


Skogshistoriska Sällskapets Exkursioner 2000
Utförliga referat av respektive exkursion finns publicerade i

Skogshistoriska Sällskapets medlemsblad Skogshistoriska Tidender nr 3, 2000.

"Då skogen tog tåget",
23 maj, 2000
Exkursionsledare:
Rolf Skärby
Antal deltagare: cirka 50
Plats: Gullringstrakten
Innehåll: Carl-Eric
Svensson gav en levnads-
beskrivning över Nils
Petter Danielsson, en av
de stora träentrepre-
nörerna i början av
1900-talet och verksam
i Gullringsbygden. Med
utgångspunkt från hans
verksamhet, som bl.a.
innebar uppbyggandet av
ett omfattande skogsföre-
tag beskrevs skogs-
transporterna i Gullring-
strakten i början av 1900-
talet. De fa resterna av en
gammal Decouvillejärnväg
besöktes och transportar-
betet beskrevs av Lennart
Göransson. Hembygds-
museet i Södra Vi besök-
tes där Agne Lindblads
träskulpturer visades upp.

140



"Bruken och skogsbruket i västra Värmland", 16 juni, 2000
Exkursionsledare: Odd Herud
Exkursionsvärd: StoraEnso Skog
Antal deltagare: cirka 65
Plats: Borgvik med omgivning
Innehåll: Bengt Richardsson berättade om bildandet av Billerud AB och hur dess
skogsmarksinnehav och skogsförvaltning byggdes upp. Hans Hedberg berättade on
Borgviks bruk och visade upp bruksområdet och Borgviks kyrka. Skogsexkursionen
gick genom områdena kring Stömne och Sölje. Glasmuseet i Sölje besöktes.



"Skog och snapphanebygd", 24 augusti, 2000
Exkursionsledare: Henric Karlsson
Exkursionsvärd: Skogssällskapet
Antal deltagare: cirka 70
Plats: Kullaskogen, nordöstra Skåne
Innehåll: Anders Ekstrand och Jimmy Juhlin
berättade om skogens betydelse för befolk-
ningen i den gamla kulturbygden och hur
detta präglat landskapet. Under skogs-
vandringen visades upp gamla kolbottnar, en
väl bevarad tjärdal och det gamla kulturland-
skapet i form av väl bevarade terassodlingar.
Snapphaneöverfall!
Tore Gunnarsson berättade om Sporrakulla
gård som finns dokumenterad sen 1600-talet. ” Loshultabranden” 1921 och
dess effekter på skogslandskapet redovisades av Ingvar Nilsson.
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"Sameland - nybyggarland", 29-30 augusti, 2000

Exkursionsledare: Leif Hemberg
Antal deltagare: cirka 25
Platser: Vilhelmina, Saxnäs,
Fatmomakke, Dåres
Innehåll: Anette Löfström visade
upp Vilhelmina museum, Sven-
Åke Risfjell visade sameslöjd och
Katarina Johansson och Lars
Lagerström berättade om framträ-
dande gestalter i ortens same- och
nybyggarkultur. Biblioteket med

omfattande samling av same-en
litteratur besöktes. Tomas Nejne
berättade om samekulturen och
mötet mellan samer och nybyg-
gare i Fatmomakke Kyrkby och



När Jönköping utvecklades till en skogsindustristad, 10 november, 2000
(Obs! Bildmaterial inte färdigt vid årsskriftens tryckning, utförligt referat kommer i
Skogshistoriska Tidender,nr 4, 2000.)

Exkursionsledare: Dag Kihlblom.
Antal deltagare: Cirka 70.
Plats: Jönköping med omnejd.
Innehåll: Sven Lundberg hälsade välkom-
men till Tenhults herrgård, ett skogligt
centrum under 1800-talet. Dag Kihl-
blom berättade om Henrik Sandblad,
'en pionjär för den gryende skogssköt-
seln. Falk Kuylenstierna, förklädd till
Henrik Sandblad, läste dennes "Skogens
värde för lantbruket ” .

StoraEnso Packagings Torsviksfabrik
besöktes där P-O Nilsson och Rolf Al-
bertsson berättade om när Jönköping
blev en skogsindustristad.

Vid området där Råslätts skogvaktar-
skola var belägen 1861-1865 berättade
Gunnar Ander om skolan och dess före-
ståndare Herrman Gadamér. (Se även ar-
tikel i Skogshistoriska Tidender, nr 9.)

Leif Johansson berättade om tillkomsten
av Råslätts skogspark, som sedan invigdes
av kommunalrådet Per Larsson.

Munksjö AB bjöd på lunch varefter det
nya museet besöktes och där berättade
Ulla Ekedahl om Munksjö AB:s historia.

Sedan blev det en promenad genom
Jönköping med korta stopp vid högsko-
lorna, Skogsstyrelsen / Lantbruksverket,
Skogens Hus och Södra. Promenaden
slutade vid Tändsticksområdet där Bo
Levander och Anika Blixth berättade om
tändsticksfabriken och visade de gamla
byggnaderna där.

Till sist fick deltagarna ett exemplar av
den från trycket just utkomna skriften
” När Jönköping blev en skogsindustri-
stad ” , författare Dag Kihlblom, Rolf
Albertsson och Henrik Sandblad.

Skogshistoriska
Sällskapets
hemsida:

www.skogshistoria.nu
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