SISTA ORDET

Spårbyte ska ge jobb – och cool klang
VÄGVAL Rebecca Hugoh har

Förra året gick Rebecca Hugoh
från trakten av Boxholm i Östergötland ut gymnasiets estetiska
program. Det var den kreativa
sidan som förde henne dit, känslan av att vilja skapa och kunna
se vad man skapat är viktig för
henne. Efter att ha klarat av
gymnasiearbetet och lämnat in
en rad drejade bruksföremål
som muggar och tallrikar var
studenten avklarad och en ny
värld väntade. En värld som
visade sig vara av en helt annan
karaktär och bestående av långa
och korta barr.

där tjejer och killar i alla åldrar
pluggar. Vi läser skogliga ämnen
på skolan i sex månader och har
praktik i sex månader. Praktiken
ger oss en bra inblick i yrkeslivet
och en chans att bygga upp ett
nätverk. Just nu är jag hos Södra
i Tranås, men jag har också varit
hos Skogsstyrelsen, Boxholms
skogar, Linköpings skogstjänst,
Rörvik och Ingarps trävaror.
Eleverna har bland annat tagit
motorsågskörkort, ADR, grönt
kort och de får köra skogsmaskiner.
– Det är en skön, lite machokänsla att känna att man klarar
av att fälla ett stort träd eller
köra en skotare, säger Rebecca
och bjuder på ytterligare ett av
sina befriande skratt.

Varför bytte du inriktning från det
konstnärliga till det skogliga?

Hur tänker du dig en kommande
yrkesroll som skogsmästare?

– Det är ett val som vuxit
fram. Det har alltid funnits ett
skogligt intresse och jag har
många minnen från skogen. Jag
har vuxit upp i småsamhällen
och på landsbygden, skogen har
blivit som ett hem där jag upplever ett lugn. Samtidigt ger
skogen en bred yrkesbana med
många möjligheter jämfört med
det konstnärliga, berättar
Rebecca.
Det är inte omöjligt att det
flyter lite hydraulolja i Rebeccas
ådror. Hennes pappa och hans
svåger äger två skotare och en
skördare. Även morfar äger
skogsmaskiner som han fort-

– Jag tänker mig ett friskt
arbete med mycket frihet under
ansvar. Ett arbete där jag är både
inne och ute, där jag kan planera
mina egna dagar.

justerat om siktet. Efter estetiskt gymnasium finns numera
Skogsmästarskolan i hårkorset.

50 SKOGEN

”DET ÄR EN SKÖN, LITE
MACHO-KÄNSLA ATT KÄNNA
ATT MAN KLARAR AV ATT
FÄLLA ETT STORT TRÄD
ELLER KÖRA EN SKOTARE.”
farande kör i viss utsträckning.
– Skogsmästare ”di har dä bra
di” sa morfar en gång, berättar
Rebecca skrattande, något hon
gör mycket och ofta.
– Genom att ställa in siktet på
Skogsmästarskolan testar jag
något nytt och utmanar mig

själv. Och så låter det lite coolt
med ”mästare”.
Hur gör du för att nå ditt mål?

– Genom att läsa Jällaskolans
skogliga basår har jag en garanterad plats på Skogsmästarskolan. Det är en vuxenutbildning

Beskriv din favoritskog.

– Skogen är en plats som
bjuder på mångfald och ett lugn.
Det kan vara ett rent tallbestånd
eller en öppen och ljus blandskog. Lövskogar har alltid funnits i min närhet och de har fått
en speciell plats hos mig, speciellt stora ekar. Jag uppskattar
det öppna eklandskapet. Ekar
har ju ekstra allt …
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