
                                                                                
 
 
Skogshistoriska Sällskapets belöning Örtugen 2019  
 
Örtug nummer 57 tilldelas Linda Norén, för hennes examensarbete på 30 
högskolepoäng inom Jägmästarprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet, ” 
”Det var ett äventyr” – en studie om livet som flottare efter Piteälven”.  
 
Linda Norén skriver att det övergripande syftet med examensarbetet var att studera hur livet 
var som flottare efter Piteälven i Norrbottens län mellan åren 1942 – 1982. I arbetet 
presenteras hur arbetet genomfördes och vilka virkesmängder som flottades under dessa 40 år. 
Examensarbetet beskriver också kvinnornas insats och betydelse för flottningen. En stor 
styrka med studien som vi bedömer det är att den inte bara baserats på litteraturstudier utan 
även på intervjuer med före detta flottare och kockor. Lindas arbete ger en gedigen historisk 
beskrivning av en epok i svenskt skogsbruk som var avgörande för att kunna förse 
skogsindustrin vid kusten med virke innan vägsystem, fordon och övrig infrastruktur kunde 
ersätta flottningen.  
 
Linda berättar att hennes eget intresse för flottning väcktes av hennes morfar som berättat för 
henne om flottning. Han arbetade själv vid flottningen i Svärdälven under en period på 10 år 
från det att han var 15 år 1945.  
 
I examensarbetet beskriver Linda stämningen och sammanhållningen inom flottarlagen och 
hur det skapade starka sociala band mellan flottarna på ett mycket ingående sätt. De 
intervjuade berättade att kamratskapet många gånger var så starkt att gamla flottarkamrater 
har behållit kontakten långt efter det att flottningen upphört. 
 
Avslutningsvis konstaterar Linda Norén att flottningen i Piteälven inte endast var ett riskfyllt 
arbete utan det var även en viktig inkomstkälla för de som deltog i flottningen. De intervjuade 
kvinnorna beskrev också hur betydelsefulla de var i verksamheten, både som flottare och 
genom att flertalet stod för mathållningen längs vattendragen.  
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Skogshistoriska Sällskapets Örtug 
Örtugen är en utmärkelse som tilldelas personer som gjort värdefulla insatser inom 
Sällskapets verksamhetsområde. Speciellt uppmärksammas insatser inom den 
skogshistoriska amatörforskningen. Örtugar kan även ges till studenter som skrivit 
förtjänstfulla skogshistoriska uppsatser. Högst tre Örtugar per år delas ut och utdelningen 
sker främst i samband med Sällskapets årsstämma. En Örtug består av ett diplom och en 
penningsumma (f. n. 5 000 kr). Örtugar har utdelats sen 1995. Styrelsen i Skogshistoriska 
Sällskapet beslutar om utdelning av Örtugar. 
 
Örtug var ett medeltida mynt som först slogs på Gotland på 1300-1400-talet. 


