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TEMA / ELDSJÄLAR
I skogen finns många som
brinner för det de håller på med.
Åldern tycks inte vara något
hinder för deras engagemang.

SANN
GLÄDJE

Sixten och Karin
ger en lektion om
skogslivet
Mattias Westerberg är van att se
skogen ur olika perspektiv. Men helt
klart är det skogens människor som
levererar de bestående värdena . Han
har träffat Sixten och Karin i södra
Östergötland.
Text och foto: MATTIAS WESTERBERG
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 Karin passar på att plocka
svamp när hon gör ett skogsbesök hos Sixten.

F

ÖRSTA GÅNGEN JAG besökte Sixten slängde
han upp mig på sin sexhjuling, hoppade
själv upp smidigt och vi for iväg mot skogen.
Han parerade körningen när vi åkte över
stock och sten på de smala, branta och kurviga vägarna
som tog oss upp till skogen. Sixten är 80 år, och skogen
han äger och sköter ligger i den blockiga och kuperade
Kindabygden i södra Östergötland.
Nästa gång får jag gå genom den välskötta tallskogen,
för då ska han visa sin Alstor i aktion. Den liknar mest
en miniskotare utan hytt.
– På 70-talet avverkade vi skogen här, säger han. De
som skötte avverkningen ville markbereda inför föryngringen. Min farbror och jag, som skötte skogen då, tyckte
inte det kändes rätt när det redan fanns en riklig självföryngring av tall. Vi kontaktade skogsvårdsstyrelsen
som kom ut och tittade. De avrådde oss från att markbereda då det är en alldeles för mager mark och fanns

22 SKOGEN

 När Sixten samlat ihop små
högar av virke drar han in dem
med maskinens vajer.

för mycket självföryngring. Vi följde deras råd och titta
nu så fint det är, säger Sixten.
Sedan dess förespråkar Sixten självföryngringar då
virket växer långsammare, och erfarenheten säger
honom att det klarar viltbete mycket bättre.
När Sixten jobbar i skogen kommer Karin upp till
honom en eller två gånger per dag. För att göra det
måste hon cykla 1,5 km från huset och gå en kilometer
uppför de branta backarna. Karin är 83 år och Sixtens
nuvarande kärlek.

fortfarande. Som mest blir det tre-fyra gånger i veckan.
Precis som Sixten är Karin mycket aktiv. Hon är engagerad i en naturfotoklubb och jagar för tillfället motiv
till en fototävling om vattendrag. Målarkursen på måndagar är helig tid. Hon dokumenterar och följer årligen
florans utveckling på ett antal provytor.
– De som säger ”vad ska man göra?” förstår jag inte,
fyller Karin i, det finns hur mycket spännande som helst
att hitta på.
VI FIKAR OCH SEDAN VILL Karin gå till mossen. Där plockar

DE TRÄFFADES FÖR FEMTON år sedan. Vid den tidpunkten

hade båda två levt ensamma några år efter att de förlorat
sina respektive. Karin har fyra barn och Sixten tre.
– Jag hade inte några direkta planer på en ny karl,
säger Karin. Sixten däremot, han var på jakt, säger hon
och blinkar.
En dag möttes de på dansgolvet, och dansar gör de

hon fram sin digitala systemkamera. Med något lyriskt
i blicken beskriver hon mossen, hur björnmossan bullar
upp sig, hur doften av skvattram slår emot en, hur man
tidigare kunde plocka stora mängder hjortron där.
– Kan du tänka dig? säger Sixten. För femtio år sedan
var jag på väg att spränga diken för att dränera mossen.
Bara för tanken borde jag fått skaka galler.

DE SOM SÄGER ”VAD SKA
MAN GÖRA?” FÖRSTÅR JAG
INTE. DET FINNS HUR
MYCKET SPÄNNANDE SOM
HELST ATT HITTA PÅ.
När Karin har gått hem, vandrar Sixten och jag
vidare och han berättar att när han var yngre, kanske i
50-årsåldern, brukade han springa uppför här. Vi står
i ett område med tätt stående högstammiga tallar som
planterades på 1960-talet.
– Första planteringen med tall åt tjädern upp, den
andra tog mössen. Vid det tredje försöket fick vi plantor
av skogsvårdsstyrelsen. De tyckte väl synd om oss, säger
han och skrattar. Det är resultatet av den planteringen
som du ser här.
Farbrodern har stamkvistat området, vilket han själv
gärna också gör i mån av tid. Området är något tätt och
står på tur för Sixten och hans motorsåg.
– Här kommer det inte in några skotare och skördare
i gallringarna, säger Sixten. Här är man självverksam
så långt det går.
Allt han kan kör han ut med sin Alstor, som han talar
om med stolthet och värme.
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 Det gäller att vara noga
vid avlägget. Det ska vara
jämnt och snyggt.

 Skogarna i Kinda är fulla av block,
några är större och mer hemlighetsfulla än andra.

– Det är en redig kompis, utan den kan jag inte sköta
min skog, anser Sixten. Jag kan hämta vindfällen och
köra ut mitt gallringsvirke. Jag behöver inte betala för
att få hit en skotare och skördare. Jag behöver inte hugga
breda körvägar i gallringarna och jag får inga djupa
kör-skador. De små spår som blir försvinner snabbt.
Vid slutavverkningar överlämnar han jobbet till de
stora maskinerna. Nu händer det inte så ofta, de senaste
55 åren har de gjort tre föryngringsavverkningar på
fastigheten.
– Virkesköparna är på mig och vill köpa virke, säger
Sixten. Men jag har inget behov av att sälja nu, så de får
vänta.
Vid stupet ser man ut över sjön och det höstfärgade
skogslandskapet. Jag får höra fler historier från förr, om
hur hästarna drog fram stockarna till kanten för att man
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sedan skulle kunna kasta ner virket. Då var det den enda
chansen att få fram något virke från berget och de branta
sluttningarna.

huset från 1780-talet är perfekt skött, inte ett grässtrå
är för långt, inte en bräda är omålad. Vad händer med
gården vid kommande arvskifte? Sixten har valt att stå
utanför och överlämnar de funderingarna till barnen.

SIXTEN VISAR ETT ÄLGSPÅR och konstaterar glatt att det så

här några dagar innan älgjakten finns älg på marken.
– Nere vid gården går en ko med kalv som jag brukar
prata med och som återkommer regelbundet. Kon tror
jag har gått där i tjugo år. Hon kommer nära och följer
efter när jag går till vedboden. Henne får de inte skjuta,
säger han bestämt.
På gården visar Sixten mig sin portabla såg och hyvel.
– Virket från stormarna Per och Gudrun sågade jag
själv och använde delar av det när jag bytte panel på
huset i somras, berättar han.
Hela gårdsbilden med uthus, ladugård och bonings-

SIXTEN HAR OCKSÅ ett stort motorintresse och är en duktig
mekaniker.
– Jag kan väl lite om motorer, säger han blygsamt.
Under sextio år har jag aldrig varit på en verkstad, jag
har alltid hjälpt folk med deras bilar. Jag har kört hoj
sedan 1952, min Norton är från 1966, den tog jag hem
från USA och det tog tolv år att få den till nyskick. När
det är dags för besiktning är vi ett tiotal gubbar från
”Motorhistoriska klubben” som tar våra hojar och
gemensamt åker till besiktningen. Förra året bytte jag
bromsar fram på en veteranbil, i år skulle jag bytt dem

VIRKET FRÅN STORMARNA PER OCH
GUDRUN SÅGADE JAG SJÄLV OCH
ANVÄNDE DELAR AV DET NÄR JAG
BYTTE PANEL PÅ HUSET I SOMRAS.
bak för att kunna ta den i bruk. Men jag hann inte, jag
var ju tvungen att avverka sextio kubikmeter massaved
och röja en del. Tiden räcker inte till.
Hur har han gjort för att vara så pigg vid 80 års ålder?
– Jag har alltid hållit igång och mina fyrtio år i orienteringsklubben har säkert bidragit. Men det har inte
alltid varit så, fortsätter han.
– För tio år sedan fick jag tarmvred och var nedsövd
fyra veckor. Det blev ett flertal operationer och en fistelpåse på magen. På grund av alla operationer har jag
dåligt med muskler kvar och lever med en gördel som
håller stabiliteten. När jag dansar tryckare tar jag bort
gördeln, den går inte att ha då, säger han och ler.
Sixten och Karin ger en lektion om livet, en lektion
om upp- och nedgångar, en lektion om skog och historia,
men mest av allt ren och sann glädje. n
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