda uttag, som vi tyckte.  

Vi gjorde en mindre studieresa till Norge (jämfört med dagens) i skolans gamla 

folkvagnsbuss och fick bland annat se avverkning med kabelkrane i vanskelig terräng 

samt dikning. Det var säkert fler saker vi såg men ”det är ju svårt te minns”.  
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Kommer dock ihåg att någonstans i Norge gick gasvajern av men med ett snöre draget 

från förgasaren och in genom en sidoruta kunde resan fortsätta några mil till en 

bilverkstad. Om jag minns rätt så var vi ute på en fisketur och fick med en låda torsk hem 

till elevhushållet. 

Några brottstycken från tiden på Gammelkroppa som jag kom ihåg det just nu. Tiden på 

skolan gick lika fort, som de femtio åren därefter har känts och nog var väl skogsnäringen 

ett bra val.  

Ja så stod vi där på Herrgårdens baksida och fick ta emot våra betyg och några tal hölls, 

sen gick vi ut till den rådande lågkonjunkturen. Nu gick det ju som vanligt i 

konjunktursvängningar och arbetsmarknaden öppnade sig för oss.  

Hoppas att vi ses vid årets kamratfest för att eventuellt komma ihåg lite mer. 

Kjell Walegren 
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En 40-åring minns 

På hösten 1979 gjorde vi en ”nordlig resa” men den gick inte så långt norrut som det låter. 

Huvudtemat för resan var skogsvård. Vi packade in oss i så få bilar som möjligt. Vår första 

anhalt var Sjögränd vid Uddeholm med Billerud som värd. Första uppgiften vi fick var att 

bedöma höjden på en gran och där missade vi ordentligt. Granen stod i en grop och var 42 

m hög. Sen vi fick se plantskolan och fröklängen. Plantskolan var då i gamla lokaler som 

senare brann och den nya moderna plantskolan byggdes på den plats där den finns idag. 

Vår resa fortsatte till Stöllet där vi fick se vad barkborrarna ställt till med och hur man 

bekämpade härjningarna. För mig som inte sett något liknande var det hemskt att se hela 

bergssidor som kalhyggen. Den sista anhalten för dagen var en återbeskogning som 

utförts på ett ställe som heter Mattismyren i Södra Finnskoga. Själva avverkningen var 

gjord med hjälp av vinterväg som var lång så det blev en bra promenad för oss. På trakten 

hade man skyddsdikat och markberett med grävmaskin för marken var fuktig. Med 

grävmaskinen hade man lagt rätt så stora högar och sen planterat med contorta på toppen 

av högarna. Trots dessa åtgärder lyckades inte föryngringen utan man var tvungen att 

hjälpplantera en gång. Föga anade jag då att jag skulle tillbringa hela mitt arbetsliv i norra 

Värmland. Efter detta skulle vi resa till Norge för övernattning. På resan blev en av bilarna 

stoppade av tullen strax före riksgränsen och oturligt nog var det bilen där resebaren fanns 

men vi klarade av detta utan större avbrott. Övernattningen var i små stugor för att hålla 

ner kostnaden.  

Dag två besökte vi bland annat Skogsbruksmuseet i Elverum och tittade på skogsdikning 

innan resan fortsatte mot Särna och övernattning på vandrarhem. I Trysil skulle vi försöka 

hitta någonstans att äta och till slut fick vi tag på ett ställe som kunde servera oss mat. 

Påföljande dag träffade vi kronojägare Åkerman på Domänverket. Vi åkte till ett hygge 

som markberetts och planterats cirka 15 år tidigare. Markberedningen hade gjorts med 

hyggesplog för att få hål på skenhällan varefter man planterat med tall. Skenhällan var 

som en hård skiva en bit under markytan. Föryngringen var inte hög trots åldern så vi 

förstod att det inte var lätt att få fina föryngringar under dessa förutsättningarna. Det var 

verkligen en kontrast till granen vi såg i Uddeholm. Vidare besökte vi Njupeskär och såg 

det fina vattenfallet innan vår resa fortsatte till Siljansfors försökspark som blev sista 

punkten innan återfärden till Gammelkroppa. 

Lite kuriosa är att en av kurskamraterna, Stig Karlsson, har en hyggesplog på tomten. Den 

användes av Mölnbacka Trysil AB i norra Värmland. Vikten på plogen är fem ton och den 

har fått nya däck.  

Jag skrev tidigare att det gällde att hålla ner kostnaderna. Vår kassör Björn Westerberg 

skötte kassan på ett utmärkt sätt. Olika sätt för att hålla ner kostnaderna var att bland 

annat plocka blåbär, lingon och svamp. Potatis köptes via någons bekant, korv kunde 

köpas hos tillverkare (olika långa men goda), kräftor fiskades och vi fick skjuta en älg. 

Strax före examen skrapade och målade vi Nygården och fick in pengar till klasskassan. 

Efter examen fick jag en aspiranttjänst på Norra reviret inom Billerud och fick guiderna 

som vi haft på resan i norra Värmland som kollegor. Efter ett antal omorganisationer och 

olika jobb hamnade jag som sista anhalt före pensioneringen i Torsby som 

planeringsledare år 2005. Under tiden hade företaget bytt namn från Billerud – Stora 

Kopparberg – Stora till Stora Enso. En av de arbetsuppgifter jag fick var att staka 

skogsbilvägar och det gjorde jag på ett mycket enklare sätt än vad vi lärde oss på 

Gammelkroppa. Det var inte stakning av vägmitt med käppar, inte heller att tänka på 

kurvradier, skärningar och massförflyttningar. Nu var det bara att snitsla tänkt vägmitt och 
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tänka på att undvika de värsta lutningarna. På de första vägarna som jag snitslade hittade 

jag ett antal gropar som jag trodde var fångstgropar och anmälde det som fornlämningar. 

Detta resulterade i att bolaget fick bekosta en arkeologisk utredning som jag var med på. 

Vi höll på i två dagar och vi fann över 40 fornminnen varav de flesta var kolningsgropar 

(som var nytt för mig), några tjärdalar och en blästplats (den fjärde som hittats i Ekshärads 

socken). En kolningsgrop är föregångare till kolbottnen och en blästplats är en 

järnframställningsplats. Det var Hans Olsson och Björn Wallbom från Värmlands museum 

som gjorde utredningen. Senare började Björn på länsstyrelsen och jag har haft många 

kontakter med honom. 

Efter de första fynden av kolningsgropar fick vi inom vårt distrikt upp ögonen för vad som 

kunde finnas ute i skogen. På de femton år som jag höll på med vägstakning hann jag 

med ungefär 160 km skogsbilvägar och att hitta en massa nya fornminnen. Jag uppskattar 

att vi på distriktet hittat ungefär 700 nya fornminnen varav de flesta är kolningsgropar. Ett 

utmärkt hjälpmedel för att hitta groparna blev laserprodukterna där vi redan på kontoret 

kan se var vi under planeringen ska leta för att hitta dom och inte förstöra fornminnena 

under avverkning eller markberedning. Jag har nog besökt mer än 500 av de funna 

groparna och hittat ungefär 300 själv. Det sista stora fyndet av fornminnen som jag var 

med och hittade gjordes i Mattismyrenområdet som jag var med och besökte på vår 

Norrlandsresa. På hösten 2018 var jag och snitslade en väglinje till ett av 

contortabestånden som ska avverkas och fann ett antal gropar och sen fanns ett stort 

fornminnesområde markerat. Björn sa direkt att dit vill jag åka och se vad som finns i 

området. Det blev en lång dag med många fynd, en av de mest givande dagarna för Björn 

som arkeolog. När vi var klara hade vi hittat 43 kolningsgropar (bara några få i det 

markerade området), en lämning efter ett hus och tre blästplatser. När Mattismyren 

avverkades var det ingen som visste att det fanns fornminnen där men de hade lyckats att 

avverka och markbereda utan att förstöra fornminnena. Att hitta tre blästplatser på två 

timmar som vi gjorde är det nog inte många som varit med om. Själv har jag nu varit med 

om att hitta fem blästplatser och det är också ganska unikt för en skogsman.  

En av de sista dagarna jag arbetade före min pensionering bjöd jag in mina kollegor till en 

tur i norra Värmland som bland annat gick till Mattismyren där jag visade vad jag har hållit 

på med de sista åren i mitt arbetsliv. För några av kollegorna var det första gången de såg 

kolningsgropar och blästplatser. För mig blev det som att sluta cirkeln, där jag gjorde mitt 

första besök i 

Nordvärmland 1979 blev 

också där jag avslutade 

mitt arbetsliv 2019. 

Paavo Ylikiiskilä 
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Skogsteknikerprogrammet 2019–2021 

Man måste haft tur som hamnat här i Gammelkroppa, i just denna klass. För närvarande 

är vi tjugo glada prickar som tar del av denna intressanta och roliga utbildning. Det har inte 

alltid varit lätt, men kunskapen gör mödan värd. Vi har hitintills varit på många intressanta 

exkursioner och är precis hemkomna från en resa till Dalsland och Bohuslän. Även om 

den på grund av coronan blev något förkortad fick vi med oss många nya lärdomar, 

däribland kunskap om olika metoder för att sköta och etablera ädellövskog.  

 

På fritiden har vi bland annat bakat smörgåstårta, anordnat kollektiva middagar och 

knytkalas. Kvällar fördrivs mestadels med plugg, men en och annan kväll har avslutats 

nere i baren, som för övrigt förstärkts med ett nytt kylskåp tack vare kamratföreningen. 

Vidare har kamratföreningen hjälpt att komplettera gymmet som nu har fått mer utrustning.  

Dagen som detta skrevs påbörjades resningen av kolmilan och vi ser fram emot att efter 

sommaruppehållet få tända denna, och samtidigt påbörja det sista året. Säkerligen 

kommer det året att bli lika bra, lika intressant och gå lika fort som det som nu snart är 

förbi.  

Ett stort tack till kamratföreningen från oss studenter på skogsteknikerprogrammet  

2019–2021. 

Axel Einarsson, Ordförande Gammelkroppa studentförening   
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Gammelkroppa Skogsskolas Kamratförenings stipendiefond 

Fonden har instiftats av Kamratföreningen, på initiativ av Björn Ditzinger. 

Avkastningen skall användas för aktiviteter som stödjer sammanhållning och 

kamratskap, bevarar gamla traditioner, främjar skolans idrott och stärker kontakten 

med skolans äldre elever. 

När Ni vill stödja fonden vid hyllning eller kondoleans, vänligen insätt 50 kr eller 

valfritt belopp däröver på fondens plusgiro 34 83 48-4, och ange vem Ni vill hedra. 

Skolans personal ser då till att en hälsning sänds till vederbörande mottagare. Vi 

tackar redan nu Gammelkroppa skogsskola för hjälpen. 

Vi tackar också redan nu Er som i framtiden bidrar till fonden till gagn för 

kamraterna på vårt Gammelkroppa. 
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Personal på Gammelkroppa skogsskola 
Föreståndare, rektor   Kontorspersonal  
Eberhard Wolf 1876-1897 Edit Henriksson 1973-1976 
Ernst Andersson 1901-1907 Stellan Linsdskog 1976-1977 
Gösta Wesslèn 1907-1919 Gun Kalèn 1977-1984 
Kristian Lindman 1919-1955 Disa Wilpula 1982-1984 
Gustaf Aronsson 1955-1970 Monia Skogström 1984-1997 
Stig Hedèen 1971-1972 Lilybeth Jernberg 1984-1990 
Gustaf Ekman 1972-1976 Kerstin Johansson 1989-1998 
Anders Ekengren 1976-1984 Carola Svenningsson 1989-2016 
Bo Pettersson 1987-1991 Monica Larsson 1990-1994 
Gunnar Johansson 1991-2000 Ylva Larsson 1998-2001 
Peter Stejmar 2000-2012 Greger Appelgren 2001-2007 
Ronny Sjökvist 2012-2016 Beatrice Tordsdotter Jansson 2007-2014 
Christine Höglund Olsson 2016-2019  Belinda Haraldsson 2010-2013 
Lena Karlsson 2019-         
Skogsrättare, lärare   Husmor/Föreståndare restaurang  
C G Strömbom 1901-1910 Hulda Skål 1923-1952 
F W Elfman 1910-1914 Mary Larsson 1953-1956 
Berndt Lindelöf 1910-1917 Inga Hartvig 1957-1960 
Rickard Leván 1917-1920 Ann-Charlotte Ekström 1961-1962 
Yngve Norberg 1920-1955 Marianne Häggström 1962-1966 
C F Höög 1920-1924 Elsa Larsson 1967-1985 
Einar Eriksson 1924-1930 Eva Blom 1985-1988 
Gustaf Hagberg 1929-1935 Helena Olsson 1988-1990 
Olof Eriksson 1935-1940 Majlis Tomt 1990-2011 
Birger Eliasson  1940-1944 Sofia Hunter 2012-2013 
Harry Brattlund 1944-1947 Ida Eriksson 2013-2014 
Sven Thyr 1948-1950 Christine Olsson 2014-2016 
Rune Fredriksson 1952-1953 Joakim Berlin 2016-2019 
Ragnar Hedlund 1953-1954 Yvonne Holm 2019- 
Hans Willemark 1955-1959 Kökspersonal  
Jan Weslien 1955-1960 Anita Larsson 1969-2018 
Per-Olof Olsson 1959-1962 Greger Appelgren 1992-2001 
Tage Sjöberg 1960-1964 Anette Nilsson 2001-2008 
Ragnar Axelsson 1961-1962 Ida Eriksson 2002-2013 
Claes Sjöberg 1962-1980 Ylva Lindberg 2007-2008 
Gunnar Johansson 1962,66-75,00-05 Caroline Winblad 2011-2014 
Bertil Sandberg 1963-1966 Belinda Haraldsson 2013-2014 
Stig Hedèen 1964-1970 Sanna Hallor 2013-2014 
Göran Sandahl  1972-1975 Joakim Berlin 2014-2016 
Arne Haave 1975-1978 Ida Kalander 2016- 
Ingemar Olsson 1975-1984 Irene Berglund 2019- 
Åke Grankvist 1980-1985 Lokalvårdare  
Ingemar Sälle 1983-1984 Ingegärd Fribäck 1973-1975 
Erik Gustafsson 1984-1989 Siv Lindkvist 1973-1998 
Lars-Olof Eriksson 1984-2006 Gina Svenningsson 1997-2014 
Peter Stejmar 1985-00,12-17 Gerd Svankvist 1998-2006 
Anders Braide 1986-1990 Linda Björk 2002-2005 
Mats Holmström 1987-1991 Amporn Carlbäck 2010-2011 
Hans Karlsson 1989-1990   
Bengt Sörvik 1989-1992 Vaktmästare  
Peder Björklund 1990-1993 Gunnar Karlsson -1957 
Mats Hellner 1990-2002 Allan Larsson 1958-1976 
Per Svensson 1990-1998 Henry Skog 1976-1978 
Jonas Zetterlund 1990-1998 Lennart Nilsson 1978-2011 
Staffan Vilhelmsson 1998-2000 Evert Larsson 2000-2002 
Vanja Strand 1999-2004 Karl-Erik Eriksson 2005-2006 
Tomas Ulfcrona 2000-2005 Mikael Nordström 2006-2014 
Per-Erik Dahlin 2001-2008 Sören Hedenström 2010-2013 
Fredrik Staland 2002-2008   
Lars Fridh 2004-2008   
Jan Johansson 2006-2007   
Patrik Sundberg 2008-2011   
Annika Gustafsson 2008-2012   
Eddie Runsten 2008-2012   
Ronny Sjökvist 2011-2012   
Tommy Johansson 2012-2017   
Björn Nyström 2015-    
Per Eriksson 2017-2018    
Lena Karlsson 2017-2019    
Lars Karlsson 2019-    
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Prov på hur du fyller i inbetalningskorten vid betalning till Gammelkroppaskolans 

Stödförening samt Kamratföreningen! 

Ni som betalar över internet använder respektive kontonummer och anger avsändare 

och kursår (viktigt). 

OBS! Detta är bara provlappar och går ej att använda.  

 

 

Obs! Vi bifogar inte inbetalningskort till Stödföreningen och Kamratföreningen i år, 

men hoppas att Ni betalar ändå! 
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Vi sponsrar 

 

 


