
 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 

S
K

O
G

S     HISTORIS
K

A

S

Ä
LL S K A P E

T

S
K

O
G

S     HISTORIS
K

A

S

Ä
LL S K A P E

T

B
ild

ho
te

lle
t,

 S
C

A

S
K

O
G

S     HISTORIS
K

A

S
Ä

LL S K A P ET

S
K

O
G

S     HISTORIS
K

A

S
Ä

LL S K A P ET

N R  1 · 2 0 1 8

Å R G Å N G  2 4

Skogshistoriska

S
K

O
G

S     HISTORIS
K

A

S
Ä

LL S K A P ET

N R  1  · 2 0 1 9

Å R G Å N G  2 5

N R  1  · 2 0 1 9

Å R G Å N G  2 5

Skogshistoriska

Skogshistoriska

S
K

O
G

S     HISTORIS
K

A

S
Ä

LL S K A P ET

Skogshistoriska N R  1 · 2 018

Å R G Å N G  2 4

När Sandslån  var Ådalens hjärta
Exkursions- nummer
Tio intressanta  

aktiviteter  
väntar!

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 trä-
varor 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.

Skogs- 
museer  
I SVERIGE  
2019

På Skellefteå museum pågår utställningen  
Trä hela sommaren och ända till den  
13  oktober 2019. Väl värd att besöka.  
Läs mer på skellefteamuseum.se

klingstromlars
Sticky Note
1 400



Skogen har i alla tider haft stor betydelse för människor  
i Sverige. Den har bland annat gett ved för uppvärmning och  
matlagning samt virke till allehanda byggnationer. Skogsråvaran 
blev en förutsättning för järntillverkning och skogsindustri.  
Skogen har stått för stort ekonomiskt värde och välståndsutveckling.  
Nu är den hetare än någonsin på grund av klimatfrågan.

Besök ett 
skogsmuseum!

 - 

Laxvikens Skogs-  
och Flottarmuseum
Modeller, redskap, filmer, foton med 
anknytning till skogs- och flottningshistorien 
visas. Guidningar med Folke Boogh, tidigare 
flottningsfaktor på Indalsälven. Fika finns. 
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 uppleva 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 uteplats för grill och kaffekokning. 
Vid varmt väder kan du ta ett dopp i Torvsjön 
eller varför inte köpa ett fiskekort. Kojan  
går att hyra för övernattning. Guidade 
visningar bokas via Åsele turistbyrå, telefon 
0941-140 78. Museet ligger 500 meter från 
Torvsjö Kvarnar och Erik Johans Café, där 
nyckel till museet hämtas. Beläget mellan 
Åsele och Vilhelmina.
Öppet: Se facebooksidan Torvsjö Kvarnar. 
www.torvsjokvarnar.se

Skogsmuseet i Lycksele
Träd in i våra utställningar Huggarepoken 
och Maskinepoken och få en inblick hur livet 
tedde sig för en skogsarbetarfamilj i början av 
1800-talet fram till dagens tekniska lösningar  
i skogsbruket. Utställningen Samer i skog 
berättar om samernas liv och traditioner.  
I barnhörnan finns allt från träkåta, skogskoja  
till ”vattendamm” med fiskar, utklädningsklä- 
der, handelsbod mm. På Gammplatsen, Lyck- 
seles vagga, hittar du många historiska bygg- 
nader och ett sameviste. Väl värt ett besök  
är även Lapplands Kulturbotaniska Trädgård 
– som blommar vackert under högsommaren.
Öppet: 24 juni–18 aug: kl 10–16.  
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 bruksmiljö. 
Skogsbruksmuseet är inrymt i f.d.ångsågen. 
Visar skogens avgörande betydelse för brukets 
tillverkning av järn. Verktygssamlingar. 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  

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 

Skogshistoriska semestermål

» SKOGSMUSEERNA I LANDET kan visa 
och berätta om den spännande och 
viktiga skogshistorien som är så stor 

del av Sveriges historia. De flesta museerna är 
små och med begränsade resurser. Ofta drivs 
de av människor med anknytning till bygden 
och den verksamhet de speglar. 

Sedan starten 2013 samverkar Museinätverket 
Skog & Trä för att utbyta erfarenheter, stötta och 
lära av varandra. Nätverket arbetar nu med en bok 
och en utställningsidé som handlar om skogens 

betydelse i Sverige från 1800-talets mitt och framåt. 
Samtidigt driver vi frågan om att skapa bättre 
förutsättningar för att kunna bevara, använda och 
utveckla det skogshistoriska arvet 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. Kanske känner du till något museum 
som borde vara med i Museinätverket Skog & Trä?

Musei- 
nätverket  
ska växa! 

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

vara med?
www.skogsriket.se

Ljusfallshammar

Lycksele

Norrbyskär

Torvsjö

Laxviken 

Sandslån

SkräddraboSiljansfors

Särna

Segersta

Derome

Remningstorp

Tidaholm

Strömsbergs 
bruk

Derome Trä & 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. Vi finns i Derome ca  
10 km norr om Varberg längs väg 41. 
Öppet: Alla dagar 10 juni–20 augusti kl. 10–17  
(stängt midsommar), övrig tid vardagar kl. 10–16. 
Sommartid erbjuder vi guidade turer, håll utkik på 
hemsidan för datum och tider! Tel: 0340-313 33.
E-post: derome.tramuseum@telia.com 
www.derometramuseum.se

Lomkällan, Särna skogsmuseum
Om bygdens och gränslandets natur- och kultur- 
värden. 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 bataljonsskans helt intakt från  
andra världskriget. I Skogshalla visas utställningar  
om bl.a. beredskapstiden och järnvägsepoken.  
Grupper kan beställa guidade turer i förväg.
Kaffeservering med våfflor, smörgåsar, langos,  
glass och hembakat bröd. Beläget: Särnavägen  
300, 3 km norr om Särna centrum.
Öppet: Alla dagar 1 juni–30 september  
kl. 11–16. Stängt midsommarafton.
Tel: 0253-100 49 el 070-628 50 59
E-post: lomkallansarna@gmail.com
www.sarnahembygdsforening.se

Norrbyskärs museum
Museet beskriver Norrbyskärs storhetstid, då  
Europas största sågverk blomstrade och Frans  
Kempe skapade ett unikt mönstersamhälle. I skär-
gårdsidyllen Norrbyskär kan du uppleva historia  
och kultur i en unik miljö. Mat, konst, hantverk,  
guidade tågturer samt barnaktiviteter. Planerat  
eller spontant, företag eller privat – alla är väl- 
komna till vår ö! Beläget 39 km söder om Umeå.  
Öppettider: Se hemsida.
www.norrbyskar.se

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

Lantbruksmuseet Ljusfallshammar 
Ett av Sveriges största museer vad gäller att levande-
göra 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. Större evenemang: Bondgården förr  
14 september kl 10–15. Hela området tillgängligt  
för personer med rörelsehinder.
Öppet: Museet och caféet öppet 14 maj–12  
september tisdagar, torsdagar och söndagar kl 10–16.  
Andra tider efter överenskommelse.
Tel: 0702-28 27 18. E-post: info@lantbruksmuseum.se 
www.lantbruksmuseum.se

Siljansfors Skogsmuseum 
Friluftsmuseum med kojor, förläggningar m.m. samt tre utställnings- 
hallar om skogsbrukets och flottningens historia. Arboretum med 50 
trädarter och Gula stigen med tipsfrågor. Knattestig med 100 upp-
levelser. Upplev järnbrukets 140-årigahistoria längs Järnbruksstigen. 
Servering med mat och fika. Beläget vid E45, 17 km sydväst om Mora.
Öppet: Dagligen 1 maj–30 september, kl 11–18.    
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 mm.  
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 Dare- 
torpsbygdens Intresseförening utställningen  
Årsringar – Skog och Skogsbruk från forna dagar.  
Det är en bred och gedigen utställning  
om skogsbruket inom Hökensåsområdet  
under 1900-talet. 300–400 redskap  
visas, bl.a. ett 60-tal motorsågar. Här  
finns även en fröklängningsmaskin  
som går att se i drift (om tillgång till  
kott finns). Bildspel från hästkörning  
till slutavverkning visas. Cafésöndagar  
2019: 14, 21, 28 juli och 4 augusti kl.  
14–18. Daretorp ligger 12 km sydost  
om Tidaholm.
Öppettider: Enligt överenskommelse  
hela året.Tel: 073-074 86 72.
E-post: dagmanhelena@gmail.com
www.parhuset.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 100-talet 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  
finns ett av Sveriges förnämsta  
arboretum med träd från norra  
halvklotet. Museet är öppet för  
visning efter överenskommelse. 
Kaffeservering kan ordnas vid bokade  
gruppbesök. Beläget på Remningstorps  
egendom i Eggby, Skara kommun. 
Tel: 070-604 63 57, 070-855 88 23
www.hembygd.se/norra-billing 

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

Fler aktuella utställningar om skog och trä 
Skellefteå museum: TRÄ. Om användning av skog och trä – förr, nu och i framtiden. Lär om tjära  
och pottaska, känn på nya träbaserade material och inspireras av spännande prototyper.

Sundsvalls museum: I industrialismens spår. Om regionens historia 1880-1960, där skogen och skogsindustrin  
spelat stor roll. Titta in i arbetarköket från Nacka sågverk, se en film om skogskockans arbetsdag! 

Wirserums Konsthall: TRÄ 2019 är en väv av forskning och konst som får besökaren att fundera på  
hur vi formar ett framtida hållbart samhälle. 


