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Stockholm - den 6 maj
förmiddagen ” Träet i Kungliga slottet” ,

eftermiddagen ” Tätortsnära skogsbruk i Stockholmsmiljö”.
fm Björn Sprängare
em SVS Monika Stridsman, Staffan Dackman.
40-talet medlemmar

Tema:

Exkursionsledare:

Antal deltagare:

Innehåll : Rundvandring i slottet under Björns ledning, visning av valda
delar av de 609 rummen. Slottet är i allt väsentligt ett träslott,
uppfört under 57 år efter en tidigare brand och fortfarande är
brandfaran något som i många avseenden berör det dagliga livet
där. Björn beskrev livfullt hur slottet har fyra huvuduppgifter
att vara: statschefens residens, en stor administrationsbyggnad,
Sveriges förnämsta hotell och ett museum. Vi fick se mångfal-
den av ”skogsinslag” i form av de enorma bjälkkonstruktionerna
för att bära upp de stora spannen, de konstnärliga golven, dör-
rarna och möblerna.

Under eftermiddagen besöktes Tyresta nationalpark på temat
” konsten att bedriva tätortsnära skogsbruk på förnuftigt sätt”
dä r huvudnyckeln är ”att hålla på lite ständigt, att ta många
men små steg”.



Skåne - den 27 maj
Kulturlämningar i skog - mer än torpgrunder
- Hur hanterar vi i skogsbruket kulturlämningar

nu och i framtiden?
- Praktiska exempel på inventering samt en

tillämpningsövning.
Exkursionsledare: Lasse Wallin

Per Torstensson

Tema:

Markägare:
Antal deltagare:
Sponsor:
Innehåll:

50-talet medlemmar
Skogssällskapet
Vi besökte familjen Torstenssons relativt nyinköpta gård Hem-
linge i Göingebygden. Familjens målsättning på de runt 200

ha- som tidigare varit kronopark-var bästa möjliga kombina-
tion av virkesproduktion och naturvård, båda intensivt och det
var just de förnuftiga avvägningarna här emellan som dagens
program handlade om. Under genomgå ngen satt församlingen
mitt uppe i gamla odlingsrösen med en bronsåldersgrav inom
synhåll och på kanten till en gammal fornåker med tydliga ter-
rasser och med en sten innehållande ett antal skålgropar alldeles
i blickfånget en mycket koncentrerad upplevelse.
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Danmarks Skogshistoriska Sällskap 50 år
- jubileumskonferens i Hörsholm den 12 juni

Konferensen ägde rum på ” Skov og Landskab” — den stora forskningsinstitutionen i
Hörsholm och besöktes av ett 50-tal deltagare från alla de nordiska länderna.

Programmet bar rubriken "Skovhistorie for fremtiden - muligheder och og perspek-
tiver”. Under dagen gavs en både bred och delvis djuplodande analys av skogens för-
ändringar, trädens invandring, markförhållandenas skiftningar, klimatet under oli-
ka perioder, människans påverkan, skogsförvaltningens utveckling, allemansrättens
villkor, äganderättens innehåll och slutligen inte minst filosofiska aspekter på skog,
träd och natur.



Hedvigsfors - den 14 augusti
Arvid Lindman - skogsamiralen.
Bengt Lindman

Tema:
Exkursionsledare:
Markvärd
och sponsor:
Antal deltagare:
Innehåll:

Holmen Skog företrädd av skogschefen Lennart Gustavsson.
6o-talet medlemmar.
Dagen ägnades åt Arvid Lindman - som förblir en av de rik-
tigt stora såväl i svensk politik som i svenskt nä ringsliv. Som
verkligt få kunde han förena dessa båda roller och dessutom un-
der mycket lång tid. Hans största intresse omfattade emellertid
svensk skogsnäring. Vi besökte Movikens masugn, Arvids för-
söksskog och hans promenadstråk genom skogen vid Hedvigs-
fors med det berömda stenröset där han ”avbördade sig” sina
bekymmer. Vi fick också del av den dåtida politiska debatten
mellan de båda huvudkombattanterna Per Edvin Sköld och Ar-
vid Lindman — som också båda visade prov på såvä l ömsesidig
respekt som bländande retorik och hä rlig humor.
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Ods skog - den 6 september
Den nya boken ” Kunskap om skogens historia ”
av Örjan Hill
Örjan Hill
50-talet medlemmar
Skogssällskapet
Dagen innebar ” urpremiären” på den alldeles nytryckta boken
” Kunskap om skogens historia” författad av Örjan Hill på upp-
drag av Skogshistoriska Sällskapet och sponsrad huvudsakligen
av Skogssällskapet. Det var en härlig solskensdag - både bild-
likt och konkret. Exkursionsprogrammet behandlade avsnitt i
boken med dess olika uppslag om vägar att vinna kunskap om
skogens historia. Vi vandrade genom den terräng som Örjan be-
skriver och kom vid flera tillfällen historien ytterst nära genom
de inslag av skådespeleri - fullständiga överraskningar som var
en del av programmet. Den boken kommer förhoppningsvis att
bli till stor glädje framöver.

Tema:

Exkursionsledare:
Antal deltagare:
Sponsor:
Innehåll:
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