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Verksamheterna förgår men skogen består

Värmland:

Välkommen  
som medlem!
Som medlem får du tidningen  
Skogshistoriska Tidender fyra  
gånger per år samt årsskriften  
som kommer ut i december.  
Du kan också delta i exkur- 
sioner till rabatterat pris. 

Läs mer på webbsidan där  
det också går att anmäla  
sig som medlem.   

www.skogshistoria.se

Skogen har en central roll i vårt lands historia. Den gjorde det 
möjligt att framställa järn och skapade förutsättningar för den  
industriella utveckling som inleddes redan på 1500-talet. Skogen  
och dess produkter har sedan dess varit en hörnsten i den svenska 
ekonomin. Sedan mitten av 1800-talet har det främst handlat om trä-
varor och papper, idag också om klimatsmart bioenergi. Och i fram-
tiden väntar helt nya användningsområden för den svenska skogen. 

Skogens historia är också människornas historia. I generationer  
har de levt i skogen, av skogen och vid de många verksamheter  
som har sin grund i den. Det är i detta breda fält som Skogshisto- 
riska Sällskapet verkar.
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Kockor – skogsbrukets glömda hjältar
De var oftast unga och ute på sina första jobb. Vintermånader i sträck levde de under enkla 
förhållanden i kojor tillsammans med tio till tjugo hårt arbetande skogshuggare. De fick fyr 
i spisen långt innan det dagades, kokade ka�e, lagade frukost, middag och kvällsmat. 
De bar vatten och städade. Först upp och sist i säng – ofta bara bakom ett skynke i kojan.

 Ny bok om kockornas viktiga arbete i skogen. 
 Utgiven av Skogsmuseet i Lycksele och Sveriges Lantbruksuniversitet. 

 Finns att köpa på Skogsmuseet
 För beställning kontakta oss: 0950-379 45  Skogsmuseet@lycksele.seplus frakt

Pris

220:– 



Skogen har i alla tider haft stor betydelse för  
människor i Sverige. Den har gett virke att bygga hus  
av, ved för uppvärmning och träkol som gjorde att man  
kunde tillverka järn av malm. Den gav exportintäkter  
och blev grunden för Sveriges välståndsutveckling.  
Fortfarande är den lika viktig – ja till och med ännu vikti- 
gare genom att den ger en förnybar råvara av precis det 
slag som behövs för att komma till rätta med klimatet. 

Besök ett skogs- 
museum i sommar!

MoDo-museet, Mo
Museet visar var Mo & Domsjö (MoDo) hade sin  
vagga från 1835, när JC Kempe blev ensamägare  
av sågen, fram till dess att sågen flyttades till  
Norrbyskär 1894. På Sågområdet vid Moälven visas  
en skalmodell av den gamla sågen. I Rättargården  
finns sommarcafé och utställningar. Museet ligger  
i Mo, 2 mil nordväst om Örnsköldsvik.  
Öppet dagligen 21 juli–16 augusti kl 11–16.  
Övrig tid bokas. Kontakt: tel 0660-915 20.  
E-post molidensf@telia.com 
www.torvsjokvarnar.se

Skogsmuseet i Lycksele
Träd in i våra utställningar Huggarepoken och Maskin-
epoken och få en inblick hur livet tedde sig för en 
skogsarbetarfamilj i början av 1800-talet fram till dagens 
tekniska lösningar i skogsbruket. Utställningen Samer  
i skog berättar om samernas liv och traditioner.  
I barnhörnan finns allt från träkåta, skogskoja till  
”vattendamm” med fiskar, utklädningskläder, handels-
bod m m. På Gammplatsen, Lyckseles vagga, hittar  
du många historiska byggnader och ett sameviste. 
Väl värt ett besök är även Lapplands Kulturbotaniska 
Trädgård, som blommar vackert under högsommaren. 
Öppettider: Helårsöppet. Sommartid dagligen kl 10–16.
Kontakt: tel 0950-379 45, skogsmuseet@lycksele.se

Strömsbergs skogsbruksmuseum
Tidigare vallonbruk med helt bevarad bruksmiljö.  
Skogsbruksmuseet är inrymt i f.d. ångsågen. Visar  
skogens avgörande betydelse för brukets tillverkning  
av järn. Verktygssamlingar. Unik älghornssamling  
från brukets jakter. Brukscafé. Beläget i Strömsbergs  
Bruk ca 9 km norr om Tierp i Uppland. 
Öppet: I samband med arrangemang, se hemsida.  
I övrigt genom bokning hos Boka Uppland:  
www.bokauppland.se Kontakt: tel 0295-203 00.  
www.stromsbergsbruk.nu  

Finnskogsmuseet, Skräddrabo
Om finnskogsregionerna i Sverige och Norge. 
Utställning och stort referensbibliotek i ämnet  
finnskogar och skogsfinnar. Beläget 25 km söder  
om Alfta/Edsbyn, 75 km norr om Falun. 
Öppet: Helger i juni och augusti, varje dag i juli  
och halva augusti kl. 12–16. 
Kontakt: tel 070-566 01 68.  
www.finnskogsmuseet.se 

Derome Trä & Nostalgimuseum
Här kan du följa utvecklingen inom träindustrin under  
de tre senaste seklen, med Sveriges största samling  
av verktyg och maskiner för träbearbetning. I nostalgi- 
utställningen visas föremål som berättar om hur man  
levde på 1800-talet och fram till 1900-talets mitt. En  
komplett skolsal med bänkar från 1700–1900-talen  
och massor av böcker, planscher och kartor visas, liksom 
träkonst av konstnärer från hela Europa och en fantastisk 
samling träsniderigrupper av Gunnar Svensson. Varje  
söndag mellan 10 juni och 20 augusti kör vi våra ång- 
maskiner, vattenhjul och sågar med ramsåg dragen  
av Sveriges största igångvarande ånglokomobil.  
Barnen kan snickra i Snickeboa eller göra eget papper.  
I caféet serveras kaffe och hembakta kakor. Vi finns i 
Derome ca 10 km norr om Varberg, längs väg 41. 
Öppet: Se hemsidan för aktuella öppettider samt  
tider för visningar. Kontakt: tel 0340-313 33.
E-post: derome.tramuseum@telia.com 
www.derometramuseum.se

Siljansfors Skogsmuseum 
Friluftsmuseum med kojor, förläggningar m.m. samt tre 
utställningshallar om skogsbrukets och flottningens historia. 
Arboretum med 50 trädarter och Gula stigen med tips-
frågor. Knattestig med 100 upplevelser. Upplev järnbrukets 
140-åriga historia längs Järnbruksstigen. Servering med  
mat och fika. Beläget vid E45, 17 km sydväst om Mora. 
Öppet i museum och restaurang: 13 juni–30 augusti,  
kl 9–17. Kontakt: tel 0250-203 31  
www.skogsmuseum.se 

Skogshistoriska semestermål

» SVERIGES SKOGSMUSEER kan berätta om skogens intressanta historia. 
Några av dem är stora med imponerande samlingar och utställningar. 
Men de flesta är små och drivs ofta av människor med anknytning till 

bygden. I museerna finns allt ifrån redskap och träskulpturer till ångmaskiner 
och jättelika skogsprocessorer. Inte minst finns det också bilder, filmer, hand-
lingar och skrifter som dokumenterar skog och skogsbruk från förr till idag.  

MUSEERNA INGÅR I Museinätverket Skog & Trä som sedan starten 2013  
samverkar och utbyter erfarenheter med varandra. 

VÄLKOMMEN ATT besöka ett skogsmuseum i sommar och ta del av  
skogslandet Sveriges historia!

www.skogsriket.se                                        Museinätverket skog & trä 
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Norrbyskärs museum
Välkomna till Norrbyskärs Museum. En perfekt sommarut-
flykt för stora och små! En kort färjetur och du anländer till 
Norrbyskär – en ö med fascinerande historia i Västerbottens 
skärgård. Här byggdes en gång Europas största ångsåg,  
ett komplett sågverkssamhälle med kyrka, skola, affär och  
bostäder för 1 500 invånare. Museet beskriver denna stor-
hetstid då Frans Kempe skapade sitt unika mönstersamhälle. 
Här får ni historiska upplevelser i en unik skärgårdsmiljö! Ut-
forska öarna, ta en guidad tur med vårt minitåg eller bara njut 
av en kopp kaffe i vår vackra konsthall. En perfekt dagsutflykt 
med havet och den unika kulturmiljön som vacker inramning. 
Planerat eller spontant, företag eller privat, ung eller gammal  
– alla är välkomna till vår ö! Beläget 39 km söder om Umeå.
www.norrbyskar.se

Sandslåns Flottningsmuseum
Museet är beläget på en vacker liten ö med broförbindelse  
i Ångermanälven. Här låg världens största timmersorterings- 
anläggning 1915–1965. Utställningar som skildrar huggar- 
livet i skogen och för flottningskarlar och arbetare vid  
timmersorteringen. Stora modeller som uppskattas av barn! 
Vandrarhem. Sommarcafé. Beläget ca 22 km norr om  
Kramfors, ca 25 km från E4. 
Öppet: 1 juni–31 augusti kl. 10–17. Övriga tider enligt  
överenskommelse. Kontakt: tel 0612-500 76. Guidad tur  
med fakta om flottningen i Ångermanälven och inslag  
av romantik och dramatik kan bokas via tel 070-895 72 44  
eller blomsterpernilla@gmail.com. Visning av sorterings-
modellen samt filmvisning, bokas via Anders Bergqvist,  
tel 070-323 77 03.
www.sandslansgastgiveri.se 

Lantbruksmuseet Ljusfallshammar 
Ett av Sveriges största museer vad gäller att levandegöra  
och bevara landsbygdens utveckling de senaste 100–150  
åren. En omfattande skogsavdelning visar bondens arbete  
i skogen. I ”bondsågen”, som drivs av en tändkulemotor,  
förvandlas stockar till plank och brädor. Museet är beläget 
längs riksväg 51, 2 mil norr om Finspång, 5 mil norr om  
Norrköping och 6 mil söder om Örebro. Större evenemang: 
Bondgården förr 12 september kl. 10–15. Hela området 
tillgängligt för personer med rörelsehinder. 
Öppettider och evenemang: Se hemsida. 
Kontakt: tel 070-228 27 18, e-post info@lantbruks- 
museum.se, Facebook: lantbruksmuseum.se
www.lantbruksmuseum.se

Skogsmuseet på Remningstorp 
Museet ger en bild av skogsbrukets och skogsutbildningens 
utveckling och förändring från tidigt 1900-tal till 1980-talet. 
Här visas redskap och maskiner för markberedning, plante- 
ring, fällning och transport och en unik samling med 100- 
talet motorsågar från 1930 och framåt. Större delen av  
föremålen i samlingarna kommer från Sparresäters Skogs-
bruksskola som lades ned 2015. Dessutom finns rikt  
utrustade arbetsplatser för smed och hovslagare. På gång- 
avstånd finns ett av Sveriges förnämsta arboretum med  
träd från norra halvklotet. Museet är öppet för visning  
efter överenskommelse. Kaffeservering kan ordnas vid  
bokade gruppbesök. Beläget på Remningstorps egendom  
i Eggby, Skara kommun. 
Kontakt: tel 070-604 63 57, 070-855 88 23. 
www.hembygd.se/norra-billing

Lomkällan, Särna skogsmuseum 
Om bygdens och gränslandets natur- och kultur- 
värden. Filmer om skidstjärnan Särna-Hedlund, om  
bygdens starke man Stor-Per Svensa och om bered- 
skapstiden i Särna. På friluftsmuseet visas kojor från  
hela skogsarbetarepoken. I området finns en bataljons- 
skans helt intakt från andra världskriget. I Skogshalla  
visas utställningar om bl.a. beredskapstiden och järnvägs- 
epoken. Kaffeservering med våfflor, smörgåsar, langos,  
glass och hembakat bröd. Beläget: Särnavägen 200,  
3 km norr om Särna centrum. 
Öppet: Alla dagar 1 juni–30 september kl. 11–16.  
Stängt midsommarafton. 
Kontakt: tel: 0253-100 49 el 070-628 50 59.  
E-post: lomkallansarna@gmail.com 
www.sarnahembygdsforening.se

Skogsmuseet i Daretorp,  
Tidaholm 
I en nybyggd hall, Kulturladan, presenterar  
Daretorpsbygdens Intresseförening utställ- 
ningen Årsringar – Skog och Skogsbruk  
från forna dagar. Det är en bred och  
gedigen utställning om skogsbruket  
inom Hökensåsområdet under  
1900-talet. Föreningens medlemmar  
har genom ideellt arbete samlat  
ihop skogsredskap av alla de slag.  
300–400 redskap visas, bl. a ett  
sextiotal motorsågar. Här finns  
även en fröklängningsmaskin som  
går att se i drift (om tillgång till  
kott finns). Bildspel från hästkörning  
till slutavverkning visas. 
Cafésöndagar: Alla söndagar i juli  
kl. 14-18. Daretorp ligger 12 km  
sydost om Tidaholm. Öppet:  
Enligt överenskommelse hela året.
Kontakt: tel 0730-74 86 72.
www.parhuset.se 

Jakthistoriska samlingar, 
Öster Malma 
Ta del av personbeskrivningar,  
se olika typer av vilt, troféer och  
vapen från olika tider. Huvud- 
delen av samlingarna finns i  
Slottet Öster Malma (plan 2),  
men också i entrén till Jägare- 
förbundets kontorsbyggnad  
”Lagårn”. Öster Malma  
erbjuder också besök i vilthägn,  
övernattning, restaurang och  
mycket mer. Öster Malma ligger  
9 mil sydväst om Stockholm  
och 2,8 mil norr om Nyköping.  
OBS! Om du vill säkerställa  
att de jakthistoriska samlingarna  
är tillgängliga vid ditt besök, 
ta kontakt via e-post: 
jakthistoriska@jagareforbundet.se
www.ostermalma.se/slottet/ 

Vi ser  
fram emot 

att träffa våra besökare  
i sommar och gör förstås allt  

vad vi kan för att minimera risken  
för smittspridning. Vi vädjar  

också till er besökare att följa  
regler och rekommenda- 
tioner kring pandemin.

Varmt välkomna!

Med reservation för ev. ändringar i museernas öppettider med anledning av pandemin.

 
Fler utställningar om skog och trä 

Skellefteå museum 
TRÄ. Om användning av skog och trä – förr, nu och i fram- 
tiden. Lär om tjära och pottaska, känn på nya träbaserade  
material och inspireras av spännande prototyper. 
www.skellefteamuseum.se

Sundsvalls museum 
I industrialismens spår. Om regionens historia 1880–1960, där  
skogen och skogsindustrin spelat stor roll. Titta in i arbetarköket  
från Nacka sågverk, se en film om skogskockans arbetsdag!
www.sundsvall.se/museum

Aktuella öppettider i sommar – se hemsidor.

Murberget, Härnösand
Moderna tider, om sågverksindustrin i Bollstabruk,  
med bl.a. ströpojkar, splitvedsjäntor och stabb- 
läggare. Fina fotografier av Georg Hedberg. 
www.vnmuseum.se

Skogen bakom palatset
Digital utställning om hur familjen Hallwyl hade  
råd att bygga sitt stora palats mitt i Stockholm  
och fylla det med antikviteter och dyrbarheter. 
www.hallwylskamuseet.se/sv/skogen
 



Skogen har i alla tider haft stor betydelse för  
människor i Sverige. Den har gett virke att bygga hus  
av, ved för uppvärmning och träkol som gjorde att man  
kunde tillverka järn av malm. Den gav exportintäkter  
och blev grunden för Sveriges välståndsutveckling.  
Fortfarande är den lika viktig – ja till och med ännu vikti- 
gare genom att den ger en förnybar råvara av precis det 
slag som behövs för att komma till rätta med klimatet. 

Besök ett skogs- 
museum i sommar!

MoDo-museet, Mo
Museet visar var Mo & Domsjö (MoDo) hade sin  
vagga från 1835, när JC Kempe blev ensamägare  
av sågen, fram till dess att sågen flyttades till  
Norrbyskär 1894. På Sågområdet vid Moälven visas  
en skalmodell av den gamla sågen. I Rättargården  
finns sommarcafé och utställningar. Museet ligger  
i Mo, 2 mil nordväst om Örnsköldsvik.  
Öppet dagligen 21 juli–16 augusti kl 11–16.  
Övrig tid bokas. Kontakt: tel 0660-915 20.  
E-post molidensf@telia.com 
www.torvsjokvarnar.se

Skogsmuseet i Lycksele
Träd in i våra utställningar Huggarepoken och Maskin-
epoken och få en inblick hur livet tedde sig för en 
skogsarbetarfamilj i början av 1800-talet fram till dagens 
tekniska lösningar i skogsbruket. Utställningen Samer  
i skog berättar om samernas liv och traditioner.  
I barnhörnan finns allt från träkåta, skogskoja till  
”vattendamm” med fiskar, utklädningskläder, handels-
bod m m. På Gammplatsen, Lyckseles vagga, hittar  
du många historiska byggnader och ett sameviste. 
Väl värt ett besök är även Lapplands Kulturbotaniska 
Trädgård, som blommar vackert under högsommaren. 
Öppettider: Helårsöppet. Sommartid dagligen kl 10–16.
Kontakt: tel 0950-379 45, skogsmuseet@lycksele.se

Strömsbergs skogsbruksmuseum
Tidigare vallonbruk med helt bevarad bruksmiljö.  
Skogsbruksmuseet är inrymt i f.d. ångsågen. Visar  
skogens avgörande betydelse för brukets tillverkning  
av järn. Verktygssamlingar. Unik älghornssamling  
från brukets jakter. Brukscafé. Beläget i Strömsbergs  
Bruk ca 9 km norr om Tierp i Uppland. 
Öppet: I samband med arrangemang, se hemsida.  
I övrigt genom bokning hos Boka Uppland:  
www.bokauppland.se Kontakt: tel 0295-203 00.  
www.stromsbergsbruk.nu  

Finnskogsmuseet, Skräddrabo
Om finnskogsregionerna i Sverige och Norge. 
Utställning och stort referensbibliotek i ämnet  
finnskogar och skogsfinnar. Beläget 25 km söder  
om Alfta/Edsbyn, 75 km norr om Falun. 
Öppet: Helger i juni och augusti, varje dag i juli  
och halva augusti kl. 12–16. 
Kontakt: tel 070-566 01 68.  
www.finnskogsmuseet.se 

Derome Trä & Nostalgimuseum
Här kan du följa utvecklingen inom träindustrin under  
de tre senaste seklen, med Sveriges största samling  
av verktyg och maskiner för träbearbetning. I nostalgi- 
utställningen visas föremål som berättar om hur man  
levde på 1800-talet och fram till 1900-talets mitt. En  
komplett skolsal med bänkar från 1700–1900-talen  
och massor av böcker, planscher och kartor visas, liksom 
träkonst av konstnärer från hela Europa och en fantastisk 
samling träsniderigrupper av Gunnar Svensson. Varje  
söndag mellan 10 juni och 20 augusti kör vi våra ång- 
maskiner, vattenhjul och sågar med ramsåg dragen  
av Sveriges största igångvarande ånglokomobil.  
Barnen kan snickra i Snickeboa eller göra eget papper.  
I caféet serveras kaffe och hembakta kakor. Vi finns i 
Derome ca 10 km norr om Varberg, längs väg 41. 
Öppet: Se hemsidan för aktuella öppettider samt  
tider för visningar. Kontakt: tel 0340-313 33.
E-post: derome.tramuseum@telia.com 
www.derometramuseum.se

Siljansfors Skogsmuseum 
Friluftsmuseum med kojor, förläggningar m.m. samt tre 
utställningshallar om skogsbrukets och flottningens historia. 
Arboretum med 50 trädarter och Gula stigen med tips-
frågor. Knattestig med 100 upplevelser. Upplev järnbrukets 
140-åriga historia längs Järnbruksstigen. Servering med  
mat och fika. Beläget vid E45, 17 km sydväst om Mora. 
Öppet i museum och restaurang: 13 juni–30 augusti,  
kl 9–17. Kontakt: tel 0250-203 31  
www.skogsmuseum.se 

Skogshistoriska semestermål

» SVERIGES SKOGSMUSEER kan berätta om skogens intressanta historia. 
Några av dem är stora med imponerande samlingar och utställningar. 
Men de flesta är små och drivs ofta av människor med anknytning till 

bygden. I museerna finns allt ifrån redskap och träskulpturer till ångmaskiner 
och jättelika skogsprocessorer. Inte minst finns det också bilder, filmer, hand-
lingar och skrifter som dokumenterar skog och skogsbruk från förr till idag.  

MUSEERNA INGÅR I Museinätverket Skog & Trä som sedan starten 2013  
samverkar och utbyter erfarenheter med varandra. 

VÄLKOMMEN ATT besöka ett skogsmuseum i sommar och ta del av  
skogslandet Sveriges historia!

www.skogsriket.se                                        Museinätverket skog & trä 
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Norrbyskärs museum
Välkomna till Norrbyskärs Museum. En perfekt sommarut-
flykt för stora och små! En kort färjetur och du anländer till 
Norrbyskär – en ö med fascinerande historia i Västerbottens 
skärgård. Här byggdes en gång Europas största ångsåg,  
ett komplett sågverkssamhälle med kyrka, skola, affär och  
bostäder för 1 500 invånare. Museet beskriver denna stor-
hetstid då Frans Kempe skapade sitt unika mönstersamhälle. 
Här får ni historiska upplevelser i en unik skärgårdsmiljö! Ut-
forska öarna, ta en guidad tur med vårt minitåg eller bara njut 
av en kopp kaffe i vår vackra konsthall. En perfekt dagsutflykt 
med havet och den unika kulturmiljön som vacker inramning. 
Planerat eller spontant, företag eller privat, ung eller gammal  
– alla är välkomna till vår ö! Beläget 39 km söder om Umeå.
www.norrbyskar.se

Sandslåns Flottningsmuseum
Museet är beläget på en vacker liten ö med broförbindelse  
i Ångermanälven. Här låg världens största timmersorterings- 
anläggning 1915–1965. Utställningar som skildrar huggar- 
livet i skogen och för flottningskarlar och arbetare vid  
timmersorteringen. Stora modeller som uppskattas av barn! 
Vandrarhem. Sommarcafé. Beläget ca 22 km norr om  
Kramfors, ca 25 km från E4. 
Öppet: 1 juni–31 augusti kl. 10–17. Övriga tider enligt  
överenskommelse. Kontakt: tel 0612-500 76. Guidad tur  
med fakta om flottningen i Ångermanälven och inslag  
av romantik och dramatik kan bokas via tel 070-895 72 44  
eller blomsterpernilla@gmail.com. Visning av sorterings-
modellen samt filmvisning, bokas via Anders Bergqvist,  
tel 070-323 77 03.
www.sandslansgastgiveri.se 

Lantbruksmuseet Ljusfallshammar 
Ett av Sveriges största museer vad gäller att levandegöra  
och bevara landsbygdens utveckling de senaste 100–150  
åren. En omfattande skogsavdelning visar bondens arbete  
i skogen. I ”bondsågen”, som drivs av en tändkulemotor,  
förvandlas stockar till plank och brädor. Museet är beläget 
längs riksväg 51, 2 mil norr om Finspång, 5 mil norr om  
Norrköping och 6 mil söder om Örebro. Större evenemang: 
Bondgården förr 12 september kl. 10–15. Hela området 
tillgängligt för personer med rörelsehinder. 
Öppettider och evenemang: Se hemsida. 
Kontakt: tel 070-228 27 18, e-post info@lantbruks- 
museum.se, Facebook: lantbruksmuseum.se
www.lantbruksmuseum.se

Skogsmuseet på Remningstorp 
Museet ger en bild av skogsbrukets och skogsutbildningens 
utveckling och förändring från tidigt 1900-tal till 1980-talet. 
Här visas redskap och maskiner för markberedning, plante- 
ring, fällning och transport och en unik samling med 100- 
talet motorsågar från 1930 och framåt. Större delen av  
föremålen i samlingarna kommer från Sparresäters Skogs-
bruksskola som lades ned 2015. Dessutom finns rikt  
utrustade arbetsplatser för smed och hovslagare. På gång- 
avstånd finns ett av Sveriges förnämsta arboretum med  
träd från norra halvklotet. Museet är öppet för visning  
efter överenskommelse. Kaffeservering kan ordnas vid  
bokade gruppbesök. Beläget på Remningstorps egendom  
i Eggby, Skara kommun. 
Kontakt: tel 070-604 63 57, 070-855 88 23. 
www.hembygd.se/norra-billing

Lomkällan, Särna skogsmuseum 
Om bygdens och gränslandets natur- och kultur- 
värden. Filmer om skidstjärnan Särna-Hedlund, om  
bygdens starke man Stor-Per Svensa och om bered- 
skapstiden i Särna. På friluftsmuseet visas kojor från  
hela skogsarbetarepoken. I området finns en bataljons- 
skans helt intakt från andra världskriget. I Skogshalla  
visas utställningar om bl.a. beredskapstiden och järnvägs- 
epoken. Kaffeservering med våfflor, smörgåsar, langos,  
glass och hembakat bröd. Beläget: Särnavägen 200,  
3 km norr om Särna centrum. 
Öppet: Alla dagar 1 juni–30 september kl. 11–16.  
Stängt midsommarafton. 
Kontakt: tel: 0253-100 49 el 070-628 50 59.  
E-post: lomkallansarna@gmail.com 
www.sarnahembygdsforening.se

Skogsmuseet i Daretorp,  
Tidaholm 
I en nybyggd hall, Kulturladan, presenterar  
Daretorpsbygdens Intresseförening utställ- 
ningen Årsringar – Skog och Skogsbruk  
från forna dagar. Det är en bred och  
gedigen utställning om skogsbruket  
inom Hökensåsområdet under  
1900-talet. Föreningens medlemmar  
har genom ideellt arbete samlat  
ihop skogsredskap av alla de slag.  
300–400 redskap visas, bl. a ett  
sextiotal motorsågar. Här finns  
även en fröklängningsmaskin som  
går att se i drift (om tillgång till  
kott finns). Bildspel från hästkörning  
till slutavverkning visas. 
Cafésöndagar: Alla söndagar i juli  
kl. 14-18. Daretorp ligger 12 km  
sydost om Tidaholm. Öppet:  
Enligt överenskommelse hela året.
Kontakt: tel 0730-74 86 72.
www.parhuset.se 

Jakthistoriska samlingar, 
Öster Malma 
Ta del av personbeskrivningar,  
se olika typer av vilt, troféer och  
vapen från olika tider. Huvud- 
delen av samlingarna finns i  
Slottet Öster Malma (plan 2),  
men också i entrén till Jägare- 
förbundets kontorsbyggnad  
”Lagårn”. Öster Malma  
erbjuder också besök i vilthägn,  
övernattning, restaurang och  
mycket mer. Öster Malma ligger  
9 mil sydväst om Stockholm  
och 2,8 mil norr om Nyköping.  
OBS! Om du vill säkerställa  
att de jakthistoriska samlingarna  
är tillgängliga vid ditt besök, 
ta kontakt via e-post: 
jakthistoriska@jagareforbundet.se
www.ostermalma.se/slottet/ 

Vi ser  
fram emot 

att träffa våra besökare  
i sommar och gör förstås allt  

vad vi kan för att minimera risken  
för smittspridning. Vi vädjar  

också till er besökare att följa  
regler och rekommenda- 
tioner kring pandemin.

Varmt välkomna!

Med reservation för ev. ändringar i museernas öppettider med anledning av pandemin.

 
Fler utställningar om skog och trä 

Skellefteå museum 
TRÄ. Om användning av skog och trä – förr, nu och i fram- 
tiden. Lär om tjära och pottaska, känn på nya träbaserade  
material och inspireras av spännande prototyper. 
www.skellefteamuseum.se

Sundsvalls museum 
I industrialismens spår. Om regionens historia 1880–1960, där  
skogen och skogsindustrin spelat stor roll. Titta in i arbetarköket  
från Nacka sågverk, se en film om skogskockans arbetsdag!
www.sundsvall.se/museum

Aktuella öppettider i sommar – se hemsidor.

Murberget, Härnösand
Moderna tider, om sågverksindustrin i Bollstabruk,  
med bl.a. ströpojkar, splitvedsjäntor och stabb- 
läggare. Fina fotografier av Georg Hedberg. 
www.vnmuseum.se

Skogen bakom palatset
Digital utställning om hur familjen Hallwyl hade  
råd att bygga sitt stora palats mitt i Stockholm  
och fylla det med antikviteter och dyrbarheter. 
www.hallwylskamuseet.se/sv/skogen
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Verksamheterna förgår men skogen består

Värmland:

Välkommen  
som medlem!
Som medlem får du tidningen  
Skogshistoriska Tidender fyra  
gånger per år samt årsskriften  
som kommer ut i december.  
Du kan också delta i exkur- 
sioner till rabatterat pris. 

Läs mer på webbsidan där  
det också går att anmäla  
sig som medlem.   

www.skogshistoria.se

Skogen har en central roll i vårt lands historia. Den gjorde det 
möjligt att framställa järn och skapade förutsättningar för den  
industriella utveckling som inleddes redan på 1500-talet. Skogen  
och dess produkter har sedan dess varit en hörnsten i den svenska 
ekonomin. Sedan mitten av 1800-talet har det främst handlat om trä-
varor och papper, idag också om klimatsmart bioenergi. Och i fram-
tiden väntar helt nya användningsområden för den svenska skogen. 

Skogens historia är också människornas historia. I generationer  
har de levt i skogen, av skogen och vid de många verksamheter  
som har sin grund i den. Det är i detta breda fält som Skogshisto- 
riska Sällskapet verkar.
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Kockor – skogsbrukets glömda hjältar
De var oftast unga och ute på sina första jobb. Vintermånader i sträck levde de under enkla 
förhållanden i kojor tillsammans med tio till tjugo hårt arbetande skogshuggare. De fick fyr 
i spisen långt innan det dagades, kokade ka�e, lagade frukost, middag och kvällsmat. 
De bar vatten och städade. Först upp och sist i säng – ofta bara bakom ett skynke i kojan.

 Ny bok om kockornas viktiga arbete i skogen. 
 Utgiven av Skogsmuseet i Lycksele och Sveriges Lantbruksuniversitet. 

 Finns att köpa på Skogsmuseet
 För beställning kontakta oss: 0950-379 45  Skogsmuseet@lycksele.seplus frakt

Pris
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