
Skogshistoriska Sällskapets Exkursioner 1999
Utförliga referat av respektive exkursion finns publicerade i

sällskapets medlemsblad Tidcnder nr 3, 1999.

Kungliga Djurgården, 26 maj, 1999
Exkursionsledare: Björn Sprängare
Antal deltagare: ca 50 st
Väder: Strålande sol
Omfattning: Besök
gamla Skogs-
institutet i Nobel-
parken, båttur
genom Djurgårds-
brunnskanalen,
vandring i norra
Djurgården,
diskussion "förnya
eller bevara”
kartstudieer på
Stora Skuggan,
besök gamla Skogis.
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Huseby, Bjurkärr och Sunnanvik, 9 juni, 1999
Exkursionsledare: Björn Hyltén-Cavallius.
Antal deltagare: ca 25 st.
Väder: Strålande sol.
Omfattning: Huseby bruk med sågverk, hytta, Arkimedesskruv och museum,
Bjurkärr naturreservat med karolinerekar samt Sunnavik egendom.

jC?-
• Ztr.i

;• rv



Bohuslän, 20 augusti, 1999
Exkursionsledare: Rune Löfving.
Antal deltagare: ca 55 st.
Väder: Strålande sol.
Omfattning: Bohusläns Museum, motorvägsbyggen och broar, Tjörn och Orust
med tillbakablick på stora sillfiskeperioden, båtbygge samt Hwitfeldtska eken på
Sundsbyn.
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Nedre Piteälven, 16-17 augusti, 1999
Exkursionsledare: Ingemar Eriksson
Antal deltagare: 15 st
Väder: Strålande sol
Omfattning: Moskosel, Nattbergsheden, Raivoberg
och Näverliden med historik och reflektioner kring
1960-talets stora restaureringsarbete.



Orsa besparingsskog, 3-4 september, 1999
Exkursionsledare: Rune Dehlén
Antal deltagare: ca 30 st
Väder: Strålande sol
Omfattning: Historik och bakgrund till Orsa Besparingsskog, björnmöten i bild
och verklighet, Orsa Besparingsskog med dikning, restaureringsarbeten och skogs-
bränder, vadmalsstamp och skvaltkvarn i full gång, brandtornet i Pikalampinoppi.
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