
Vår historia syns i skogen
I det som är skog idag kan människor under
tusentals år ha fiskat, jagat, låtit sin boskap beta och
avverkat skog för att bygga hus och tillverka redskap.
Kanske det för bara 100 år sedan låg ett litet torp
med betande djur och odlingar där det idag växer tät
granskog. Om man hittar fruktträd i skogen, eller
syrensnår, kan det vara ett tecken på att ett torp legat
där. Kanske kan man också hitta en gammal brunn
eller jordkällare som tillhörde torpet.

De spår som visar hur människor har använt skogen
genom tiderna kan kallas skogens kulturarv. Det här
kulturarvet vill man bevara. Ett problem idag är att
skogsbrukets maskiner ofta skadar kulturmiljöer.
Därför jobbar skogsbruket på att minska skadorna.

Skogen berättar om vår historia
I skogen finns spår efter människor som har levt före oss. Ibland väldigt långt före. Det kan
vara gamla gravar, odlingsrösen, fångstgropar för jakt och rester efter gamla torp. Spåren
är inte alltid så lätta att se som stenröset på bilden här ovanför som är en grav från
bronsåldern. Men för den som letar och har ögonen med sig finns det många spår som
kan berätta om hur våra förfäder levde.
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Gamla sägner och ortsnamn
Skogens kulturarv är inte bara sådana lämningar som
syns på marken eller i växtligheten. Det kan också
vara gamla ortsnamn som påminner om vad skogen
har använts till på en plats. Eller gamla sägner som
berättar om saker som har hänt i skogen. Många
sådana berättelser riskerar att glömmas bort när äldre
generationer dör bort. Men ibland finns skyltar som
påminner om historien.

Den här skylten hittar man
till exempel i Kolmårdens
skogar i  Östergötland. Enligt
en gammal sägen blev en piga
uppjagad av vargar på denna
sten och fick tillbringa en
plågsam natt där.
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