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Sorgen över en förlorad skog
TEXT, FOTO & AKVARELL GEBBE BJÖRKMAN

av känslor och kunskap. Varenda mossig sten, varje 
barrig stig och kådig gran, varje fuktigt svampställe, 
smällande tjäderflog och nystegat älgtramp har vi 
känt som vårt. Vistelsen där har gett oss bräddade mått 
av värdefulla upplevelser och oändliga möjligheter. 
Här har vi grillat korv runt gnisttänd brasa, gömt 
vår hemliga skatt, studerat fåglar, lagt spännande spår, 
undersökt djupa stenskrammel, smakat på stensötans 
rötter, plockat trattkantareller, bygg kojor och lekt 
kurragömma under lavklädda träd. I alla väder och 
under alla årstider har vi bjudits på rik omväxling och 
härliga äventyr.

MEN EN DAG VAR ALLT ANNORLUNDA. Redan på håll 
anade vi förändringen bortom grusvägens nästa krök. 
Där fanns ett oroande nytt och öppet ljus snett över 
januaridagens grånad. Vår skog var nedhuggen och 
landskapet främmande. Längs den lilla stig som gick 
in området fanns nu en skarp linje mellan det som var 

KRÖNIKA

Nog visste jag att den dagen kunde 
komma då allt skulle förändras. Jag äger 
kunskap om skogars förgänglighet ur 
ett produktionstekniskt perspektiv, och 

även om jag i mitt innersta har burit med mig en skör 
förhoppning om motsatsen fanns hotet om nedhugg-
ning alltid med.

Varför har jag skjutit det hela framför mig, blundat 
för insikten och bara låtit tiden gå mot det ound-
vikliga slutet utan att protestera? Kunde jag ha gjort 
mer? Så tänker jag.

REDAN UNDER 1970-TALET, när barnen var små och till 
och med innan dess, hittade vi hit under våra strövtåg 
i nya och okända marker. Vi fann en nära barrskog där 
mossan var mjuk och träden ståtliga. Det var en vanlig 
svensk skog som ännu bar på spår av det gamla. Under 
alla åren sedan dess har den skogen alltmer blivit som 
vår egen - inte juridiskt eller ekonomiskt, men i form 

Här har vi grillat korv runt gnisttänd brasa, gömt vår hemliga skatt Skatten som togs hem från Gotska Sandön.
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och det som ännu kvarstod. På ena sidan sträckte sig 
ett väldigt hygge bort mot  horisontens skogsridå, och 
på gränsen till en liten kvarbliven rest hade vinden 
fått nytt fäste och vält träden till ett stökigt plocke-
pinn. 

Vi fick leta länge efter den stora, mossiga sten som 
varit vårt nav, och när vi till slut fann flyttblocket var 
det renrakat och stendött. Våra ögon fylldes av tårar 
när vi letade fram den vackra stenen som vi en gång 
för länge sedan tog med hem från Gotska Sandön och 
gömde som vår hemliga skatt under bumlingen. En 
stor sorg tog tag i oss.

Det var ju bara en vanlig skog, kanske du tänker. Jo 
visst. Men det var ”vår” skog. Jag vet självklart att det 
som skett inte på något sätt är unikt utan snarare en 
välkänd konsekvens för nästan alla skogar i vårt land. 
Tids nog kommer träden att huggas ner, så är det bara, 
och detta regleras strängt av skogspolitikens paragra-
fer, näringslivets behov och ägarnas enskilda rätt. Visst 
finns en viss tröst i att det efter omfattande avverk-
ningar planteras nya små träd som växer upp för att så 
småningom bjuda in till kommande äventyr och nya 
möjligheter i framtida skogar, precis som livet självt 
går runt varv efter varv, och som när människor lever 
och dör. Men landskapets storskaliga och allt snabbare 
förändring påverkar oss många gånger väldigt nega-
tivt. Att förlora en skog är förknippat med stress och 
sorg, i synnerhet som skeendet oftast överraskar oss 
och trots allt känns illa förankrat i vårt medvetande.

Ändå är det mitt i allt detta komplicerade den 
fridlysta orkidén knärot Goodyera repens, barr skogens 

egen skönhet, vilken var så rikligt representerad i 
”vår” skog, som jag tänker på mest. Mattor av silve-
rådrade blad gömde sig överallt i mossan och stäng-
larna med de vita, pärlformade blommorna stod att 
finna till och med i flyttblockens mossiga hättor. Var 
inte denna sällsynthet värd att försvara? Blev inte 
gränsen för skyddsvärd skog överskriden enligt gäl-
lande skyddsnormer. Begicks inte ett stort misstag?

Själv kan jag glömma och förtränga, men knäro-
ten behöver tid för att leva och överleva. Den tiden 
finns det inte längre tillräckligt av i dagens barrskog, 
som skogsnäringen betraktar som norm. Åttiårig skog 
behandlas nämligen som avverkningsmogen, det står 
både i diverse faktablad och i barnens skolböcker. 
Detta är förstås inget annat än förvillande nonsens, 
eftersom skog inte ens är medelålders så dags i livet. 
Nästan all ”avverkningsmogen” skog  har sitt ur-
sprung i en tid då hyggesbruk varken fanns i tanken 
eller på kartan, i en tid när naturlig trädsuccession och 
skonsam skötsel utgjorde basen för en rik biologisk 
mångfald av snart bortglömt slag.

Den skog vi nu skapar för framtiden blir av ett 
annat slag, och jag undrar om där kommer att fin-
nas plats för barrskogens egen orkidé. Och i det lilla 
sörjer jag själv över att inte ha gjort tillräckligt när tid 
ännu fanns i ”vår egen” skog. 
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Det nya hygget sträckte sig bort till horisontens skogsridå. Flyttblocket var renrakat och stendött.


