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Skogshistoriska Sällskapets Exkursioner 2001
Utförliga referat av respektive exkursion finns publicerade
i Skogshistoriska Sällskapets medlemsblad Skogshistoriska

Tidender nr 3 & 4, 2001.

Tyresta Nationalpark,den 17 maj
Exkursionsledare: Henning Hamilton.
Antal deltagare: Cirka 30.
Innehåll: Guidning i Nationalparkernas Hus av Elin Ernfors inklusive bildspel över
våra 26 nationalparker. Utdelning av Ortug till Henning Hamilton. Vandring i Tyresta
naturreservat och nationalpark. Sofi Aspegren berättade om den stora branden 1999.
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Gammelkroppa med omnejd, den 7 augusti
Exkursionsledare: Bengt Lindman.
Antal deltagare: Cirka 40.
Sponsorer: Stora Enso Skog, Västra Skogsägarna.
Innehåll: Skogsvandring under ledning av Peter Stejmar och Gunnar Johansson. Mull-
timmerhyttan vid Åskagen, Gruskörarmossen m.m.
Gammelkroppa skogsskolas historia och framtidsplaner. Vandring genom Gammel-
kroppa samhälle till Hyttplatsen där Bosse Landeberg underhöll med visor och Artur
Nilsson berättade kolarminnen.



Skogs- och kulturhistoria i Lycksele
Lappmark, den 23-24 augusti

Exkursionsledare: Anna-Lena Axelsson, Maarit Kalela-Brundin och Erik Normark.
Exkursionsvärd: Holmen Skog, Skogsmuseet i Lycksele.
Antal deltagare: Cirka 20.
Plats: Stöttingfjäll, Vindelälven och Lycksele med omnejd.
Innehåll: Samernas och nybyggarnas bosättning i äldre tid, besök L,ars Mattsons lapp-
skatteland, handgrävda bevattningskanaler, Stöttingfjället med äldre brandfält, Thor-
sten Andréns undersökning från 1930-talet. Besök Kåtabergets och Mårdseleforsens
naturreservat. Besök skogsmuseet i Lycksele med dess nya skogsmaskinutställning.



- gammelskog
och bruksmiljö, den 31 augusti

Exkursionsledare: Hans-Jöran Hildingsson.
Antal deltagare: Cirka 90.
Sponsorer: Skogssällskapet, Stiftelsen Ryfors Gammelskog.
Innehåll: Firande av Stiftelsen Ryfors Gammelskogs 10-årsjubileum under ledning av
Sven-Olof Ludvigsson. Besök i naturreservatet. Högtidstal av Maria Norrfalk. Åke
Lindelöw undervisade om barborrarna och deras härjningar. Mårten Aronsson föreläste
om dynamiken i i vårt markutnyttjande och skogens roll i detta. Tage Andersson tog oss
med på en rundvandring i Ryfors bruksmiljö med besök till bl.a. gamla stångjärnsham-
maren. Den Sagerska familjehistorien och dess influenser på Ryfors Bruk.



- Kulturmiljö,
Växjö med omnejd,den 5 oktober

Exkursionsledare: Rune Alander, Lars Karlsson.
Antal deltagare: Cirka 25.
Sponsorer: Skogsvårdsstyrelsen Jönköping-Kronoberg, Södra.
Innehåll: Besök fornlämningsområde i Räppe under ledning av Martin Hansson. Be-
sök Svanås, en fastighet där 56 % är klassad som fornminnesområde. Bosse Jönsson,
Riksantikvarieämbetet, redogör för kulturminneslagen och dess bestämmelser om
skydd av forminnen. Lars Karlsson gör motsvarande för skogsvårdslagen. I Merhult
redovisas försök med olika markberedningsredskap och dess effekter på mark och röj-
ningsrösen. Under hela dagen livliga diskussioner om skyddet av fornlämningar i skogs-
marken.

Exkursionen Terra Nova och Landsarkivet i Göteborg, den 28 november
avhålles efter det årsskriften går i tryck. Exkursionen kommer att

refereras i Tidender nr 4, 2001.
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