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Ska man  rulla upp skogens kulturhistoria kan 
man lämpligen inleda med det legendariska 

slaget i Teutoburgerskogen år 9 e Kr. Just i år fyl-
ler detta världens kanske första stora gerillaslag 
2000 år, något som uppmärksammas en hel del 
i Tyskland. Veckotidningen Die Zeit ger stort 
utrymme åt den germanska seger över romarna 
som inte bara chockade kejsar Augustus och var 
en tidig signal om det romerska rikets nedgång 
–den har också genom seklerna påverkat den
tyska självbilden.

Germanhövdingen Arminius triumf i den väl-
diga centraleuropiska Hercyniska skogen skulle
bland annat i nazisternas historieskrivning be-
visa att den uråldriga tyska skogen var Europas 
sanna och sunda vagga , inte Rom. Lövverket var 
både äldre och ädlare än murverket. 

Så skulle också nazitysklands andreman Her-
mann Göring inte bara ha sitt förnamn efter 
den tyske skogshjälten, han skulle också som 
riksjägmästare se sig som skogens beskyddare. 
Göring kunde under brinnande krig iförd ro-
mantisk skogsmundering ta emot diplomater 
på sitt privata skogspalats Karinhall i Schorf-
heideskogarna norr om Berlin, döpt efter hans 
svenska hustru Karin. 

För Karinhall hade Göring också inspirerats 
av svärfadern Eric von Rosens jaktstuga vid 
Rockelsta slott vid sörmländska sjön Båven. Eric 
von Rosen var upptäcktsresande, pionjär för an-
läggningen av naturreservat och fornnordisk ro-
mantiker. Han skulle in i det längsta förbli lojal 
mot Göring. 

Ett av de skogsområden Göring passade på att 
lägga beslag på var det legendariska Bialowieza, 
uroxens gamla hem, idag polskt naturreservat. 
Göring förklarade Bialowieza som privategen-
dom och ”helig tysk lund”. Samtidigt inleddes 
klappjakt på skogarnas  judiska befolkning. 
Männen sköts och begravdes i massgravar i sko-
gen.

Herrman Göring, som av Nürnbergrättegång-
ens psykiater skulle beskrivas som ”fullständigt 
likgiltig för människoliv”, passade också på att 
som riksjägmästare  utfärda dödsstraff för var 
och en som dödade en örn. 

Fram till medeltiden hade större delen av Cen-
traleuropa varit skogstäckt. Caesar hade i sin bok 
om det galliska kriget skrivit om skogar så vida 
att de krävde många veckor att genomvandra 
från väster till öster. 

I den hercyniska skogen hade kelterna haft 
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sina heliga lundar med dess trädandar, dryader, 
och naturreligösa riter under druidprästenas 
ledning.

Skogen och kristendomen 
Skövlingen av Europas storskogar sammanfaller 
med urbanisering och utbyggnad av handel och 
vägnät, men också med kristendomens utbred-
ning. I skogen dröjde vidskepelse, mörka mak-
ter och avgudatro kvar i det längsta och kyrkans 
missionärer tvingades ofta göra halt inför vild-
marken. När medeltidsdiktaren Dante inleder 
sin Gudomliga komedi har han också gått vilse 
i ”ångestens skog”.

När skogen skövlades i allt större omfattning 
valde man i många fall att uppföra kyrkor just på  
platsen för de heliga lundarna, för att markera 
övergången till en ny religion.

Det har samtidigt påpekats hur kristendomen 
kunde ta fasta på gamla hedniska föreställningar 
för att underlätta missionen. Det finns likheter 
mellan den korsfäste och den Oden som hängde 
sig i en helig lund och kunde tala gudars språk. 
Berättelsen om timmermannen från Nasaret 
omgavs av mycket trädsymbolik : livsträdet, vin-
trädet, palmkvistarna, törnekronan och korset.

Så skulle också kristendomen med seklerna in-
förliva allt mer natur-och växtsymbolik. De go-
tiska kyrkorummen med sina valv och pelare, 
dit solljuset silade in genom målade kyrkfönster, 
kunde upplevas som ett slags ”stenskogar” till 
Skaparens  ära.
Verner von Heidenstam skriver:

Natten är så heligt ljus.
Skogarna blir tempellunder,
höga,stilla, utan sus,
skymningsfulla som ett under.

Ordet hedning lär återgå just på den skogsvärld 
dit kristendomen hade svårast att nå och senast 
lyckades sprida sin lära. Hed ska då syfta på ett 
äldre ord för en skogstrakt och hedning helt en-
kelt stå för skogsbo.

1500-talsförfattaren Olaus Magnus med sin 
Historia om de nordiska folken noterar hur ”den 
yttersta Nordens avgudadyrkare med deras vid-
skepliga gudstjänster” ofta  befinner sig på för 
långt avstånd för en omvändelse till tron : ”på 
grund därav kunna också högst sällan präster 
och aldrig biskopar besöka dessa ödemarker 
med deras stiglösa, av faror uppfyllda  nejder.”  

Rockelsta slott
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Robin Hood och Shakespeare
  I takt med att skogarna skövlas kommer också 
natur och vildmark att uppvärderas. När upp- 
hovet till en av västvärldens mest seglivade le-
gender dyker upp i tidig medeltid, Robin Hood 
i den engelska Sherwoodskogen, är det en hjälte 
som vill återinföra en äldre ordning, Histori-
kern Dick Harrison finner i boken Mannen från 
Barnsdale (2000)att ett första dokument om en 
historisk Robin Hood daterar sig från 1308 då 
en person med det namnet avkrävs betalning 
för vad han samlat på sig i den grevliga skogen 
i Barnsdale.

I det medeltida England hade de erövrande 
normanderna infört skogslagar som drabbade 
småbönderna. I de kungliga viltreservaten kun-
de den som olagligt dödade en hjort få ögonen 
utstuckna och testiklarna avskurna. Tidigare 
hade ett system rått med ett slags allemansskogar 
ungefär som i Sverige.

Robin Hoods motståndare var dock inte 
kungen utan kungens ombud prins Johan, som 
missbrukade sin makt när kung Richard Lejon-
hjärta var på korståg. Robin Hoodlegenden har 
med seklerna kommit att mer allmänt stå för en 
hjälte som med folkets stöd stjäl från de rika och 
delar med sig till de fattiga. Idéhistorikern Ronny 
Ambjörnsson skriver:

Överallt där tillvaron syns skev och falsk 
finns alltid någonstans, bakom någon 
krök, en grönskande skog från vilken en 
pil när som helst kan komma vinande. Så 
var på din vakt ! 

För en  diktare som  Shakespeare i skiftet mel-
lan 15-och 1600-talet kommer skogen att stå 
för en frihetsyta undan urban och aristokratisk 
överförfining, en förtrollad zon där också eroti-
ken och fantasin hör hemma. 1700-talsdiktaren 
Gustaf af Leopold har talat om Shakespeare som 
”litteraturens skogsmänniska”, och i komedin 
Som ni behagar tycker sig en landslyktig hertig 
ha upptäckt en lyckligare tillvaro:

Gör vanan icke detta liv mer ljuvt
än flärdens pomp och ståt

Är ej skogen mer fri från fara
än det falska hovet? 

Shakespeares skogar vimlar av förtrollande féer, 
här finns den kvinnliga skogsanden Titania och 
älvadrottningen Puck. Puck är en gestalt som 
för tanken till Jonas Love Almqvists undflyende 
skogsväsen Tintomara från Kolmården, ett väsen 
som är ”alla och ingen” och också kan påmin-
na om den svårfångade  diktaranden Almqvist 
själv. Som också en tid levde som ”grönavågare” 
i Värmlands finnskogsbygder.

Det lär inte vara en tillfällighet att såväl Tin-
tomara som Shakespeares skogsväsen genom-
gående är kvinnliga. Skogen har bland annat i 
psykoanalytisk drömteori  setts som en kvinnlig 
värld, och det  latinska namnet för skog, silva, 
är också feminum. Skogen/kvinnan har stått för 

orörd natur, de otuktade känslornas värld , man-
nen för naturens betvingare, det kontrollerande 
mänskliga förnuftet. 

Så spelar också skogsrået, huldran, en stor och 
symbolisk roll för männen i  denna  skogsvärld. 
Merparten av de stora svenska diktarna har ska-
pat sin egen bild av huldran eller rået, hon som 
”råder” över skogen, ibland skyddar och ibland  
driver gäck med kulturvarelsen människan.

För Fröding, med sitt komplicerade kärleks-
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liv, var hon ”älskogsaktig och manfolksgalen, 
grannlåtsklädd som en påskdagspräst, hade 
”ormbunkskrans och kattguldsväst” och kunde 
skrämma vettet ur en ung pojke.

För Karlfeldt var hembygdens huldra ”ett vä-
sen av skymning och ljus”, med öga ”djupt som 
en gruva och fullt av dunkel, längtan, dröm”. 
Hon är också bärare av urgammal kunskap:

” allt vad skogarna hemligast susa/ är för dig 
som för ingen bekant”.

Gunnar Ekelöfs skogsrå från 1930-talet är en 
kvinna med mun som ”de ljummaste vindarnas 
källa”, hon har ”lindöron” som susar vid som-
marens sjöar, hon är ”ett hem för alla som älska 
hemlöst, en lya för nakna kroppar, en andedräkt 
frisk som ett lockrop, en famn för ett barn som 
gått vilse”. 

Varning för ”kvinnan utan ansikte”
Dan Andersson skulle ”minnas huldrans röst till 
jag dör”, för Artur Lundkvist och Harry Mar-
tinson var hon något av erotisk drömkvinna. 
Werner Aspenström varnar för sin del om hur 
”sveket i huldrans ögon är vackrare/än glansen 
i hustruns linnedukar.” Psykoanalytikern Cla-
rence Crafoord noterar hur huldran hade ihålig 
rygg, en gäckande fresterska alltså, utan ryggrad. 
Vilhelm Mobergs huldra i romanen Rid i natt är 
värd att återge:

Hon är fager och ung och bröstlen och 
hullmjuk i sina lemmar, men hon har in-
tet ansikte. Hon är lenande varm i sin hud 
som det stekta äpplets skinn. Hon hörs tala 
och skratta och smila, men  hon har ingen 
mun, ingen näsa, inga ögon, ingen panna. 
Skogskvinnan har blott en kropp och ett 
huvudhår, långt som en hästrumpa och 
intet ansikte.

Den som beblandar sig med en kvinna 
utan ansikte, han får sedan gå och brän-
nas av ånger het. Den man som söker sig 
en kvinna utan ansikte, han kan sedan 
aldrig dädanefter bliva lycklig. Den man 
som har sänglag med en kvinna utan an-
sikte, han blir sedermera kvald och läng-

tandens i sitt bröst och hittar icke sin ro. 
Kvinnan utan ansikte, som kommer smy-
gande när gruvans alla glöd har slocknat, 
hon är mäns lömska frestelse och fördärv.

Om skogen symboliskt varit en kvinnlig värld 
har den rent faktiskt i hög grad varit männens.
Något som speglas i exempelvis Kerstin Ekmans 
boktitel Herrarna i skogen.

Ändå har vallningen av skogsboskapen i den 
nordiska skogsbygden ofta skötts av kvinnor, nå-
got som sällan var fallet i sydeuropa. Utländska 
sverigeresenärer kunde chockeras av de ensam-
ma nordiska fäbodstintorna och vallflickorna, 
inte sällan solbränt kraftfulla och med tunga 
sysslor. Etnologen Ella Johansson har påpekat 
hur jämförelsevis rörlig och synlig kvinnan ändå 
var i det nordiska skogslandet. Eftersom Norden 
i regel saknade det kontinentala Europas torg, 
värdshus och naturliga mötesplatser blev bond-
köken ofta ett slags ”bytorg”och där hade kvin-
nan knappast någon undanskymd roll, konstate-
rar Ella Johansson.

Birgitta Trotzigs dikt Den fattiga ger ett gri-
pande bild av ett av otaliga glömda kvinnoöden 
i de stora skogarnas Sverige, ett liv kring vilket 
glömskan susar vemodigt :

Den fattiga
Det var en vallflicka uppe i bergen, 
hennes hälar var grova och dammiga.
Tystnaden uppe i bergen nära snön var 
äldre än solen.

Hennes läppar var torra av damm; i 
munnen hade hon en smak av damm och 
timjan. En dag talade någon till
henne i tystnaden.

Solen upphörde inte att bränna, vinden 
inte att blåsa; Hon kände som snö mot 
läpparna. Hennes naglar varo jämnt 
avbitna, därför knöt hon fingrarna och 
gömde dem inne i i handen.

Genom hennes bröst flöt eld ; hennes hud 
andades eld,
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Det magra gräset doftade,. I en jordkoja 
satt hon i mörker och stumhet. Döden 
passerade henne som ett ljust moln
om natten.” 

Sven Rosendahl har skrivit om skogen som ”fat-
tigmans päls”. När fattigpälsen på kort tid blev 
efterfrågad guldmantel väntade det så kallade 
”baggböleriet,” vars övergrepp är omtvistade när 
det gäller omfattning. Rosendahl skriver:

” Det vållade inga svårigheter att få sätta en sax 
till fattigmans päls. Armodets plagg och insegel 
bytte man med häpen tacksamhet ut mot detta 
man tidigare knappast skådat annat än i dröm-
men : de reda penningarna. Skiften, där framti-
den och miljonerna stod på rot, såldes för några  
hundralappar. Skogsbon, lomhörd av svältsuset 
ur granberg och furumoar, hade inte lätt att upp-
fatta den nya melodin bland rismassorna…”

Gustav Hedenvind noterar hur ”skogsarbe-
tarna sällan klagar, ty de äro ej vana vid bättre, 
uselheten har vuxit sig in i blodet och ynkedo-
men måste bli dess frukt”. Många skogsarbetare 
gick böjda som pilbågar mot marken med sina 
utslitna  ryggar. I en samling skogsarbetarmin-
nen påpekas bistert hur de i kyrkan kunde ha 
en fördel framför andra – när de fick nattvarden 
hade de fördelen att ryggarna redan var böjda 
som i underdånighet inför Vår Herre. 

Längst ner på värdeskalan   
En gammal skogsarbetare från Kilsbergen vitt-
nar om hur huggaren befann sig längst ner på 
värdeskalan, en skogskörare med häst ansågs re-
dan litet finare, en annan minns hur utsocknes 
skogsjobbare och det fastboende byfolket inte 
sällan undvek att hälsa på varann.

Den nyligen bortgångne fotografen Sune Jons-
son har ju förevigat det norrländska skogsfolkets 
landskap och tillvaro, med liv fyllda av slit och 
kamp mot naturen. Poeten Gösta Ågren från 
Österbotten, själv uppväxt under mycket fattiga 
villkor, ger en svårförglömlig ögonblicksscen i 
dikten Skogshuggare: 

De står med dova nävar
framför kameran

i den väldiga käften av 
himmel och jord. Deras
kroppar är så använda,
att man känner samma
underliga skam som inför
den döendes blick, vilken
inte längre orkar dölja
honom. Dessa män får själva
aldrig vila ; de vilar
sina kroppar, den del
av själen som syns –
Jag söker i bilden
Ögonhålornas mörker 
är tydligt, och skogens
tyngd. Men händerna
väntar.

Ågren är ju också hemmahörande i det  Finland 
som från 1500-talet exporterade till de svenska 
ödeskogsbygderna det  svedjande folk som skulle 
ge namn åt finnskogstrakterna.

Och som också skulle föra med sig hela den 
mytologi och de naturföreställningar som åter-
speglas i  Elias Lönnrots upptecknade natio-
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nalepos Kalevala. Finnskogsbygderna ekar inte 
minst i Dan Anderssons diktning. 

Spelmannen och drömmaren från ”Mattnas 
mörka skog och Paisos gula kärr och svala flo-
der, hässjor, flyn och vilda snår” kunde samla en 
livskänsla i brännande hetta och svidande rök 
från en enslig kolmila. Till diktaren kunde våren 
komma ”härlig, härlig och i rosor klädd”,även 
om ”sorgens skymning sökte oss och blekte kin-
dens färg.” 

Fascinerande är att ännu i det svenska 2000-ta-
let kan Dan Anderssons svunna värld fascinera 
en ungurban publik i sångerskan Sofia Karlssons 
vackra insjungningar. 

I det tidiga 1800-talet hade Lönnroth rest runt 
inte minst i Karelen och samlat upp den folk-
liga kulturens myter, berättelser och runosånger. 
Urgamla skapelseberättelser, hjältar och väsen 
ekar i dessa runosånger som kan kännas uråld-
rigt fantasieggande. Runosångarna kunde sitta 
parvis mittemot varandra, hållande varandras 
händer och växelsjunga som en del i en minnes-
konst. Från Lönnrots uppteckningar inleds en 
sång till en vattennymf med följande rader:

 
Statt nu upp du däldens tärna
vattnets nymf med mjuka skötet
källans blida, varma jungfru
kvinna från den svarta gyttjan
kom att skydda mina stigar
och att sväva i mitt följe

På Kalevalas runometer skulle ju Harry Martin-
son – en av våra omistliga diktare med ständiga 
skogsreferenser – i det tidiga 50-talet återkomma 
med sin oförglömliga Aniaradikt Sång om Ka-
relen. Det vackraste minne berättaren från den 
ödsliga rymdfärjan på flykt från en förgiftad jord 
kan erinra sig blir de skogsfinska sjöarnas land:
 

Skönast ibland sköna glimtar syns dock 
skymten av Karelen:
Som ett vattenglim bland träden, som ett 
ljusnat sommarvatten
i den juniljusa tiden då en kväll knappt 
hinner skymmas,
förrn den träflöjtsklara göken ropar åt 

den ljuva Aino
att ta dimmans slöja med sig, stiga upp ur 
junivatten,
gå emot den stigna röken, komma till den 
glada göken 
i det susande Karelen 

Den skogsfinska kulturen och folktron är en 
spännande värld med rötter långt bort i en östlig 
mytologi. Här fanns visemän, så kallade ”tietäja” 
som förvaltade bland annat spådomskonsten 
och läran om gudar som Tapio, skogens konung 
och Ukko, åskans gud. Trädkult ingick, och he-
liga regler för björnjakt där den fällda björnen 
också skulle hedras, trollformler mot missväxt 
och sjukdomar. I början anlas finnskogarnas 
gårdar flera mil från varann och uttrycket ”långt 
bort i tjottahejti” syftar helt enkelt på finskans 
ord för svedjefall – huhtaheiti. 

Laestadianer och Ropare
Så sent som några årtionden in på 1900-talet 
fanns i norra Värmland ännu ättlingar till sved-
jefinnar som talade finska. Den siste ”tietäja”, vi-
semannen, i Östmark i Värmland hade ungefär 
samtidigt förklarat att det inte längre fanns nå-
got  heligt, inget ”pyhä” kvar i Värmlands gamla 
finnskogar.

Den finlandssvenske resenären C A Gottlund 
berättar i sin resedagbok från Värmland från
1817 hur skogsfinnarna klagar över att ”öknäm-
nas och begabbas för sitt hedniska och ogudak-
tiga tungomål”. 

Skogsfinnarna hade redan på drottning Kris-
tinas tid på 1600-talet börjat bli impopulära ef-
tersom svedjandet av skogen sågs som ett alltmer 
slösaktigt utnyttjande av den skog som började 
blir begärlig för stormaktens allt viktigare järn-
bruk. Drottningen klagade nu på ”lösfinnar” 
som ett slags skadedjur som kunde straffas och 
sättas på fästning i exempelvis Karlstad. 

Det hårda livet i skogen har genom seklerna 
avsatt såväl vad litteraturvetaren Fredrik Böök 
kallade ”ödemarksbolsjevismen”,som extrema 
religiösa rörelser. Den norrländska laestadianis-
men kunde vara så livsfientligt syndaförkunnan-
de att vanliga fönstergardiner kunde stämplas 
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som ”djävulens kalsonger”. Författaren Björn-
Erik Höijer från Malmberget skildrar i romanen 
med just den titeln hur predikanten Falkstad 
orerar om hur människor blivit som djur:

Man blottar sig offentligt, älskar varann 
bakifrån och framifrån, suger 
varandras läppar som vore vi galtar och 
suggor med våta trynen. Varifrån får
vi då denna vår snuskiga fantasi ? Jo, från 
Satan, mina vänner, från Satan och
ingen annan!

I Tiveden uppstod på 1800-talet en lika extrem 
religiös sekt, den så kallade Roparrörelsen. Den 
kan te sig som det lusfattiga  skogsfolkets utlevel-
seprotest. I Berättelser från Mosserosa skildrar 
Eva Malmquist hur den kvinnliga roparen Ma-
thilda i  skogssocknen Kvistbro i Närke kunde 
uppföra en extatisk dans på en källarkulle. Sina 
fingrar har hon rivit blodiga mot marken , sme-
tar ut blodet i ansiktet och höjer sina smutsblo-
diga händer mot månen till rop som : 
”Krossa gallren ! Krossa rikedomen ! Avstå !Av-
stå ! Avstå !”

Kanske har för laestadianerna i norr liksom 
för roparna i Tiveden den extatiska religiösa ut-
levelsen sin djupare rot i  extremt utsatta livsvill-
kor i de hårdaste av miljöer. Med underfundigt 
djup pejlas denna ”ödemarkernas gudslängtan  
i Torgny Lindgrens roman Norrlands Akvavit. 
Samma djupinsikt finns i  Sara Lidmans typiska 
litterära språk –en legering mellan kärv lokaldia-
lekt och biblisk allvarsprosa.   

Om ödemarksbygdernas skogsfolk har också 
Överkalixsonen och författaren Otto Karl Os-
karsson skrivit. I en scen kliver en eländig och 
trasig skara människor över tröskeln till en av-
lägsen bystuga: 

De kom mot inneljusets fotogenlampa. De 
drog med sig dofter av vadmal och
pörte och fähustev och lappskostank och 
kåda och folktev och väder och vind, 
och alla vana vid kallortsliv.
De kom från stugor där fienden leda och 
ensamhet måste tålas och tigas bort

till så själva tigandet sved i halsen. En 
främling kunde tycka synd om dem och
känna en sorts medsorg.

Skogen går som en röd tråd  genom den svenska 
litteraturens prosa och poesi ungefär fram till 
och med 50-talets snabba glesbygdsavfolkning 
och urbanisering. Därefter blir den sällsynt. 
Intressant är att den ett knappt årtionde in på 
2000-talet försiktigt börjar skymta fram igen, 
inte minst i svensk film. 

Efternamnen 
Så egendomligt är det väl inte. Kulturmönster 
är tröga, Sverige gick rekordsnabbt från bonde-
och skogsland till industrialiserat tätortsnation. 
Folklivsforskaren Åke Daun har påpekat hur det 
historiskt är mycket kort tid sen svensken ”klev 
fram ur skogsbrynet”: vi drömmer ännu om fri-
tidshus i form av ensligt belägna skogstorp utan 
insyn, långt från grannar och ”främmande”, och 
också i storstadsförorternas hyreskaserner beter 
vi oss ännu inför grannar som om vi bodde kvar 
i den röda stugan från förr. ( Åke Daun i böcker 
som Svensk mentalitet och En stuga på sjätte vå-
ningen ) 

Ännu har var och varannan av oss efternamn 
efter skogen och träden : Björkman, Lindgren, 
Skoglund, Almark, Lundkvist och så vidare. 
Ännu det tidiga 1800-talet skrev Esaias Tegner 
om Stockholms som ”kungastaden som mitt i 
skogen är” Tunnelbanestationer i huvudstan ta-
lar sitt tydliga språk om en sent svunnen skogs-
värld : Svedmyra, Bagarmossen, Kärrtorp, Råg-
sved, Västra Skogen, Hagsätra, Skogås.

Språkbruket visar hur nära ytan skogen lever i 
oss : med  syftning på skogsväsen som Maran och 
Pan drömmer vi mardrömmar och får panik, vi 
blir galna, det vill säga trollbesjungna, eller kan-
ske ”skogstokiga”, och vår kluvenhet till skogen 
blottas i negativa uttryck som ”dra åt skogen” 
och positiva som ”guld och gröna skogar”. 

Skogens väsen, påpekar en etnolog som Joc-
hum Stattin, har inte bara stått för vidskepelse. 
Folktron har i många fall fungerat som före-
ställningar som fångar upp och laddar ur ge-
mensamma rädslor för det okända. Stattin talar 
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om ”tankepoliser” och om ”gränsvakter” mellan 
natur och kultur, natt och dag, mellan årstider, 
mellan manligt och kvinnligt.  Skogens väsen 
var också ofta laddade med sexualitet – huldran 
och rået för skogens ensamma män vid milan, 
tjärdalen, i skogshuggarkojan eller på jaktpasset 
– näcken eller forskarlen ofta en sexuell förledare 
för kvinnor. 

Den svenska lagens straff för trolldom fanns 
kvar nästan hela 1700-talet ut. Ingen mindre än 
den svenske riksantikvarien Johannes Buraeus 
lämnar i skiftet mellan 15-och 1600-talet en helt 
seriös rapport om ett påträffat jättetroll utanför 
Västerås: 

Trollet är iklätt knälång, trasig blus av 
kläde, han är skägglös men liknar en kraf-
tig man, har betar som en galt och svarta 
horn som en tvåårig kalv, naglar som en 
människa, dock långa som klor. Han tycks 
drabbad av sällsam maktlöshet och kan 
inte röra sig ur fläcken så länge han inte 
blir sedd av någon av sitt eget släkte…

In på 1700-talet  skulle också häxprocesser fort-
sätta, bland annat i Kämnärsrätten vid Slussen i 
Stockholm, i den byggnad som idag är Stadsmu-
séet. Häxprocesserna hade i Sverige kulminerat 

1675 när 60 kvinnor halshöggs i Torsåker i Ång-
ermanland, för att senare brännas på bål. 

Hösten 1720 förhörs bland andra i Södra Ny 
kyrka i Värmland Elin från Sjörnebolsskogen, 
liksom Lisbet i Tolerudsskog och tvingas efter 
förhörstortyr bekänna Blåkullefärder ridande 
på grannens kor. Elin berättar hur hon lägrats av 
Den onde, vars ”lem war kall” och att hon däref-
ter fött ”femb stycken små stenar en natt, stora, 
och rätt liknandes i färg som fårlortar”. Från Elin 
finns ännu föremål bevarade på Nordiska mu-
seet i Stockholm.

Stigar och rötter
Skogsstigen är en tacksam symbol för diktare. 
Bengt Emil Johnson skriver vackert om land-
skap med stigar som ett ”pågående stort minne”. 
På stigen kan vi plötsligt ”överraskas av plötsliga 
kölddrag från det  förflutna”,av ”bakhåll där vi 
får möta oss själva”. Stigar är landets rotsystem, 
det finns stigar som leder in i en stor närvaro, 
stigar som leder in i det egna jaget.

Lars Gustafsson skriver om stigar som alltid 
”bjuder en fortsättning”, som vet mer än vi, sti-
garna ”har gjort alltsammans så många gånger 
förr”:

Det är hela meningen
med att vara stig. Att det har gjorts
förut. Vem gjorde stigar ? Kolare, fiskare,
kvinnor med magra armar som samlade  
ved
De fredlösa, skygga och grå som mossan,
ännu i drömmar med brodermordets blod 
på händerna. Höstliga jägare i spåren
på trofasta stövare med frostklara skall
Alla och ingen. Vi gör dem tillsammans.
Också du gör dem en blåsig dag, när
det är tidigt eller sent på jorden.
 

Kultursociologen Johan Asplund  skriver intres-
sant om den ”äkta platsens” betydelse,  om hur 
vardagsmiljöer i en alltmer platslös tid förlorat 
mening och minne . För den som upplever djup 
platskänsla, som i någon mening har rotat sig i 
en platsens gemenskap, händer det att ”världen 
lyser upp och avslöjar sina hemligheter”. Det  
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handlar om ”erfarna” platser i en tid som blivit 
lika informationstät som erfarenhetsfattig. Asp-
lund skriver : 

En gång lämnade man avtryck eller spår 
vart man gick och vad man gjorde. Man 
nötte sina golv, verktyg, stigar, man högg 
och plöjde sina signaturer i skog och mark. 
Sådd och skörd, frågor och svar. I en me-
ning är all kultur vidskeplig. Vidskeplig 
kommer av det fornsvenska verbet ”skipas 
vidh”, vilket kan tolkas som ”skapa sin 
egen avbild”…

”Vi bär ett landskap med oss, något som blivit 
kvar under ögonlocken, det lever sitt liv där var 
vi än befinner oss”, skriver författaren Margareta 
Ekarv.  Bengt Emil Jonson konstaterar i sin bok 
Hemort: 

Människor levde här. De låter sig anas, i 
några gamla minnen har några
av dem ännu namn. Deras andedräkt har 
blandats med kärrets morgon-
dimma.
Ingen önskar deras armod åter. Men de-
ras betydelse är lika stor som deras
frånvaro. De andas i min glömska. De 
viskar i min tystnad : Var är DU
hemma?

Tomas Tranströmer – ofta omnämnd i nobel-
pristipsen –  återkommer ständigt till skogen.
Hos Tranströmer är den –som så ofta i diktens 
värld – en frihetszon, inspirationskälla och ett 
andningshål.  Han kan omnämna en skog i maj 

”där hela mitt liv spökar”, diktjaget kan ”vila i 
skogarnas blåa kista, i det ständiga bruset av mo-
tor och gummi och asfalt”. Han avslöjar att ”det 
mitt i skogen finns en oväntad glänta, som bara 
kan hittas av den som gått vilse…på den öppna 
platsen är gräset underligt grönt och levande.”  
Dikten Genom skogen inleds:
 

 En plats som kallas Jakobs kärr
är sommardagens källare
där ljuset surnar till en dryck
som smakar ålderdom och slum…

Diktaren noterar hur vi mitt under arbetet kan 
” börja längta vilt efter vild grönska, efter Öde-
marken själv, bara genomträngd av telefontrå-
darnas tunna civilisation”. 

Nya siffror 2009 visar hur allt färre svenskar sö-
ker sig till skogen, inte minst gäller minskningen 
barn. Men fortfarande visar en enkät från Skogs-
styrelsen att svenskar ännu värderar skyddet för 
skogen och skogen som friluftsmiljö högre än 
virkesproduktionens ekonomiska roll.

”Skogen – Guds mummel mellan träden” , 
skrev diktaren Knut Hamsun. ”Någon ande-
makt, någon hemlig makt/ har i trädets gömda 
rötter sin vilja lagt”, skrev Karin Boye. ” Vi drev 
trollen ur skogen. De kommer tillbaka som sva-
vel och kväve och dioxiner,” skrev miljökämpen 
och författaren Rolf Edberg. 

Om skogen skriver Tomas Tranströmer en-
kelt:  

Där får man vända sig om,
där är det tillåtet att sörja. 
Så mild är skogen. 
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