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Exkursionen inleds vid Morlanda
säteri. I Djurhagen där eken planterades år 1800 belyses ekens historia
i Bohuslän. Härifrån har ekvirke
hämtats i modern tid till Ostindiefararen Götheborg. I den närbelägna
1100-talskyrkan lyssnar vi till tonerna
från Sveriges äldsta spelbara orgel.
Efter lunch blir det bilfärd upp
på skogen där vi får höra om varför
nästan hela Morlanda säteri är naturreservat sedan 1968. Utifrån äldre
och nyare skogsbruksplaner får vi
en bild av hur skogen har utvecklats.
Vi tittar också på de många kulturspåren. Från Svens altare kan vi
njuta av utsikten över skärgårdslandskapet.
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Under 1960- och 1980-talen gjorde
sig företaget känt för det progressiva
skogsskötselprogrammet Den nya
skogen. Bland annat utvecklade man
strategier för gallringsfritt skogsbruk
och satsade på snabbväxande contortatall. Tillsammans med SCA var man
pionjärer med detta trädslag i Sverige.
Man låg också i täten för skogsbrukets
mekanisering.
Exkursionen inleds med att KarlGunnar Karlsson, Iggesund, kåserar
om företagets historia. Vi får också
höra om skogsskötselstrategin och
bakgrunden till contortaprogrammet.
Vidare om den tidiga mekaniseringen
av skogsbruket. Därefter äntrar vi
bussen som tar oss ut i skogen, varpå
lunch serveras. Vi besöker sedan
ett antal exkursionspunkter, främst
contortabestånd, där företagets halvsekellånga erfarenheter av trädslaget
presenteras och diskuteras.

Iggesund, Hälsingland
Torsdag den 28 maj kl. 09.00–15.30
Samling: Breantsalen, i det gamla järnbruket mitt emot Grillska Gården
i Iggesund. Kaffe serveras från kl. 08.30.
Hitta hit: Iggesund ligger cirka en mil söder om Hudiksvall.
Exkursionsvärd: Skogshistoriska Sällskapet och Holmen Skog AB.

28
Maj

Torsdag

Exkursionsledning: Thomas Bouvin och Henrik Björkman, Holmen Skog samt
Jan Fryk, Skogshistoriska Sällskapet.
Deltagaravgift: Medlemmar i Skogshistoriska Sällskapet: 200 kr. Ännu ej medlemmar: 300 kr.
Priset inkluderar förmiddagskaffe och lunch. Max 45 deltagare. Först till kvarn.
Anmälan senast onsdagen den 13 maj till: Jan Fryk, i första hand e-post, jan.fryk@bakpasset.se
i andra hand, telefon 070-516 95 51. När anmälan är mottagen får du ett svarsmejl med besked
om att du fått plats, alternativt står på reservlistan. Du bekräftar ditt deltagande
genom att betala in avgiften enligt anvisningarna i svarsmejlet.
OBS. Kontant betalning på plats är inte längre möjlig.
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Skogsbruk
i naturskön
miljö med en
historia präglad
av sillfiske
Bohusläns historia är starkt präglad
av sillfisket. Sillperioden som hade
sin topp under sent 1700-tal innebar
ett enormt ekonomiskt uppsving.
Hela kusten blomstrade med de
salterier, tunnbinderier, båtbyggerier
och segelmakerier som då etablerades här.

Iggesunds Bruks historia löper tillbaka till 1685, när Isak Breant fick privilegier att anlägga ett järnverk vid de två
nedre fallen i Iggån. För att säkerställa
dess behov av träkol och senare tiders
virke till sågverk och massabruk köptes
allt mer skogsmark. Iggesund (idag del
av Holmen-koncernen) kom efterhand
att bli ett av landets större skogsbolag.
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Exkursionsprogrammet för 2020 finns också på
Skogshistoriska Sällskapets webbsida skogshistoria.se
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Läs mer på webben!
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VÅRA AKTIVITETER LOCKAR ALLT FLER.

Anmälan

Framgår av beskrivningarna av de olika
aktiviteterna på följande
sidor. Ange önskemål
om eventuell specialkost vid anmälan.

Förutom jubileumsfirandet i Stockholm den 26 och 27 mars
i samband med årsstämman erbjuder Skogshistoriska Sällskapet
i år nio intressanta aktiviteter – varav två utlandsresor.

Förra året var intresset så stort att några
av dem blev överbokade vilket medförde
att inte alla intresserade kunde beredas plats. I år
rekommenderar vi därför att anmäla sig tidigt till
den eller de exkursioner man är intresserad av.
Detta besannades inte minst av att den resa till
Polen som vi aviserade i förra numret av Tidender
blev fullbokad på bara en dryg vecka.
En nyhet för i år är att anmälningsrutinerna
har stramats upp. Det har ibland varit lite rörigt
vid ankomsten till exkursionsplatserna då deltagarna ska registreras och erlägga avgiften, medlemmar/icke medlemmar, kontant eller swish, jämna
pengar eller växla. De nya rutinerna framgår i
presentationerna av de olika exkursionerna.

Är contortan
historia?

Cykelstigar
Västerbottens
inland

Morlanda, Orust, Bohuslän
Torsdagen den 14 maj kl. 10.00–16.00
Samling: Morlanda säteri på Orust i Bohuslän. Kaffe serveras från kl. 09.15
Hitta hit: Morlanda säteri ligger mellan Ellös och Henån på västra delen
av Orust. Med bil tar det från Stenungsund knappt 40 minuter till Morlanda
via Tjörnbron, Varekil och Ellös. Från Torp, väster om Uddevalla tar det
45 minuter via Henån.

14
Maj

Torsdag

Exkursionsvärdar: Skogshistoriska Sällskapet och familjen Thorburn.
Exkursionsledning: Annie Thorburn och Jon Thorburn, Morlanda säteri, Tord Wennerblom,
f d länsstyrelsen samt Anders Söderlund och Hans-Jöran Hildingsson, Skogshistoriska Sällskapet.
Deltagaravgift: Medlemmar i Skogshistoriska Sällskapet: 200 kr. Ännu ej medlemmar: 300 kr.
Priset inkluderar förmiddagskaffe och lunch. Max 50 deltagare. Först till kvarn.
Anmälan senast tisdagen den 5 maj till Hans-Jöran Hildingsson, i första hand e-post,
hans-joran.hildingsson@skogssallskapet.se i andra hand telefon, 073-070 10 87. När anmälan
är mottagen får du ett svarsmejl med besked om att du fått plats, alternativt står på reservlistan.
Du bekräftar ditt deltagande genom att betala in avgiften enligt anvisningarna i svarsmejlet.
OBS Kontant betalning på plats är inte längre möjlig.

Under den här exkursionen cyklar
vi på smala stigar genom skogslandet och får uppleva kulturlämningen
cykelstig. Sådana anlades för att göra
det möjligt för Domänverkets tjänstemän och skogsarbetare att ta sig ut
i väglöst land under sommarhalvåret
för att bland annat dika och plantera.
Flera hundra mil cykelstig anlades
under 1930- och 1940-talen.
Vi utgår från Gargnäs i Sorsele
kommun. På fredagskvällen förbereder vi oss genom att lyssna till cykelstigsentusiasten Oskar Bäckström
samt jägmästarna Anna-Maria Rautio
och Anton Ahlström, som berättar om
bakgrunden till cykelstigarna och ger
tips inför färden. På lördagsmorgonen
ger vi oss iväg. Turen är 30 km lång
och kräver cykelvana. Mountainbikes
och fatbikes rekommenderas, men
vanliga cyklar fungerar också.
Övernattning för långväga deltagare
(ingår inte i exkursionsavgiften):
Sorsele: Holmen B&B eller Hook
& Cup. Båda hyr också ut cyklar.
Gargnäs: Trollforsen Camping
eller Wäckerlin´s B&B.
Reserverade bäddar finns till
och med den 1 maj.

Fredagen och lördagen
12–13 juni kl. 19.00–ca 17.00
Samling: Fredag 12 juni kl 19.00 i Gargnäs.

Kvällskaffe.
Exkursionsvärdar: Skogshistoriska

Sällskapet och Sveaskog.
Exkursionsledning: Iréne Gustafson,

Skogshistoriska Sällskapet, Anna-Maria
Rautio, Sveaskog, Oskar Bäckström, Gargnäs
och Anton Ahlström, Skogforsk.
Deltagaravgift: Medlemmar i Skogshistoriska

Sällskapet: 200 kronor. Ännu ej medlem:
300 kronor. Priset inkluderar kvällskaffe under
fredagen samt för- och eftermiddagskaffe
samt lunch under lördagen. Max 25 deltagare.
Först till kvarn.

Gargnäs,
Västerbotten

Anmälan senast fredagen den 22 maj

12 13
Juni

Fredag

Juni

Lördag

till Iréne Gustafson, i första hand e-post,
irene@visuellen.se i andra hand telefon,
070-603 80 39. När anmälan är mottagen får
du ett svarsmejl med besked om att du fått
plats, alternativt står på reservlistan. Du
bekräftar ditt deltagande genom att betala
in avgiften enligt anvisningarna i svarsmejlet.
OBS Kontant betalning på plats är inte
längre möjlig.
Fler exkursioner
på nästa sida
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