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 Skogsresor på turné  
- 24-27 jan norr resp 21-24 febr syd 2022 

- Gör en tidsresa och umgås med oss på 
hemmaplan genom ”Historisk tillbakablick”,  ”Svensk 

emigration &   Skogshuggarna i fjärran västerns skogar”, 
”Glimtar från skogsbruk jorden runt”, resekåserier, 

ölprovning, framtid mm.   
- Må 24 jan, Östanskär Jakt & Konferens Indal/Sundsvall 

- Ti 25 jan, Hälsingegård Gästgivars, Vallsta/N Bollnäs 

- On 26 jan, Trollnäs pensionat, Svärdsjö     

- Må 21 febr, Solviken, Torpön, Tranås 

- Ti 22 febr, ASA Herrgård, N Växjö 

- On 23 febr, Välagården, Hökerum 

-  Lars Nordström, Torbjörn Wiklund & Jan Hedberg  
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Kom och gör en resa på hemmaplan med oss! 

Vi kommer till dig och gör ett antal föredrag med reflektioner 
kring temat ”historik - nutid - framtid”! Vi hoppas även att våra 

träffpunkter skall vara ett besöksmål i sig och kan bli en 
upplevelse på lokal nivå.  

Utgångspunkten är våra erfarenheter från skogsresor i världen, 
Lars Nordströms böcker om emigration och svenskarna i fjärran 
västerns skogar, lite resekåserier och med dagsaktuella inslag i 

skogsdebatten tittar vi in i framtiden…  
Vilka värden har skog för Dig och övriga världen?…   

Nu när pandemin begränsat vårt resande tänkte vi att vi 
kunde göra en turné i Sverige och besöka er, närmare 
era hem. Vi planerar för en nord- respektive sydresa, 

samt hoppas förutsättningarna kring pandemi och 
restriktioner gör att vi kan träffas och att ni är intresserade av 
att träffa oss!?  
- Prel program för varje ställe; 14.30 samling med kaffe, 

presentation och mingel. Ca 15.30 Kort historisk 
tillbakablick av Jan innan föreläsningar av Lars 
Nordström. Han har forskat och skrivit flera böcker 
kring svenska emigranter ffa i Nordamerika men även 
till Nya Zeeland. Lars bok ”Skogshuggarna i fjärran 
västerns skogar” har gjort succé och är numer 
obligatorisk inläsningsbok på våra ”Stora Trädresor” till 
västra USA. Lars har även skrivit flera andra böcker om 
svenskar i Nordamerika, Harry Martinson m fl. Lars har 
bott i Oregon i 34 år, varit skogsägare och vinbonde 
innan han flyttade ”hem” till Värmland och blev 
finntorpare. Ca 18-tiden introduktion till middagen med 
ölprovning och kåserande av Torbjörn Wiklund, 
mångårig guide och reseledare hos Skogsresor. Torbjörn 
jobbar åt StoraEnso och har rest mycket både privat och i 
tjänsten och känd för sina betraktelser och kåserier om  
händelse i livet. Torbjörn har upplevt mycket på sina 
resor i skog o mark, ibland mer än vi andra!:-) 

- Efter middagen räknar vi med en liten föreläsning av 
Lars innan mingel tar vid. Efter frukost dag två gör vi en jorden runt resa 
med reflektioner kring dagens skogar och skogsbruk, debatt. Utblickar in i 
framtiden och information kring vad vi tror och hoppas på närmsta tiden.  

- Träffen avslutas med kaffe och fm-fika kring 10.30. 
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- NORR - Januari 
- Må 24 jan, Östanskär Jakt & 

Konferens Indal/Sundsvall 
Pris per person: 2.300 kr, enkelrum + 350 kr,  

- Ti 25 jan, Hälsingegård Gästgivars, 
Vallsta/N Bollnäs 

Pris per person: 2.100 kr, enkelrum +350 kr,  

- On 26 jan, Trollnäs pensionat, 
Svärdsjö     

Pris per person: 2.300 kr, enkelrum + 350 kr,  

- ——————————————————————————————————— 

- SYD - Februari 
- Må 21 febr, Solviken, Torpön, Tranås 

Pris per person: 1.900 kr, enkelrum + 350 kr 

Ti 22 febr, ASA Herrgård, N Växjö 
Pris per person: 2.500 kr, enkelrum + 350 kr 

On 23 febr, Välagården, Hökerum 
Pris per person: 1.900 kr, enkelrum + 350 kr 

—————————————————————————— 

I samtliga priser ingår moms med 2,67% enl Skatteverkets VMB 

Reservation för ändringar i programmet på grund av pandemi, restriktioner från FHM, 
minimiantal 15 personer. OM behov att skjuta upp träffarna hoppas vi kunna skjuta fram 
aktiviteten till hösten 2022. 		

De#a	ingår:		
* Förmiddags-/eftermiddagskaffe/fika x 2   
* Föreläsningar och kåserier x 5  
* Ölprovning  
* 3-rätters middag 
* Boende 1 natt inkl sängkläder och handduk 

De#a	ingår	ej:	
• Övriga drycker. Tillstånd finns vid övernattning.  
• Personliga ”extras”. 
• Kostnad för enkelrum tillkommer med 350 kr/natt. 
• Möjlighet kommer att finnas att köpa Lars Nordströms böcker.  
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Anmälningsavgift 500 kr/pers sätts in på BG 5251-4908, ange ortsnamn. All 
bokning samt frågor genom Jan per mail jan@skogsresor.se eller mobiltelefon 
070-671 72 22. 

Varmt välkomna till en resa på hemmaplan! 
/Lars, Torbjörn & Jan
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