
I dagarna börjar Ingemar Wohlén sin nya anställning som arborist på Drömträdgård i  
Varberg. Och Ingemar är en man som gått från tung skogsindustrin i Medelpad till att 
se andra värden i skog och träd. 

Det ena ledde till det andra och till slut var jag med och 
byggde ishotellet i Jukkasjärvi. Det var väldigt speciellt. 
Jag gjorde bland annat en lampa och en säng i is. Där 
och då blev jag kunglig hovleverantör ... typ.  
– Sängen som jag gjorde användes senare av kungen och 
Silvia, skrattar Ingemar.

Med kärlek till träden
Jag har altid tyckt om att arbeta med träd och trä i alla 
dess former. Jag har tidigare under mitt liv kapat ner en 
förfärlig massa träd. Nu är det dags för mig att sköta om 
dem istället. 
Och det finns en tydlig vördnad för träden när Ingemar 
talar om dem. 
- Det är ju extra kul att jobba med i träd i södra Sverige 
eftersom här finns gott om ädelträd som ek, bok och ask. 
Träd med hårt virke. Det är svårt att inte bli ödmjuk när 
man vet att det tog tvåhundra år för träden att växa till 
färdigt skeppsvirke. Där kan vi snacka lång framför- 
hållning, säger Ingemar och ler.

Efter att under många år ha avverkat skog arbetar jag nu med att vårda och 
värna träden. Det känns riktigt bra och viktigt, säger Ingemar Wohlén.

Med vördnad för träden

Vad är en arborist?
– Jag tror man kan översätta det med trädvårdare. Som 
arborist kan du bland annat plantera träd, beskära träd, 
vårda träd, besiktiga träd och även fälla träd.

Med motorsåg i skogsindustrin
– Jag är uppvuxen i Medelpad och 1974 började jag 
på skogsbrukslinjen i Sundsvall. Efter avslutade studier 
började jag jobba på SCA Skog. Vi var cirka femton man 
i varje lag som arbetade med avverkning. Jag arbetade 
med det i sjutton år och sen kom den maskinella utveck-
lingen ifatt och det blev stora maskiner som tog över 
motorsågsjobben.

Att följa sin dröm
– Jag hade under många år drömt om att arbeta som 
konstnär och när jag slutade på SCA började jag en 
treårig konstutbildning som ledde vidare till en fotoutbild-
ning som i sin tur ledde fram till en skulptörutbildning.
– Jag läste en dag i tidningen att det skulle vara SM i 
snöskulptur. Jag skickade in en skiss och kom med.  


