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Skogshistoriska Sällskapet arrangerar varje år exkursioner  
i intressanta miljöer på olika håll i landet. Under 2013 genom- 
fördes åtta arrangemang inom vitt skilda ämnesområden.

Exkursioner, konferenser 
och seminarier 2013

Det finns belägg för att Möln-
dalsåns höga fall utnyttjades för 
kvarnar redan på 1300-talet. 
Därav namnet Mölndal, möl-
lornas dal. Exkursionen leddes 
av Lars Gahrn, filosofie doktor 
och antikvarie på Mölndals 
museum.   

– Från början handlade det
om bönderna på den bördiga 
slättbygden nedströms som 
byggde enkla kvarnar i liten 
skala för att mala spannmål. 
Forsen med en fallhöjd på 
47 meter och längd på cirka 
800 meter innebar att åtmins-
tone 33 kvarnar etablerades i 
början av 1600-talet. Utöver 
skvaltkvarnar för malning av 
spannmål handlade det om 
sågkvarnar, oljekvarnar,  
krutkvarnar, klädesstampar  
och papperskvarnar. Företaget 
med det välkända namnet  
Papyrus avslutade pappers-

epoken 2006 efter att ha varit 
igång sedan 1895.  

De före detta Papyrusan-
ställda, Leif Carlsson, Rolf 
Johansson, Björne Björk, 
Gunnar Brandberg och 

Kenneth Libäck guidade i 
industrimuseet och höll i den 
avslutande diskussionen om 
skogsindustrins framtid. 

Antal deltagare: 25

14 maj.  
Mölndal, Västergötland

Den vedbase- 
rade industrins 
vagga finns 
i Mölndal

EXKURSIONER, KONFERENSER OCH SEMINARIER 2013
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Bäckebo några mil från Kalmar. Häradet heter 
Möre och är ett av de ”små land”, som tillsam-
mans med ett antal andra är gav upphov till 
namnet Småland. I dess skogar finns mer än 
tusen platser där slagghögarna avslöjar medel-
tida järnframställning.  

Första exkursionspunkten var Skånings-
måla, där det pågår en arkeologisk utgräv-

ning av en gammal järnframställningsplats. 
Utgrävningen ingår i ett forskningsprojekt 
om järnets roll som samhällsomdanare under 
perioden 1150–1350. Projektet leds av Gert 
Magnusson, Riksantikvarieämbetet och docent 
i arkeologi Han var också dagens exkursions-
ledare.

Vid den andra exkursionspunkten i Eskils-
hult visade professor Ulf Segerström, SLU, hur 
han med hjälp av sin ryska torvborr tog fram 
sekvenser av material från myren. Genom att 
analysera metallföroreningar och tidsbestämma 
dem i torven med C14-metoden, ger torvar-
kivet besked om att den expansiva perioden 
för blästerbruket inföll under perioden 1250 
– 1350. 

Resultaten från utgrävningar och analyser 
väntas under 2014.

Antal deltagare: 32

28 maj. Bäckebo, sydöstra Småland

Myrjärnshantering och medeltida skogsbruk

Siljansfors ligger söder om Mora, strax väster om 
den välkända sjön som gett orten dess namn. 
Och knappast finns en mer idealisk plats för en 
skogshistorisk exkursion än denna. Här finns 
spår av järnframställning, en epok som varade  
i mer än hundra år, från 1740 fram till 1876. 

Här finns också SLU:s försökspark som 
startades 1921 med 600 långliggande försöksy-
tor inom nära räckhåll. Plus förstås det mycket 
välskötta skogsmuseum, som i stiftelseform drivs 
med Mora kommun som huvudman. Gösta 
Frost, tidigare kommunpolitiker, lägger verk-
ligen ner ett stort engagemang för att driva och 
utveckla museet. Något som alla skogshistoriskt 
intresserade sätter stort värde på.

Sist men inte minst finns här också för-
söksparkschefen Christer Karlsson, som med 
insikter, inlevelse och en kristallklar pedagogik 
lotsade besökarna genom historien och frikostigt 
delade med sig av vetenskapliga erfarenheter  
och slutsatser.

Som extra bonus fick Skogshistoriska  
Sällskapet nio nya medlemmar denna dag.

Antal deltagare: 25

23 maj. Siljansfors, Dalarna

Skogsmuseum  
och Sveriges äldsta  
försökspark

EXKURSIONER, KONFERENSER OCH SEMINARIER 2013
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Namnet Boxholm är för många synonymt 
med välskötta skogar. Det var dessa som 
lockade vid Skogshistoriska Sällskapets 
exkursion den fjärde juni. Plus att få höra 
förre skogvaktaren Sten Nordquist och 
professor emeritus Lars Kardell berätta om 
skogarnas intressanta nutidshistoria.

Det blev en mycket intressant dag i 
dessa kunniga herrars sällskap. Boxholms-
bolaget anammade redan i början av 
1940-talet de då nya tankarna om att via 
skogsträdsförädling kunna höja virkespro-
duktionen. 

Mer om de ämnen som behandlades 
under exkursionen finns att läsa på annan 
plats i denna årsskrift.

Antal deltagare: 40

Årets nordligaste exkursion genomför-
des 15–16 augusti i trakten av Umnäs, 
Storumans kommun. Temat var Tärna-
Stensele allmänningsskogs 100-åriga 
historia. Exkursionen leddes av nuvarande 
och föregående förvaltarna, Anders Pet-
tersson och Henrik Sandström samt av 
Gunnar Andersson som är Skogshistoriska 
Sällskapets kontaktperson i den här delen 
av landet.

Exkursionen hade tyngdpunkt på de 
föryngringsresultat som uppnåtts i dessa 
kärva fjällnära lägen. Exkursionsdeltagarna 
kunde konstatera att både den gran som 
planterats utan markberedning liksom den 
som planterats efter markberedning på 
cirka 600 meter över havet för cirka 20 år 
sedan klarat sig bra. 

Man besåg också tallplanteringar från 
1950- och 2000-talen och jämförde dem 
med granföryngringarna. Som sista punkt 
studerades en tallungskog som blivit helt 
förstörd av älgbetning – vilket inte oväntat 
gav upphov till livliga diskussioner. 

Antal deltagare: 24

15–16 augusti. Umnäs, Västerbotten

Hundra år med Tärna-Stensele Allmänningsskog

4 juni. Boxholm, södra Östergötland

Skogliga försök  
i intressant kulturmiljö

EXKURSIONER, KONFERENSER OCH SEMINARIER 2013
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Det bjöds på närmast perfekt exkursionsväder 
under ljunghedsexkursionen i Vrå, mellan 
Halmstad och Ljungby. Ett stort antal med-
lemmar och andra intresserade hade mött upp, 
sannolikt lockade av att professor emeritus 
Lars Kardell var dagens huvudaktör. 

Denne har lagt ner år av arbete på att 
dokumentera de ofruktbara ljunghedarnas 
omvandling till skog som påbörjades på 
1920-talet av Skogssällskapets grundare Edwin 
Ohlsson. Arbetet resulterade i en bok som 
kom ut 2012. 

Med inhyrda bussar förflyttades deltagarna 
runt i området för att ur olika aspekter få insyn 
i historien kring ljunghedarnas utbredning för 
hundra år sedan och mer. Tidigare distrikts-
chefen i Skogssällskapet, Hans Frej, numera 
pensionär, bistod under dagen med ytterligare 
information om Vråbygden och dess skogar. 

Exkursionen avslutades i naturreservatet 
Mästocka som ger en bild av hur det forna 
ljunghedslandskapet kunde te sig.

Antal deltagare: 70

Skogen, malmen och vattendragen möjlig-
gjorde under ett par sekler en industriell 
utveckling som skapade välstånd och sysselsätt-
ning i bygder som dittills präglats av armod.

Om detta handlade exkursionen i trakten 
av Filipstad. 

Färden gick genom ett landskap fullt med 
spår och välbevarade lämningar från en bety-
delsefull industriepok i Sverige. Vid Finnshyt-
tan informerade Bengt Olof Lööf om bruket 
som redan vid tidigt 1700-tal började leverera 
gjutna turbiner ut i världen.

Gunnar Johansson, välkänd skogsprofil, 
informerade sedan om historiken i området. 
Malmbrytning och järnframställning krävde 
stora mängder ved. Det gick så långt att land-
skapet mer eller mindre avskogades. 

Ett stort arbete har utförts av en arbets-
grupp i Filipstads hembygdsförening för att 

hålla hyttan i skick. 
Den ser idag ut som  
när sista skiftet läm-
nade den för 93 år 
sedan. 

Antal deltagare: 30

21 augusti. Vrå, sydvästra Småland 

Ljungheden och Skogssällskapet

22 augusti. Storbrohyttan, Värmland 

Skog och bergs- 
hantering i Värmland  
vid 1800-talets slut
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Vid den ödsligt belägna Mål-
långstuga i västra i Hälsing-
land finns ingenting som leder 
tankarna till att där kan ha 
legat ett livligt frekventerat 
gästgiveri. Men denna gamla 
finnskog ruvar på en historia 
som är svår att fånga med 
dagens referenser. Här hade 
frusna sjöar och vinterleder en 
gång samma roll som asfalte-
rade vägar idag har. 

Om dessa färdvägar, om finnskogskulturen 
men också om moderna påfund som maski-
nell skogsplantering handlade exkursionen i 
Alftabygden. 

Göte Rösth, som själv är barnfödd på 
Mållångstuga berättade livfullt om det gamla 
gästgiveriet och historierna kring det. Om att 
det enligt noteringar från 1700-talet fanns hela 

60 stallplatser där och att det där kunde gå  
nog så livligt till. 

Göte blev sin hembygd trogen som skog-
vaktare i Korsnäs och ansvarade som sådan för 
en av de första maskinellt utförda plantering-
arna i Sverige. Idag är skogen 40 år gammal 
och ingen kan idag ana dess bakgrund.  

Antal deltagare: 60

29 augusti.  
Alftabygden, Hälsingland

Några  
skogshistoriska  
nedslag på  
Alfta Finnskog

EXKURSIONER, KONFERENSER OCH SEMINARIER 2013

Vi stöder
Skogshistoriska 

Sällskapets
verksamhet
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Det var den här gången Islands tur att stå värd 
för den årliga, nordiska skogshistoriska kon-
ferensen. Temat var främmande trädslag och 
återbeskogning utifrån historiskt, ekonomiskt 
och ekologiskt perspektiv.

De isländska värdarna hade denna gång, 
förutom representanter för övriga nordiska 
länder, också bjudit in deltagare från Skott-
land, Färöarna, Irland och Kanada.

Förutom själva konferensen där varje land 
redogjorde för hur man löst – eller arbetar 
med – frågor som har med mötets huvudtema 
att göra, genomfördes också flera intressanta 
exkursioner i den dramatiska naturen.

De som eventuellt kom till Island med en 
uppfattning om att det är ett skoglöst land fick 
anledning att revidera den. Däremot är det 
sant att landet en gång var praktiskt taget helt 
befriat från skog. Men genom ett ambitiöst 
återbeskogningsprogram ökar nu arealen år 
för år.

Även flera kulturhistoriskt intressanta 
platser besöktes, bland annat Thingvallir, där 
världens första parlament samlades år 930. 
Det var där gruppbilden ovan togs. Det var en 
suveränt genomförd konferens som lämnade 
djupa intryck på de drygt 50 deltagarna.

11–15 september. Reykjavik, Island

Nordisk Skogshistorisk Konferens 2013


