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Fler exkursioner  
på nästa sida 

»

Ysane

Norra 
Renbergsvattnet

Sundsvall 

Malung

Åtvidaberg

Derome

Bäckefors

Ekolsund 

Stockholm

Runtorp 

Skogshistoriska Sällskapet erbjuder i år tio  
intressanta aktiviteter – plus den resa till USA  
och Kanada som redan är fullbokad. 

VI ÄR GLADA ÖVER att åter 
kunna presentera ett hög-
klassigt exkursions- och ak-

tivitetsprogram, säger Jan Sandström 
som tillsammans med Erik Valinger 
gjort merparten av planeringen. Men 
utan det arbete som de regionala kon-
taktpersonerna lagt ner skulle det inte 
vara möjligt. De är förutsättningen 
för den här verksamheten. Skogs-
historien är ju i hög grad lokal och 
det finns en närmast oändlig mängd 
skogshistoriska företeelser som är 
värda att lyfta fram.  

Väl värt att notera är att de 
flesta av Skogshistoriska Sällskapets 
exkursioner brukar vara intressanta 

också för dem som inte är specifikt 
intresserade av skogliga frågor. 

– Detta är en tydlig ambition 
när vi lägger fast programmet, fort-
sätter Jan Sandström. Skogen finns 
ju allestädes närvarande i Sverige 
och är därför en viktig ingrediens i 
såväl bygdehistorien som i Sveriges 
kulturhistoria. Av årets exkursioner 
har till exempel de i Ekolsund, 
Runtorp och Bäckefors en tydlig, 
mer allmän kulturhistorisk prägel. 
Vi vill nå så många som möjligt  
och visa vilken spännande historia 
som gömmer sig i de svenska  
bygderna – och vilken roll skogen 
haft och har i den. 

En upplevelserik 
säsong väntar

Vad kostar  
det att gå på  
exkursion?
Medlemmar i Skogs- 
historiska Sällskapet:  
200 kronor 

Icke medlemmar:  
300 kronor

Betalning görs på  
plats. Kontant betal-
ning eller Swish. 

I priset ingår lunch  
och förmiddagskaffe.  
Alla aktiviteter  
erbjuds till själv- 
kostnadspris.

Historiska kartor har under lång tid 
använts för att förstå landskapsföränd-
ringar. De ger också viktiga ledtrådar  
till vad vi kan finna i dagens landskap  
i form av kulturlämningar och biologisk 
mångfald. 

Dagen inleds med en introduktion  
till det historiska kartmaterialet, framför 
allt skifteskartor från slutet av 1700-talet 
och fram till 1900-talets början samt 
de ekonomiska kartverken från 1859 
till 1978.

Vi får en inblick i hur Skogsstyrelsen 
idag använder historiska kartor i sin 
operativa verksamhet, till exempel 
vid allmän rådgivning och för lämplig 
skötsel av områden som avsatts för 
naturvård, bland annat biotopskydd och 
naturvårdsavtal. På plats i landskapet 
ledsagar oss de gamla kartorna till om-
rådets historia. Vi får tips och kunskaper 
om hur det går att använda kunska-
perna om skogsmarkens historia idag. 
Centralt är vad som kan utläsas om hävd  
och vegetation ur de olika kartmaterialen. 

Skogsstyrelsens erfarenheter från möten med 
markägare över historiska kartor är överlag mycket 
positiva. Kartorna stimulerar och hjälper dagens 
brukare att se historiska sammanhang i markan-
vändningen. Härigenom kan också målbilderna  
för brukarens olika skötselåtgärder bli tydligare. 

Vid  en djup vik av Mälaren låg den medeltida 
kungsgården Ekoolesund som ägarmässigt vand-
rade mellan ledande släkter i riket innan den ärvdes 
av kung Gustav II Adolf. Denne skänkte gården till 
sin släkting, den ryktbare fältmarskalken Åke Tott, 
av kungen kallad ”snöplogen”, eftersom han på 
slagfältet röjde väg med sitt finska rytteri. Mar-
skalken lämnade dock armén och tillkallade den 
kände franske arkitekten Simon de la Vallée för sitt 
slottsbygge som påbörjades 1637. 

Ekolsund hörde enligt Erik Dahlbergs beskrivningar 
i Suecia antiqua från denna tid till ”de yppersta och 
härligaste gods i riket” med omfattande  plante-
ringar, många dammar och vattenkonster, prydliga 
och kostbara byggnader, sex stora alléer och en 
stor lustgård. 

Under Karl XI:s reduktion drogs slottet in till 
kronan. För den blivande kungen Gustav III blev 
Ekolsund den käraste uppehållsorten. Men då 
kungahuset behövde pengar för att bygga Haga 
slott såldes slottet och har därefter haft flera privata 
ägare. Idag är Ekolsund helt inriktat på besöks-
verksamhet.

Exkursionen leds av Nils Lidbaum från den nuva-
rande ägarfamiljen. Han kommer att berätta om 
arbetet med att återskapa helhetsbilden av detta 
märkvärdiga slott. Förutom själva slottet beser vi 
också dess välkända arboretum från 1800-talet.  
Denna trädsamling med inhemska och exotiska 
trädslag har restaurerats under senare år och är 
Sveriges största i privat ägo. 

Bakgrunden till denna lilla och kortlivade 
järnväg var den ställning som det värmländska 
skogsbruket skaffat sig under 1800-talets första 
hälft. Via Vänern och Trollhätte kanal kunde virke 
transporteras ut på den växande världsmarkna-
den. I början av 1860-talet började dock bristen 
på lämpliga virkesdimensioner i Värmland att 
kännas av. 

Blickarna riktades nu mot Västerdalarnas 
outnyttjade urskogar. Problemet var bara att 
naturen omöjliggjorde flottning därifrån. Under 
de följande årtiondena drogs ett flertal projekt 
igång för att lyfta över virke från Västerdalälvens 
dalgång till flottleder som hade förbindelse med 
Klarälven. Den tekniska utvecklingen öppnade 
nya möjligheter för att göra detta. Bland annat 
via järnväg. Utsjö Järnväg vid Malung togs i bruk 
1873 men fick en kort blomningstid. Redan 15 
år senare lades den drygt fem kilometer långa 
banan ned. 

Vid Kvarnberget i Östra Utsjö finns ett av Sveri-
ges äldsta och största kvarnstensbrott – ett 1,7 
km långt schakt. Fram till slutet av 1800-talet 
beräknas minst 30 000 kvarnstenspar ha brutits 
här. För brytning och tillverkning av kvarnstenar 
krävdes verktyg som tillverkades av myrmalm i 
de smedjor som låg invid kvarnstensbrottet. På 
platsen finns lämningar av unika liggmilor och 
det framgår tydligt vilken betydelse skogen hade 
som energikälla och livsförutsättning för befolk-
ningen i regionen. 

Torsdagen den 11 maj kl. 9.30–16.00
Samling vid Adelsnäs Slott, p-platsen. Kaffe serveras från kl. 09.00. 
Hitta hit: Väg 35, strax söder om Åtvidaberg: Sväng in på väg 134 mot Kisa.  
Efter 1,5 km, skylt: Adelsnäs.
Exkursionsvärd: Skogshistoriska Sällskapet. 
Exkursionsledning: Jan Lannér, Skogsstyrelsen och Jan Sandström, Skogshistoriska Sällskapet.
Anmälan senast fredagen den 5 maj till: 
Jan Sandström, 08-656 23 08, 070-603 98 11, E-post: jan.g.sandstrom@telia.com

Torsdagen den 18 maj kl. 9.30–16.00
Samling: Ekolsunds Wärdshus. 

Hitta hit: Ekolsund ligger 17 km öster om Enköping längs väg 263 (gamla E18) i höjd med  
fågelreservatet Hjälstaviken. Kaffe serveras från kl. 09.00.

Exkursionsvärdar: Skogshistoriska Sällskapet och Ekolsunds Slott.

Exkursionsledning: Nils Lidbaum, Ekolsunds Slott, skogsbiologen Börje Drakenberg  
och Gert Magnusson, f.d. Riksantikvarieämbetet.

Anmälan senast fredagen den 12 maj:                                                                                                            
Karin Tormalm: Tel. 070-382 79 56. E-post: karin.tormalm@gmail.com

Måndagen den 29 maj kl. 9.00–16.00
Samling: LRF-kontoret i Malung. Kaffe serveras från kl. 08.30.

Exkursionsvärdar: Skogshistoriska Sällskapet och BillerudKorsnäs.

Exkursionsledning: Lars-Olof Österström, Rune Dehlén, Lars Henriksson  
och Bo-Göte Jordansson, samtliga Skogshistoriska Sällskapet och tidigare  
verksamma i regionens skogsbruk.

Anmälan senast onsdagen den 24 maj till:                                                                                                            
Rune Dehlén: Tel. 0730-77 00 23.E-post: rune.dehlen@telia.com 

Historiska kartor ger  
kunskaper som är  
värdefulla också idag

Det gestaltade landskapet 

Utsjö Järnväg och skogens 
betydelse för kvarnstens-
tillverkningen

Anmälan
Framgår av beskriv- 
ningarna av de olika  
aktiviteterna på följ- 

ande sidor. Ange önske- 
mål om specialkost  

vid anmälan. 

Åtvidaberg, Östergötland
11

Maj
Torsdag

Ekolsund,  
Uppland 18

Maj
Torsdag

Malung, Dalarna 29
Maj

Måndag


