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Besök ett
skogsmuseum
i sommar
Skogen har i alla tider haft stor betydelse för människor i Sverige. 
Den har gett virke att bygga hus av, ved för uppvärmning och träkol 
som gjorde att man kunde tillverka järn av malm. Den gav exportin- 
täkter och blev grunden för Sveriges välståndsutveckling. Fortfarande 
är den lika viktig – ja till och med ännu viktigare genom att den ger 
en förnybar råvara av precis det slag som behövs för att komma till rätta 
med klimatet.

Sveriges Skogmuseum kan berätta om skogens intressanta historia. 
Några av dem är stora med imponerande samlingar och utställningar. 
Men de flesta är små och drivs ofta av människor med anknytning till 
bygden. I museerna finns allt ifrån redskap och träskulpturer till 
ångmaskiner och jättelika skogsprocessorer. Inte minst finns det också 
bilder, filmer, handlingar och skrifter som dokumenterar skog och 
skogsbruk från förr till idag.

VÄLKOMMEN!



SKOGSMUSEET I LYCKSELE
Hur var livet för en skogsarbetarfamilj 
I början av 1800-talet? Och hur har 
tekniken förändrat skogsbruket fram 
till idag? Det kan du lära dig mer om i 
våra utställningar Huggarepoken och 
Maskinepoken. Här finns också ut- 
ställningen Samer i skog som berättar 
om samernas liv och traditioner. 
I barnhörnan finns träkåta, skogskoja, 
vattendamm med fiskar, utklädnings-
kläder, handelsbod och mycket annat. 
Beläget på Gammplatsen, som är 
Lyckseles vagga. Här hittar du många 
historiska byggnader och ett sameviste 
Lapplands Kulturbotaniska Trädgård 
som blommar vackert under hög-
sommaren är också väl värt ett besök. 

Öppet: Se hemsida.
Tel: 0950-379 45
E-post: skogsmuseet@lycksele.se
www.skogsmuseet.se

TORVSJÖ SKOGSMUSEUM
Välkommen att uppleva en häst med 
timmerlass. Vandra i lugn och ro förbi 
Timmerkojan, Kolarkojan och 1920- 
talskojan för att till slut komma fram 
till Flottarkojan. Här finns uteplats för 
att grilla och koka kaffe. Vid varmt 
väder kan du ta ett dopp i Torvsjön 
eller varför inte köpa ett fiskekort. 
Kojan går att hyra för övernattning. 
Beläget 500 meter från besöksmålet/
byggnadsminnet Torvsjö Kvarnar, 
mellan Åsele och Vilhelmina.

Öppet: Utforska på egen hand. 
Lämna det som det var när du kom. 
Tel: 0941-140 00
www.aselebyar.nu/torvsjokvarnar

NORRBYSKÄRS MUSEUM
Museet beskriver den storhetstid då 
Frans Kempe skapade sitt unika mönster- 
samhälle på Norrbyskär i Västerbottens 
skärgård. Här byggdes en gång Europas 
största ångsåg, ett komplett sågverks-
samhälle med kyrka, skola, affär och 
bostäder för 1 500 invånare. På Norrby- 
skär får du historiska upplevelser i en 
unik skärgårdsmiljö. Utforska öarna, 
ta en guidad tur med minitåget eller 
bara njut av en kopp kaffe i vår vackra 
konsthall. En perfekt dagsutflykt med 
havet och den unika kulturmiljön som 
vacker inramning. Planerat eller 
spontant, företag eller privat, ung eller 
gammal – alla är välkomna till vår ö. 
Beläget 39 km söder om Umeå. En 
kort färjetur från färjeläget i Norrbyn 
och du anländer till Norrbyskär.

Öppet: Se hemsida.
Tel: 076-2578631, 090-185710
E-post: museum@norrbyskar.se
www.norrbyskar.se

MODO-MUSEET, MOLIDEN
Museet visar var Mo & Domsjö (MoDo) 
hade sin vagga från 1835, när JC Kempe 
blev ensamägare av sågen, fram till dess 
att sågen flyttades till Norrbyskär 1894. 
På sågområdet vid Moälven visas en 
skalmodell av den gamla sågen.  
I Rättargården finns sommarcafé och 
utställningar. Beläget i Moliden, 2 mil 
nordväst om Örnsköldsvik.
Öppet: 21 juli–15 augusti kl. 11–16. 
Övrig tid bokas.
Tel: 0660-915 20
E-post: molidensf@telia.com
www.moliden.se
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SKOGS- HISTORISKA SEMESTERMÅL

SANDSLÅNS  
FLOTTNINGSMUSEUM
Museet är beläget på en vacker liten ö 
med broförbindelse i Ångermanälven. 
Här låg världens största timmer-
sorteringsanläggning 1915–1965. 
Våra utställningar skildrar huggarlivet 
i skogen och för flottningskarlar och 
arbetare vid timmersorteringen. Här 
finns stora modeller som uppskattas 
av barn. Museet ligger intill ett 
vandrarhem. Vi har vi även ett fik 
med goda mackor, glass, dricka och 
godis. Beläget ca 22 km norr om 
Kramfors och ca 25 km från E4. 
Guidad tur med fakta om flottningen i 
Ångermanälven och inslag av romantik 
och dramatik kan bokas via 070-895 
72 44 eller blomsterpernilla@gmail.
com. Visning av sorteringsmodellen 
samt filmvisning, bokas via Anders 
Bergqvist, 070-323 77 03.

Öppet: 1 juni–31 augusti kl. 10–17. 
Övriga tider enligt överenskommelse.
Tel: 0612-500 76
www.sandslansgastgiveri.se
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LOMKÄLLAN, SÄRNA 
SKOGSMUSEUM
Om bygdens och gränslandets natur- 
och kulturvärden. Här kan du se filmer 
om skidstjärnan Särna-Hedlund, om 
bygdens starke man Stor-Per Svensa 
och om beredskapstiden i Särna. På 
friluftsmuseet visas kojor från hela 
skogsarbetarepoken. I området finns 
en helt intakt bataljonsskans från 
andra världskriget. I Skogshalla visas 
utställningar om bl.a. beredskapstiden 
och järnvägsepoken. Kaffe-servering 
med våfflor, smörgåsar, langos, glass 
och hembakat bröd. Beläget på 
Särnavägen 200, 3 km norr om Särna 
centrum.
Öppet: 1 juni–30 september kl. 
11–16. Stängt midsommarafton.
Tel: 0253-100 49, 070-628 50 59
E-post: lomkallansarna@gmail.com
www.sarnahembygdsforening.se

SILJANSFORS SKOGSMUSEUM
Friluftsmuseum med kojor, 
förläggningar 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 
Järnbruksstigen. Servering med mat 
och fika. Beläget vid E45, 17 km 
sydväst om Mora.

Öppet: 1 juni–31 augusti kl. 10–17.
Tel: 0250-203 31
www.skogsmuseum.se

FINNSKOGSMUSEET, 
SKRÄDDRABO
Om finnskogsregionerna i Sverige 
och Norge. Här finns både 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.
Tel: 070-566 01 68
E-post: info@finnskogsmuseet.se
www.finnskogsmuseet.se 

STRÖMSBERGS 
SKOGSBRUKSMUSEUM
Tidigare vallonbruk med helt 
bevarad bruksmiljö. Museet är 
inrymt i den gamla ångsågen och 
visar skogens avgörande betydelse 
för brukets tillverkning av järn. Här 
finns också verktygssamlingar, en 
unik älghornssamling från brukets 
jakter och ett brukscafé. Beläget i 
Strömsbergs Bruk ca 9 km norr om 
Tierp i Uppland.

Öppet: I samband med arrangemang, 
se hemsida. Övrig tid bokas via Boka 
Uppland, www.bokauppland.se
Tel: 0295-203 00
www.stromsbergsbruk.nu 
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SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS 
JAKTHISTORISKA SAMLINGAR, 
ÖSTER MALMA
Jägareförbundets Jakthistoriska 
samlingar är en stiftelse och kallas 
Jakthistoriska stiftelsen Öster Malma. 
Huvuddelen av samlingarna finns 
på plan 2 i Öster Malma slott, men 
också i entrén till Jägareförbundets 
kontorsbyggnad ”Laggårn”. 
Det finns mycket information på 
vår hemsida, såsom vägbeskrivning 
och information om allt från besök 
i vilthägn till övernattning och 
restaurang. Hos oss får du ta del 
av något unikt och lära dig vad 
skogen kan ge utöver virke, och 
att skogsbruk och jakt har mycket 
gemensamt. Beläget 50 minuter 
söder om Stockholm.

Öppet: Se hemsida. 
E-post: jakthistoriska@
jagareforbundet.se
www.ostermalma.se/slottet

LANTBRUKSMUSEET 
LJUSFALLSHAMMAR
Ett av Sveriges största museer vad 
gäller att levandegöra och bevara 
landsbygdens utveckling de senaste 
100–150 åren. En omfattande 
skogsavdelning visar bondens arbete 
i skogen. I ”bondsågen”, som drivs av 
en tändkulemotor, förvandlas stockar 
till plank och brädor. Beläget längs 
riksväg 51, 2 mil norr om Finspång, 
5 mil norr om Norrköping och 6 mil 
söder om Örebro. Hela området är 
tillgänglighetsanpassat.

Öppet: Se hemsida.
Tel: 070-228 27 18
E-post: info@lantbruksmuseum.se
Facebook: @lantbruksmuseum.se
www.lantbruksmuseum.se

SKOGSMUSEET PÅ 
REMNINGSTORP
Museet ger en bild av skogsbrukets 
och skogsutbildningens utveckling 
och förändring från tidigt 1900-tal 
till 1980-talet. Här visas redskap 
och maskiner för markberedning, 
plantering, fällning och transport 
och en unik samling med ett 
hundratal motorsågar från 1930 och 
framåt. Större delen av föremålen 
i samlingarna kommer från 
Sparresäters Skogsbruksskola som 
lades ned 2015. Dessutom finns rikt 
utrustade arbetsplatser för smed 
och hovslagare. På gångavstånd 
från museet finns ett av Sveriges 
förnämsta arboretum med träd från 
norra halvklotet. Kaffeservering kan 
ordnas vid bokade gruppbesök. 
Beläget på Remningstorps egendom i 
Eggby, Skara kommun.

Öppet: Kontakta oss för att boka tid 
för visning. 
Tel: 070-604 63 57, 070-855 88 23
www.hembygd.se/norra-billing
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SKOGSMUSEET I DARETORP, 
TIDAHOLM
I en nybyggd hall, Kulturladan, 
presenterar Daretorpsbygdens 
Intresseförening utställningen 
Årsringar-Skog och Skogsbruk från 
forna dagar. Det är en bred och 
gedigen utställning om skogsbruket 
inom Hökensåsområdet under 
1900-talet. Föreningens medlemmar 
har genom ideellt arbete samlat 
ihop skogsredskap av alla de slag. 
Totalt visas 500–600 redskap, bl.a. 
ett hundratal äldre motorsågar. Här 
finns även en fröklängningsmaskin 
som går att se i drift, om tillgång till 
kott finns. Bildspel från hästkörning 
till slutavverkning visas också. 
Samlingarna är numera digitaliserade 
och finns sökbara i museet via digitala 
stationer och på vår hemsida. Missa 
inte våra cafésöndagar. Det finns även 
möjlighet att beställa fika vid besöket.
Beläget 12 km sydost om Tidaholm.

Öppet: Se hemsida för öppettider i 
sommar. Övriga tider under året är 
du välkommen att kontakta oss för en 
guidad tur. 
Tel: 073-074 86 72, 070-530 54 42
E-post: dagmanhelena@gmail.com
www.parhuset.se

DEROME TRÄ OCH 
NOSTALGIMUSEUM
Här kan du följa utvecklingen inom 
träindustrin under de tre senaste 
seklen, med Sveriges största 
samling av verktyg och maskiner för 
träbearbetning. I nostalgiutställningen 
visas föremål som berättar om hur 
man levde på 1800-talet och fram till 
1900-talets mitt. En komplett skolsal 
med bänkar från 1700–1900-talen 
och massor av böcker, planscher 
och kartor visas, liksom träkonst av 
konstnärer från hela Europa och en 
fantastisk samling träsniderigrupper 
av Gunnar Svensson. Varje söndag 
mellan 10 juni och 20 augusti kör 
vi våra ångmaskiner, vattenhjul och 
sågar med ramsåg dragen av Sveriges 
största igångvarande ånglokomobil. 
Barnen kan snickra i Snickeboa eller 
göra eget papper. I caféet serveras 
kaffe och hembakta kakor. Beläget i 
Derome ca 10 km norr om Varberg, 
längs väg 41.

Öppet: Se hemsidan för aktuella 
öppettider samt tider för visningar.
Tel: 0340-313 33
E-post: derome.tramuseum@telia.com
www.derometramuseum.se
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Skogshistoriska 
Sällskapet
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Skogen har en central roll i vårt lands historia.
Den gjorde det möjligt att framställa järn och ska-
pade 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 fram-
tiden 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.

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

Läs mer och anmäl dig på
www.skogshistoria.se

Skogsmuseet 
den självklara mötesplatsen
Konferera och träffas i unik och inspirerande 
miljö. Mat och fikabuffé från Västerbottens och 
Lapplands gårdar och skogar. Varmt välkomna!

För bokning och funderingar kontakta oss: 
0950-379 45 skogsmuseet@lycksele.se

www.skogsmuseet.se

http://www.skogshistoria.se

