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Stigen leder från den gamla fäbodvallen upp över myren och 

in i skogen. Här har granarna märken av tretåig hackspett 

och urgamla, knotiga tallar blandas med ungbjörk och annan 

sly. På myrstackarna växer ljusgrönt blåbärsris. Senare, när 

blåbärssäsongen börjat, ser man ofta spår av björn som gått 

runt och mumsat i sig av bären. På en liten tall har en en älg 

just fejat sina horn och små hårrester sitter fast på den kådiga 

stammen. Vi passerar tjärnarna med näckrosor och utsikt över 

de låga fjällen och fortsätter över ytterligare en myr. Till 

slut, efter ett par timmars vandring, hör vi äntligen bruset.

Text och foto: Alma Bågefalk
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VÅGOR MOT STRANDEN
En inblåst dag på Schultz Lake, Nunavut, 
Kanada. I detta nummer blir det både 
vind och vågor.  Läs om en lång kajak-
färd på sidan 6- 11 och om vindkraft på 
sidan 16-18.
Foto: Alma Bågefalk

DET HÄR ÄR Väglöst
Tidningens mål är att inspirera till ett 
friluftsliv i samklang med naturen och 
till debatt kring hur människan förhåller 
sig till sin omvärld. Vi vill lyfta fram det 
fantastiska med den allt mer sällsynta 
långfärden och det viktiga i att kunna 
leva ett rikt liv med enkla medel. Vår 
förhoppning är också att skapa nätverk 
mellan personer som tillsammans vill ge 
sig ut på färd mot en bättre värld.

Redaktion:
Lisa Behrenfeldt, Emma Jonsson Sand-
ström, Alma Bågefalk, Axel Löfsved, 
Emma Björk (ansvarig utgivare), Bo 
Weslien och Maria Ferm.

DELA MED DIG!

Vi vet att ni är många i läsekretsen som 
gjort eller planerar tänkvärda, spän-
nande, lärorika och roliga färder och 
andra projekt. Vi vill höra om dem! 

Om du har text, illustrationer eller 
bilder som du tycker borde publiceras 
i Väglöst, eller om du känner till något 
vi borde skriva om så hör av dig till oss:
redaktionen@vaglost.se. Eller skriv ett 
vanligt brev –  se adress på baksidan.

Så smälte snön bort. Björkarna började 
sava och fick musöron. Någon enstaka 
tussilago lyste i vägkanten. Sen fylldes 
backarna av vitsippor och gröna 

grästrån letade sig upp mellan de halvmult-
nade höstlöven. Tranorna skorrade på åkrar 
och myrar. Morgonen fylldes av fågelkvit-
ter. Landskapet bytte karaktär från kargt till 
lummigt. Dagarna förlängdes i rasande takt. 
I den ljusa natten hördes göken gala. Nu är 
vattnet i småsjöarna behagligt och solen värmer 
gott. Regnen för med sig den ljuvliga doften 
av varm jord. Sommaren har kommit! Längtan 
ut är stark.

Samtidigt är det mycket som ska klaras av 
innan semester och sommarlov tar vid. Inte 
sällan måste vi tvinga oss att sitta inne, trots 
fint väder. Inte sällan känner vi stress över saker 
som ska klaras av och hinnas med. Inte sällan 
kompromissar vi med våra principer för att få 
vardagen att gå ihop. Ofta blir färden en paus 
från vardagen. Ett andningshål från ett ohåll-
bart samhälle? Rekreation för att orka köra på 
som innan. Måste det vara så?

FÖR FYRA ÅR sen upplevde jag mitt livs 
äventyr. Jag sökte perspektiv. Perspektiv på 
livet, på tillvaron, på kulturen och samhället 
vi lever i. Civilisationen. 

Jag drömde om att uppleva vildmarken och 
min egen plats i den. Så jag och sju kamrater 
bokade flygbiljetter över Atlanten, packade 500 
kilo mat, 80 kartor, en gitarr, ett gevär och 
sjukvårdsutrustning för alla tänkbara scena-
rier. Köpte fyra kanoter, en minibuss och ett 
stort släp. Sa hejdå till civilisationen för tio 
veckor framöver och körde 200 mil norrut på 

allt mindre vägar tills vi stod där vid Water-
found River i norra Saskatchewan i Kanada. 
Med myggen, spänningen och lyckan i magen.

Jag fick uppleva hur friluftslivet blev vardag. 
Varje dag vaknade vi i våra tält, åt gröt, rev läger, 
lastade kanoter, paddlade, åt lunch, badade, 
paddlade, slog läger, lagade middag, kröp i säck. 
Det var ett enkelt liv på många sätt. Vi var där 
vi var. Vi hade bara varandra. Vi behövde göra 
det vi behövde göra. Inget annat. Vi skapade 
våra egna regler och normer. Vi upplevde oss 
själva som en del av naturen. Vi hade bra dagar 
och dåliga dagar. Vi hade det underbart.

Men nog saknade jag till slut en säng med 
rena lakan, en varm dusch, färsk mat och skydd 
för regn och kalla vindar. Nog längtade jag 
efter att slippa sätta upp tältet vareviga kväll 
och packa ryggsäcken vareviga morgon. Nog 
saknade jag alla därhemma. Det ska inte för-
nekas.

VÄGLÖSTS TREDJE NUMMER handlar 
om kontraster och om likheter mellan vardags-
livet och friluftslivet, mellan naturen och vår 
civiliserade värld. Vi möter några som lyckats 
minska gapet och några som reflekterar över 
det. Vi har också samlat tips från några som 
vet hur man tar vara på det vi har omkring oss. 

Vi hoppas tidningen ska bidra med inspira-
tion och reflektion i sommar, oavsett om du 
ska ut på ditt livs äventyr eller om livet i sig 
är äventyr nog. Läs den i tältet, på stranden, i 
hängmattan eller på toppen av ett berg.

Lev och njut!
Alma Bågefalk

 6 Färdreportage 
Kajak genom civiliserad vildmark

12 Länge leve gäddorna
Hemnaturen som skafferi och äventyr

16 Aktuellt 
Stormigt kring vindkraften

19 Växtkraft
Förgyll din färdmat med vilda växter

24 Stick och brinn 
Fiske för nybörjare

22 Färdminne 
Skridskolycka i fjällen

27 Krönika 
Sarah Isberg om naturliv och friluftsliv

INNEHÅLL

Som fisken i vattnet



Väglöst  5 

MEDARBETARE

EVELINA 
HÅKANSSON

Evelina är en mångsysslare 
inom konst och konsthant-
verk som älskar livet på 
landet. Hon är löjligt förtjust 
i katter och har fyra stycken 
som knatar omkring på 
gården därhemma och ger  
henne inspiration. Evelina 
är också nördigt insnöad på 
släktforskning och gillar att 
gräva runt i den lokala his-
torian. I detta nummer har 
Evelina illustrerat de vanli-
gaste fiskedragen.

 ANDERS SPORSÉN 
ERIKSSON

Anders gillar den filosofiska 
och känslomässiga närvaron 
i naturen. Gärna, men inte 
nödvändigtvis, kopplat till 
äventyr av det långsammare 
slaget. Han avskyr mans-
chauvinistiska bevistävlingar 
om vem som kommit högst 
och längst på kortast möjliga 
tid. Så få toppar som möjligt, 
på så lång tid som möjligt, är 
en av hans antideviser. I det 
här numret kan du läsa om 
Anders solopaddling runt 
Västsverige.

Text och bild: JOSEF HEGART (WWW.SCOUTERNA.SE/AKTIVITETSBANKEN)

RELINGSGÅNG ÄR SOM det låter, att gå på 
relingarna på en kanot (kanadensare). Det är ett 
bra sätt att öva balans i kanoten, och kan också vara 
ett roligt sätt att välta kanoten till exempel inför 
en övning i kamraträddning. Är ni två som går på 
relingen samtidigt är det ett strålande sätt att öva 
samarbete så att kanoten inte välter. Eller tävla om 
vem som lyckas stå kvar längst. Lägg paddeln tvärs 
över kanoten och ta er försiktigt upp stående på 
relingen med den som stöd. När båda är uppe på 
relingen är första målet att båda ska gå på reling-
arna, in mot mitten, eller ut mot stävarna. Nästa 
utmaningen är att lyckas byta plats med varandra.

EN ANNAN BALANSGYNNANDE aktivitet 
är elefanthopp. Detta bygger på att det bara är 
en person i kanoten. Den ställer bredbent sig så 
långt bak i kanoten som möjlig men där den fort-
farande har god balans. Sedan pressar personen 
ner kanotens ände genom att snabbt och kraftfullt 
böja på knäna, för att sedan snabbt resa sig, och 
börja om rörelserna. Genom att upprepa dessa rö-
relser kommer kanoten åka framåt tack vare att 
vattnet under kanoten pressas undan. Ha alltid 
med paddeln i kanoten. Elefanthoppet för en inte 
alltid dit man vill och ibland kan det vara nöd-
vändigt att rätta till kursen eller paddla tillbaka 
dit man kom från.

Välbalanserade trix
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Civiliserad 
vildmark

FÄRDREPORTAGE

Text och foto: ANDERS SPORSÉN ERIKSSON

När jag glider fram mellan några 
små kobbar strax söder om Skär-
hamn, små kluckande vågor i 
den lätta kvällsvinden, en sol som 

redan försvunnit men färgar himlen i olika 
nyanser, då är det svårt att begripa hur det 
var för inte längesen. När två svanar stannar 
upp framför min kajak och långsamt simmar 
bortåt - flyr de eller visar de vägen in mot 
en vik med gräsängar som gjorda för nattens 
vila? - då är det omöjligt att inse att bara 
några timmar tidigare slet jag som ett djur 
med Marstrandsfjordens monstruösa vågor. 
Det var dumt. Kanske rent av idiotiskt. Men 
jag var frustrerad av väntan. Väntan på en sjuk 
paddelkamrat som inte blev frisk, väntan på 
lugnet efter den storm som piskat havet vitt. 
Och så komma till insikt: Ja, jag ska paddla 
ensam, ensam över det vida havet, ensam på 
sjö och älv. Genom Bohuslän, södra Norge, 
Dalsland, Värmland, Västergötland. Ensam i 
naturen. Hur ska det gå?

  Det höll på att gå åt skogen direkt. Trött 
på denna eviga väntan trotsar jag stormens ef-
terdyningar på det Västerhav som ligger öppet 
över till Åstol. Vinden suger tag i mig, viner i 
öronen, vågorna dundrar in mot Älgöfjorden. 
Ena stunden är jag stark, känner hur jag klarar 
detta, hur jag klarar allt. Nästa sekund är jag 

bara ynklig och ser mig själv flyta omkring 
upp och ner som en aldrig upphörande del av 
detta hav. Några vågor får mig ur balans; jag 
slutar andas men lyckas få rätsida på kajaken. 
Var sjunde våg – det stämmer verkligen – har 
byggts upp till gigantiska proportioner och 
känns omöjlig att ta sig över, men det går, 
kajaken är en and, en and, en and …

  Och nu, några timmar senare, går jag i 
land på en äng. Ljuset försvinner så mycket 
som det mäktar med i högsommarnatten 
medan jag slår upp mitt tält. Och fastän 
natten är ovanligt kall känns det väldigt skönt 
att sträcka ut kroppen mot den ack så trygga 
jordskorpan.

NATUREN. Vad är det vi söker därute i 
naturen? Oss själva? Det vi är en del av; ett 
arv vi inte kan, inte vill bli av med? Vi lever 
med fötterna i två olika världar och vill ofta 
hoppa jämfota in i den ena när vi befinner 
oss i den andra. Civilisation och natur. Vi 
lever i en kultur som vi på många sätt be-
traktar som skapelsens krona, som vi lärt oss 
betrakta som den mest utvecklade av världar. 
Men samtidigt får vi alltfler anledningar att 
ifrågasätta vårt sätt att leva både ur ett inre 
och yttre perspektiv.

   ”Människan är en fördärvad vilde”, sa 

Jean-Jacques Rousseau på 1700-talet och 
inledde en aldrig upphörande ström av ifrå-
gasättanden av det moderna, västerländska 
civilisationsbygget. I Sean Penns film ”Into 
the wild”, baserad på en bok och en verklig 
händelse, flyr en ung kille ut i Alaskas vild-
mark, trött på och desillusionerad av den i 
hans ögon förfalskade och onaturliga ame-
rikanska civilisationen. Men det går inte så 
bra därute i vildmarken, minst sagt. Hur ska 
vi förhålla oss till naturen och hur ska vi åter 
kunna bli en del av det ursprung vi alla är 
beroende av, vare sig vi vill eller inte?

DET ÄR EN LUGN och vacker dag när jag 
glider in med kajaken mot ön Danemarks 
snudd på medelhavsaktiga stränder strax söder 
om Hamburgsund. Dagen innan var det vild-
blomstrens dag, men jag var småsjuk och det 
regnade, så jag tänker att jag får väl fira vild-
blommorna nu istället. Jag går sålunda runt 
på denna ö där det växer blodnäva, getrams, 
vildlin, gullviva, backsmultron, rödklint, 
getväppling, backlök och brudbröd. Läste 
jag mig till på infoskylten nere vid stranden. 
Själv har jag väl koll på åtminstone gullviva 
och backsmultron. Tror jag.  Jag vandrar hur 
som omkring och tittar på, luktar på, de vilda 
blommor jag hittar. Och det är vackert så. Jag 

Den vilda naturen. Inuti människan och utanför. Att paddla 
75 mil i en handbyggd eskimåkajak på jakt efter denna 
natur. Finns den kvar, får den plats, i vår moderna värld?
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får dem bara till fem, men rött, lila, rosa, gult 
och vitt lyser bland gräs och granit. Nere på 
västsidan faller klipporna försiktigt ner mot 
havet. Långsamma dyningar brusar fram över 
sten och häll. Stenens beiga, gråa, rosa nyanser 
bryts av intensivt gult, grönt, blått, orange. 
Men det är inte naturens vilda färger. Det är 
syntetiskt skrikande kulörer framställda av 
den civiliserade, tämjda människan. Pigment 
för att ge liv åt alla de oändliga mängder plast-
produkter som varje år slängs i havet för att 
spolas iland på en öde stenstrand någonstans, 
där de för evinnerliga tider lever vidare. Vem 
sa att människan inte kan skapa evigt liv? 
Syntetiskt liv.

FJÄLLBACKAARKIPELAGEN bildar 
kanske Sveriges vackraste paddelvatten och 
skulle förmodligen platsa på en världsbästa-
lista. Mängder av öar: små, trånga passager 
där kajaken ensam glider fram utan att behöva 
tänka på hur djupt det är. Nu är det dessutom 
nästan vindstilla och himlen är blå: mitten 
av juni och knappt en enda störande båt. 
Det går inte att låta bli att bara vara. Att låta 
långsamma paddeltag föra en in i Gluppö-
bassängen för att landa på en liten strand. 
Låta fötterna kylas ned av kallt, salt vatten 
och känna friktionen av nedmalda snäckor 

mellan tårna. Ett och annat ostronskal tronar 
på botten. En krabba kilar snabbt iväg. Hela 
kroppen låter sig till slut sjunka i havet.

  Men på eftermiddagen blåser det upp och 
när jag ska lämna Källareholmen för att på 
öppet hav passera den beryktade Tjurepannan 
norr om Grebbestad, inser jag, numera vis av 
erfarenhet, det omöjliga i företaget. Jag går 
iland på insidan av ön. Gunnar Olsson, vars 
släkt haft ön i sin ägo sen 1835, ger mig lov att 
tälta på den öppna gräsplanen som omgärdas 
av somriga hus i trä.

  På natten börjar regnet falla och när jag 
vaknar har det fortfarande inte slutat. Det är 
när man sitter därinne i sitt lilla tält – vinden 
som rusar omkring i trädtopparna och regn-
dropparna som faller tungt mot tältduken – 
som prövningarna huruvida man är gjord för 
något som liknar vilt tillstånd sätter in med 
full kraft. Det är kanske 13 grader ute (och 
inne), men fåglarna sjunger – vad jag kan höra 
– en lika vacker morgonhymn som när solen 
lyser och det är 25 grader varmt. Men var är 
nu mina vildmarksgener: vart tog ni vägen 
mina 100 000 år som stenåldersmänniska?

  Kanske börjar jag förstå – Gud förbjude! 
– alla dessa människor som betalar hutlösa 
summor för ”all inclusive” på nåt playa-hotell 
i södern. Eller som om de stannar hemma 

försäkrar sig med ett fritidshus med elupp-
värmda golv, bastu och jaccuzi, kabel-TV och 
internetuppkoppling. Om en lyxmotoryacht 
gled förbi därute just i detta nu, då skulle jag 
inte bli förbannad och tänka ”Jädra miljöma-
rodör” nej, jag skulle bara känna ”Vad gott du 
har det däruppe, du använder dina miljoner 
väl”. Önskar jag själv hade några …

  Istället får jag försöka koka lite vatten 
på mitt Trangia-kök och värma mig med lite 
ekologiskt snabbkaffe. Söka tröst i att även om 
jag har det för djävligt, så lever jag i alla fall 
ett ekologiskt hållbart semesterliv. Halleluja.

  När regnet väl slutar och jag börjar 
packa ihop mina grejer, så kommer Gunnar 
Olsson och frågar om jag vill komma in till 
honom och hans fru Anne på kaffe. Det är 
obeskrivligt skönt att komma in i ett varmt 
och ombonat hem. Sätta sig på en riktig soffa 
och dricka nybryggt kaffe och äta färskt bröd. 
När jag sitter där så inser jag att hela vår mil-
jöförstörande livsstil inte handlar om ondska, 
kanske inte ens om nonchalans. Det handlar 
främst om bekvämlighet. Ända sen den 
moderna människan såg dagens ljus i Afrika 
för en sådär 150 000 år sen har hon använt 
sin unika intelligens till att försöka göra livet 
lite mer bekvämt för sig. Frågan är om detta 
bekvämlighetsberoende, denna bekvämlig-

Ihållande regn. En av friluftslivets prövningar.



Väglöst  9 

hetsdyrkan, numera slagit knut på sig själv. 
Om vi lagt fällben på oss själva, klackspark i 
eget mål. Om vi helt enkelt nått toppen på 
det bekvämlighetsisberg som obönhörligen 
börjat smälta ner?

MOLNEN LIGGER TUNGA som grå gra-
nitblock och vattnet strilar ner över kropp 
och kajak. Vinden och vågorna kommer 
söderifrån och nästan kastar upp mig mot 
Norge och in i Idefjorden. Sjöblöt drar jag 
upp kajaken innanför utloppet av den älv 
som förbinder hav och sjö vid Halden. Jag 
rullar kajaken genom en öde stad. Följer 
skylten mot Fredrikstens camping, sliter mig 
uppför branten mot fästningen. Den svävar 
högt däruppe, fästningen, och plötsligt känns 
det som om jag drar på en tung artilleripjäs 
på väg för att delta i den svenska belägringen 
1718. Regnet tilltar i styrka, vräker sig ner. 
Jag hukar under ett träd, svär ve och förban-

nelse över Gud och detta landet. Jag ger upp. 
Fredriksten är och förblir omöjligt att erövra. 
Kanon eller kanot kvittar lika. Jag tar mig 
ner igen och ut mot väg 21 som leder upp 
mot Femsjön där jag sen kan paddla. Får väl 
tälta nånstans längs med vägen. En grupp 
män rultar ut från en krog och ska hjälpa 
mig hitta rätt. Men först tycker de att jag 
ska med och ta en öl.

  – Ställ bara kajaken här vid politistasjonen 
så rör ingen den!

  På krogen ”Sista race” skålar vi i snaps 
medan jag låter mina våta kläder torka under 
bardisken.

  När jag så klockan 3 på natten rullar 
kajaken på väg 21 förbi den gigantiska pap-
persmassafabriken känns tillvaron en aning 
absurd. Det är enorma rör och vattenbas-
sänger med ånga som stiger mot himlen. Det 
låter överallt. Rasslar och gnisslar, sprakar och 
brakar, starka lampor som lyser i den ljusa 

sommarnatten. Jag söker den vilda naturen 
och vad möter jag? Jättemaskiner som tämjer 
naturen, som använder den för att mätta våra 
behov. Jag går där med en enkel kajak i trä och 
bomullsduk och allt detta stora, mullrande 
fascinerar. Och skrämmer.

SÖTT, MJUKT, LENT VATTEN. 
Vågorna skjuter kajaken framåt, men det 
är snälla vågor. Det är inte havets brusande, 
otillräkneliga, egensinniga vågor, nej, det här 
är sjöarnas värld, det här är små vågor som 
rullar framåt i jämn fart, jämn takt. Inget 
att vara rädd för. För varje paddeltag fuktar 
det söta vattnet din hud på ett välkomnande 
sätt, för varje blick åt vilket håll du än tittar 
bara granar som står tätt och rakt, stadigt och 
stabilt. Det känns lugnt och tryggt. Är det 
detta Vildingarnas land som så många av oss 
har ett särskilt förhållningssätt till? Som vi 
drömmer om när vi längtar efter ett liv i ro 

Klockan 03.00, lyft förbi pappersmassefabriken. En krock med civilisationen.



10  Väglöst

och harmoni? Vi älskar havet, skärgården, det 
salta friska vattnet, men hur hemma känner vi 
oss där? Finns inte alltid den där lilla rädslan 
för havets makter? Alla människor som dött 
i en rosenrasande storm. Fiskare efter fiskare 
i generation efter generation, Estonia, tsu-
namin: kanske finns det nåt slags kollektivt 
trauma när det gäller havet och dess våld-
samma potential. Den känslan är långt borta 
när sjö efter sjö, vattendrag efter vattendrag, 
för dig bort från kusten, bort från det karga 
och öppna, och milsvida skogar sluter dig i 
sin famn.

JAG TAR UPP KAJAKEN i östra Aspern 
och börjar vandra längs vägen mot Sverige. 
Någon enstaka långtradare passerar på väg 
från Halden till Nössemark, lastad med stora 
motorbåtar som ska köra vildmarksrace i 
Dalslands sjösystem. Efter några kilometer 
vandrar jag nerför backen till Nössemark. Går 
in till Marianne Andersson som driver café 
och en liten camping vid sjön Stora Le.

  – En thaiwok kanske blir bra, säger jag.
  – Nej, jag är riktigt usel på thaiwok, svarar 

Marianne. Har bara försökt en gång och min 
dotter tyckte nästan den var oätlig.

  – Falafel?
  – Javisst!
  Jag fick en ciabatta med brie. Gott så. När 

jag ställer in disken efteråt sitter Mariannes 
sambo Lennart där och läser Dalslänningen. 

  – Är det din kajak därute? frågar han. 
  – Ja, man undrar vad människan håller på 

med egentligen, fortsätter han. Här kommer 
folk med sina miljonbåtar för att de ska 

uppleva den vilda naturen. Samtidigt som 
de förstör den med sina båtar.

  Han utvecklar ett resonemang kring hur 
människan är beskaffad som biologisk varelse 
och vilket som är hennes ursprung.

  – Funkar det egentligen att leva så här 
som vi gör? Hur mycket stämmer det med vår 
rätta natur? Jag önskar jag kunnat leva 50 år 
till så jag fått veta vad som kommer hända. 
Det är en spännande tid, i vilket fall.

  Nössemark försvinner bakom mig när jag 
paddlar ut på Stora Le. Vinden har avtagit i 
styrka och molnen minskat i antal. Det är 
bara jag och den stora, vida världen. Inga 
båtar, inga bilar, inga människor. Bara tall-
beklädda klippor som 
kastar sig ner mot det 
kalla, klara vattnet. 
En rovfågel som lyfter 
från en av tallarna 
och skapar vidare och 
vidare cirklar över mitt 
huvud. En älg som i 
godan ro står och äter 
löv från en björk. Det 
är en sån där kväll när 
ingenting tycks ta slut. 
Vattnet tar inte slut, 
solen går inte ner, de 
gröna vidderna sträcker sig åt alla håll och 
paddeltagen bara fortsätter. Kanske är det bara 
tiden som tar slut, tankarna som upphör att 
existera. Så småningom slår jag ändå upp 
tältet längst ut på en udde med knott och en 
storlom som enda uppenbara sällskap. Kanske 
att också Buddha bor granne i skogen.

  På morgonen sitter jag på en klippa vid 
vattnet och läser om människans ursprung i 
boken ”Gryning över Kalahari” av Lasse Berg. 
Vi vandrar med den moderna DNA-forsk-
ningens hjälp bakåt i tiden till den moderna 
människans, Homo Sapiens, ursprung i Afrika 
för 150 000 år sen. En del talar för att denna 
plats, den Edens lustgård där vår Adam och 
Eva vandrade omkring, skulle vara Kalahari-
öknen, där bushfolket levt på ungefär samma 
sätt sen tidernas begynnelse. De jobbar, det 
vill säga jagar och samlar föda, i snitt 2, 3 
timmar om dagen. Det finns väldigt lite våld 
och kvinnomisshandel och våldtäkter är 
nästan okända begrepp. I vår ”civiliserade” 

västvärld råder i stort 
sett motsatta förhål-
landen. Hur kommer 
det sig? Kan vi finna 
svar i det faktum att 
vårt sätt att leva inte 
stämmer med hur vi 
är genetiskt kodade? 
Att vår frustration över 
det liv vi lever leder till 
övergrepp och våld 
som vi egentligen inte 
vill kännas vid? Finns 
det i den mest indivi-

dualiserade tid ett kollektivt svar på frågan 
hur vi egentligen ska leva våra liv?

STORA LE ÖVERGÅR i Lelång och jag 
paddlar för första gången söderut. I Trankil 
går jag iland för att titta på en Madonna-
skulptur i trä från 1200-talet i den vackert 

”Min andning går 
långsammare, pulsen 
slår med lugna slag. 
Stenåldersmännis-
kan försöker hitta 

sin plats...”
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roströda stavkyrkan. Utanför kyrkan dyker 
Tobias Kilgren upp. Han har hoppat in för en 
dag som kyrkogårdsvaktmästare. Ursprung-
ligen kommer han härifrån men numera 
bor han i Stockholm där han jobbar med 
reklamfilm.

  – Det var så jädra stressigt nu på slutet 
så jag åkte på magkatarr. Sen kom jag hit och 
paddlade ut med kanoten. Då gick det över 
på en gång …

  Han går med ner till vattnet för att titta 
på min kajak.

  – Har du sett filmen ”Into the wild”? 
frågar han. Den är så jävla bra! Precis så skulle 
jag bara vilja dra ut, ja, inte så extremt då, 
men bara rätt ut med en kanot, eller med en 
moppe rätt ut i skogen …

  Civilisationen anländer med full kraft 
i Bengtsfors. Trafik, 60-talsgettocentrum, 
slussar som byggdes på 1850-talet, inte för 
nutidens fritidsbåtar, utan för att ta ett stort 
kliv från självhushållandets, lokalsamhällets, 
fattigdomens Sverige rätt in i den industriali-
serade framtid som blev vår. Nerströms sam-
hället impregnerades träslipers till järnvägen. 
Nu sanerar man botten på kvicksilver.

  – Norr om Bengtsfors kan du dricka 
vattnet direkt ur sjöarna, men söderut är det 
stopp för det, berättar Jörgen Wennberg, som 
jobbar med kanotuthyrning vid slussarna.

  Jag lyfter kajaken och rullar den längs 
med gamla övergivna järnvägsspår med sina 
impregnerade slipers förbi slussarna i Billings-
fors. Doften från massafabriken börjar göra sig 
påmind. Till slut står fabriken där och block-
erar allt mellan Bengtsbrohöljen och Laxsjön. 
Luften sticker i halsen, doften svider i näsan. 
Jag drar upp tröjan halvvägs över huvudet. 
Några arbetare går mot sina bilar, klara med 
sina pass. Deras levebröd, min andnöd.

VÄNERN. SJÖ OCH HAV på samma 
gång. I Sunnanå hamn utanför Mellerud gör 
fiskaren Bo Olsson i ordning sina redskap 
på båten.

  – I år har det varit tufft med fisket, säger 
han och lutar sig mot relingen. Det har varit 
för mycket alger som fastnar i näten. Fort-
sätter det så här får man väl se sig om efter 
annat arbete…

  – Har du fått nåt fisk på vägen? frågar han 
och nickar mot min makrilldörj som ligger 
fast förankrad på kajakdäcket. Pinsamt nog 

får jag medge att den blivit oanvänd för att 
jag inte kan med att slå ihjäl fisken.

  – Men det är lugnt, säger Bo, du får en 
sik av mig, rensad och klar.

  Känns ju bra för oss civiliserade stadsbor 
med blödiga hjärtan. Låt nån annan slå ihjäl 
djuret och låt dig väl smaka. 

  Söder om Dalbergsån sluttar klipphäl-
larna ner mot Vänern. Några meter ovanför 
vattnet syns hällristningar med avbildade älgar 
och båtar. En helgad plats. Jag går iland och 
sätter mig ovanför hällristningarna. Älgarna 
kan vara ristade redan på jägarstenåldern 
för sådär 5000 år sen. Ett hisnande tidsper-
spektiv, men ändå ganska nyss jämfört med 
när människan såg dagens ljus i Afrika. Här 
kring berghällen med utsikt över den Stora 
sjön genomförde de förmodligen riter för att 
befästa människans samband med naturen. 
Här omkring levde de ett liv som vi på många 
sätt fortfarande är kodade att leva. Jag tittar 
ut över vattnet. Kisar mot solen. Funderar 
återigen på hur det liv som vi lever egentligen 
ska levas.

EN OLJETANKER från Donsö kommer 
körande norrifrån och ser overkligt stor 
ut när den plöjer sin väg i älvfåran. Som i 
en katastroffilm made in Trollywood, där 
den plötsligt får vansinniga krafter och kör 
sönder hela Trollhättan. Men den kör förbi. 
Och i min lilla eskimåkajak lägger jag mig 
en bit bakom, vandrar ett steg efter nerför 
de enorma slussarna. Det slår mig så att här 
i Trollhättan koncentreras allt det som är det 
moderna, ekonomiskt starka Sverige. Inom 
loppet av några minuter passerar kommuni-
kationssystem, i form av slussar, tankers och 
bilindustri, och energisystem, i form av olja 
och tämjda vattenkrafter, förbi. Ryggraden, 
navet i Sveriges industriella ekonomi.

  Ju längre nerströms Göta älv man kommer 
desto mer avtar tystnaden, för att till slut helt 
upphöra. Längs med väg 45 förbi Älvängen, 
Nol och Ale ljuder industrier, grävskopor och 
betongborrar och på vägen flyter en ström, 
som liksom älven ständigt rör sig framåt – fast 
åt båda hållen – av bilar, motorcyklar och 
lastbilar. Det är aldrig tyst. Under dygnets alla 
24 timmar flyger (o)ljud och avgaser fram i 
luften. Är vår hjärna, vår kropp, konstruerad 
att hantera det?

  Så delar sig älven i två och jag tar till 

höger längs med Nordre älv, tätt intill Bohus 
fästning och under en öronbedövande E6 – på 
något sätt långt mer monstruös och skräm-
mande än någonsin havets vågor. Men bort-
sett från dånet från en och annan fartblind 
motorbåt tilltar sen tystnaden i styrka. Inga 
stora vägar eller industrier i närheten. Vind 
som susar i säven, gårdar och åkrar, en duva 
som kuttrar i ett naket och dött träd, som 
fått stå kvar till ingen nytta alls, förutom för 
duvan då, som förmodligen gillar att sitta där 
och kuttra. Min andning går långsammare, 
pulsen slår med lugna slag. Stenåldersmännis-
kan försöker hitta sin plats, försöker få DNA-
molekylerna att landa. Så ser jag åter havet i 
väster. Och när solen gått ned och havet till 
vila då dyker den upp snett akter om kajaken. 
En ensam säl. Den tittar med sina stora ögon. 
Som om den ville säga nåt. Kanske bara hej. 
Eller välkommen åter till havet, broder. 3

KAJAK RUNT VÄSTSVERIGE

Sträcka: Ca 80 mil. Marstrand - Bo-
huskusten - Halden (Norge) - lyft 
till Haldens kanalsystem - padd-
ling österut - lyft till Nössemark, 
Dalsland - paddling norrut i stora 
Le - söderut över Lelång - Dals-
lands kanal - Vänern - Göta älv - 
Nordre älv - havspaddling tillbaka 
till Marstrand

Tid: 3 veckor i njuttempo

© SCB
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I Mullbacken utanför Arjeplog bor Gunborg i ett hus med naturen utanför 
knuten. Hon är en mästare på att ta tillvara det som lever i hennes 
omedelbara närhet. I den här berättelsen delar hon med sig av sina 
kunskaper om hur hemmanaturen kan vara både ett skafferi och ett 

äventyr i all enkelhet.

Text och foto: GUNBORG ÅNGMAN

Där jag bor har jag nära till naturen. 
Jag tycker inte att jag behöver fara på 
långtur. Inte just på korttur heller. 
Jag går helt enkelt bara ut. Gör upp 

en eld utanför bron. Grillar kött eller gör en 
varm smörgås. Steker fisk eller bara sitter 
där. Lyssnar på bäcken som porlar. Fåglar 
som kvittrar. Vinden som sjunger i träden. 
Livet är en långfärd, med små utflykter till 
de resurser jag är i behov av. Plocka bär och 
svamp (”ogräs” växer runt husknuten), fiska, 
hämta bark, mossa, slöjdämnen, och så vidare. 
Jag tycker om att ta vara på det som finns i 
den omedelbara omgivningen. Gärna sådant 
som andra betraktar med viss skepticism 
eller rentav som skräp. Som jag omvandlar 
till något användbart. Att inte behöva mer än 
det som finns i närområdet – det är en nåd 
att stilla bedja om. 

I SJÖN vi bor vid finns abborre, gädda, mört, 
lake, sik och någon öring. Min bättre hälft har 
utvecklat större finess än jag vad gäller fiske, 
så han gör sig en tur till den närbelägna älven 
och flugfiskar. Hans smaklökar föredrar harr 
och öring. Mina smaklökar föredrar kött, men 
vad gäller fisk så duger abborre och gädda 
gott åt mig. Så vi drar iväg åt skilda håll på 
eftermiddagen. Jag tar med mig mina två fis-
kekompisar; Kavat, drygt tre år, och Obrydd, 
ett och ett halvt år gammal. Båda av husky 
- typ. När jag går över grusvägen och lämnar 
den bakom mig ligger sjön framför mig, en 
mil lång och några kilometer bred. Omgiven 
av granskog, delvis blandad med björk. Hun-
darna hoppar villigt i båten innan jag skjuter 
ut den från land. Innan vi lämnar den södra 
änden av sjön lägger jag ut ett par nät som jag 
tar upp på hemvägen. Mitt mål för dagen är 

en holme som ligger tre, fyra kilometer längre 
bort. Innanför den finns en vik där det alltid 
brukar finnas hungriga abborrar. Och därmed 
jagande gäddor. Officiellt fiskar jag abborre, 
men jag tackar inte nej till ett par gäddor. 
Gäddan är, i mina ögon, den mest användbara 
fisken. Näten är lagda och transportsträckan 
avklarad. Lugnet sprider sig. Solen värmer 
milt och huden känns behagligt varm. Sjön 
ligger stilla i kvällen. Ibland drar en liten vind 
förbi och befriar oss från flygfäna. Det enda 
som hörs är ploppet av draget som träffar vat-
tenytan och sången från oräkneliga mygg. Jag 
drar upp abborre efter abborre. Kavat följer 
det hela med stort intresse. Efter ungefär en 
timme brukar jag ha tjugo, trettio abborrar 
och någon gädda. Då går jag i land på holmen, 
där hundarna får springa av sig och leka. Det 
går hej vilt till. Under tiden rensar jag fisken. 

En fena på 
fiskar
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Abborrarna byxar jag. De kommer att stekas 
och serveras med kokt potatis och taggsvamp-
sås. Taggsvamp plockad i skogen vid sjön. 

RENSA SVAMPEN (tio, tolv stycken) och 
skär i bitar. Koka ur vattnet i stekpanna. Till-
sätt smör och stek en liten stund till. Strö över 
en rejäl matsked vetemjöl, rör om och tillsätt 
mjölk och grädde. Koka upp under omrör-
ning och låt småputtra en stund. Salta efter 
smak. Är abborrarna för små för att byxa tar 
jag bara ur dem inkråmet för att sedan glöd-
steka dem i elden. Det passar bra med potatis-
sallad till. Vispa stillsamt en äggula medan du 
droppar i matolja. Allteftersom kan du tillföra 
matoljan i en fin stråle. (Det ska bli krämigt). 
En, två deciliter matolja till en äggula. Om 
det skär sig får du vispa av bara den för att 
eventuellt rädda anrättningen. Tillsätt en eller 

två deciliter fil, gärna Fjällfil. Salta och peppra. 
Skala och skär tio, tolv kokta potatisar i bitar 
och tillsätt. Hacka i en halv röd lök. Nu till det 
roliga: vad växer i omgivningen? Maskrosor, 
ängssyra, rallarros (almycke). Plocka, hacka 
och tillsätt. Rör om och servera. 

GÄ DDOR NA FIL EA R JAG och 
”filear” även lös skinnet, det går bäst har jag 
märkt. Att dra lös skinnet, som jag gjort tidi-
gare, innebär alltför ofta sönderslitna skinn. 
Tillbaka i baslägret, det vill säga hemma, 
lägger jag gäddfiléerna i blöt i kallt vatten 
över natten. Nästa dag gör jag fiskbullar. 
Mal fisken till färs. Salta ordentligt. Tillsätt 
cirka tre deciliter grädde per kilo fiskfärs. 
Det går bra med matolja också, men då re-
kommenderar jag lite mindre mängd. Rör 
länge. Jag brukar köra i degblandaren i fem, 

tio minuter för jag vill ha sega fiskbullar. 
Forma bullar med matsked och stek i smör i 
stekpanna. Ha låg värme och stek länge, runt 
om. Serveras med kokt potatis och eventuellt 
smält smör. Tunnbröd är gott till. Befinner 
man sig ute i markerna skulle man kunna 
hacka fisken smått, smått. Rör i grädde/olja 
och rör så länge du orkar eller ids. Tillsätt 
gärna ett ägg eller två för att få bullarna att 
hålla ihop bättre. Och sedan steka som be-
skrivs ovan.  Gäddans ryggrad kokar jag en 
stund, rensar bort allt kött, alla revben och 
utskott så att bara ryggkotorna blir kvar. De 
borstar jag en och en med en nagelborste 
innan jag på nytt kokar dem en kort stund. 
Denna gång med lite alun i vattnet. Ben får 
en vitare färg på det viset, men gäddkotorna 
har en benägenhet att ändå gulna rätt fort. 
Av dessa gör jag smycken. Skinnen skrapar 

Obrydd håller gäddan med blicken.
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jag och fjällar. Sedan vattnar jag ur dem till 
nästa dag. Jag byter vatten flera gånger. Jag 
har torkad säljbark på lager som jag hackar 
och kokar. Har du inte det får du först skrapa 
bark. Jag gillar sälg, men vide fungerar lika 
bra. Det är innerbarken man är ute efter. Att 
ytterbarken  från lövträd och buskar följer 
med gör ingenting. Cirka en del bark och 
tre delar vatten får koka 
tjugo-trettio minuter. 
Mängden bark till ett 
gäddskinn lär ju bero på 
hur stort skinnet är, men 
jag skulle börja med ett 
par kvinnonävar torr, 
hackad bark. Ser man 
att det blir för lite får 
man bara koka mer ef-
tersom.

NÄR MAN BARKGARVAR är rostfritt 
stål och plastämbar att föredra. Järn missfär-
gar skinnen svart. Även järnhaltigt vatten 
brukar ge svarta prickar på skinnen. Sila av 
barklagen och ställ den på kylning. Detta 
upprepar jag ett par gånger till. Den sist 
kokade barklagen använder jag först, för den 
är svagast. Om man börjar med för stark lag 
kan det ”täppa till” skinnet så att garvämnena 
inte kan tränga in i skinnet. Så börja med 
en svagare lag, eller ännu bättre, en redan 
använd lag.  Lägg skinnet i barklagen, som 
inte får vara varmare än allra högst pissljum-
men. Rör om då och då så att barklagen kan 
komma åt över hela skinnet och det inte blir 
ogarvade, ljusa fläckar. Häll på starkare lag 
efter några timmar. Detta upprepas under 
processen när man ser att barklagen blir svag. 
Gäddskinn är tunna så garvningen tar inte 
längre än ett till tre dygn. För att kolla om 
skinnet är genomgarvat kan man skära ett 
snitt i det och se så att det inte finns någon 
rå-rand i mitten. Om så är fallet får man 
fortsätta garvningen. Det tidigare tunna och 
sladdriga skinnet är efter barkgarvningen 
betydligt tjockare.  Därefter tar mjukgör-
ningen vid. Kläm eller skrapa vattnet ur 
skinnen och häng på tork över en pinne. 
Undvik till exempel tvättlinor för det gör 
veck på skinnet. När skinnet är korvskinns-
torrt ska det fettas in, på köttsidan. Man kan 
använda matolja, eller blanda matolja, äggula 
och vatten, eller som jag oftast gör, använda 

pälsfett. Matolja tillför jag med händerna, då 
blir de också smorda. Se till att hela skinnet 
blir smort. Men ta inte för mycket fett.  Och 
nu – mjukgörning. Skinnet ska bearbetas tills 
det är torrt, gnuggas och dras. Man brukar 
tro att skinnet är torrt innan det faktiskt är 
torrt. Om det känns svalt, är det fortfarande 
inte torrt. För att få sova i lugn och ro stoppar 

jag skinnen i frysen 
om nätterna. Så 
också när jag inte har 
tid att bearbeta dem. 
Och sedan kommer 
något annat emellan 
och jag glömmer 
dem helt. Det fina 
är då att kylan gjort 
arbetet åt mig. När 
vatten fryser utvid-
gas det, så även i 

skinnet, vilket innebär att skinnet faktiskt 
bearbetas där det ligger. Dessutom torkar det 
i frysen. Så efter en tid i frysboxen har jag 
färdiga skinn. Jag brukar bättra på med mer 
fett på fjällsidan med hjälp av en sprayflaska 
för matolja och ytterligare lite bearbetning, 
mest för att känna på skinnet, hur det känns. 
Kunskapen sitter lika mycket i händerna som 
i huvudet. 

ÄN SÅ LÄNGE har jag inte gjort så 
mycket av mina gäddskinn. Men en kjol-
väska som man krokar fast i linningen som 
en extra ficka har jag sytt. Och av alungarvat 
gäddskinn, som jag bara spände upp på tork 
eftersom jag ville ha styva skinn, gjorde jag 
en brudkrona med namnet Någon har fastnat 
på kroken. Så småningom har jag dock tänkt 
mig att göra en gäddskinnskjol. Den idén fick 
jag när jag betraktade skinnens form, de har 
ju redan formen av en kjolvåd.  

VI TRÄFFAS VID frysboxen när vi 
kommer hem, min man och jag, för att frysa 
in överskottet. Han med ädelfisk och jag med 
vad som ofta betraktas som skräpfisk. Jag 
bruka vinna med både antal och vikt. Och de 
fiskbullar jag gjorde av sensommarens gäddor 
har räckt hela vintern. 3

”Livet är en lång-
färd, med små 
utflykter till de 
resurser jag är i 

behov av”

Stilla ligger sjön, fiskarna vakar och vinden lägger sig.
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Vinden viner 
över skogen  

Det som är vind i ryggen för vissa intressen är stark motvind för andra. 
Var ska samhället få all energi ifrån? Runtom i landet kolliderar vind-

kraftens värde allt oftare med andra naturvärden på platsen.

Text: EMMA BJÖRK  Foto: DAVID TVERLING Bild: PIERRE VINLAND

AKTUELLT

Ett vattenkraftverk som år 1900 
producerade el motsvarande hela 
Oslos energiförbrukning i ett år, 
driver idag staden i mindre än ett 

dygn. Det är bara ett av alla exempel på 
hur samhällets behov av energi hela tiden 
ökar. Att Sverige i slutet på 1800-talet 
börjande bygga ut vattenkraften, med en i 
många fall katastrofal miljöpåverkan som 
konsekvens, lade ändå grunden till att 
drygt hälften av Sveriges energiproduk-
tion är förnyelsebar energi jämfört med 
till exempel Tysklands 12 %. I Sverige 
kommer 39 % av elen från kärnkraft, 51 
% från vattenkraft, 5 % från vindkraft 
och resterande 5 % är från övriga energi-
källor. EU har som mål att av hela EU:s 
elproduktion ska 67 % komma från för-
nyelsebar energi. Trots den stora andelen 

vattenkraft, och trots diverse energieffektivi-
seringar, tvingas Sverige ändå importera el 
från kolkraftstunga länder som Tyskland när 
elförbrukningen toppar under riktigt kalla 
vintrar. Kravet på ständig tillgång till billig el 
gör att beslutet att lägga ner kärnkraftverken 
ständigt skjuts på framtiden. Det tycks finnas 
ett oändligt behov av energi. Varifrån ska 
vi egentligen hämta all den el vi förbrukar? 

EN AKTUELL LÖNING är att satsa på 
vindkraft, en till synes miljövänlig energikäl-
la. Men när stora vindkraftparker ska byggas 
runt om i Sverige krockar ofta miljö- och 
energiintressena med platsernas naturvärden 
och en konflikt mellan två riksintressen är 
ett faktum. Riksintressen är en benämning 
på resurser som det samhällspolitiskt sett är 
extra viktigt hur vi använder. De ska helt 
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enkelt nyttjas, eller bevaras, för allmänhetens 
och samhällets bästa. Riksintressena regleras 
i lagen och förvaltas av olika myndigheter 
beroende på område. En verksamhet eller 
en plats kan vara ett riksintresse utifrån dess 
naturvärden, infrastruktur eller ekonomiska 
värden. Dessa riksintressen får en särskild 
ställning och prövning om något ska byggas 
eller ändras.
Ibland krockar dessa värden, som när natur-
vård och mineralutvinning står mot varandra 
likt i det uppmärksammade fallet i Ojnaresko-
gen på Gotland. Bland riksintressena återfinns 
också vindkraften, och det väger ofta tungt 
när beslutet om utbyggnad ska viktas mot 
naturintressen på platsen. 

ETT TJÄDERSPELSOMRÅDE I Årjäng, 
fjällnära skog i Lillhärdal, och ett område 

strax utanför ett naturreservat i Hestra är 
några platser som just nu är aktuella för ut-
byggnad av vindkraft. På de här platserna 
står vindkraften i direkt konflikt med natur-
värdena. Här kommer historien från ytter-
ligare en plats: ett planerat vindkraftsbygge 
mitt emellan två naturreservat i Närke. Ett 
exempel på hur ivern att bygga ut vindkraften 
ofta gör att andra värden ignoreras och får 
stå tillbaka, och hur det kan tyckas som att 
vindkraften inte gör någon skada på naturen, 
men att det inte alltid är hela sanningen.

LÄNGS MED VÄSTRA stambanan ligger 
Laxå. Skulle du hoppa av tåget här skulle 
du inte vara långt ifrån Vargavidderna, Ju-
lömossen och Rankemossen. Julömossen är 
på väg att bli naturreservat, Vargavidderna 
är det redan. Här har man sett både natt-

skärra, smålom och spelande orrar. Alldeles 
nyss har också de nyfunna lappuggleungarna 
blivit ringmärkta. Skogen som växer här är 
gammal, det är gott om mossar och träden 
växer långsamt. Att markerna är blöta gör att 
skogen är olönsam ur skogsbrukarperspektiv. 
Det har i sin tur gjort att den inte avverkats 
och träden har fått stå kvar. Här finns goda 
möjligheter till fina naturupplevelser och 
längs vandringslederna Munkaleden och 
Bergslagsleden som leder genom området 
finns mycket att upptäcka. Mitt i den här 
skogen är 47 vindkraftverk planerade.  Det är 
Trysslingen AB och bakom dem det brittiska 
bolaget RES-group som prospekterar. En ut-
byggnad skapar arbetstillfällen, innebär för-
bättringar av vägar och ett årligt ekonomiskt 
bidrag kommer betalas ut till bygden. Det är 
några av bolagets argument för utbyggnad.

Gäddsjön i Rankemossens naturreservat. I det brukade skogslandskapet finns det gott om blöta och lågproduktiva områden där skogen får sköta sig själv.
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Mot vindkraftsbolaget står en grupp med 
människor från den lokala Naturskydds-
föreningen, Närkes ornitologiska förening, 
Hasselfors byalag, Ornitologiska klubben, de 
små familjeägda turismfö-
retagen som lever av om-
rådets naturupplevelser 
och många privatperso-
ner. Den här gruppen 
för skogens talan. En av 
motståndarna är David 
Tverling.
– Argumenten för vind-
kraften är många och i 
grunden bra, säger David 
som själv är delägare i vindkraftverk. Men vi 
har varit ute i den här skogen jättemycket, 
och vi har koll på nyckelbiotoperna och allt 
det fina där ute. 
David är entusiastisk och glädjen över skogen 
lyser igenom.
– Här hotar vindkraftsparken att nagga i 
kanterna på naturreservaten och stycka upp 
landskapet med vägar och ledningar. Det är 
svårt att vikta intressen mot varandra och jag 
tror egentligen inte att det är nödvändigt. Det 
finns hållbara vägar att bygga vindkraft. Som 
att låta bli att bygga i områden med höga 
naturvärden till exempel.

GRUPPEN LÄMNADE IN ett yttrande 
på remissen om vindkraftsparken som kom 
i samband med tillståndsprövningen och de 
höll möten och guidningar i skogen för att få 

människor att få 
upp ögonen för 
hur fint det är 
där i skogen just 
runt knuten. Det 
arbetet gav resul-
tat och snart fick 
de komma till 
kommunstyrel-
sen och presen-
tera sig. 

David och de andra i gruppen valde att inte 
gå i konflikt med vindkraftsförespråkarna. 
Istället för att bara vara emot vindkraftsparken 
hade de strategin att visa allt det där fina som 
finns just utanför husknuten och lyfta fram 
de värden som nu stod på spel. De talade om 
att bevara skogen och se till helheten, som en 
kontrast till att stirra sig blind på de tillfälliga 
och kortsiktiga lösningarna som vindkraften 
kan ge. 

INTE LÅNGT FRÅN Davids hemmaskog 
ligger Tiveden. I Tivedens nationalpark och 
i naturturismen som spirar där kunde de 

hämta ett motargument när arbetstillfällen 
kom på tal. Naturturismen som ett mera 
hållbart alternativ för jobb.
– Vi fick med oss politikerna ut i skogen för 
att titta på området och guidade runt dem 
bland gammelgranar och mossiga stenblock. 
Jag tror det gjorde avtryck, säger David.
Degerfors kommun har nu lagt in sitt veto 
till vindkraftsparken. De vill inte ha någon 
vindkraftspark. Det som hänt efter det är att 
planerna gjorts om och att Tryssligen AB nu 
fokuserar på Laxå. Laxå kommun skulle ha 
tagit ett beslut den 11 juni men har valt att 
skjuta upp beslutet till hösten för att få tid att 
undersöka saken närmare. 
På Vargavidderna, Julömossen och Ranke-
mossen är det fortfarande bara träd som susar 
i vinden, och lappuggleungarna har vid det 
här laget troligen redan varit ute på sin första 
flygtur.

VILL DU STÖDJA gruppen, vandra i 
området eller ha tips för att mobilisera ett 
annat angeläget motstånd, hör av dig till 
David Tverling!
davidtverling@hotmail.com

 ”Strategin var att 
visa allt det där 

fina som finns just 
utanför husknuten”
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Att skörda sin egen mat direkt från skogar, 
ängar och vattendrag är tillfredsställande, 
och för den som upptäckt hemligheten i det 
som växer vilt omkring oss är möjligheterna 
till kulinariska experiment oändliga. 

Text: HEIDI JONSSON Bild: LISA BEHRENFELDT

Förr, i tider av krig eller svält, vände 
sig folk ofta till vilda växter för att 
hitta ersättare till mjöl, socker, kaffe, 
grönsaker, kryddor och även tobak. 

För mig idag bidrar svamp, örter, träd, lavar, 
alger och även insekter till läckra måltider 
med bra näringsvärde både hemma och under 
färder. De vilda livsmedlen har den fördelen 
att de, förutom att de är gratis, också vanli-
gen äts nyskördade vilket innebär att de inte 
har utsatts för långa transporter som dränerat 
dem på värdefulla vitaminer och mineraler. 
De har inte heller växt i den utarmade jord 
som är i vanlig i det moderna jordbruket. 
Växterna finns där, ofta på din tröskel, vi-
brerande av liv. Jag vill presentera några växter 
för dig som du sannolikt inte kommer att 
förväxla med giftiga arter. De kan både liva 
upp dina vildmarksturer och tillföra stil till 
din matlagning därhemma. Vilka växter du 
hitta beror på landskapet. Många av de mest 
utsökta vilda växterna tenderar dock att trivas 
kring mänskliga boningar. En tät urskog med 
massor av skugga har mindre undervegetation 
och därför mindre varierad växtlighet, medan 
en ung skog eller öppen äng kan ha massor 
av ätliga växter och medicinalväxter. Flera av 
dem är pionjärer, det vill säga de första som 
dyker upp efter att ett område har skadats 
till exempel genom kalhygge, stenbrott eller 
skogsbrand. Genom att börja observera vilka 

miljöer växterna föredrar börjar du odla en fö-
dosökningsinstinkt. Vissa växter älskar vatten 
och kan växa antingen precis vid vattnet eller 
står direkt i det. Strandklo (Lycopus europae-
us), salixsläktet (salix spp.), kvanne (Angelica 
archangelica), strätta (Angelica sylvestris) och 
kaveldun (Typha spp.) är några exempel. 

KAVELDUN är en bra växt att börja med. 
Den gillar att stå med blöta fötter och kan 
bli upp till två meter hög i rinnande eller stil-
lastående vatten. Kaveldun är en typ av gräs 
med omisskännliga bruna, cigarrliknande 
blomställningar. I friluftshantverkets värld 
används de dunliknande fröna som tändma-
terial och som isolering. Kaveldunshuvudet 
indränkt i talg kan användas som fackla. De 
unga skotten som man plockar från april till 
juni kan marineras i saltat vatten eller olja och 
ätas som en förrätt, ångkokas eller ätas råa i 
sallader. Skala av de yttre bladen och använd 
de mjuka som finns innanför.

Kaveldunets tjocka rot är rik på stärkel-
se. Den kan plockas på hösten och tillagas 
som en rotfrukt. Generellt gäller att rötter 
är bäst att skörda på hösten när de är fulla av 
näring lagrad inför vintern. Kokt och pressad 
genom en sil fungerar kaveldunsroten bra som 
redning i en sås. Den kan även sötas och ätas 
som en efterrättspudding, eller torkas och 
malas till mjöl. För att bevara plantan kan 

du gräva upp den, bryta av en del av rotknö-
larna och sedan plantera tillbaka den. Pollen 
från växten används medicinskt för att stoppa 
blödningar, mot njursten, bandmaskar och 
diarré. De kokta rotknölarna kan också an-
vändas på bölder, bistick och infektioner.

BJÖRKEN (Betula ssp.) är en annan allsidig 
tillgång där ute. Förutom de välkända an-
vändningsområdena för hantverk kan saven 
tappas på våren just innan lövsprickningen 
och drickas som en uppfriskande och nyttig 
dryck eller kokas till en söt sirap. I Finland 
utvinns xylit (björksocker) från innerbarken 
och används som en sockerersättning. Dessut-
om kan innerbarken användas för att göra gröt 
eller mjöl. Björkte kan du brygga på kvistar, 
löv eller sprängticka (en svamp som växer på 
en del björkar). Teet kan också användas på 
huden för att lindra kliande utslag, getingstick 
och akne. Björkknopparna är läckra att äta råa 
och de unga bladen är mjuka nog för sallader. 
Kött och fisk kan svepas in i våta björklöv och 
ångas i den pyrande glöden av en lägereld.

Eftersom det är lite för mycket att gå in 
på varje växt som jag gillar kommer här en 
liten sammanfattning av växter som är bra till 
matlagning. Som du ser är möjligheterna är 
oändliga. Experimentera och njut. Smaklig 
måltid!
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Pepparsubstitut
Lomme (Capsella bursa-pastoris) torkade och 

malda frön

Blommiga plättar
Doppa tussilago (Tussilago farfara), maskrosblom-
mor (Taraxacum officinale) eller fläderblommor 
(Sambucus nigra) i pannkakssmet och stek som 

plättar.

Uppfriskande drycker 
Björksav, flädervatten (lägg några nyplockade fläder-
blommor i en kanna kallt vatten och låt dra cirka 20 
minuter), kylt te på violblommor eller syrornas blad. 

Alla ätliga växter kan mixas till grön juice också!

Istället för rotfrukter
Ett sätt att få bort den beska smaken från vilda 
rötter är att koka dem flera gånger i nytt vatten.

Roten av kardborre (Arctium ssp.), cikoria 
(Cichorium intybus), maskros (Taraxacum of-

ficinale) och nattljus (Oenothera biennis).

Vilt ”jordnötsmör”
Rosta och mal grobladsfrön (Plantago ssp.) 

och blanda mjölet med lika andel smör. Klart! 
Grobladsfröna kan också kombineras med andra 

nötter och frön.

Överlevnads- 
marshmallows 

 Ta de köttiga gröna skotten från en vassplanta 
(Phragmites communis) och torka dem i solen. 
Krossa dem till ett trådigt pulver och torka det 

lite till. Tillsätt vatten, lägg klickar av smeten på 
barkplattor och rosta dem långsamt bredvid en 

eld. Får utseende
 och konsistens som en grillad marshmallow!

Fermenterad björksav
Det här är ett sätt att bevara björksaven till att 

drickas året runt. 
Tappa saven från en björk. Låt saven stå i en stor 
hink tills den börjar jäsa (färgen blir lite grumlig) 
och häll den sedan i flaskor. För en liter björksav 

tillsätts 5-6 russin, en halv tesked socker och 
några citronskal eller svarta vinbärskvistar. Det är 
viktigt att stänga flaskorna ordentligt. Lägg ner 
dem på sidan, så att inget rinner ut och ingen 

luft blir kvar.  Förvara flaskan på en varm, men 
inte het, plats i upp till två veckor, eller tills flas-
korna (om de är i plast) sväller upp så att de inte 
kan pressas in. Lagra dem sedan på en sval plats. 
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Vild sallad eller 
wokade skogfynd

För alla blad gäller att de har mildare smak när de är unga 
och bör plockas innan växten börjat blomma.

Stor kardborre (Arctium lappa) unga blad
Klöver (Trifolium ssp.) blommor

Maskros (Taraxacum officinale) knoppar, blommor och 
unga blad 

Brännässla (Urtica dioica) nya skott eller toppskott på äldre 
plantor

Kirskål (Aegopodium podagraria) unga blad
Cikoria (Cichorium intybus) unga blad och blommor

Våtarv (Stellaria media) blad, stjälk, blommor
Svinmålla (Chenopodium album) blad

Gullris (Solidago spp.) blad
Rölleka (Achillea millefolium) blad

Groblad (Plantago ssp.) blad
Humle (Humulus lupulus) toppskott

Rosor (Rosea ssp.) kronblad
Lomme (Capsella bursa-pastoris) blad

Tistel (Cirsium spp.) stjälkar 
Violer (Viola ssp.) blommor och blad 

Ängssyra (Rumex acetosa) kan skördas tills midsommar 
innan oxalsyrenivåerna är för höga. 

Gran (Picea abies) och tall (Pinus sylvestris) unga skott
Jordreva (Glechoma hederacea) blad



22  Väglöst

FÄRDMINNE

Glatt i fjällen

Text: MIHALIS KALAVROS  Foto: JENNIE WADMAN

Ryktet går på de sociala medierna. Stockholmarna åker till Jämtland 
på sportlovet för att skrinna. Västra Jämtland har den tidigaste me-
teorologiska våren på hundra år. Jämtlänningarna saknar snön medan 

jag drömmer om att få åka skridskor i fjällen. 

Jag föreställer mig att jag ska få det 
bästa av två världar när jag tar tåget 
söderut till Östersund i början på 
mars. Möter upp med två vänner. 

Lite spända och med glatt humör beger vi 
oss vidare mot fjällen och Ånnsjön. När vi 
promenerar ner mot sjön lyser solen stark 
på blå himmel och känslan är lovande. 
Redan mellan träden kan vi skymta den 
glänsande isen. Väl nere klickar vi på skrid-
skorna och tar ett par varv. Förväntan utbyts 
mot förvissning. Kall hård is och vassa skär. 
Livet är på topp.

Runt omkring oss tornar fjällen upp sig 
med ett vitt täcke över topparna, närmare 
sjön ligger snön bara fläckvis. Vi lämnar av 
lägerpackningen på Granön. När vi ska ta 
oss till sjöns västra sida stöter vi på ett evigt 
turfenomen – medvind åt ena hållet blir 
motvind åt andra hållet. Vi kryssar mellan 
stråk av dubbelis och försöker hålla ledet 
för att undvika vinden. Efter en paus ned-
anför Handöl glider vi vidare till Enan. Att 
åka skridskor på en å i fjällen är en helt ny 
upplevelse för mig. Vi har en jämtlänning 
ibland oss som känner sig förolämpad när 
jag jämför känslan med att skrinna i Ume-
älvens delta. Det gäller att hålla sig väl med 
lokalbefolkningen tänker jag och försöker 
genast skyla mitt misstag med några väl 
valda komplimanger om fjällen. Jag tror 
det fungerar.

Isen är fin ända in till Enaforsholm där 
ett fruset litet vattenfall blockerar vår väg. 
Jag är emellertid lite adrenalinhög på akti-
viteten och testar återigen en ny upplevelse 
– att skrinna uppför ett vattenfall. Jag ser 

i periferin hur de andra står och skakar på 
huvudet åt mig och tänker att det inte är 
första gången. När de klickar av skridskorna 
och går upp, klickar jag av och går ner till 
mötes. I Enaforsholm tipsar en lokalbo om 
Ingolvån, ett tillflöde till Enan. Det visar sig 
vara en liten snirklig å där isen i mittfåran 
har lägre nivå än kanterna sedan vattnen-
nivån sjunkit efter det att isen lagt sig. I 
praktiken har detta skapat en mini-half pipe 
i is där vi leker runt en stund, skrinnar upp 
på myren och hoppar runt träd. Det hinner 
börja mörkna innan vi kommer tillbaka 
till lägerplatsen. En sen pastamiddag, en 
eld och ett par rejäla dunjackor senare är 
det tältet och sovsäckarna som vinner mot 
stjärnorna.

EN DRYG KILOMETER upp från 
Enans åmynning rinner Handölan ut i 
Enan. Längs sin väg från fjällen passerar 
den förbi Storulvåns fjällstation. Redan på 
kvällen innan har vi tänkt att vi vill göra 
ett försök att följa den. ”Mer intressant än 
bra” var omdömet från ett par åkare som 
vi träffat, men bara att möjligheten finns 
gör det svårt att inte prova. 

Isen är till en början mycket fin. Vädret 
är på vår sida även idag och inne i älvfåran 
blåser det inte lika mycket som ute på sjön. 
Snasahögarna står ståtliga i blickfånget så 
fort en tittar upp från isen. Snart blir isen 
svårare att skrinna och ju närmare vatten-
fallet vi kommer desto trixigare blir det. Vi 
får helt enkelt klicka ur skridskorna och gå. 
Det är häftiga glaciärliknande formationer 
där det strömmande vattnet skurit ut vackra 

mönster ur snön. Ju högre vi går desto mer 
utsikt får vi, samtidigt som den begränsade 
orken gör sig påmind. Vi pausar en stund 
vid toppen av fallet innan vi åter förvän-
tansfulla testar isen där ovanför. Mer intres-
sant än bra var ju betyget vi fått höra. Men 
här är isen både hård och blank. Det är lite 
terrängbana på sina ställen och åkningen 
kan inte jämföras med något jag tidigare 
åkt. Det bästa av två världar får en ny inne-
börd. Det är lite som att gå på topptur och 
samtidigt åka skridskor. Väglöst land och 
likväl väldigt farbart. Högst intressant och 
jättebra blir vårt betyg.

Dessvärre stöter vi här på ytterligare 
ett turfenomen – tiden har som vanligt 
runnit iväg. Efter en stunds skrinnande i 
detta magiska land gör vi en snabb tidsbe-
räkning och inser att det kommer hinna 
bli mörkt innan vi är tillbaka. Återfärden, 
som bokstavligt talat är en nedfärd, till vat-
tenfallet går oväntat fort och vi funderar på 
om det är vinden eller altituden som är den 
största orsaken.

När vi sätter upp tältet är vi åter trötta 
men lyckliga. På morgonen känner jag mig 
utvilad men kan inte räkna hur många 
gånger vinden som river i tältduken väckt 
mig under natten. Även om vi gärna skulle 
stanna ett tag till i fjällen beslutar vi att göra 
det motsatta – vi promenerar upp till tåg-
stationen och åker hemåt. Trött i kroppen 
men glad i sinnet som min kompanjon 
beskrev det.3

Se Jennie Wadmans film från färden på 
Youtube: ”Tidig vårvinter 2014”
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STICK OCH BRINN – Praktiska råd för livet på färd

Jag vill börja fiska, hur kommer jag igång?
Det enklaste att komma igång med är att 
meta. Det kan man göra nästan överallt och 
det behövs bara ett spö med lina, flöte, sänke 
en decimeter från kroken och mask. Prova lite 
olika ställen som ut- eller inlopp i sjöar, vid 
en udde, runt stenar, bland näckrosor eller 
vid vasskanten. Oftast metar man ett par de-
cimeter från botten men ibland kan det vara 
bra högre upp. 

Vad ska jag sätta som bete på kroken?
Om det inte är bra mark att gräva efter mask 
i kan jag tipsa om att leta i gamla tallstubbar 
där barken börjar lossna. Precis under barken 
finns det ofta feta, vita larver som kan bli 20 
mm långa. Smala strimlor av bukskinnet på 
en mört nappar det också bra på. Annars går 
det köpa mask i fiskebutiker att ta med ut. 
Den köpta masken håller sig ett halvår i kylen. 

Finns det för fördelar med att fiska med 
kastspö?
Ja, när man kastar söker man av ett större 

område än när man metar. Det brukar vara 
mer effektivt. Det går ju även att använda 
kastspöet till att meta, men inte tvärtom. Om 
du vill fiska när du är ute på färd skulle jag 
rekommendera att köpa ett teleskopspö med 
en kapslad rulle. Spöet blir smidigt när det är 
hopfällt och en kapslad rulle är tålig så den 
inte går sönder i packningen. Köp inte ett 
fiskespö på bensinmacken, då blir du bara 
besviken. 

Hur gör jag för att dra upp fisken när det 
nappar?
Ofta drar nybörjaren in för fort. Se till att hela 
tiden hålla linan sträckt och trötta ut fisken. 
Låt det ta tid. Linan går lätt av om du försöker 
lyfta fisken i den. Använd istället en håv eller 
händerna. Om ni är två kan ni gärna hjälpas 
åt de första gångerna. 

Vilket är det bästa sättet att avliva en fisk?
Det mest skonsamma sättet att avliva en fisk 
är att slå den mellan ögonen. Där sitter ett 
ytligt nervcentra. Ofta räcker det att knäppa 

till med pekfingret men för att vara mer säker 
kan du snärta till med något hårt. Om du vill 
återsätta fisken är det viktigt att inte skada 
slemhinnan på huden. Använd blöta händer 
och försök att alltid hålla i fiskens gälar eller 
i underkäken. Rör fisken fram och tillbaka i 
vattnet tills den piggnar till och simmar iväg 
själv. Det kan vara bra att veta att fisken inte 
sprattlar så mycket om man håller den med 
buken uppåt. Om kroken sitter för djupt och 
har skadat fisken är det alltid bäst att avliva 
den och äta upp den. 
Tänk på att inte stoppa in fingrarna i munnen 
på en gädda, den har vassa tänder och nerver 
som gör att den kan bita till och med om 
huvudet är avskuret. 

Är det något mer jag borde tänka på?
När det väl nappar blir man glad men tänk 
också på att inte ta inte upp mer än du äter 
upp. Tålamodet är viktigt, och att komma ihåg 
att njuta av att vara ute och iaktta naturen. 3

Sugen på att utveckla ditt färdande genom att skaffa mat själv på turen? 
Då är fiske ett bra sätt! För Göran Malmström är fisket en livsstil och 
något han har ägnat sig åt sedan barnsben. Väglöst har frågat efter de 

bästa tipsen till nybörjarfiskaren.

Fiskets ABC

Text: AXEL LÖFSVED Bild: LISA BEHRENFELDT
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Fiske efter kanot

Jigg
En jigg består av en gummikropp med blysänke och enkelkrok. Den är lättkastad 
och fastnar inte i botten, eftersom kroken är vänd uppåt. För att locka fisken att 
hugga ska du veva in draget med ryckiga rörelser. Jiggen är perfekt vid fiske nära 
botten och passar till rovfiskar, såsom gädda, abborre, gös och en del laxfiskar.

Spinnare
När man vevar in en spinnare 
snurrar den lilla ”skeden” 
och det uppkommer ljud-
vågor i vattnet, som väcker 
intresset hos de flesta fiskar. 
Extra effektiva är de i ström-
mande vatten. Ju större 
drag, desto djupare sjunker 
de och desto längre kan 
du kasta. Är vattnet riktigt 
kallt bör du inte välja spin-
nare, eftersom fiskarna då 
är slöa och spinnaren kräver 
en högre hastighet för att 
fungera. Spinnare är riktigt 
bra abborrdrag, men funge-
rar också bra till gädda och  
laxfiskar.

Skeddrag
Skeddrag finns i 
många olika storlekar 
och former. Långsmala 
drag passar när man 
vill locka till sig fiskar 
som lockas av snabb-
simmande småfisk,  
till exempel lax och 
öring. Breda sked-
drag passar vid fiske 
på gädda, som jagar 
långsammare småfisk 
nära botten. Det finns 
också speciella vass-
drag, som skyddar 
kroken från att fastna 
i vass och annan bot-
tenvegetation.

För mig passar fiske och kanot som handen i handsken. Båda är beroende av vatten.  
Ett enkelt och smidigt sätt är att dra ett fiskedrag efter kanoten när man ändå 
paddlar sig framåt. I början kan det kännas lite besvärligt men efter ett tag 
märks det knappt att man fiskar. Använd ett kastspö och sätt på en spinnare, 
fluga eller wobbler. Jag föredrar det sistnämnda. En flytande wobbler flyter 
upp till ytan om man stannar till och risken är inte stor att linan tvinnas.  
Enklast är att fiska i sjöar då det lätt kan bli stress-
sigt om draget fastnar i botten på ett strömmande vatten.  
Viktigast är att spöet är ordentligt fastsatt så att det inte åker i plurret vid 
napp. Jag brukar klämma fast det med benet. När man sedan kommer i 
land kan man njuta en av naturens läckerheter. 

Foto: Alma Bågefalk

Text: TOBIAS LUNDGREN

Wobbler
Detta drag ser ut och rör sig som en liten fisk. Det finns både sjunkande och 
flytande, i trä eller plast och även flerdelade, som gör rörelserna ännu mer 
levande. De går att använda på olika djup och i både stilla och strömmande 
vatten. De flytande används med fördel i grunt vatten och de sjunkande i 
djupt vatten. Passar vid fiske på gädda, men även abborre, öring och gös.

Bild: Lisa Behrenfeldt (gädda) och Evelina H
åkansson (drag)
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Kanske är paddelpasset en väg för 
friluftsmänniskor att upptäcka 
och återupprätta vattenvägarna i 
Sverige?

I maj arrangerade Sjöviks folk-
högskola den första samlade exami-
nationen av kanadensarpaddlare på 
blå nivå. På blå nivå ska kanotisten 
visa effektivitet i alla manövrar som 
till exempel svängar, backpaddling 
och kamraträddning. Allemansrätt 
och ledarskapsfrågor ingår i den 
teoretiska delen. Deltagarna blev 
godkända på grön och blå nivå och 
fick samtidigt agera som försöks-
grupp för gruppen av examinatorer. 

Dagarna på Sjövik aktualise-
rade flera områden som behöver 
arbetas vidare med. Ett område 
är tillgången på bra kanadensare. 

Idag domineras utbudet av alu-
miniumkanadensare (ett material 
som inte tillåter bra formgivning) 
och plastkanoter importerade från 
Nordamerika.

BREVLÅDAN

Kom till tipin som står i Ti-
vedstorp. Här kommer det att 
erbjudas hantverkskurser, be-
rättarkvällar och musik. Öppet 
tält, tisdagar och torsdagar 10-16, 
alltid fri entré. Välkommen in 
att sitta vid elden, prata, sjunga, 
jamma, läsa en bok, pyssla eller 
bara ta det lugnt en stund! För  
program och priser: 
www.facebook.com/tipinitiveden 
eller mejla: taurelen@gmail.com
        Lovisa Larsson, projektledare

Peppad på naturnära kultur i 
Tiveden i sommar?

Trädgårdskaféet Nyfiket på 
Rättviks gammelgård kommer 
även denna sommar servera eko-
logiskt och närodlat fika till livs-
njutaren. Hantverksförsäljning 
och konserter sätter guldkant 
på tillvaron på gården. Spana 
in programmet: 
 nyfiket.wordpress.com
 0248-514 45 

Välj rätt fik i Rättvik!

Brevlådan är läsarnas sida. Vill du också efterlysa något eller någon? Kontakta redaktionen@vaglost.se

Bena ur
Allas vår Pettson och 
Findus skapare Sven 
Nordkvist har ihop 
med Casper Verner-
Carlsson knåpat ihop 
fiskarens alla tips.  Vad 
händer när gäddan står 
i vassen och hur får 
man den att ta betet? 
Praktiska tips och råd 
för såväl stor som liten 
fiskare. Beskrivningar 
om allt från hur du 
gör ditt eget sänke till 
hur du rensar fisken. Ta 
med Storfiskarens ny-
börjarbok på fisketuren! 
 /Mucklorna

Paddelpasset är den svenska 
versionen av Euro paddle pass 
som är ett samarbete mellan 
för närvarande 8 europeiska 
länder. I Sverige är Svenska 
kanotförbundet huvudman. 
Syftet är att verka som en 
uppmuntran till att lära mer 
samt som ett riktmärke för 
vilken nivå en kanotist befin-
ner sig på. Paddelpasset finns 
för en rad olika discipliner, 
bland annat havskajak och 
kanadensare. 

Paddelpasset – utbildning för kanotister

     
      berättar om vattenläget

Visste du att du bara inte kan hitta väder hos SMHI? 
De har också uppgifter om vattenflöden. Den stora 
gröna rutan som heter ”Hydrologiskt nuläge” ger en 

bra bild av vattenläget just nu med både illustrationer 
och diagram. Det går också hitta historiska data och 

vattenkvalité på vattenweb. Ska du paddla Emån eller 
Piteälv ta en titt på vattenweb.smhi.se
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Naturliv
KRÖNIKA

När jag studerade vid Norges Högfjäll-
skola, pratade vi en del om skillna-
den mellan friluftsliv och “naturliv”. 
Som vid de flesta lektioner satt vi 

hemma hos Nils Faarlund och diskuterade 
runt kaffebordet. Nils hela fokus var friluftsliv 
och han höll på med det nästan dygnet runt, 
året runt. Medan han reste runt och hade 
kurser med de mest skiftande sällskap eller 
klättrade i fjäll med oss vägledarelever, hade 
hans fru Helga ett mer blandat liv med dagliga 
skidturer genom skogen och under vår och 
höst skötsel av grönsakslandet och svamp-
plockning. Ofta uppstod diskussioner kring 
var friluftsliv slutade och var naturliv började.
Nu, mer än 30 år senare, har jag nog hållit 
på med naturliv i högre grad än friluftsliv, 
enligt Nils egen definition, men jag tror att 
det är nyttigare att se på både friluftsliv och 
naturliv som två sidor av samma mynt. Det 
handlar om att fördjupa sin relation med 
naturen och att leva på ett sätt som tillåter 
den fria naturens rytmer fortsätta löpa fritt. 
Det är svårt att ständigt vara på färd. Förr 
eller senare måste man landa, eller skapa ett 
hem, där man åtminstone kan planera och 
förbereda nästa färd. När jag flyttade hem till 
New Hampshire i nordöstligaste hörnet av 
USA, började jag att skapa det hemmet, där 

jag faktiskt fortfarande bor, numera med min 
man, Roger Isberg.

GRÖNSAKSODLING var ett av de första 
projekten och någonting vi har hållit på med 
under alla dessa år. Sen var det lönnsiraps-
tillverkning. De första åren var det väldigt 
småskaligt. Jag samlade sav från träden med 
traditionella verktyg och kokade den över 
öppen eld och det var härligt att sitta i skogen 
i många timmar varje dag. Bäcken rusade ned-
anför min eldplats medan jag matade elden 
och kände doften av sav som förvandlades 
till sirap. Nu kokar vi större mängder i en 
specialtillverkad ”avdunstare” i en liten tim-
merstuga, men bäcken hörs fortfarande, precis 
utanför dörren.
Grönsaksodlingen har också blivit större, med 
två stycken tunnelväxthus, för att kunna få 
mogna tomater under vår relativt korta 
somrar. Men känslan av att ge sig ut en tidig 
morgon med fågelsång och rensa eller så med 
luften tjock av maskrosfrö, som verkar söka sig 
precis till den jord där jag har rensat färdigt, 
den är lika stark varje gång. Man ser ibland 
spår av rådjur som har besökt landet medan vi 
sov, och senare kanske björn eller vildkalkon 
som har skördat lite hallon. 
Man upplever starkt årstidernas gång när 

man odlar, och när trädgården kommer in i 
perioder där den sköter sig själv, då går vi ut i 
skogen och kollar vad som har hänt där. Det 
är blandskog, med mycket lövträd och små 
granar som växer väldigt tätt. Stenrikt och 
kuperat är det också. Vi har gjort små stigar 
för att kunna vandra lättare och ta oss runt 
hela skogen och upptäcker ofta små hemliga 
ställen, som man annars inte hade sett. 

DET HÄR ÄR FRILUFTSLIV  nära 
hemmet, där man kan skapa en ännu starkare 
kärlek för naturen där man bor. Jag kan bli 
trött när jag bara gör det nyttiga arbetet i träd-
gården. Men efter jag har vandrat i skogen, 
blir jag piggare och får nya krafter till arbetet.
Jag har växt upp på denna gården, lekt bland 
smultronen i åkern, vandrat i skogarna och 
fjällen, fiskat i bäcken. Det vi gjorde på Hög-
fjällskolan kändes därför inte så konstigt. 
Men tankarna kring liv och förhållandet till 
naturen blev skarpare och blev till ett roder för 
resten av livet. Friluftsliv och naturliv avlöser 
varandra och båda ger inspiration och näring 
för själen. 

SARAH ISBERG är musiker och självhushållare. Hon bor i Jackson, 
New Hampshire och i Sverige, nära Sjöviks Folkhögskola, där hon 
ibland gästarsom lärare på friluftsutbildningen.
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     POSTTIDNING B
Väglöst
c/o Emma Björk 
Vårbackavägen 3A
143 46 Vårby

Väglöst önskar trevlig sommar och tipsar:
Argaladeis sommarläger på Åland

Lördag 19 juli till lördag 26 juli 2014. Lägret 
är för dig som vill leva friluftsliv en vecka 
tillsammans med både vuxna och barn, fa-
miljer och enskilda. Tillsammans skapar vi 
en fin lägervecka med naturupplevelser, lek, 
skapande, samtal och aktiviteter efter intresse. 
Hantverk, teater, paddling, sång och musik 
brukar vara uppskattade inslag på sommar-
lägret. Vi har inte ett färdigt program, utan 
aktiviteterna skapas utifrån initiativ från alla 
som deltar.  Anmälan senast v. 28.
Anmälan och frågor till: 
hallstrom.ester@gmail.com

Mera om Argaladei på
www.argaladei.nu

Kom och  häng med Väglöst

15-17 augusti kommer Väglöst-redaktionen att ha inspirationshelg på Sjöviks folk-
högskola utanför Avesta. Vi kommer planera nästa nummer, prata skrivartips, 
bildbehandling och layout.
Välkommen att prova på redaktionsarbetet och bidra med goda ideér.

Anmälan till redaktionen@vaglost.se senast 1 augusti.

För att få hem en årsprenumeration av Väglöst bestående av 
två nummer:

1. Skriv ett mejl med namn och adress till redaktionen@vaglost.se
2. Sätt in 110 kr eller mer på bankgiro 145-4644. Märk betalningen 
med namn och adress!


