
 Bildades 1990, är rikstäckande och  
 har cirka 1 200 medlemmar. 

 Ger ut medlemstidningen Tidender  
 4 gånger per år med artiklar på tema  
 skogshistoria. 

 Arrangerar varje år ett tiotal skogs- 
 historiska exkursioner och seminarier  
 på olika platser i landet

 Ger ut en årsskrift med lite längre  
 skogshistoriska artiklar som belyser  
 intressanta företeelser och händelser  
 i den svenska skogshistorien.

 Stimulerar skogshistorisk forskning  
 och delar varje år ut belöningen  
 Örtugen till amatörforskare som gjort  
 skogshistoriska insatser under lång tid.  
 Örtugar kan också tilldelas unga,  
 lovande forskare.

 Samarbetar med motsvarande skogs- 
 historiska organisationer i Finland,  
 Norge, Danmark och på Island.

Skogshistoriska Sällskapet 
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Exkursionsnummer

Tio intressanta aktiviteter väntar

 ”Huru snöpligen hafwa        icke wåra åsar och       bergsryggar blifvit      afklädde.” 

OM 1700-TALETS MISSKÖTTA SKOGAR: 

Välkommen  
som medlem!
Som medlem får du tidningen  
Skogshistoriska Tidender fyra  
gånger per år samt årsskriften  
som kommer ut i december.  
Du kan också delta i exkur- 
sioner till rabatterat pris. 

Läs mer på webbsidan där  
det också går att anmäla sig  
som medlem.   

www.skogshistoria.se

Skogen har en central roll i vårt lands historia. Den gjorde det möjligt 
att framställa järn och skapade förutsättningar för den industriella  
utveckling som inleddes redan på 1500-talet. Skogen och dess 
produkter har sedan dess varit en hörnsten i den svenska ekonomin. 
Sedan mitten av 1800-talet har det främst handlat om trävaror och 
papper, idag också om klimatsmart bioenergi. Och i framtiden  
väntar helt nya användningsområden för den svenska skogen. 

Skogens historia är också människornas historia. I generationer  
har de levt i skogen, av skogen och vid de många verksamheter som 
har sin grund i den. Det är i detta breda fält som Skogshistoriska 
Sällskapet verkar.

Skogs- 
museer  
I SVERIGE  
2018



Skogen har i alla tider haft stor betydelse för Sverige och  
dess människor. Den har gett virke till byggnationer, ved för  
uppvärmning och matlagning. Skogsråvaran blev en förutsättning 
för järntillverkning och skogsindustri. Och nu är skogen, som har 
stått för så stort ekonomiskt värde och välståndsutveckling i landet, 
kanske hetare än någonsin på grund av klimatfrågan.     

Skogsmuseer  
i samverkan

Bävsjöryd Såg, Lerum  
Välbevarad äldre sågverksmiljö som ligger 
naturskönt i skogen, 20 km från Göteborg. 
Här visas en remdriven ramsåg från Töreboda 
(1909) och ett kantverk från Rosenfors (1921).
Öppet: Enligt överenskommelse.
Tel: 0708-621 204.
www.bavsjorydsag.se

Laxvikens Skogs-  
och Flottarmuseum
Modeller, redskap, filmer, foton med anknyt-
ning till skogs- och flottningshistorien visas. 
Guidningar med Folke Boogh, tidigare  
flottningsfaktor på Indalsälven. Fika.
Beläget ca 10 mil norr om Östersund,  
4,5 mil väster om Strömsund, Jämtland. 
Öppet: Efter överenskommelse. 
Tel: 0645-210 17, 070-271 50 49  
www.laxvikensmuseum.com

Torvsjö skogsmuseum
Välkommen att njuta av en nyss selad häst  
med timmerlass. Vandra i lugn och ro förbi  
Timmerkojan, Kolarkojan, 1920-tals kojan för  
att till slut komma fram till Flottarkojan. Här 
finns en uteplats för grill och kaffekokning.  
Vid varmt väder kan du ta ett dopp i Torvsjö  
sjö eller varför inte köpa ett fiskekort. Kojan  
går att hyra för övernattning. Museet ligger  
500 meter från Torvsjö Kvarnar och Erik 
Johans Café som har öppet dagligen  
v. 26–32 kl. 11–17. Guidade visningar bokas 
via Åsele turistbyrå, telefon 0941-140 78. 
Beläget mellan Åsele och Vilhelmina. 
www.torvsjokvarnar.se

Skogsmuseet i Lycksele
Skogsarbetets och teknikens utveckling – från 
stocksåg till skördare – visas i de båda  utställ-
ningarna Huggarepoken och Maskinepoken. 
Möt skogens människor: kockan, timmerhug-
garen, småbrukarhustrun, maskinföraren och 
flottaren. Skotarsimulator och Skogsbio.  
Utställningen Utsikter – så långt ögat når 
t.o.m. september 2018. Lek och lärande i 
historiska miljöer. Skogens dag firas den 18 
augusti. På Gammplatsen finns mer att upp-
täcka: Lapplands Kulturbotaniska Trädgård,
naturreservat och sameviste. Café med  
hemlagat. Konferensmöjligheter.
Öppet: 25 juni–19 aug: kl 10–17.  
Övriga tider: kl 12–16, alla dagar utom  
söndag och måndag. Tel: 0950-379 45. 
www.skogsmuseet.se

Strömsbergs skogsbruksmuseum
Tidigare vallonbruk med helt bevarad bruks- 
miljö. Skogsbruksmuseet är inrymt i f.d.  
ångsågen. Visar skogens avgörande betydelse  
för brukets tillverkning av järn. Verktygs- 
samlingar. Unik älghornssamling från brukets  
jakter. Brukscafé. Beläget i Strömsbergs Bruk  
ca 9 km norr om Tierp i Uppland. 
Öppet: I samband med arrangemang,  
se hemsida. I övrigt genom bokning hos  
Boka Uppland: www.bokauppland.se 
Tel: 0295-203 00.   
www.stromsbergsbruk.nu  

Skogshistoriska  
semestermål
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Torvsjö

Laxviken 

Sandslån

SkräddraboSiljansfors

Särna

Segersta

Derome

Lerum

Tidaholm

Strömsbergs 
bruk

Skogsmuseerna i landet kan visa 
och berätta om den spännande och 
viktiga skogshistorien som är så stor del 

av Sveriges historia. Men, de flesta museerna är små 
och med begränsade resurser. Ofta drivs de ideellt 
av människor med anknytning till den verksamhet 
de speglar. 

SEDAN STARTEN 2013 SAMLAS Museinätverket 
Skog & Trä årligen för att utbyta erfarenheter, 
stötta och lära av varandra. Nätverket samverkar nu 

kring en utställningsidé som handlar om skogens 
betydelse i Sverige från 1850 och framåt. Samtidigt 
drivs frågan om att skapa bättre förutsättningar för 
Sveriges skogshistoriska arv på museer.

VÄLKOMMEN ATT BESÖKA ett skogsmuseum och 
ta del av skogslandet Sveriges historia. Ta gärna 
också kontakt med nätverket om du vill veta mer 
eller engagera dig i frågor om skogshistoria och 
skogsmuseer. 

Musei- 
nätverket  
ska växa! 

Museinätverket Skog & Trä  
har funnits sedan 2013. 
Vet du något som borde  

vara med?
www.skogsriket.se

Finnskogsmuseet, Skräddrabo
Om finnskogsregionerna i Sverige och Norge.  
Utställning och stort referensbibliotek i ämnet  
finnskogar och skogsfinnar. Beläget 25 km  
söder om Alfta/Edsbyn, 75 km norr om Falun. 
Öppet: Helger i juni och augusti,  
varje dag i juli och halva augusti kl 12–16. 
Telefon: 070-566 01 68  
www.finnskogsmuseet.se 

Derome Trä och Nostalgimuseum
På Derome Trä & Nostalgimuseum kan du  
följa utvecklingen inom träindustrin under de  
tre senaste seklen. Här finns Sveriges största  
samling av verktyg och maskiner för träbear- 
betning. En nostalgidel visar fina, fyndiga före- 
mål med anknytning till hus och hem. Bland  
annat finns en komplett skolsal med bänkar  
från 1700-, 1800- och 1900-talen, orgel,  
massor av böcker, planscher och kartor.  
Träfigurer snidade av Gunnar Svensson  
presenteras. Vattenhjul kan ses i drift, liksom  
ramsåg, ångmaskiner och motorer. 

Maskinkördagar under hela sommaren:  
Varje söndag är alla ångmaskiner igång och vi  
sågar med ramsåg driven av Sveriges största igång-
varande ånglokomobil.17 juni: Invigning av Snicker- 
boa. Träsnideri, häst och vagn, hantverk mm.15 juli:  
Museidagen med motorsågskonstnär, träsnideri,  
hantverk mm.Beläget i Derome ca 10 km norr om 
Varberg längs väg 41 mot Borås. Servering finns. 
Öppet: Alla dagar 10 juni–19 augusti kl. 10–17.  
Övrig tid: vardagar kl. 10–16. Midsommar- 
helgen stängt. Tel: 0340-313 33, 070-673 12 12.  
www.derometramuseum.se

Lomkällan, Särna skogsmuseum
Om bygdens och gränslandets natur- och kultur- 
värden. Filmer om skidstjärnan Särna-Hedlund,  
bygdens starke man Stor-Per Svensa och filmer  
om beredskapstiden i Särna. I området finns en  
bataljonsskans helt intakt från andra världskriget. 
Grupper kan beställa guidade turer i förväg.  
Kaffeservering med våfflor, smörgåsar, glass  
och hembakat fikabröd. Beläget 3 km norr  
om Särna.Öppet: Alla dagar 1 juni–30 sep- 
tember kl. 11–16. Stängt midsommarafton.  
Tel: 0253-100 49 el 070-628 50 59
E-post: lomkallansarna@gmail.com
www.sarnahembygdsforening.se

Sandslåns Flottningsmuseum
Museet är beläget på en vacker liten ö  
med broförbindelse i Ångermanälven.  
Här låg världens största timmersorterings- 
anläggning 1915–1965. Utställningar som  
skildrar huggarlivet i skogen och för flottnings- 
karlar och arbetare vid timmersorteringen.  
Stora modeller som uppskattas av barn!  
Vandrarhem.Beläget ca 22 km norr om  
Kramfors, ca 25 km från E4.
Öppet: 1 juni–31 augusti 10–17.  
Övriga tider enligt överkommelse.
Tel: 0612-500 76.
www.sandslansgastgiveri.se 

Siljansfors Skogsmuseum 
Friluftsmuseum med kojor, förläggningar m.m.  
samt tre utställningshallar om skogsbrukets  
och flottningens historia. Arboretum med  
50 trädarter och Gula stigen med tipsfrågor.  
Knattestig med 100 upplevelser. Upplev  
järnbrukets 140-åriga historia längs Järn- 
bruksstigen. Servering med mat och fika.  
Beläget vid E45, 17 km sydväst om Mora. 
Öppet: Dagligen 1 maj–30 september,  
kl 11–18. Tel: 0250-203 31.   
www.skogsmuseum.se

Segersta skogs-  
och flottningsmuseum
Museet ligger i anslutning till Segersta  
hembygdsgård. Där visas verktyg, olika  
typer av redskap, trämodeller av Albin  
Åsenlund, fotografier, ett bildspel av Hilding  
Mickelsson m m. Timmerflottningen  
i Ljusnandalen hade i Segersta ett av sina  
största skiljeställen. Det låg vid Mårdnäs,  
vid Ljusnans utlopp i sjön Bergviken.  
Flottningen i Ljusnan lades ned 1967.  
Beläget i Segersta, ca 17 km sydöst  
om Bollnäs, ca 23 km väster Söderhamn.
Öppet: Vid arrangemang.  
I övrigt enligt överenskommelse.
Tel: 070-691 53 07, 0278-65 30 79.
www.hembygd.se/segersta

Skogsmuseet  
i Daretorp, Tidaholm 
I en nybyggd hall, Kulturladan,  
presenterar Daretorpsbygdens  
Intresseförening utställningen Årsringar  
– Skog och Skogsbruk från forna dagar.  
Det är en bred utställning om skogs- 
bruket inom Hökensåsområdet under  
1900-talet. 300–400 redskap visas,  
bland annat ett femtiotal motorsågar.  
Här finns även en fröklängningsmaskin  
som går att se i drift (om tillgång till  
kott finns). Bildspel om hästkörning  
till slutavverkning visas.  
Daretorp ligger 12 km sydost om  
Tidaholm. Cafésöndagar 2017:  
16, 23, 30 juli och 6 aug kl 14–18.  
Öppet: Enligt överenskommelse  
hela året. 
Tel: 0730-74 86 72 
www.parhuset.se 

Lantbruksmuseet  
Ljusfallshammar 
Ett av Sveriges största museer  
när det gäller att levandegöra  
och bevara landsbygdens  
utveckling de senaste  
100–150 åren. En omfattande  
skogsavdelning visar bondens  
arbete i skogen. I ”bondsågen”  
med tändkulemotor, förvandlas  
stockarna till plank och brädor.  
Beläget längs riksväg 51, 2 mil  
norr om Finspång, 5 mil norr  
om Norrköping och 6 mil söder  
om Örebro.
Öppettider: Museet och caféet  
öppet från 2 maj–tills vidare,  
vardagar kl. 10–17. Lördagar och  
söndagar 30 juni–9 september  
kl. 10–17. 
Andra tider efter överens- 
kommelse. Större evenemang:  
“Bondgården förr” 15 september  
kl. 10–15. Hela området tillgängligt  
för personer med rörelsehinder.
Tel: 0702-282718 
www.nyalantbruksmuseet.se

Skogshistoriska exkursioner 
Skogshistoriska Sällskapet medverkar  
i museinätverket och arrangerar exkursioner  
som belyser skogshistoria i brett perspektiv,  
med såväl skogliga som industrihistoriska  
och kulturella aspekter.  
www.skogshistoria.se 


