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VARFÖR LÄNGTAR VI TILL SKOGEN? Frågan är förstås helt felställd. Med det första ordet – varför – kommer en förmodan om att
det verkligen finns en längtan. Kanske gör det inte det? Kanske bör
frågan vara om vi alls längtar och om det i så fall är till skogen som
längtan bär?
Det andra ordet så. Längtan. Detta sorgesamma, mollstämda ord.
Eller är ordet snarare löftesrikt och förväntansfullt? Kanske jäktat och
otåligt? Är det längtan som i den ensammes längtan efter gemenskap?
Som i en orolig längtan efter ett barn som aldrig blir till? Eller är det
som längtan efter julafton? Som efter att äntligen få börja i skolan? Få
nycklarna till sin allra första lägenhet? Eller är det längtan som i en
rastlös, kliande önskan om att äntligen få komma fram? Äntligen få
kliva av sitt arbetspass? Det borde man ju reda ut innan man ställer
frågan, kan man tycka.
Vi. Vem är det? Är det vi två? Som sitter här och pratar över en
kopp kaffe? Som tittar ut genom köksfönstret? Som fyller i varandras
meningar? Som tar en kaka till när det blir tyst? Eller är det ”vi i vår
familj”, ”vi som bor i stan”, ”vi kvinnor”, ”vi i Sverige”? Eller är det vi
som i hela universums samlade mänsklighet? Hur ska man någonsin
kunna svara på frågan utan att ha rett ut just det?

10. Forestry V, 2018
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Och så kommer då det där sista ordet. Skogen. Själva huvudpersonen. Hela meningens Prima Ballerina. Vad är ens en skog? Är det
dungen bakom radhusområdet? Där barnen en gång i tiden åkte pulka,
byggde kojor och smygrökte? Är det en djupgrön bokskog vi pratar
om? Med täta trädkronor och ett strilande solljus som aldrig riktigt når
marken? Är det ett månghundraårigt eklandskap? En symmetrisk granplantering? Ingår kalhygget i skogen? Den eldhärjade, brända? Räknas
den låglänta sandskogen där småväxta, envisa tallar kryper längs marken? Snårskogen? Vad är det ens vi pratar om när vi pratar om skogen?
Det är i sanning en hopplös fråga. Men ändå. Har man börjat tänka
på den så är det svårt att sluta. För varför längtar vi till skogen?
Egentligen?
Josefina Syssner
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1. Lilla skogen, 2018

B L Ö TM Y R O C H TJ ÄD ER

”Hur jag upplever skogen beror helt och hållet på uppgiften. För mig
är det helt avgörande om bössan är med eller inte. Är bössan med
skärps alla sinnen. Jag ser och hör bättre. Jag känner lukter bättre. Den
sura lukten av räv, den känner man när man är ute och jagar. Hela jag
blir mer koncentrerad. Mina hundar blir lydigare. Så fort jag har bös�san med ut i skogen så blir jag en ledare.
Det är när jag jagar ensam som känslan verkligen kommer att jag
är en del av själva skogen. Att jag också är ett djur. En predator, som
kanske inte alltid är så framgångsrik. Just det är ju en del av själva jakten – att bytet har möjlighet att klara sig.
För mig är det en ständig längtan. Trots att jag bor i skogen, på min
egen jaktmark, så längtar jag alltid ut. Även om man jagar aktivt och
rör sig mycket så kan det gå långa stunder där det händer ganska lite.
Sen ändras plötsligt situationen. Pulsen skjuter i höjden och man får
totalt fokus. Man skjuter – kanske en tjäder – och strax därpå sitter
man på en stubbe och äter en macka och går igenom vad som hände i
huvudet. Den kontrasten får man ingen annanstans.
Skogen i Västerbottens inland, här uppe i norr, är väldigt speciell.
Här finns myrar som skapar öppenhet och som gör det lätt att navigera. Och det är i kantzonerna runt själva myren som allt händer! Det är
där djuren kliver fram. Det är där man upptäcker fåglar. Man går där i
en blötmyr och varje steg är en kamp. Ändå tycker man det är jättefint.
Men det är ju när man jagar. Jag skulle aldrig gå på en myr annars.”
Anja Kjellsson, Svenska Jägareförbundet i Västerbotten
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2. Dunge, 2018

RÖRE L S E G L Ä D J E O C H G EM ENSK AP

”Som barn tillbringade jag nästan all ledig tid i skogen. Skogen intill
vårt hus var kanske inte så stor, men vi använde den på olika sätt – till
fysiska lekar och rollekar. Skogen var den naturliga lekplatsen under
hela min barndom.
På somrarna bodde vi på landet. Där var skogen en plats för lek
och motion, men också en plats där vi plockade svamp och bär. Det
präglade mig för resten av livet. Skogen har fortsatt vara en plats för
rekreation och rörelse, men också en plats som förser oss med mat.
Tystnaden och avskildheten i skogen är värdefull, men för mig är
skogen i första hand en plats där man gör saker tillsammans. Där man
kan uppleva rörelseglädje och gemenskap med andra människor. Ur
ett samhällsperspektiv är skogen betydelsefull för klimatet naturligtvis.
Men den är också viktig för folkhälsan – i ordets allra vidaste bemärkelse. Här finns ett lugn och en möjlighet till fysiskt välbefinnande och
till psykisk rekreation och återhämtning.
Själv behöver jag aldrig längta till skogen. Den är en naturlig del av
mitt liv helt enkelt. Men för många människor är avståndet till skogen
stort. Det är synd. Förstår man inte skogen eller har en relation till den
så förstår man kanske inte heller varför den är viktig att skydda. Men
jag tror absolut att man kan lära sig uppskatta skogen även om man
inte fått det med sig som barn. Det är jag helt övertygad om.”
Erik Lundvik, Friluftsfrämjandet
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8. Trädkvartett, 2018

9. Skogsrum, 2018

3. Final Forest, 2018

B L Å B Ä R O C H O D ON

”Jag har vandrat i Sumatras regnskog, dykt bland korallrev i Karibien
och cyklat i Anderna. Men den nordiska skogen är ändå alltid mest
spännande. Här är det lugnt och tyst, med ren och frisk luft. Årstidernas variationer ger vår skog en extra dimension. En frusen sjö på
vintern kan paddlas på sommaren. Och sommarens ljusa natthimmel
blir till en stjärnhimmel på hösten.
Mest gillar jag taigan, barrskogen. Dofterna vid en mörk tjärn omgiven av gungfly och skvattram, lysande vita näckrosor, tuvull, kanske
får man se ett par tranor som smyger bort i alriset. Jag kan stanna till
vid ett stenblock och förundras över att det kanske har rest genom hela
landet med inlandsisen. Nu växer det både stensöta och lingon på det.
Har man tur hittar man en sandås att ta sig fram på, eller en sluttning
med blåbär och odon. En död tallstam som mården lagt en skit på, och
så plötsligt hör man en spillkråka ropa. Upplevelserna tar aldrig slut.
Men ibland kommer jag till en skog bara för att upptäcka att den
har blivit ett hygge. En bilresa genom Sverige kan sammanfattas med:
hygge + plantering + hygge + plantering + gallring + hygge + fin skog
som snart ska avverkas. Det är svårt att njuta och slappna av när jag vet
att skogsbolagen fortfarande fäller skyddsvärda skogar som borde bevaras för den biologiska mångfaldens skull, men som istället blir reklamblad, förpackningar och tryckimpregnerade altaner, och som räknas i
kubik och vinster på aktieägarnas konton.”
Marcus Eldh, Wild Sweden
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4. Solitude, 2018

PA S S ION, E N E RG I O C H Å TER HÄM T NI NG

”Skogen och stiglöpning blev en del av mitt liv först i vuxen ålder. När
jag växte upp ägnade jag mig framförallt åt fotboll, innebandy och
löpning. Jag sprang många lopp på bana och asfalt och det var ofta
fokus på tid, tempo och prestation. Kanske är det därför jag har ett så
passionerat förhållande till skogen, fjällen och stiglöpning idag?
Första gången jag sprang i svenska fjällen så tänkte jag att alla måste
få veta att detta finns. Alla måste få se hur fantastiskt vackert det är,
alla måste få känna den här känslan. Så är det fortfarande. Om jag står
på en fjälltopp eller är på en vacker plats i en skog så vill jag dela med
mig. Jag vill visa Kungsleden, Dolomiterna och alla vackra platser man
kan springa på. Vistasskogen – en fjällskog i närheten av Kebnekaisemassivet – är en helt fantastisk plats!
Samtidigt är det när jag är ensam som min återhämtning sker. Jag är
alltid en bättre version av mig själv direkt efter att jag sprungit, oavsett
om det är i Lill-Jansskogen i Stockholm eller ute på fjället. Får jag vara
ute och springa, helst utan täckning, så är jag liksom återställd efteråt.
Det är ett sätt att behålla balansen och att reda ut saker i tanken.
Så min längtan till skogen handlar framförallt om att jag vill springa.
Det kan vara härligt att plocka svamp, men jag har inget direkt behov
av att gå ut och gå. Jag vill springa! Upp och ner för stigarna. Blåsa ut
energi – och fylla på med ny.”
Miranda Kvist, Team Nordic Trail
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11. Äppelträd, 2018

12. Trädkompisar, 2018

5. Birches, 2017

K U N S K A P O C H K R E ATI VI T ET

”På sätt och vis har jag ett intellektuellt förhållningssätt till skogen. Jag
tror på allvar att vi kan rädda världen från svält och klimatförändringar
om vi nyttjar skogen på ett hållbart sätt. Det är så mycket skogen kan
ge; viltkött, bär, virke. Men då måste vi bruka skogen och inte bara
låta den stå.
Kunskap gör att man ser skogen på ett annat sätt. På jägmästarutbildningen fick vi lära oss 700 växtarter på latin, och har man botaniken med sig så ser man en rik och varierande flora där någon annan
kanske bara ser lite blommor.
Samtidigt har jag en stark känslomässig relation till skogen. När jag
rör mig i skogen känns det ofta som att jag rör mig mellan olika rum.
På ett ställe kan ljuset leta sig in och skapa rumslighet. På ett annat kan
en glänta bilda ett eget litet rum. Skogen skänker mig lugn och glädje
och är en källa till inspiration och kreativitet. Släpper man botaniken och tittar på skogen med konstnärliga ögon så kan man upptäcka
oväntade saker; figurer som tittar fram eller en gren som ser ut som en
fisk. Och för mig är skogen inte bara träden eller växterna utan också
de varelser som bor där. Allt vilt, som lever och har sin hemvist där.
Det dubbla perspektivet – det intellektuella och det känslomässiga
– genomsyrar mitt förhållande till skogen. Å ena sidan tänker jag att vi
faktiskt kan rädda världen med hjälp av skogen. Då måste vi sköta den
så att den växer bra. Å andra sidan blir jag glad när jag ser en skog som
fått växa fritt och av egen kraft. För mig är det viktigt att inte behöva
välja. Det finns ett stort värde i själva variationen.”
Monika Stridsman, Föreningen Skogen

6. Prickträd, 2018

A R B E TE O C H Å TE R H ÄM T NI NG

”Vi har kört med häst i skogen i fyra generationer i vår familj. Man
fick börja i fyra-femårsåldern med att hålla i tömmarna när hästen stod
still. Kanske köra hem hästen från skogen. Man fick en uppgift man
kunde klara av. Så för mig har skogen aldrig varit en lek. Det har alltid
varit på allvar och med stort ansvar.
Samtidigt är hästen ett arbetsredskap bland många. Jag vill ha min
skog på ett visst sätt och där passar hästen in. Vissa saker görs bättre
med en maskin, men när en häst gör jobbet lika bra eller bättre så väljer
jag den.
Det är mycket som blir annorlunda med hästen som redskap. Hästen går i sitt tempo och man får anpassa sig. Och man använder sinnena på ett annat sätt än i en maskin. Man känner av vädrets växlingar;
om det är rått eller lent i luften. Markförhållandena blir tydligare. Man
hör rasslet från redskapen och när man stannar är det tyst.
Har man jobbat med motorsåg i skogen i slutet av juli – när solen
ligger på i en skogskant – då vet man att skogen kan vara en hemsk
plats att vistas på. Skogen äter syre så det blir syrefattigt och fruktansvärt varmt. Allt blir torrt, vasst och dammigt. När hösten kommer så
mjuknar allt. Nätterna blir svalare och dofterna annorlunda. Temperaturen sjunker och luften blir klar. Då kommer längtan till skogen igen.
Skogen här är kuperad och grandominerad, med vattendrag och
mossmarker insprängt. Drastiska bergkullar och branter. När jag rör
mig här har jag ofta blicken riktad uppåt. Jag tittar på trädtopparna
och tänker på var det behöver gallras. På trädens kondition. På var det
växer fint och var det skulle vara bra att sätta igång och jobba lite.”
Tobias Andreasson, Lindsbo gård

13. Hilly, 2018

14. Vita träd och gröna berg, 2018

7. Blandskog, 2018

ÖP P N A H Ä L L A R O C H B R ANT ER

”Skogen har varit en stor del i mitt liv ända sedan jag var liten. Jag är
uppvuxen i en friluftsfamilj, i ett hus precis i skogskanten med en stor
skog precis intill. Så jag har vandrat och vistats mycket i skogen även
när det inte är träning eller tävling.
Egentligen så längtar jag nog alltid till skogen – till naturen, bergen
och fjällen. Längtan finns där så fort jag är i en stad eller i en miljö
där det inte finns så mycket skog. Jag trivs där, i mitt eget sällskap. Jag
behöver inte så mycket människor omkring mig för att trivas, och har
alltid varit mer intresserad av naturens skapelser än av byggnader och
annat som människan har skapat.
Skogen och naturen ger mig lugn och energi och frihetskänsla. Frihetskänslan är kanske det bästa. Att man kan ta sig dit man vill – helt
fritt och utan att behöva följa upptrampade stigar. Upptäcka nya platser, även i en skog man varit i förut.
Som orienterare har jag upplevt många fina terrängtyper i andra
länder, men det är den svenska och nordiska skogen som är min favorit. Dels har vi så stora skogsområden här, dels kan man hitta så många
olika terrängtyper. Variationen är enorm! Mest av allt gillar jag nog
terrängen längs Norrlandskusten; öppna hällar, branter och kuperade
områden. Men en av de viktigaste sakerna vi har här i Sverige är allemansrätten. Den är fantastisk!”
Tove Alexandersson, svenska landslaget i orientering
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15. Forestry I, 2018

16. Mera skog, 2018

R Ö S TE R O M S KO G EN
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Varför längtar vi till skogen? är en bildsvit och en samling röster
om skogen. Här förenas längtan efter fjällskogar, myrmarker
och nordisk blandskog med längtan efter lugn och stillhet,
samhörighet och frihet, rörelseglädje, adrenalin och arbetsvilja.
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