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26�maj
Motlutsflottning i Hälsingland 
När sågverksepoken inleddes vid mitten av 
1800-talet fanns inga andra transportmedel 
än älvarna. Och flöt inte dessa enligt sågver-
kens behov dristade man sig att flotta ändå 
– om än det skedde i motlut. Sådan är bak-
grunden till Sveriges märkligaste flottled, 
den mellan Ljusnan och Sördellen. 

Bruno Frank, som under många år arbetat 
för att hålla minnena om den unika flottle-
den levande, visade initierat på de rester av 

den som ännu finns kvar. Även de intressanta 
skogs- och järnbruksbygderna norr om Del-
lensjöarna besöktes under f.d. skogsdirektö-
ren Gunnar Dahlbergs ledning. 
Antal deltagare: 26 

14�juni
Skog och järn i en av 
Europas äldsta industrimiljöer:
Norbergs bergslag är ett av landets äldsta 
med en 1000-årig historia. Det är också en av 
Europas äldsta industrimiljöer. 

Man har här räknat till ett tusental gruvhål 
från medeltiden. 

Under exkursionen besöktes både rester-
na av den ursprungliga Lapphyttan och den 
återuppbyggda rekonstruktionen inne i Nor-
berg där man varje år provar att framställa 
järn på medeltida vis. 

Exkursionen leddes av Gert Magnusson, 
Riksantikvarieämbetet och Ing-Marie Petters-
son Jensen, Norbergs kommun. 
Antal deltagare: 50 

18 juni
Banbrytande forskning i Vindeln
År 1923 anlades Vindelns försöksparker på 
Kulbäcksliden och Svartberget. De många 
skogliga försök som sedan dess genomförts 
där har gett skogsforskningen ovärder-
liga kunskaper om skogsskötsel och om hur 
skogsekosystemet fungerar. 

Professorer emeritus Björn Elfving, univer-
sitetslektor Tord Magnusson och skogsme-
teorolog Mikael Ottosson Löfvenius gav en 
bred bild av verksamheten vid försökspar-
kerna genom åren. 
Antal deltagare: 27

Sågverken sätter
värde på skogen
• Den sydsvenska skogsägarens avverknings-

netto kommer till 80 procent från sågverken. 
• Över hälften av Sveriges trävaruproduktion sker på köpsågverken.
• Våra medlemsföretag har över 70 producerande enheter och står

för ungefär en fjärdedel av landets trävaruproduktion. 
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Förutom intressanta upplevelser innebär Skogshisoriska Sällskapets exkursioner också god mat och 
trevlig samvaro med likasinnade. Här serveras kolbullar under exkursionen i Hälsingland den 26 maj.

SKOGSHISTORISKA SÄLLSKAPETS EXKURSIONER 2011 SKOGSHISTORISKA SÄLLSKAPETS EXKURSIONER 2011

Skogshistoriska Sällskapet arrangerar varje år exkursioner på intressanta 
platser på olika håll i landet. Under 2011 spände de över ett brett spektrum – 
från SLU:s försöksparker i Västerbotten, via motlutsflottning och bergsbruk i 

Mellansverige till det karga Bredfjället i Bohuslän och skogsbruk vid cistercien-
sermunkarnas gamla karpdammar i Skåne. 

17 augusti�
Röster från skogen – människor och 
natur på Bredfjället

Strax öster om Ljungskile i mellersta Bohus-
län ligger det höglänta området Bredfjället. 
För hundra år sedan såg naturen helt annor-
lunda ut här. En lantmätares anteckningar 
från tidigt 1900-tal berättar om ett trädfat-
tigt och blåsigt landskap. Här levde fattigt 
folk i de små torpen på vad de magra jor-
darna gav. 

Författaren och miljödebattören Stefan Ed-
man berättade inspirerat om livet och män-
niskorna på Bredfjället under en promenad 
mellan några av de bevarade torpen. 
Antal deltagare: 45 

27 augusti
Från karp till gran – en unik 
landskapshistoria i Skåne
På marker tillhöriga Gustafsborgs säteri finns 
en spännande historia bakom dagens väl-
skötta skogar. När säteriets grundare, Karl 
Wendt, i slutet av 1800-talet anlade karp-
dammar på markerna, så återupptog han 
en verksamhet som cisterciensermunkar där 
hade ägnat sig åt för nästan 900 år sedan. De 
goda förtjänsterna i karpodlingen använde 
Karl Wendt och hans efterlevande så små-
ningom till att återbeskoga säteriets marker. 
Karl Lennart Wendt, pensionerad VD för sä-
teriet, berättade initierat om Gustafsborgs 
spännande historia vid exkursionen. 
Antal deltagare: 35

Exkursioner 2011
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