
 

Sommarträff i Dalarna med Skogsresor 12-14 aug 2015 
 

Tema ”fäbodkultur och timmerhustradition, urskog och finnmark” 
 

Kom och anslut på valda delar när det passar dig bäst. Vi baserar resan på att vi åker i privata 
bilar så att intresserade kan ansluta både norrifrån och söderifrån. Kombinera med andra se-
mesteraktiviteter i sommar-Sverige. Vi kan även tipsa om andra skogliga och allmänna turist-
mål i Dalarna. Om någon har önskemål om samåkning så hör av er för koordinering. Målet är 
att umgås, uppleva Dalarna när sommaren är som bäst, prata och uppleva skog, timmerhus, 
skogshistoria och skogens musik. 
 

Den nordliga barrskogen - ”taigan” är världens största landekosystem. Här i Sverige, på kanten av tai-
gan, är fäbodbruket tillsammans med den svenska timmerhustraditionen två av de starkaste kulturhisto-
riska värdena vi har i Skandinavien sett ur ett globalt perspektiv. Ett besök på en levande fäbod ger dig 
en nära känsla av upplevelsen av dagens ryska byar på den oändliga taigan.  
Vi träffas onsdag förmiddag 12 aug vid Siljansfors skogsmuseum ca 2 mil väster om Mora. Efter lunch 
här fortsätter vi in till Mora och Zorns gammelgård. Anders Zorn värnade både timmerhustraditionen 
och ”skogens musik”/fäbodmusiken, genom att samla timmerhus till en gård och organisera spelmans-
stämma i början av 1900-talet. Vi kommer under dessa två dygn att övernatta på två kända fäbodar 
med lite olika utvecklingshistoria. Fryksås fäbod har utvecklats i riktning mot stugby med hotell, pension-
at och spaverksamhet. Här övernattar vi och njuter av timmerhus, bastu, spa och god middag till en av 
Sveriges vackraste utsikter. Efter frukost torsdagen den 13 aug ger vi oss av norrut upp i Orsa finnmark 
som tillhör Dalarna men Gävleborgs län. Här ansluter vi till skogshistoriska sällskapets exkursion i Hamra 
nationalpark. En av våra första nationalparker som har utvidgats relativt nyligen till över 1000 ha. Vi får 
en guidad exkursion av personer som varit involverade i utvidgningen. Vi äter lunch i gamla finnbyn Få-
gelsjö med en gammelgård som idag är världsarv. Här har finnar med avancerad ingenjörskonst gjort 
vapen från myrmalm och röd jord för 3-400 år sedan, fantastisk kunskap. Sista besöket i finnmarken blir 
ett litet friluftsmuseum/skogsmuseum innan vi vänder åter mot Orsa och Östra Grunubergs fäbod i Orsa 
som drivs med gamla traditioner och bevarande av gamla lantraser. Den tillhör en av de få levande 
fäbodar vi har kvar, även känd från TV, ”Livets gång”. Vi bor här en natt och insuper atmosfären på fä-
boden och i närmiljön. Vi planerar för inslag med skogens musik, kulning-näverlur-horn mm. Vi äter en 
gemensam middag och övernattar under enkla former.  



Onsdag 12 aug: 
Vi träffas 09.30 vid Siljansfors skogsmuseum, www.skogsmuseum.se. 
Kaffe och samling innan vi gör en rundvandring med guide och tar 
del av muséets möjligheter. Vi gör ett besök på en försöksyta med 
contortatall och diskuterar contortans positiva och negativa sidor. 
Lunch på Siljansfors innan vi beger oss av mot Mora. Eventuellt 
kommer vi att besöka ett företag som timrar eller ett modernt rund-
timmerhus på en fäbod på vägen mot Mora. I Mora besöker vi 
Zorns gammelgård med Sveriges äldsta timmerhus. Anders Zorn 
hade intresse för natur, timmerhus och ”skogens musik”. Han för-
stod att värna och rädda gamla timmerhus genom att köpa in 
byggnader som var på förfall och samla dessa på en gård i Mora.  
Vidare till Fryksås Fäbod NV om Orsa för inkvartering i timmerhus på 
Smidgården fäbodpensionat med en av Sveriges vackraste utsik-
ter. Relax, spa och middag med samkväm. En kvällspromenad på 
fäbodvallen ger oss ett inslag av Dala- och modern byggromantik. 
Fäbodkulturen kan ta olika utvecklingar och här får vi uppleva stor 
användning av skog, trä och stimulans av hantverk. 
www.fryksasfabodlag.se/, www.smidgarden.se/ 
 

Torsdag 13 aug:  
Efter frukost kör vi norrut upp i Orsa finnmark, förbi ”Koppången”, det stora myrkomplexet som är reser-
vat idag och som kanske är mest känt som musiklåt. Musik av Calle Moreus bror Perra och text av Py 
Bäckman. Vi fortsätter upp till Hamra nationalpark där vi ansluter till skogshistoriska sällskapets exkursion 
mellan ca 9.00-15.30. Hamra är en av våra 9 äldsta nationalparker (1909) som nyligen utökades från 28 
ha till ca 1400 ha och innehåller urskog med träd upp mot 400 år gamla. Vi får guidning av de som va-
rit med i processen kring utökningen av nationalparken. Inte långt från Hamra ligger världsarvet och 
finnbyn Fågelsjö med sin gammelgård. Vi åker hit för lunch och sedan guidning på gården. Här finns 
också en gammal bössmedja där finnarna gjorde vapen med enkla metoder för 3-400 år sedan. Det 
finns verktyg för att ta bark till barkbröd och mycket mer. www.fagelsjo.nu/ 
På eftermiddagen vänder vi söderut från höjderna i finnmarken via ett kortare stopp i Börningsbergets 
öppna skogsmuseum. Vi fortsätter ner till Östra Grunubergs fäbod utanför Orsa. Karl-Gustaf Hedling dri-
ver denna fäbod för att bevara gamla lantraser och värna dagens fäbodkultur för turister och intresse-
rade. Vi installerar oss och tittar på omgivningen och alla djur. www.grunuberg.se. Vi planerar för mu-
sikinslag av ”skogens musik” i rätt miljö. Middag och samkväm. Ta med sovsäck.   
 

Fredag 14 aug: 
Efter frukost finns möjligheter att strosa runt på fäbod-vallen, 
besöka Orsa björnpark/rovdjurspark (bra besök vi rekommen-
derar), Zorngården i Mora eller fortsätta på egna utflykter och 
turer i Dalarna, norrut/söderut. Här slutar våra gemensamma 
två dygn.  
 

Varmt välkomna till ett lite annorlunda men förhoppningsvis trevligt 
sommarmöte och utbyte med gamla och nya skogsresenärer!  
 
Sommarhälsningar från oss alla på Skogsresor!   
 

Pris: Kostnaderna paketeras som olika paket och faktureras efteråt minus anmälningsavgif-
ten 1000 kr som sätts in på Bg 5251-4908, märk med ”Sommarträff, ditt namn och tel”. Moms 
ingår med 2,67 %. 

Paket 1: Siljansfors/Mora, inträde Siljansfors, guidning, lunch, Zorns G-gård. 400 kr 

Pkt 2: Fryksås fäbod, övernat i dblrum, mid, frukost, relax, 975 kr, (lakan +100, enkelrum 350 kr) 

Pkt 3: Orsa finnmark, Hamra nat park, Fågelsjö, guidning, lunch, inträde. 300 kr 

Pkt 4. Grunubergs fäbod, info, övernattning, em-kaffe, middag, frukost, musik 750 kr 

Detta ingår: Samordning, kompendium, Vi ordnar kartor o bilkortege. Moms 2,67 %  
Detta ingår inte: Kaffe utöver preciserat, dryck, resor mellan aktiviteter 


