
Välkommen att ta plats framför datorn eller 
mobiltelefonen de här dagarna. Skogshistoriska 
Sällskapet genomför då den sedan förra året 
uppskjutna jubileumskonferensen, av kända  
skäl den här gången digitalt. Inte lika festligt  
– men programmet  är nästan detsamma.

Årsstämma och  
jubileumsprogram 
i Stockholm den  
26–28 mars

Skogshistorisk  
konferens och 
årsstämma den  
25 och 26 mars

Så här anmäler du dig: 
Skicka en e-post till Sällskapets sekreterare Mats  
Hannerz via mats.hannerz@silvinformation.se och  
meddela ditt deltagande. Du kommer då att få  
en bekräftelse per e-post att din anmälan är noterad. 

Några dagar innan de aktuella datumen får du  
sedan ett meddelande som innehåller en möteslänk  
samt instruktioner för hur man ansluter sig och hur  
programvaran Zoom fungerar. Om du inte använt  
Zoom tidigare, rekommenderar vi att du testar det  
någon dag i förväg så att eventuella frågetecken  
kan rätas ut i förväg. Zoom är ett lättanvänt  
program men det är naturligtvis bra att lära känna 
dess möjligheter i lugn och ro. 

Kostnadsfritt. Det är gratis att delta i både den  
skogshistoriska konferensen och i årsstämman.

S K O G S H I S T O R I S K A  T I D E N D E RNoterat

Ja, det är inte mycket som är sig likt i Sverige 
sedan mitten av mars förra året. Men vi har ju  
inte annat att välja på än att acceptera faktum.  
Och som vi såg av det lyckade Norrlands-webbi-
nariet med professor Kjell Danell i januari, så finns 
det också fördelar med digitala arrangemang:  
Avstånd elimineras och fler kan delta utan att 
behöva lägga pengar på resor och hotellrum. 

Som det var planerat för fjolårets uppskjutna  
arrangemang,  genomförs också det här webb-
inariet tillsammans med Kungliga Skogs- och Lant-
bruksakademien (KSLA). Akademien har välvilligt 
erbjudit Skogshistoriska Sällskapet att kostnadsfritt 

använda den 
teknik som man själv flitigt använt  
under det senaste året. För att ändå  
skänka arrangemanget en viss dignitet  
kommer sannolikt några av Sällskapets  
styrelsemedlemmar att på säkert coronaavstånd 
från varandra moderera programmet från KSLA:s 
lokaler på Drottninggatan i Stockholm. 

Under såväl den skogshistoriska konferensen som 
under årsstämman, är det möjligt att ställa frågor 
och chatta med presentatörerna och även övriga 
mötesdeltagare.

Varmt välkommen!

År 2020 fyllde Skogshistoriska 
Sällskapet 30 år. Vi planerade 
att fira detta med ett semina-
rium på Kungliga Skogs- och 
Lantbruksakademien (KSLA)  
i Stockholm samt ett antal 
intressanta studiebesök i 
Stockholm. KSLA har under alla 
åren varit en varm tillskyndare 
till Sällskapet och den digitala 
konferensen/årsstämman i år 
genomförs med dess hjälp. 

   Torsdag den 25 mars 

Skogshistorisk konferens.
Tema: Skogshistorisk forskning och dagens utmaningar  

10.00  Välkommen. Hans-Jöran Hildingsson, Skogshistoriska Sällskapets ord- 
 förande. Erik Valinger, vice ordförande, presenterar föredragshållarna. 

10.10 Janina Priebe, idéhistoriker vid Umeå universitet, berättar hur hon i en  
 studie om skog och klimat anlagt skogshistoriska perspektiv.
 Jimmy Jönsson, idé- och lärdomshistoriker vid Lunds universitet redogör  
 för sin avhandling om biologi och skogsvård i det tidiga 1900-talet.
 Tomas Lundmark, skogsskötselprofessor vid SLU, beskriver dagens och  
 framtidens många anspråk på skogen. 
 Erik Walfridsson, SLU, sammanfattar ämnet på sitt eget, speciella sätt.

12.00 Paus för lunch

13.00  Spaningar efter skogshistoriens roll och status i fyra nordiska länder
 Iréne Gustafson, styrelseledamot Skogshistoriska Sällskapet.  
 Lars Östlund, professor i skogshistoria vid SLU.
 Leena Paaskoski, Development Director, Finlands skogsmuseum, Lusto,  
 Punkaharju, Finland.
 Helle Serup, museiinspektör vid Det Grønne Museum, Auning, Danmark.
 Bjørn Baekkelund, sektionschef vid Norsk Skogmuseum, Elverum, Norge.
 Skogshistoriens betydelse – inlägg och reflektioner. 
 Rikard Sohlenius, enhetschef vid Riksantikvarieämbetet, Karin Perers,  
 ordförande Mellanskog, Sixten Sunabacka, VD i SuFor Oy och vice  
 ordförande i Lustos styrelse, samt Göran Lund och Michael Lehorst,  
 kulturmiljöspecialister, Skogsstyrelsen.

15.00 Avslutning.

   Fredag den 26 mars  

10.00  Skogshistoriska Sällskapets årsstämma
 Årsstämman genomförs även i år digitalt. Förutom  
 sedvanliga årsmötesfrågor presenteras också de  
 tre personer som tilldelats Sällskapets utmärkelse  
 Örtugen 2021. Kanske kommer någon eller några  
 av dem att själva presentera sitt arbete.

11.00  Avslutning.


