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Vi skidar runt i skogen för att hitta en bra lägerplats. Det är nästan 

20 minusgrader och lite blåsigt, men solen skiner och alla är på 

gott humör. Snön ligger djup och orörd och vi turas om att spåra. 

När ”ledarskidaren” kliver ur spår ställer den frågor till alla som 

passerar. Älv eller sjö? Tält eller vindskydd? Rött eller blått? På så 

sätt kollar vi att alla är pigga och inte nedkylda eller medtagna 

på annat sätt. Vi kollar också i varandras ansikten så att ingen 

förfrusit sig. Spårandet gör oss varma, landskapet är lite sagolikt 

och det kittlas i magen när vi susar ner för backarna. Snart tar vi 

rast i en vindskyddad glänta och äter av det nybakta brödet och 

soppan vi fyllde termosarna med innan vi lämnade stugan imorse.

Text och foto: Alma Bågefalk
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VINDSKYDDSRESNING
Träden ger skydd för natten. I det här 
numret beger vi oss ut i vinterskogen.
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 (ansvarig utgivare), 
Emma Jonsson Sandström, Alma Båge-
falk, Axel Löfsved, Emma Björk, Lovisa 
Larsson 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.
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MEDARBETARE

PIERRE VINELAND
Pierre har sin studio i Öster-
götland, och  kallar  sig  för  
multikonstnär. Han  tecknar  
människor  och  serier med  
mjuk  satir,  och  beskriver  
sitt tecknande  som  ”svart  
på  vitt  i svartvitt”.  Han  
tankar  inspiration för  hela  
året  i  de  svenska  och norska  
fjällen. Ju tystare desto  mer 
talar  bergen  till  honom.  
Där  hittar han de ord han 
inte sagt.
I Väglöst är Pierre återkom-
mande illustratör.

 LOVISA LARSSON
Lovisa längtar efter en värld 
där mänskligheten lever efter 
frågeställningen ”hur lite kan 
jag nöja mig med?” I väntan 
på det sysselsätter hon sig 
som singer-songwriter, 
hantverkare och bloggande 
tipi-bo. Hon har, tillsam-
mans med hunden Peikko, 
sitt hemman i Tivedsskogen. 
Hon är djupt fascinerad av 
mossa och är barnsligt för-
tjust i att gunga. Lovisa är ny 
medlem i redaktionen, och 
har skrivit porträttet i detta 
nummer.

ATT FÖRUTSPÅ VÄDRET är en konst som 
människor i alla tider önskat sig, men än i dag är 
vädret mer nyckfullt än att det låter sig förutsägas 
ens med avancerade mätningar och datamodel-
ler. Traditionellt sett har tecken i naturen ansetts 
förebåda vädret på både kort och lång sikt. Till 
exempel fanns talesättet att när granarna barrar på 
snön är halva snödjupet uppnått och när björkarna 
fröar på snön kan man räkna med att vinterns 
snödjup inte blir större. Det är lätt att förkasta 
det som skrock, men vad vet vi egentligen om 
naturens egna förutsägelser? Trådiga cirrusmoln 
med krokar i framändan är det första tecknet på 
att en varmfront närmar sig. Om de här skidspets-
liknande molnen tätnar till ett disigt slöjmoln 
högt upp i atmosfären är det dags att ana oråd 
och söka en lägerplats. 

Än så länge är det moln av iskristaller på       
7–10 000 meters höjd som bildas när den varmare 
luftmassan glider upp ovanpå den kallare. Lång-
samt breder den ut sig och tränger undan den 
kallare luftmassan. Om det verkligen är en varm-
front du ser kommer himlen successivt att bli allt 

gråare och efter några timmar kan den första ne-
derbörden falla. 

Till skillnad från en kallfront som kommer 
plötsligt rör sig varmfronten långsamt och det 
är antagligen inte lönt att vänta ut den under en 
gran. Ett tecken som tolkats ur naturen är att en 
ripa som skrattar i skymningen förutspår snö och 
blåsväder, men om den ”bara skrockar” väntar ett 
lugnt snöfall. Tolkning av naturens tecken öppnar 
för nyfikenhet och lyhördhet. Det enda som kan 
sägas säkert om vädret är ju trots allt det som för 
tillfället syns när man ser sig omkring. 

Oavsett om skidspetsmolnet förutsäger en 
storm eller bara vill retas med den som tror sig 
kunna förutspå vädret är det vackert att se på. 
Stanna upp för en stund, lyssna på ripans skrock-
ande och titta på de avlägsna iskristallernas skå-
despel i skyn. 

Boktips:  
Jan Danielsson Väderboken Norstedts (2002) 
Pär Holmgren och Claes Bernes Meteorologernas 
nya väderbok Medströms bokförlag (2009).

Frysta kängor, bitande vind och snödrev. 
Vinterns mer krävande förhållanden 
gör den till en speciell tid ur frilufts-
synpunkt, och det är betydligt färre 

som tar steget ut på längre turer. Vi märker 
det om inte annat tydligt när vi letar efter per-
soner som kan berätta om en lång vinterfärd 
i Väglöst. De flesta som ger sig ut väljer att 
färdas i fjällen. 

Jag tycker att det är synd att fjällen ofta 
ses som det enda möjliga alternativet för en 
vintertur. För även om jag håller med om att 
fjällvärlden under vintern kan erbjuda unika 
möjligheter, som storslagna vyer och vindpack-
ad snö, så vill jag ändå lyfta fram skogen som 
ett minst lika fantastiskt alternativ. 

I skogen erbjuds något annat än det som 
väntar i fjällen. Trots den mestadels betydligt 
lägre farten vid en skogstur blir omgivningen 
mer föränderlig. Knotiga tallar under ett tjockt 
snötäcke och hänglavar med rimfrost kan i 
sig låta som poesi, men erbjuder en verklig 
upplevelse när de plötsligt befinner sig på en 
armlängds avstånd längs färdvägen. De svenska 
fjällen erbjuder stora områden av relativt opå-
verkad natur och på många håll kantas de också 
av gamla skogar. Den fjällnära skogen växer 
sakta under kärva förhållanden och medan 
skogsnäringen jobbat hårt med att likrikta 
skogen i övriga Sverige har de lågproduktiva 
fjällnära skogarna på många håll fått stå kvar. 
I takt med att bristen på avverkningsmogna 
skogar ökar blir dock även de fjällnära skogarna 

allt mer exploaterade. Bara några ynka procent 
av Sveriges skogar är skyddade, långt mindre 
än vad som är ekologiskt hållbart, och varje år 
faller gammal skyddsvärd skog för sågarna. Det 
tycks som att samhällets ständiga törst efter 
råvaror alltid ställer sig över framtida genera-
tioners möjligheter av att röra sig i en gammal, 
riktig skog.  Mer än halva Sveriges yta är täckt 
av skog i någon form, och i det här numret av 
Väglöst rör vi oss in bland träden. 

I fjällnära skog med knotiga tallar och 
taigaskinn under de fallna granarna som på 
det hotade Rönnbäcksnäset, eller med träd i 
raka rader längs en isig väg där mötet med en 
timmerbil nästan blir slutet på resan. Det kan 
också vara skogen som inspirerar till sannings-
sägande pinnskulpturer, eller som för Yasmine 
och hennes färdkamrater där skogens snötyng-
da granar blev vardag under en 16 dagar lång 
vinterfärd.   

För mig är det inte farten under skidorna 
som bestämmer kvaliteten på en färd, det är 
inte längden på dagsetapperna som är anled-
ningen till att jag gillar att färdas på vintern. 
Det som fångar mig är mötet med den mjuka 
snön, det speciella ljudet i en vadderad värld 
och möjligheten att göra en lägereld. Jag vågar 
hävda att i skogen ökar förutsättningarna för 
att tiden ute ska bli ombonad och njutbar istäl-
let för en kamp mot det extrema.

/Axel Löfsved 

Vad ripan vet om vädret
Text : AXEL LÖFSVED Bild: LOVISA LARSSON 



6  Väglöst Väglöst  7 

Ingen rast 
utan eld

FÄRDREPORTAGE

Text och foto: YASMINE KINDLUND

Axel hojtar från det andra tältet att 
det är dags att gå upp. Jag kravlar 
mig ur sovsäcken och tittar ut. 
Skogen är fortfarande mörk. Drar 

på mig de stela kängorna och kliver ut i snön. 
Idag är det min tur att göra frukost – snart 
sprakar en liten eld och jag hänger grötkastrul-
len på trefoten över eldstaden.

Med undantag för ett par riktigt kalla 
kvällar och nätter håller sig temperaturen på 
ett par minusgrader om kvällarna och runt 
nollan på dagarna. Efter att solen legat på 
fjället och myren ett par timmar har vi vissa 
eftermiddagar svårt klabbföre och platåskor 
under skidorna. Därför ser vi till att gå upp 
tidigt, innan det är helt ljust, om morgnarna 
för att komma iväg när det ljusnat och kunna 
utnyttja förmiddagarna att tillryggalägga 
sträcka.

Jag och Pontus har länge drömt och pratat 
om att vara ute en längre tid på vintern. Det 
är få saker som gör mig så lycklig som att 
komma ut på vintern med ryggsäck och pulka 
vetandes om att jag har allt jag behöver för att 
hålla mig varm och glad den närmsta tiden. 
Planen är att färdas från Grövelsjön till Ny-
sätersvallen i norra Dalarna. En tur som tar 
två veckor. En grupp på fyra tänkte vi var en 
bra storlek och när vi frågade Axel och Maria 
om de ville följa med oss ut sa båda två ja 
utan betänketid.

När vi så småningom lämnar lägerplatsen 
bromsas varje steg av pulkan som hänger 
bakom och också ska med över snön. Den 
fastnar mellan två björkar och Pontus som är 
bakom får komma till hjälp. All mat för de två 
veckorna till Nysätersvallen bär vi med oss. 
Våra två pulkor är både packade med storm-
kök och T-röd liksom eldkastrull, såg och 
yxa. Att vi färdas genom både fjällmiljöer och 
skogslandskap gör att vi inte är begränsade 
till att använda enbart stormkök. Eldmöjlig-
heterna minskar vikten på packningen rejält 
och vi kan om kvällarna värma oss runt elden 
som också ger ljus, trygghet och gemenskap. 
Vi turas om att dra pulka antingen varannan 
dag eller förmiddag/eftermiddag beroende 
på hur energin är hos oss i gruppen. Vissa 
dagar på fjället eller på myren med bra före 
kan dragaren med fördel lägga sin ryggsäck på 
pulkan. Pulkorna är helt nödvändiga för att 
vi ska få med oss all den utrustning och mat 
som krävs för turen och det gör inte något att 
de gör oss långsammare när vi ska ta oss fram 
i ospårad terräng.

EFTER ATT DET har gått åt mycket 
T-sprit de första dagarna på turen sätter vi 
upp målet att i varje läger försöka ha tillgång 
till antingen rinnande vatten eller ved. Det 
går väldigt mycket bränsle för att smälta snö 
till vatten och det är dessutom tidskrävande. 

Att då ha tillgång till rinnande vatten som 
bara kokas och fylls på termos om kvällarna 
i lägret är en lyx. Ofta har vi tillgång till 
både ved och vatten – i slutet av färden ska 
det visa sig att vi har flera liter T-sprit kvar 
i packningen. Under färden märker vi att 
behovet av de yxor vi har med oss är litet. 
Den mesta ved vi tar är tunn och räcker att 
såga upp. 2 sågar och 1 yxa hade varit bättre. 
Vid lägerslagningen återstod till sist alltid det 
eviga snöskottandet och ytterligare en spade 
hade heller inte varit fel.

Frukost och lunch varje dag skiljer sig inte 
mycket från dag till dag – gröt till frukost med 
smör och jordnötssmör som extra energi. Ter-
moslunch med soppa och energistinna fjäll-
fjoddlar och ett större mål på kvällen som till 
stor del består av hemtorkad mat.

FÖRSTA DAGEN då vi skidar i väg österut 
mot Lofsdalen bjuder på soligt väder och när 
vi tar oss upp längs skoterleden och ut på 
fjället påminns vi om att solkräm hade varit 
en bra idé! Innan färden är slut ska jag ha 
hunnit inte bara bli solbränd utan även fått 
soleksem i ansiktet som de andra har roligt åt. 
De första dagarna åker vi mest på skoterled 
men stöter ändå inte ihop med mycket folk. 
Området kring Töfsingdalens nationalpark 
är ordentligt kuperat, fullt av ”jättekast” 
– stora flyttblock – och svårframkomligt. 

I mitten av februari möts vi upp på Grövelsjöns fjällstation – Axel, Pontus, 
Maria och jag. Härifrån ska vi skida sydost över lågfjällen, myrarna och 
genom skogen till färdens slutmål Nysätersvallen norr om Särna. Vi har 

16 dagars vinterliv framför oss. 
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där vi möts av ännu en stuga. Det här är sista 
kvällen med hela gruppen och Maria trollar 
fram en överraskning – lakritsgodis! Och vi 
poppar popcorn på stormköket.

Dagen därpå delas gruppen. Jag och Pontus 
tar vägen över Lövhögen för ännu en övernatt-
ning innan vi når Nysätersvallen medan Axel 
och Maria skidar raka vägen över myrarna.

FÄRDEN ÄR NU över. Bara jag och Axel blir 
kvar ett par lata dagar i fäbodvallens stugor 
med mycket korsordslösande, kaffedrickande, 
skidåkning och eldande i kaminen.

Det är ett privilegium att tillsammans med 
vänner kunna ta sig tiden att vara ute så pass 
lång tid på vårvintern.

Ofta är det trötthet, blöta kängor, skid-
bindningar och frusna händer som är i fokus 
när man väl är ute. Men det jag längtat ut till, 

liksom det jag minns, är känslan av att muskler-
na jobbar i motlut, att se solen glittra i snön och 
känna den kalla vinden mot kinderna. Vakna 
upp med solen och tända elden för grötkok 
vetandes om att även i dag kommer vi lunkande 
skida fram timme efter timme – för att kanske 
bara ta oss några kilometer eller i bästa fall upp 
till två mil och slå läger igen och där få sitta 
och stirra in i elden efter att dagens bestyr är 
avklarade. Jag är nöjd över att ha genomfört 
färden och snudd på snopen över hur lättsamt 
det var, jag som var inställd på att det skulle vara 
kämpigt. Från färden tar jag med mig minnet 
av soliga dagar och pepp inför den kommande 
vinterns skidåkning, med en önskan om kallt 
klart väder som bjuder på bra före! 3

I vissa backar är det enklare att ta av sig 
skidorna, och med putthjälp av en stav på 
pulkan lyckas vi ta oss igenom området. På 
kvällen kommer vi fram till en kåta där vi 
sitter uppe länge och eldar, och Axel lagar 
rotfruktsstuvning som han torkat till färden. 

KOMPASSEN ÄR INSTÄLLD på sydost. 
Vi ska mellan fjällsluttningarna som tornar 
upp sig framför oss och över myren. Skid-
spetsarna bryter genom den orörda snön. Då 
vi håller oss utanför lederna träffar vi inte på 
en enda människa. Turen bjuder på varierad 
terräng över fjället, roliga backar, myrar och 
en del fjällbjörkskog. Det är soliga, härliga 
dagar med många olika fören – mer eller 
mindre uppskattade. Att gå på kompassrikt-
ning på vintern är en av mina favoriter. Att se 
den spårlösa terrängen framför mig ger mig 
en känsla av att vara den första som är där 
och utforskar området. Det kräver också att 
alla är aktiva i färdvalet, vilket ger samman-
hållning i gruppen. Enklast är det att färdas 
på den hårt packade snön på kalfjället eller 
över myrarna. Att ta sig in i vinterskogen 
kan innebära pulsande i djupsnö och svårt 
att ta sig fram med pulkan mellan träden i 
den ojämna terrängen. 

Tionde dagen korsar vi en bilväg. På båda 

sidorna om den breder myren ut sig. Det är 
en absurd påminnelse om hur nära civilisa-
tionen vi är. En bil passerar, och det blir den 
enda människan vi får se innan Lofsdalen. 
Vi skyndar över vägen för att hinna ta oss in 
i skogen en bit innan det är dags för läger-
slagning. Vi börjar nu närma oss Lofsdalen 
och färdas återigen en del längs vinterlederna. 
Skönt att tillryggalägga lite längre sträckor 
varje dag efter kämpandet med föret och ter-
rängen, men inte lika rolig skidåkning. 

VI FANTISERAR om vilodagen medan vi 
stretar de sista kilometrarna mot Dammko-
jan. Det är dag tolv på färden och det känns 
i kroppen … Tröttheten från gårdagens 
tunga, blöta före känner vi också av. Den sista 
energin att ta oss fram till stugan får vi av att 
tänka på att i morgon kan vi ta sovmorgon 
och hänga upp våra kläder på tork i solen.  
Jag och Axel börjar drömma om hur mycket 
kaffe vi kommer att kunna dricka det närmsta 
dygnet – kanske till och med ett kaffekok 
redan när vi kommer fram!

Väl i stugan njuter vi av att vila fötterna 
från kängorna. Stugan söder om Lofsdalen är 
över förväntan stor och fin med fyra bäddar 
och vi värmer vatten på kaminen till att tvätta 
oss. Under dagen kommer det förbi ett gäng 

skoteråkare som hyr stuga i Lofsdalen och 
fikar med oss. De berättar en del nyheter 
från de senaste dagarna och vi är nöjda med 
att få sitta i stugvärmen och att inte behöva 
packa ihop våra saker för en dag. Vilodagen 
hade dock med fördel kunnat komma tidi-
gare under färden, men det är först de senaste 
dagarna vi tagit oss någon längre sträcka och 
vetskapen om att vi inte kommit så långt 
första veckan blev en stress som gjorde att vi 
skidade på tills energiförråden började sina. Vi 
kommer senare fram till att halvtid för färden 
var redan då vi satt i kåtan och eldade, och 
att det hade varit en lämplig plats för vilodag.

EFTER DAGEN I STUGAN är det lika 
välkommet att packa ihop igen och ta sig 
vidare som det var att komma dit. En hel 
dag på samma plats känns som en lång tid 
efter att vi vant oss vid att röra oss vidare 
varje dag och slå läger på nya platser. Dagen 
startar brant uppför längs vinterleden till 
Hågntjärn. När vi kommer upp högre på 
fjället blir det snabbt väldigt blåsigt och 
stundtals blåser vi nästan omkull. Men vi 
har medvind, solen skiner även i dag och vi 
tar oss snabbt fram på den hårt packade snön 
med ny energi efter vilodagen. Vi färdas en 
lång sträcka och kommer fram till Morvallen, 

Sträcka: 150 km. Grövelsjön 
–Lofsdalen – Nysätersvallen
Tid: 16 dagar, 15 februari – 2 
mars
Start- och slutpunkt: Tåg och 
buss till Grövelsjön, taxi från 
Nysätern till Särna och vidare  
därifrån med buss och tåg.

SKIDA I DALARNA

 – Kan du hämta saltet?  – Nej jag tror det är din tur att gå. 

Sjöar kan vara lämpliga färdvägar och är dessutom ett skönt avbrott från en snårig skog.
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Förr var forbönder ingen uppseendeväckande syn längs vägarna. Varor 
kördes i väg för att bytas ut mot något annat. I dag hör det inte till 
vanligheterna att färdas trettio mil med häst och vagn. Men det är 

fortfarande möjligt att göra det.

Text: LENA STÅLFELT Foto: TYLER DOMSIC

Lunka på 

Den fullastade timmerbilen ser ut som 
en hel stad med alla lysen och posi-
tionsljus. Klockan närmar sig halv 
sex på morgonen och skogsvägen 

är smal och isig. Därtill lutar den något åt 
höger vilket gör det vanskligt för föraren i 
timmerbilen att sakta in för mycket, släpet 
kan då tappa greppet om vägen och sopa med 
de fem hästdrivna fordon som står uppradade 
längs diket. Om man fick välja var och när 
man vill få ett sådant möte hade man valt 
annorlunda. Timmerbilen kryper fram och 
börjar passera de främre vagnarna. Det är inte 
många centimeter till godo mellan ekipagen, 
och vi som kör sist har inte marginalerna på 
vår sida. Yttersidan av vagnen hakar i tim-
mersläpet, fjordvalacken Hampus tar ett steg 
bakåt. Ljudet av sprickande trä och en olycks-
bådande krängning känns genom vagnen. Ett 
steg till och hela vagnen kommer att förstöras 
av timmersläpets kraft. Hampus tar sitt livs 
bästa beslut och drar resolut ner vagnen mot 
diket, bort från katastrofen. Tänk att det finns 
så kloka djur! 

DET BÖRJADE MED en ovanligt lycko-
sam liftning till Hälsingland. Efter en trög 
start började bilarna stanna, den ena föraren 
trevligare än den andra. Intressanta livsö-

den staplades på varandra, milen likaså och 
efter vad som inte kändes som mer än någon 
timme var jag nära mitt slutmål. En Volvo 
stannade vid vägkanten och jag fick för första 
gången träffa Malin. Under den knappa mil 
som återstod av bilresan minns jag inte riktigt 
allt vi hann säga till varandra, bara att vi 
till slut hamnar i en hästhage hos hennes 
Hampus. Två månader senare gör vi en lång-
färd tillsammans. Med i ekipaget var även 
min hyresvärd Tyler som inte heller kunde 
hejda sin entusiasm inför projektet. Totalt sex 
hästar, åtta människor, tio dagar, trettio mil. 
Forbönder kallas de som med hjälp av drag-
djur utför transporter, ofta vintertid. Varor 
som fanns i hemtrakterna såldes och byttes 
mot eftertraktade varor från destinationens 
upptagningsområde. 

Den mest omtalade forkörningssträckan 
idag är den mellan Dalarna och Røros. Från 
Hälsingland kördes foror förr främst till 
Falun och Uppsala, men även till Gregorie 
marknad på Frösön. Sträckan mellan Hudiks-
vall och Östersund har inte varit aktuell för 
någon fora i modern tid, förrän vid denna 
nypremiär vintern 2013. Den första dagen 
är det barmark, vintern är sen. Tur då att vi 
kör vagnar och inte slädar.  Skogsbilvägarna 
tycks oändliga, Malin lär mig nya folksånger 

och håller koll bakåt där den unga dölehäs-
ten Tyssla går efter vagnen. Hon är med som 
praktikant i år. Vi startar tidigt för att ta vara 
på dagsljuset, men vissa sträckor på vägen är 
ändå så långa att vi färdas i mörker. Malins 
pappa har installerat en siren längst bak på 
vagnen och i skymningen åker reflexvästarna 
fram. Pälsmössor och vadmal i all ära, men i 
trafiken syns det dåligt. Inte för att vägarna vi 
färdas på är speciellt trafikerade, tvärtom, men 
de fåtal fordon som finns behöver förvarnas 
om vad som väntar. Det är ju inte varje dag 
man passerar ett forbondesällskap. 

Tyler och jag ger resan ytterligare en di-
mension genom att sova utomhus om nät-
terna, i sovsäckar med sovsäcksöverdrag. Vi 
har tur och hittar oftast skyddade platser med 
tak. Det är en fin känsla att kunna hålla sig 
varm när uteluften är så nära och kall. Synd 
bara att väckarklockan står på halv fyra ... 

OLIKA FÄRDSÄTT har olika lunk. På 
fjällturen med packning har man en lunk, på 
cykelturen en annan. De inbjuder till olika 
upplevelser, man ser inte samma saker när 
man går eller cyklar som när man kör bil. Att 
färdas långt med häst och vagn blev en ny 
lunk att vänja sig vid. Farten är inte speciellt 
hög, fem kilometer i timmen i snitt, men 

ihärdig. Stannar man och ser något spännan-
de i skogen så tar det en stund att springa ifatt 
ekipagen. Pauserna är regelbundna men inte 
långa. Tidsschemat är ganska tajt. Täcken 
läggs på hästarna och de får hö, en hästmage 
ska alltid ha något att bearbeta. Något åtgär-
das eller grävs fram ur packningen, behov 
uträttas, utrustning kontrolleras, hästarna 
kyls under bossan där draget sker. Om det 
vill sig illa blir det skav, hästen blir ”bränd”. 
Stoltheten över och omsorgen av dragdjuren 
är påtaglig. Så i väg igen, samma ihärdiga 
lunk. 

Till en början hamnar Hampus på efter-
kälken. Han har sin låga växel och matar på. 
Någon gång tvekar vi vid ett vägskäl i snöyra. 
Vilket håll? Efter några dagar är det som om 
Hampus lagt i trean och hamnar inte efter 
längre. Rutinerna kring hästarna sitter, men 

oregelbundna sömn- och matvanor gör ändå 
färden till en riktig prestation för både männ-
iskor och djur. Skogsbygderna som passeras 
under resans gång förtjänar uppmärksamhet. 
De förtjänar att blomstra, att ha mindre än 45 
kilometer till serviceinrättningar, att i skogen 
ha vältrampade stigar och folk i varje torp 
istället för kraftledningsgator och skogsma-
skiner. 

På ett sätt blev resan en hyllning till dessa 
bygder och människorna i dem. Vi mötte 
mycket glädje och hjälpsamhet på vägen! 
Någon ville låna ut vargskinnspälsar som 
samlade damm på vinden, någon annan bjöd 
helt sonika in hela sällskapet på glögg och 
pepparkakor.  Den nionde dagen kommer vi 
fram till Lockne, en dagsetapp från målet. Här 
får hästarna bo i de renoverade kyrkstallarna, 
där inga hästar ännu stått. Det hade fått plats 

med tio gånger så många hästar, stallängan är 
lång och iögonfallande. Sista dagen bjuder på 
vältrafikerade vägar och stadstrafik. Som tur 
är får vi guidning av en lokalbo i vit Merce-
des. Allt går bra, de flesta trafikanter tar så 
mycket hänsyn de kan och har förstånd till. 
För alla kanske inte vet att det är en dålig 
idé att använda tutan till hälsning? Tidigt på 
eftermiddagen kör vi sjungandes in på Jamtli 
och den stora julmarknaden. Vi blir presente-
rade när vi kör förbi scenen och kvartar sedan 
in hästarna i stallet till skogshuggarkojan på 
museet. Min syster överraskar med att dyka 
upp och området är fullt av folk. Först nu 
börjar jag reflektera något över att jag är täckt 
av hästdregel och höboss och dessutom inte 
har tvättat mig ordentligt på länge. Men störst 
av allt – vi är framme! 3 

Lena och Lucas har rast. Det tar på krafterna att kliva upp före gryningen. 
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Friluftslivets natur

Text: KLAS SANDELL Bild: PIERRE VINELAND

Att fundera över friluftslivet är vardag för forskaren och för-
fattaren Klas Sandell. Väglöst ställde frågan vilken ställning 

friluftslivet har i Sverige idag.  

Funderar man på friluftslivets natur 
så ligger det nära till hands att tänka 
på att vara ute i naturen. Sveriges 
grundlag säger att ”alla skall ha till-

gång till naturen enligt allemansrätten”. Det 
är också 95 % av svenska folket som anser 
att det är viktigt att försvara allemansrätten 
och nästan åtta av tio ser den som viktig för 
sina egna utomhusaktiviteter. En majoritet av 
befolkningen säger att de är mycket ofta ”ute 
i naturen” under längre ledigheter, omkring  
40 % är det ganska ofta även under helger och 
vardagar och generellt vill man i framtiden 
ägna sig mer åt sådant. De vanligaste akti-
viteterna är av typ ”nöjes- och motionspro-
menader” och ”ströva i skog och mark”, och 
dominerande motiv på var-
dagar är ”fysisk aktivitet”, 
på helgerna ”avkoppling” 
och ”vara nära naturen”, 
vilket under längre ledig-
heter kompletteras med 
”umgås med familjen”. 
Här finns också närmast 
existentiella motiv och 
nära 80 % anser att vistas 
i naturen ger ”en känsla av 
att jag själv och alla männ-
iskor hör samman med och ingår i naturen”. 
Vad av allt detta är då ”friluftsliv”? Ja, ser vi 
till vad allmänheten anser är friluftsliv så kan 
vi konstatera att nära nio av tio anser att ”fjäll-
vandringar” och ”vandra i skog och mark” 
helt och hållet är friluftsliv men vi kan också 
notera att ungefär åtta av tio anser att att gå 
i en park i staden, spela golf, köra snöskoter, 
liksom utförsåkning på skidort åtminstone 
”delvis” är friluftsliv. För min egen del, med 
bakgrund i scouting och Argaladei, så är det 

många tankar som utmanas när man börjar 
gräva i friluftslivets natur och friluftslivets 
ställning i Sverige idag.

FRILUFTSLIVETS FRAMVÄXT från 
slutet av 1800-talet parallellt med det 
moderna urbaniserade industrisamhället 
har ju inneburit olika saker för olika grupper 
beroende på t.ex. könsroller, samhällsklass 
och om man vuxit upp i stad eller på lands-
bygd. Nu, i det tidiga 2000-talet, är mitt 
intryck att den här mångfalden av aktivite-
ter, motiv och grupper växer. Även själva fri-
luftsbegreppet blir nu ofta utkonkurrerat av 
engelska låneord som outdoor och adventure 
förutom alla nya begrepp för olika aktivite-

ter som trailrun, swimrun 
osv. En återkommande 
tendens är sportifieringen 
av friluftslivet där tävling, 
regler och resultat blir 
viktiga. Samtidigt, som 
en parallell till sportens 
historia med sina arenor 
och idrottshallar, har vi 
också fått nya samspel med 
uppbyggda aktivitetsmil-
jöer för verksamheter som 

tidigare fick anpassa sig till landskap, väder 
och årstid. Exempelvis klätterväggar, även-
tyrsbad och inomhusskidåkning men också 
”exergames” (dator- och TV-spel där man 
använder kroppen, t.ex. Wii) för att paddla 
fors, cykla mountainbike och åka skidor, med 
handkontroller och balansplattor framför 
TV-skärmen. För mig känns det mesta av 
detta mycket främmande.  Samtidigt finns 
det sociala och miljömässiga poänger i att 
fler kan få pröva på aktiviteterna, och inte 

bara de som har råd att resa långt och ofta 
och som bränner både bensin och flygfotogen 
på väg mot klätterväggar och utförsåkning. 
Det ligger också en stor drivkraft i att kunna 
ligga precis rätt på sin utmaningsnivå – är 
det för tråkigt, för lätt eller för svårt så byter 
man bara ”level” på datorn eller tar fram            
insticksnyckeln och flyttar klätterfästena. 

MEN VAR TAR naturmötet vägen – eller 
ligger det i kroppsrelationen och naturlagar 
som tyngdkraft och friktion? Jag ser vår na-
turrelation som vårt samspel med det i vår 
kropp och vår omgivning som vi inte kon-
trollerar. Det här innebär att jag ser naturen 
som element och processer i miljön, och där 
olika miljöer innebär olika stora inslag av 
natur, från de relativt sparsamma inslagen 
i en kontorsmiljö till successivt rikligare fö-
rekomst i en park, en skog och ännu mer i 
ytterskärgården eller i Arktis. Med ett sådant 
perspektiv är både den mögliga brödbiten 
i skafferiet och utsikten över fjällmassivet 
påminnelser om naturens ständiga närvaro.

I SAMBAND MED dessa funderingar om 
friluftslivet innehåll och ställning i Sverige i 
dag bör vi förstås också påminna oss om fri-
luftsdiskussioner med en längre historia. Det 
handlar om skillnaden mellan att se friluftsliv 
som ett mål i sig självt, ett egenvärde, eller 
som en metod för olika syften som folkhälsa, 
integration, pedagogik, landsbygdsutveck-
ling och turisminkomster. Kommersiali-
seringen är något som funnits sedan länge 
– utrustning, resor, tjänster – men som jag 
tycker förstärkts kraftigt i vår tid. Ett annat 
återkommande spänningsfält är mellan att å 
ena sidan ha sin utgångspunkt för friluftslivet 

i landskapet med dess karaktärsdrag eller att 
å andra sidan utgå från specifika aktiviteter 
och sedan söka upp ett landskap som passar 
för aktiviteten. En viktig del i det senare 
förhållningssättet är reservatstänkandet, där 
man avsätter olika områden för rekreation 
och dit sedan folk från städerna vallfärdar 
för att uppleva naturen. Tänk om hela fjäll-
kedjan vore nationalpark!  ”Ett enda stort re-
kreationsområde för naturälskare, fjällvand-
rare och forskare utan risk att bli störda.” 
utropade Svenska fjällklubbens tidskrift när 
en stor nationalpark i Kirunafjällen diskute-
rades på 1980-talet. Men mot detta invände 
lokalbefolkningen att: Bara ordet ”national-
park” tar bort friheten till naturen. Den här 
konflikten har återkommit och fortsätter att 
återkomma både i Sverige och internationellt. 
Konflikten står mellan i huvudsak stadsbor 
med makt som vill spara, skydda och uppleva 
utvalda och kartlagda naturvärden respektive 
en lokalbefolkning som vill mångbruka ett 
vardagslandskap. Vi har också den intres-
santa frågan om i vilken utsträckning det 
går att identifiera en särskild ”nordisk fri-
luftstradition” med allemansrätt, materiell 
enkelhet och vardagsrelation som viktiga 
karaktärsdrag långt från sport, tävling och 
högteknologi.

SAMMANTAGET KAN VI då konstatera 
att friluftsliv är något mycket mångformigt 
och att friluftslivets värden kan vara mycket 
olika för olika personer och i olika situationer 
– om vi inte insisterar på en smal och specifik 
avgränsning av begreppet friluftsliv. För min 
del kan jag se en styrka i att inte så mycket 
försöka definiera – och utdefiniera – olika 
aktiviteter, uttryck och platser som ”rätt” 

friluftsliv, utan mer lyfta fram de värden 
i friluftslivet som vi anser är viktiga. Som 
skillnaden mellan friluftsliv som å ena sidan 
en sportarena eller distanserad naturbeund-
ran, och å andra sidan friluftsliv som ett liv 
i och med naturen. Ibland på längre färder 
i naturpräglade landskap med materiell en-
kelhet; men också ibland som en historisk 
påminnelse om människans naturberoende 
på fantasylajvet. Ibland som meditation över 
regnstänken på kinden på väg mot tunnel-
banan, eller som fascination över fotosynte-
sen i de knoppande bladen på krukväxten 
i fönstret eller på träden i parken. För mig 
personligen står begreppet friluftsliv närmast 
för behovet av att öva upp känsligheten för 
naturens ständiga närvaro och att ibland få 
göra det med materiell enkelhet i naturpräg-
lade landskap. Den känsligheten för naturens 
ständiga närvaro tror jag är helt livsnödvän-
dig – i ordets bokstavliga bemärkelse. Inte 
minst handlar det om att bli påmind om 
andra måttstockar än de mänskliga. 

FÅ PERSPEKTIV PÅ vad som är stort 
och smått, via stjärnhimlens vintergata och 
myrans stretande, liksom vad som är fort och 
långsamt, via landhöjning och skogsgenera-
tioner till årstider och dygnsrytm. Konkreta 
upplevelser, på och med kroppen. I vilket 
fall tror jag att reflektion över friluftslivets 
värden är ett av de viktigaste sätten att stärka 
friluftslivets ställning i Sverige. För mig blir 
det ett friluftsliv som också utmanar mycket 
av dagens samhällsutveckling – ett friluftsliv 
med innersida. Ett fördjupat naturbegrepp 
och allemansrättens mångbrukade hänsyns-
landskap med ett ständigt samspel mellan 
kultur och natur är för mig inspirerande 

utgångspunkter. Att medvetet välja den lite 
tyngre hemslöjdade träpaddeln och sedan 
inte ha så bråttom varken när man skaffar 
sin paddel eller när man är ute och paddlar. 3
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”Känsligheten 
för naturens 

ständiga närvaro 
tror jag är helt 
livsnödvändig”
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FÖR MÅNGA ÄR friluftslivet ett välbehöv-
ligt avbrott från vardagen. En speciell upple-
velse, och något utöver det vanliga. Men boken 
Skogsliv av Lars Fält och Bo Weslien har en 
något annorlunda inriktning. Författarna – 
som sinsemellan måste ha si sådär hundra 
års erfarenhet av friluftsliv i bagaget – vill få 
oss att ta vara på vardagslunken i skogen, att 
komma in i och leva skogslivet. De kommer 
med en mängd fakta och handfasta tips för 
att kunna leva gott på färd med enkla medel. 
Och enkelt för herrarna Fält och Weslien är 
inte detsamma som lätt; det är gjutjärnsgry-
tor i stället för stormkök och läder i stället 
för lättviktsmaterial. Färskvaror i stället för 
frystorkat. Det handlar om att acceptera att 
livet i skogen delvis sker på skogens villkor, 
och att det är viktigare (och mer görbart) att 
utrustningen torkar snabbt och håller länge än 
att den är superlätt och helt vattentät. 

I boken får man en metodisk genomgång 
i skogslivets grundvalar. Den berör saker som 
hur man klär sig, hur man lagar mat, hur man 
bor och vad man ser runt omkring sig. Läsaren 
får en ordentlig genomgång i både orientering 
och växt- och djurliv.  Kort sagt täcker boken in 
lite av det mesta om livet i skogen, men går inte 
djupare på särskilt många punkter. Undantaget 
är något som uppenbarligen tillhör författarnas 
favoritämne: paddling i dukad träkanadensare. 
Här blir vi serverade en rejäl portion kunskap 
och kuriosa. Anrättningen innehåller både 

svensk och internationell kanadensarhistoria, 
paddelteknik och specifika saker att tänka på 
när man färdas i just kanadensare. 

Boken har ett tydligt historiskt perspektiv 
överlag, och lyfter en del kunskap som ibland 
kan tyckas nästan bortglömd. Det märks tydligt 
att författarna vill poängtera att kunskap och 
erfarenhet inte kan ersättas med aldrig så dyr 
utrustning.  Sammanfattningsvis är det en bra 
grundbok i den enkelhetens friluftsfilosofi som 
Fält och Weslien står för. Möjligen hade lite ut-
förligare avsnitt om skogsliv i kallare väder hade 
kunnat vara önskvärt, särskilt nu när vintern 
står för dörren.

Ett iskallt äventyr
KULTUR

Som komplement till eller ersättning för egna äventyr i vinter kan 
man ju alltid försjunka i andras strapatser. Ett storslaget äventyr 
utspelade sig till exempel 1897. Den 11 juli lyfte en luftballong från 
Danskön på Svalbard, med de tre svenska herrarna Andrée, Fraenkel 
och Strindberg i korgen. Målet var att som första besättning i världen 

ta sig till den dittills helt outforskade Nordpolen.

Text: ALMA BÅGEFALK  Foto: GRÄNNA MUSEUM POLARCENTER

Det hela var ett djärvt företag, speci-
ellt med tanke på att de tre männen 
varken hade särskilt stor erfarenhet 
av vare sig ballongflygning eller po-

larförhållanden. Efter bara tre dagar fick bal-
longfärden ett tvärt slut, då farkosten blivit 
så nedtyngd av väta och rimfrost att den 
nästan helt förlorat flygförmågan. Männen 
tvingades nödlanda långt från Nordpolen och 
det nya målet blev helt enkelt att överleva. I 
nära tre månader vandrade männen söderut, 
mot fast mark, dragandes på de alltför tungt 
lastade slädar som de haft med sig i ballongen. 
Drivisen är ingen lätt mark att ta sig fram 
på under sommaren och dessutom drev den 
nu i motsatt riktning, men tillslut nådde de i 
alla fall fast mark. På den öde glaciärön Vitön 
tänkte de bygga en hydda att övervintra i. Men 
så hände något. Andrée, som varje dag fört 
noggranna anteckningar om det som skedde, 
slutade plötsligt skriva mitt på en sida. 

Under en lång tid visste omvärlden ingen-
ting om vad som hänt med expeditionen efter 
avfärden. Sedan, trettiotre år senare hittades 
av en slump lägret på Vitön och där också 
de tre männens döda kroppar. I lägret fanns 
allt de behövt för att överleva; varma kläder, 
matkonserver, fungerande gevär och lådvis 
med ammunition. Varför de dog är än idag 
ett mysterium. 

En av dem som fascineras av expeditio-

nen är Bea Uusma. I femton års tid har hon 
varit närmast besatt av att ta reda på vad som 
egentligen hände och vad Andrée, Fraenkel 
och Strindberg upplevde på sin polarfärd för 
117 år sedan. Hon har detaljstuderat alla dag-
böcker och anteckningar från expeditionen, 
träffat anhöriga och sakkunniga inom alla rele-
vanta områden, rest till platserna och utbildat 
sig till läkare för att sätta sig in i teorierna 
kring dödsorsakerna. Hon räknas idag som 
Sveriges främsta expert inom området och har 
kommit närmare svaret på gåtan än någon ti-
digare gjort. I den fantastiskt välgjorda boken 
Expeditionen. Min kärlekshistoria, som gavs 
ut i slutet på förra året och fick Augustpri-
set som bästa fackbok, delar hon med sig av 
sina upptäckter. Rekommenderas starkt! Man 
kan också lyssna på hennes sommarprat som 
sändes i P1 i sommar och finns tillgängligt på 
Sveriges radios hemsida.

ETT ANNAT SPÄNNANDE sätt att ta 
del av historien är att göra ett besök på An-
dréemuséet i Gränna, Andrées uppväxtort. 
I utställningen kan man vandra runt bland 
montrar med männens kläder och utrust-
ning, se en modell av ballongen Örnen och 
slädarna männen drog över isen. Man kan 
läsa utdrag ur dagböckerna och se foton från 
kameran som hittades i lägret. Museet har 
öppet året runt och är väl värt ett besök!

ÄVEN DÄR SKOGEN upplevs som vildmark 
finns det nästan alltid mänskliga lämningar 
från förr. Den här boken är resultatet av ett 
inventeringsprojekt i Västerbottens inland och 
Helgeland på norska sidan, och ett bra verktyg 
för den som vill spåra kulturhistoria längs 
skogsstigen. Mjölkgropar, fällor, huggarkojor, 
ristningar och barktäkter ... Du får veta hur du 
känner igen dem, historisk bakgrund och tips 
om färdvägar längs vilka de redan har hittats.  
Boken finns att hämta gratis på Västerbottens 
museum eller Skogsstyrelsen i norra Sverige, 
och sörlänningar kan beställa den mot porto.

För den som vill ha 
sig en dos vildmark 
även i bebyggda 
trakter finns gott 
om museum runt           

om i landet. 

VÄSTERBOTTENS MUSEUM  
– världens äldsta skida. Kronan på 
verket ur ett friluftsperspektiv här 
är den permanenta skidutställ-
ningen. Här finns världens äldsta 
bevarade skida, och mängder av 
andra historiska skidor. Finns i 
Umeå. Fritt inträde. Ring 090-16 
39 01 eller besök www.vbm.se för 
mer information. 

ÁJTTE – fjäll och skog i Sápmi. 
På Ájtte i Jokkmokk möter man 
livet i Sápmi förr och nu. Det 
handlar bland mycket annat om 
färdmedel, försörjning, dräkter 
och kolonialism.  Finns i Jokk-
mokk. Ring 0971-170 70 eller 
besök www.ajtte.com för mer 
information. 

HÄRJEDALENS FJÄLLMU-
SEUM  – utsikt och bildning. Här 
berättas om samernas, fjällbön-
dernas och gruvarbetarnas liv i 
Härjedalen. Som bonus får man 
en härlig utsikt över Funäsdals-
sjön. Finns i Funäsdalen. Ring 
0684-164 25 för mer informa-
tion. 

JAMTLI – Jämtlands Skansen. 
Ett friluftsmuseum som berät-
tar historien om forna tiders liv 
i Jämtland. Späckat schema fyllt 
med intressanta kulturevenemang 
på temat. Finns i Östersund. Ring 
063-15 01 00 eller besök www.
jamtli.com för mer information.

Skogsliv på 
museum

Spåra historien

Beprövade färdigheter i skogen
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STICK OCH BRINN – Praktiska tips för livet på färd

Praktisk såg

DU BEHÖVER:
• Kniv
• Yxa 
• Såg (underlättar arbetet men är inte nöd-

vändigt)
• Sågblad, längd 530 mm
• 2 st nyckelringar eller schacklar
• 2,5 m flagglina, fallskärmslina eller dylikt
• Sly av t.ex. björk, rönn eller hassel

1. Välj ut några raka, jämntjocka småträd 
eller grenar, helst kvistfria, och kapa 
sen pinnarna i rätt längder. Alla mått 
utgår från kroppsmått, så du slipper 
ta med tumstocken till skogs. Du 
behöver: 2 st tumstjocka pinnar med 
längderna ”fingerspets till armhåla”. 
2 st pinnar ”fingerspets till armbå-
gen”, något över tumstjocka. Dessa 
blir handtag. 1 st pinne ”två handfla-
tor”, fingertjock, till spanska flugan.

Var noga när du hugger av delarna så 
att det inte bildas sprickor i ändarna.

2. Om du är kaffesugen nu och veden 
behöver sågas omedelbart så hoppa 
över detaljen med att barka av. I annat 
fall så skala pinnarna och tälj dem släta 
och fina.

3. Sätt i nyckelringarna/schacklarna i 
hålen på sågbladet. Klyv försiktigt de 
båda korta pinnarna i ändarna med 
kniven, sprickan får bara gå in ca 2 
tum djupt. Tälj ett litet hack där nyck-
elringen ska sitta. Sätt i sågbladet.

4. Ta de två långa pinnarna lägg dem som 
ett V. Nu ska de ändarna som är mot 
varandra täljas till så du får två plana 
ytor med god anläggning. För att få 
rätt vinkel, se på bilderna. En ungefär-
lig anvisning är att avståndet mellan V 
pinnarna ska vara ca 1/3 av handtagets 
längd. Det kan vara lite klurigt, lägg 

lite energi på att få detta bra så blir 
sågen stabil.

5. Nu lägger du sågbladet som är hopsatt 
med pinnarna så att de är vinkelräta 
mot sågbladet. Lägg de långa pin-
narna i sin V-form så att V:et ligger 
mot mitten på handtaget. Nu kan du 
markera var V-pinnarna ska kapas av 
och kapa. 

6. Linan ska nu knytas fast, lägg två varv 
runt. Sätt i den kortaste pinnen mellan 
snörena på mitten av sågen, nu kan du 
med hjälp av pinnen vira snörspän-
ningsanordningen och du har skapat 
en spansk fluga som du nu kan spänna 
upp sågen med.  

7. Om sågen inte blir stabil så får du 
justera med att ändra vinkel eller få till 
en bättre anläggningsyta i V spetsen. 

Text och foto: MAGNUS CARLSON

För att öka stabiliteten på sågen kan man öka 
dimensionen något på ”handtagen”. Dessa kan 
då tunnas ut på sidorna, för att handtaget inte 
ska bli för tjockt att greppa (se bild).

I exemplet som ses på bilderna så är handtags-
bitarna lite svängda. Detta är inte nödvändigt, 
men är lite skönare och snyggare. Dessutom så 
förhindrar det V pinnarna från att glida.

Om sågen görs på våren/sommaren så är pinnar-
na lätta att barka av. Delarna innehåller mycket 
vatten, vilket dock kan innebära problem med 
passformen efter att de torkat.

Den här sågen är en variant på en mycket gammal konstruktion som            
fortfarande kan hittas framför allt som finsnickerisågar. Modellen är lätt, 
snabb och mycket billig att göra. Man behöver heller inte en massa olika 
verktyg utan man klarar sig bra med de som man antagligen har med sig 
på färden. Jag tycker fördelarna med sågen är många men framförallt så 

är den lätt och smidig att packa ner i ryggsäcken.

MATERIAL:
• Vattenavvisande tyg. Ex. G1000/ventile/tättvävd bomull/

nylonväv. 150 x 115 (160 x 120) cm
• Slitstarkt band/snöre. 4  x ca 1 m
• Sytråd 
• Symaskin går snabbt, men för hand funkar

Två olika mått är angivna – först ett för ordinarie storlek på 
skor, ca: 40-45. Sedan ett mått inom parentes som är för rejält 
vida skor, t.ex. Jörnkängor storlek ca: 40-45. Se detta som ett 
grundmönster att utgå ifrån, anpassa efter dina egna fötter!

1. Klipp till 2 bitar 90 x 75 (90 x 80) cm. samt 2 bottenbitar 
35 x 17 (40 x 25) cm. 

2. Klipp ett 1 cm djupt jack i de stora bitarna 5 cm från 
ena långsidan. 

3. Vik in tygbiten två gånger och sy raksöm. 
4. Vik ned 1 cm och därefter 2 cm enligt skiss och sy raksöm. 
5. Vik det stora stycket dubbelt med rätsidan inåt. Nåla fast 

vristbandet dubbelvikt mellan sidorna, ca: 20 cm från 
nederkanten. Sy med raksöm och sicksacka om kanten. 

6. Nåla fast bottenplattan kant i kant med ben-delen. Sy 1 
cm. från kanten och sicksacka runt. 

7. Träd i bandet/snöret i dragskofickan i överkanten.
8. Märk med ditt namn eller någon skoj figur!

Redo för snö

Text: LINDA ELLEGARD NORDSTRÖM

Snöka, igloo, tältplats eller snögubbe. Att hålla händer och fötter torra vid 
grävning i snö är guld värt och grävpåsar och grävvantar gör stor skillnad. 

Särskilt när det är blöt vårvintersnö. Du kan lätt sy dig ett par egna.

Grävpåsar Grävvantar
MATERIAL

• 1 par gummihandskar (finns rejäla och inte dyra, gjorda 
för att tåla kemikalier, på butiker för skydds/arbetskläder)

• Vattenavvisande tyg. Ex. G1000/ventile/tättvävd bomull/
nylonväv 

• Nylonlina 2 x ca 50 cm
• Snörlås 2 st
• Sytråd

1. Klipp till två bitar 48 x 48 cm. 
2. Klipp ett 1 cm djupt jack 5 cm från hörnet.
3. Vik in tygbiten två gånger och sy raksöm. 
4. Vik ner 1 cm och därefter 2 cm enligt skiss och sy raksöm. 
5. Vik stycket dubbelt med rätsidan inåt. Sy med raksöm 

och sicksacka om kanten. 
6. Rynka ihop nederdelen av skaftet till samma omkrets som 

handsken, antingen genom att tråckla för hand eller genom 
att nåla fast handsken direkt (i så fall med handsken in 
i skaftet). 

7. Stoppa handsken i skaftet om du inte redan gjort det. Sy 
raksöm, skicksacka kanten. 

8. Trä i nylonlina. Montera snörlås. 
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 I hjärtat av 
Rönnbäck

AKTUELLT

På berget står de flerhundraåriga tallarna krokiga och starka bland 
stenblocken. I granskogen hittar vi nästan alla arter som vi förvän-
tar oss i en riktig gammelskog och Rödingtjärnen blir vår räddning 
när vi är mitt i en av sommarens varmaste dagar. Allting talar sitt 

tydliga språk: det här är inte värt att offra för en gruva.

Text: MARIA BERGSTRÖM Foto: JAKOB JAKOBSSON

Vi står på en bergstopp. Nåväl, inte 
ett särskilt högt berg, men likväl ett 
berg. Det lilla berget ligger på ön 
Rönnbäcksnäset som ligger mitt i 

vattenmagasinet Gardiken, som i sin tur är ett 
biflöde till Umeälven. Runt Gardiken breder 
den lappländska fjällvärlden ut sig. 

VI ÄR UNGEFÄR 20 trötta men glada per-
soner som samlats på den här toppen efter 
en dags skogsinventering i gassande sol.  Vi 
är svettiga, men det är omöjligt att inte le 
med en enastående vy 360° runt oss. Vi är 
fyra Fältbiologer och ett större gäng från för-
eningen Skydda Skogen. Vi har gått upp på 
berget för att träffa Marie Persson, ordföran-
de i föreningen ’Stoppa gruvan i Rönnbäck’ i 
Björkvattsdalen, Tärnaby. Hennes familj är 
också med – sambon Anders, som tidigare 
arbetat som naturbevakare i området, deras 
två barn och hennes far. Alla är de födda 
här i Björkvattsdalen. Marie berättar om 

gruvplanerna. 
–Där planeras det första dagbrottet, säger 
hon, och pekar på Vinberget på ena sidan 
den långsmala dalen. Där planeras det andra, 
säger hon, vänder sig om och pekar på Sunds-
berget på andra sidan. Det tredje, det vill de 
ha här på ön, just här där vi står. Vi försöker 
föreställa oss hur det skulle se ut om det som 
Marie beskriver skulle bli verklighet: tre flera 
hundra meter långa och över 200 meter djupa 
dagbrott varifrån nickel, kobolt och järn ska 
brytas och forslas bort med en lastbilstran-
sport var tredje minut. Till det kommer an-
rikningsverk, sandmagasin, lakningsdamm, 
gråbergsupplag, avfallsdeponi, verkstäder och 
eventuellt nya vägar. Industriområdet är tänkt 
att bli lika stort som Umeå stad. Den skog som 
vi vandrat genom hela dagen, där vi hittat den 
ena rödlistade arten efter den andra, kommer 
att kalavverkas och försvinna helt om gruv-
projektet blir verklighet. Föreningen Stoppa 
gruvan i Rönnbäck i Björkvattsdalen, Tärnaby 

har länge försökt få till en skogsinventering på 
Rönnbäcksnäset. De höga naturvärden som 
finns här är ytterligare ett argument att lägga 
fram i kampen mot gruvan. Förhoppningsvis 
kan det också bli ett steg i länsstyrelsens planer 
på att göra området till naturreservat. Under 
våra dagar på ön hittade vi 36 rödlistade arter 
som: grantickeporing, ostticka och taigaskinn. 
Totalt över 840 fynd, samt 33 signalarter. När 
gruvbolaget gjorde sin inventering hittade de 
endast nio rödlistade arter. 
–Den här naturen hittar man inte på något 
annat ställe i Tärnafjällen, säger Marie Persson. 
Den är unik. 

ATT EN GRUVA innebär stora konsekven-
ser för naturen är det ingen tvekan om. Ofta 
förekommer utsläpp av tungmetaller och 
andra ämnen som under lång tid (hundra- 
eller tusentals år) kan påverka mark, sjöar 
och vattendrag. I Rönnbäck har de tänkt 
placera sandmagasinet, där restprodukterna 

Utsikt över Rönnbäcksnäset. Här vill Nickel Mountain anlägga en gruva lika stor som Umeå stad.
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från anrikningsverket ska dumpas, i en vik 
till Gardikenmagasinet. Det skulle alltså 
innebära att det måste göras dämningar inuti 
ett vattenmagasin vars ytnivå höjs och sänks 
med så mycket som 20 meter om året. Detta, 
tillsammans med risker för andra typer av 
utsläpp från gruvan, är enligt föreningen att 
riskera vattenkvaliteten i hela Umeälv – som 
bland annat är dricksvattentäkt till Umeå 
stad med omnejd. Det kan tyckas ironiskt, 
men bara ett par mil från Rönnbäck där 
gruvplanerna lovordas av många politiker, 
finns ett exempel på gruvverksamhet som 
gått riktigt illa, där ”världens hårdaste mil-
jölagstiftning” inte hjälpt att skydda naturen. 
Där ligger nämligen det efter två konkurser 
nedlagda Blaikenverket, med de tillhörande 
gruvorna Svärtträsk och Ersmarksberget. 
Efter mycket stora miljöproblem med utsläpp 
av framför allt zink, har kostnader på över 
100 miljoner kronor hamnat på bland annat 
Naturvårdsverket. 

När en gruva drivs är det meningen att 
gruvbolaget ska avsätta pengar för en eventuell 
sanering löpande, i förhållande till hur mycket 
malm som bryts. I Blaiken hann ägarna bara 
avsätta tre miljoner kronor innan de gick i 
konkurs. Det här visar hur riskabelt det är 
att från Sveriges sida lättvindigt tillåta gruv-
verksamhet utan att se till att det företag som 
bedriver den har ekonomiska resurser nog. 
Inte bara för att i bästa fall få igång verksam-
heten (det kan ta lång tid bara det) – utan 
också kunna städa upp om det skulle hända 
en, eller flera, olyckor. Under Nickel Moun-
tains process för att få till stånd alla tillstånd 
för en gruva i Rönnbäck, har prospekterings-

bolaget gått igenom flera ekonomiska kriser 
och ägarbyten. Senast i slutet av augusti i år 
var de nära att gå i konkurs.
 
SVERIGES GENERÖSA minera l lag-
stiftning gör att många företag lockas att 
prospektera här. Ofta är det företag som inte 
har för avsikt att starta gruvverksamhet – de 
är, som Nickel Mountain, prospekterings-
bolag. De undersöker en fyndighet, skaffar 
alla nödvändiga tillstånd för att starta den, 
och säljer sedan projektet vidare. Men medan 
gruvprojekt är omfattande och tidskrävande, 
går metallpriserna på marknaden upp och 
ner i en takt avgjord av faktorer de inte 
kan påverka. Det får konsekvenser för det 
samhälle som får följa gruvbolagets nycker 
i väntan på att gruvan antingen ska sättas 
igång eller att projektet ska läggas ner. Fyn-
digheten i Rönnbäck bedöms, trots förhål-
landevis låga halter brytvärd mineral, som 
lönsam att bryta endast på grund av nivån 
på metallpriserna just nu. Men vem vet hur 
det ser ut om några år? 

En kväll blir vi huvudattraktionen i byn. 
Vi tar båten och kajakerna över vattnet från 
Rönnbäcksnäset till fastlandet, för att delta 
i en berättarkväll med folk från trakten. Vi 
vet inte hur många som ska dyka upp, men 
när vi anländer är säkert 30 personer där för 
att få reda på vilka vi är för ena som tältar på 
Rönnbäcksnäset. De har kommit för att få 
höra vad vi gör i deras lilla avkrok av världen 
– men också för att berätta sina historier. Och 
många historier blir det. Många pratar om 
tiden före kraftverksutbyggnaden och regle-
ringen av vattnet. Om tjärnarna med röding 

och om skogen som på grund av vattenregle-
ringen nu ligger som vita skelett på stranden. 
Det blir tydligt att de som bor här redan varit 
med om ett stort övergrepp på naturen och 
de intygar, att om vi tycker att det är vackert 
i Björkvattsdalen nu – ja då skulle vi ha sett 
det förr! 

PÅ KVÄLLEN NÄR vi kommer hem 
till lägret talar vi om vad vi varit med om. 
Vattenytan ligger blank och de låga fjällen 
speglar sig i den. Är vi på en dödsdömd plats? 
När vi tänker det måste vi också tänka bort 
allt det som vi hunnit bli kära i under de 
dagar vi varit på ön: stolta månghundraåriga 
tallar, klättervänliga stenbumlingar, kungs-
örnen, solen som aldrig riktigt går ner, den 
blanksvarta spiklaven och källpraktmossan. 
Att glida fram i en kajak på en stilla vat-
tenyta, våtmarkerna och spåren efter männ-
iskor som livnärt sig här i hundratals år. Vi 
är många som känt till Rönnbäck ett tag och 
varit delaktiga i den rörelse av gruvmotstånd 
som växt fram de senaste åren. Vi känner till 
vad som hotar Rönnbäck. Vi känner till några 
av anledningarna till hotet och lite kring po-
litiken bakom. Ett av skälen till att vi åkte till 
Rönnbäck var för att få en relation till den här 
platsen, som vi hört så mycket om. För även 
om vi vet att den vackra vy vi upplevde från 
berget tillsammans med Marie, eller upple-
velsen av kvällssolen som ligger och kippar 
på bergstopparna medan vi sitter på stranden 
och äter vår bulgur, inte är nog, eller kanske 
ens en anledning att skydda Rönnbäck från 
exploatering, så är det sådana upplevelser som 
ger energi till att fortsätta föra miljökamp. 3

BREVLÅDAN

Livet på färd bjuder då och då på rätt så otippade och spektakulära upplevelser. 
Denna sommar var det i särklass märkligaste som hände när jag och mina 
kompisar, som var ute på en tiodagarspaddling i Jämtland, under en lunchpaus 
på en stenig strand hittade en boll av barr. Vi fattade ingenting! Den var 
större än en fotboll och rejält tung. Fascinationen var stor när någon stack 
in ett finger och konstaterade att innanmätet också det bestod av barr. Hur 
i all världen kunde den ha bildats? Väl hemma och tillbaka i cyberrymden 
hittade jag ett par artiklar, några bilder och senare också ett inslag i ”Na-
turmorgon” på radion. Jag lärde mig att fenomenet kallas sjöboll, trollboll 
eller på latin Pilae lucustres. Troligen bildas bollarna genom att barr nystas 
ihop med rottrådar och andra växtdelar i samverkan med rullningar av vågor 
på långgrund botten. Kanske underlättar slem från alger eller sländlarver 
processen. Tänk vad naturen kan!   / Alma 

Den besynnerliga 
barrbollen

Eftersom det inte går ta med sig cykel på SJ:s tåg köpte vi varsin vikcykel och en stor resväska. 
Vi packade ner den ena cykeln i resväskan och den andra i en mjuk axelremsväska. När vi gick 
av tåget monterade vi ihop cyklarna och satte hjul och dragstång på resväskan. Nu var vi redo 
för cykeltur med en utmärkt cykelkärra som håller packningen väl skyddad.   / PP i Motala

Fiffig lösning för cykelfärden

I vintermörker syns norrsken och norrskenet beror på solstormar. Hur 
starkt solen kastar partiklar mot jorden och hur mycket som träffar 
avgör hur det ser ut. Just nu har aktiviteten ökat och det märker man på                        
tilltagande och spektakulära norrsken. Blir solstormen tillräckligt stark 
så kan de sätta kompasser ur spel och är det riktigt starkt kan det till och 
med orsaka strömavbrott. Det som händer då är att elledningar plockar 
upp de elektriska partiklarna som kommer och blir överbelastade. Men 
för det allra mesta är det bara ett fascinerade ljusspel.   / Emma

Aurora borealis

Alpin- och längdskidåkningens framtid hotas av de pågående klimatförändringarna. I till 
exempel Åre kommer antalet snödagar att gå från dagens snitt på 175 dagar till blygsamma 
80 snödagar per vinter i slutet av seklet. En större del av dessa dagar kommer snödjupet 
dessutom vara tunnare än 10 cm. Ett snödjup tunnare än 10 cm omöjliggör all form av 
skidåkning som inte kan förlita sig på snökanoner.  Skid- och brädåkningens framtid hotas av 
de pågående klimatförändringarna, men samtidigt är de en del av problemet. Därför tycker 
Save Our Snow att snösportvärlden har ett ansvar för att minska sin klimatpåverkan och att 
påverka andra delar av samhället i en hållbar riktning. Save Our Snow är ett klimatupprop 

som samlar skid- och brädåkare, tillsammans arbetar vi för att våra passioner ska kunna vara en del av en hållbar 
framtid. Gå in på saveoursnow.se och skriv under upproret, och följ Save Our Snow på Instagram @saveoursnow.   / Johan

Rädda snön!

Foto: Daniel Malmberg

Foto: Johan Ahlgren
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Spegelbroder Eld

Text: LOVISA LARSSON   Bild: LINUS MALMQVIST

Jag sitter bakom ratten och bläddrar 
bland minnen. Ett mentalt galleri 
fyllt av ögonblickssekvenser. Ögon-
blick som beskriver Fredrik. Vi 

lärde känna varandra under ett år på Sjöviks 
folkhögskola, genom utbildningen FHL 
-Friluftsliv-Hantverk-Ledarskap. Nu väntar 
Fredrik på mig, utanför min tipi, en hel halv-
timma innan avtalad tid. Ingen akademisk 
kvart här inte. Därför kör jag nu småvägsrally 
genom Tiveden. Vägen hem till tipin känns 
evighetslång och jag kan tacka min lycka att 
det är ont om poliser på skogen. Min hund-
valp Peikko sover i baksätet. Någonstans ur 
periferin av mina tankar hör jag dunket av 
paddeln mot kanoten, ljudet som talade om 
att Fredrik var på väg till eller från Tempelhol-
men och den egensydda jurtan därpå. Efter 
några månader tyckte han att jurtan var för 
bekväm, tog ner den och tillbringade sedan 
större delen av vårnätterna i en hängmatta 
under tarp. Egensydda båda delarna – natur-
ligtvis. Han är och förblir produktiv, Fredrik. 
Under  folkhögskoleåret på Sjövik, spenderade 
han nästan all fritid hantverkandes. Kanot-
bygge, tre paddlar, nittiotre skinnpåsar, en 
ryggsäck i läder, fyra tarpar, en nålbunden 
huvtröja och två anoraker. För att inte tala 

om de tjugoåtta träskedarna som han satt och 
täljde i julklapp till släkt och vänner. Jag satt 
ofta med, pysslade med mitt och lyssnade, för 
att så småningom sväva iväg i tanken, med 
Fredriks babbel i bakgrunden. Ibland blev det 
tyst, följt av frågan ”lyssnar du på mig Lovisa?” 
Varpå jag alltid svarade som sanningen var 
– att det hade jag slutat med. Varpå Fredrik 
ryckte på axlarna och fortsatte prata. Han 
återkom ständigt till tiden på Vildmarksgym-
nasiet, nere i småländska Unnaryd. Särskilt 
en av färderna de gjorde under gymnasiet, 
en vinterfärd i Tiveden. Med lätthet drar jag 
mig till minnes Fredriks egna ord: ”Det var 
brutalt mycket snö och djävlar vad jag frös! 
Sen på kvällen sms:a jag vår lärare Magnus 
och sa ’ Hej, jag är lite frusen’. Då kom han 
genast ut med värsta dunsovsäcken. Han fatta’ 
att de’ va’ allvar.” Det förstod jag också när 
Fredrik berättade, ty i vanliga fall är Fredrik 
ett levande bastuaggregat.  

ÄNTLIGEN SVÄNGER JAG in bilen 
på parkeringen till Tivedstorp, stannar och 
släpper ut Peikko. Fredrik och hans klass-
kamrat Line, från fritidsledarutbildningen 
i Ljungskile, sitter i solen utanför min tipi 
och väntar. Peikko skäller glatt och kastar 

sig över dem. Vi hälsar och jag hämtar an-
teckningsmaterial i tipin, vis av erfaren-
het. Ty här gäller det att fånga orden mitt 
i strömmen. Fredrik är en person i ständig 
rörelse. Nya projekt dyker upp som svampar 
ur jorden och han är aldrig rädd för att ge 
sig in på något av dem. Han får en idé och 
blir till slut så sugen på att testa att han bara 
kör. Tänker: gör om, gör rätt. Funkar det 
så duger det.” Svårare än så är det inte. Idag 
är han på väg hem från en kurs i hur man 
torkar mat, som han hållit i genom Skog 
och ungdom. Annars säger han att han ” 
inte gör så mycket”. Bara heltidsstudier till 
fritidsledare och tre jobb – egenföretagare, 
eldkonstnär och extraknäck på Max. Och 
så håller han på att utveckla en ny SUP:are 
i naturmaterial. (Lite som en surfingbräda 
som man står upp och paddlar på, vanligtvis 
i glasfiber eller plast). Den första SUP:aren 
gick jättebra att paddla fors med, men den tog 
in ca 5 liter vatten om dagen ... Nästa SUPare 
ska han göra lite mer strömlinjeformad och 
lite snyggare, den första byggdes för att kunna 
lasta mycket och fungera. Som tidigare sagt 
– funkar det så duger det. Ja, och så det där 
projektet i Trollhättan, med att få ut barn i 
skogen. Samt det ideella arbetet för Skog och 

Det finns människor som aldrig tar sig för, som stannar vid drömmar-
na. Det finns de som försöker, men aldrig löper linan fullt ut. Men 
så finns det en och annan som brinner, som glatt kastar sig över nya 
projekt, genomför och slutför dem. Som aldrig tappar vare sig humöret 

eller drivet. Fredrik är en sådan person. 

PORTRÄTTET FREDRIK ANDERSSON 
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ungdoms räkning. Jag höjer på ögonbrynen. 
–Du... ’gör inte så mycket’?! Fredrik skrattar.  
–Jag försöker tagga ner. Okey? Och du, så 
håller jag på att lära mig spela gitarr också! Det 
förvånar mig inte ett dugg. Jag blir nyfiken 
och ber honom berätta mer om projektet i 
Trollhättan och Fredrik svarar glatt innan jag 
ens hunnit avsluta frågan. 

HAN BERÄTTAR ATT projektet drivs av 
honom och hans vän Björn Karlsson, genom 
deras båda företag. De vill helt enkelt få ut 
barn och unga i skogen för att lära dem enkelt 
friluftsliv. Barnen får lära sig om naturen i 
naturen. De får elda, laga mat och hant-
verka. Smörknivar, nässelrep och kåsor utav 
kokosnötter har det blivit. De bakar flitigt i 
fältugn – en järngryta vars lock har en kant 
runtom, så att man kan lägga glöd på locket 
och därmed få värme även ovanifrån. Både 
bröd och kladdkaka har de fått till. Den här 
första omgången har de 5 barn med sig ut, 
men nästa ”säsong” är redan inbokad med 
9 deltagare. De har också fått förfrågan om 
att göra liknande upplägg fast för tonåringar. 
Fredrik och Björn har som mål att barnen 
mellan varje gång lär sig något nytt, om till 
exempel granar. Då skriver barnen ner allt de 
lärt sig om granar och tar med till nästa gång. 
–Björn och jag har också lärt oss en hel del på 
kuppen, erkänner Fredrik och tillägger att de 
fått mycket positiv respons utav både barnen 
och föräldrarna. Ett av barnen har uttryckt 
flera gånger ”Det här är mycket roligare än 
scouterna!” Föräldrarna har enbart varit po-
sitiva och säger att det friluftskursen är det 
enda de hör ungarna prata om numera. Jag 
frågar Fredrik, hur det funkar rent ledarskaps-
mässigt.  
–Det funkar skitbra! En viktig del tror jag 
ligger i att barnen får ta sitt ansvar, vi gör 
inte en massa saker åt dem eller daltar med 
dem. Vi är bara oss själva och pratar med 
dem som vuxna människor. Men sen när vi 
väl säger till så lyssnar de. Det sista tillfället så 
ska de övernatta ute. Då kommer barnen att 
få använda allt de tillverkat och det som de 
har lärt sig vid de tidigare tillfällena. Vi är ute 
hela tiden, det är inte som scouterna som idag 
kan ha läger inomhus en hel helg och kalla det 
hajk.  Jag vill dra mig till minnes att Fredrik 
är gammal scout och det förnekar han inte.  
–Nä, det var faktiskt där allt började för 

mig, med friluftslivet. Innan det så var jag 
datanörd, spelade spel över internet och satt 
inomhus både dag och natt. Men sen våren i 
nian blev jag med i scouterna och kom på att 
jag tyckte det var skitkul med friluftsliv. Så 
stod jag sen och valde mellan programmering 
eller Vildmarksgymnasiet ... Ja, du vet hur det 
gick ... Fredrik blir tyst i två sekunder. 
 –Förresten, sa jag att jag fått tag i gratis läder? 
Från det där bokbinderiet som lagt ner?  
–Jodå. Den historien har jag redan hört tre 
gånger vid det här laget. 
–Du tycker att jag bara babblar va? 
–Nej, men jag har lärt mig när det är dags att 
stänga av öronen 
–Du, jag jobbar faktiskt på det. Att hålla 
käften. Eller hur Line?  Line som sitter och 
sms:ar på sin telefon tittar förvirrat upp. 
–Va? Vadå? 

JAG BLIR TVUNGEN att avbryta för att 
jaga ikapp Peikko. Han har fått syn på några 
turister, vilka går intet ont anande om risken 
att bli ihjälpussade utav min glada hundvalp. 
När jag väl är tillbaka igen, med Peikko glatt 
svansviftandes i famnen, återupptar vi sam-
talet. Jag frågar Fredrik om han har något 
favoritfärdsätt. Svaret blir omedelbart trä-
kanot, träkanot på älv och sjö. Då särskilt 
forspaddling i kanadensare. Fredrik behöver 
inte utveckla. Jag vet sen tidigare samtal att 
vi båda delar glädjen och fascinationen av att 
kunna manövrera och ta sig fram på ström-
mande vatten. Fokusen, närvaron och stillhe-
ten som blir inuti, med forsens vågor dånande 
i öronen. Inte helt olikt fokusen som blir när 
man jonglerar med eld-poiar faktiskt, även 
om det är två helt skilda element.  

–OM DU SKULLE försöka sätta fingret på 
kärnan i enkelt friluftsliv, det viktigaste ... 
Vad är det absolut viktigaste för dig när du är 
ute? Fredrik funderar, men inte länge. 
–Det viktigaste ... det är ju att ha det gött 
ute. Att man trivs och mår bra. Och eld! Eld 
är jätteviktigt! Det lärde jag mig i Tiveden – 
du vet den där färden då jag frös. Jag kunde 
elda ordentligt redan innan, men sen dess 
har jag alltid fyra olika tänd-don med mig. 
Tändare, tändstickor, modernt eldstål och 
forntida eldstål med flinta och fnöske. Jag 
nickar igenkännande, det är inte för inte 
som jag ibland kallar Fredrik för Spegelbro-

der Eld. Hantverk, ved, eldkonst och stora, 
varma eldar – var några av Fredriks signum 
under Sjövikstiden. En kväll bjöd han hem 
en massa folk på myskväll hemma i jurtan, 
mitt i smällkalla vintern. Och vi pulsade alla 
glatt ut till Tempelholmen över snötäckt is. 
Stjärnorna gnistrade, andedräkten stod i vita 
moln och jurtan lös som en stor snölykta 
mellan träden på ön. Vi hade bylsat på oss 
ordentligt allihop, med flera lager ull upptill, 
vadmalsbyxor, mössa, halsduk, damasker och 
vantar. Här skulle det minsann inte frysas! 
Och frös var det verkligen ingen som gjorde. 
Fredrik hade naturligtvis lyckats få upp bastu-
temperatur inne i jurtan! Så snart satt folk 
där i bara underställ och svettades! En viss 
lungcancervarning, på grund av röken, var 
det också därinne vill jag minnas – men det 
är något som Fredrik bestämt avfärdar.  

KONVERSATIONEN går vidare. Den här 
gången kommer vi in på drömfärder. Fredrik 
vill paddla träkanot i svensk-norska Rogen. 
Och cykla från Kiruna till Trollhättan. Och 
paddla Blå bandet på tre månader. Jag blir 
pepp och säger att ”paddlar du blå bandet så 
följer jag med!” varpå Fredrik skrattar. 
–Jag som är LCHF-nörd och du är vegan! 
Jag ska ha halva kajaken full med bacon och 
den andra halvan full med ägg. Och så ska 
jag göra ägg och bacon till frukost varje dag! 
Ingen djävla gröt. Haha. Du skulle vara trött 
på mig efter en månad. Fast det förstås ... det 
har ju funkat förut. Så visst, häng på! Men 
bara om du paddlar egen kajak!
–Självklart. 

TIDEN RINNER IVÄG och det börjar bli 
dags för Fredrik och Line att fortsätta resan 
ner mot Ljungskile. Efter en snabb visning 
hemma i tipin, så säger vi hejdå utanför. Där-
efter går jag in med Peikko och gör upp eld. 
Ljudet av asparna som susar utanför blandas 
med det svaga bruset av lågorna. Peikko 
gnager på en petflaska. Jag sitter vid elden 
och bläddrar bland minnen. Jag rättar till en 
vedbrand och tänker att det nog behövs fler 
människor som Fredrik i den här världen. 
Fler unga människor som vågar testa, som 
brinner för det de gör. Fler människor som 
Spegelbroder Eld. 3

FÄRDMINNE

Vatten har alltid haft en stor drag-
ningskraft på mig. Framförallt i 
fryst form eller från en trygg plats 
i båten, en kanot eller kajak. Men 

den här sommaren, då livet tagit en oväntad 
vändning och jag inte längre orkade paddla, 
ro, springa eller vandra, upptäckte jag att jag 
kunde ligga i vattnet och bara simma runt 
utan att bli trött. Att vattnet bar mig framåt 
utan ansträngning.  I glädjen över att ha hittat 
en fysisk aktivitet som min låga energinivå 
klarade av rotade jag fram mina barndoms-
simfötter, snorkel och cyklop i båthuset och 
blåste bort spindelväven. I ett försök att tvätta 
av gammalt intorkat frömjöl pulveriserades 

plasten och jag fick istället införskaffa ett 
splitternytt snorkelset från sportaffären i stan.  
Med min självtömmande hi-tech-snorkel med 
vågskydd utforskade jag sjön vid familjens 
stuga där jag tillbringade sommaren. När 
vassen var undersökt utan minsta spår av 
storgäddan, alla sjunkna stockar utforskade 
och klipporna längs bort på udden iakttagna 
från nya perspektiv hoppade jag ner i tjärnen 
på andra sidan sjön. Och där, under ytan, dök 
det upp helt ny värld framför mina ögon. I 
stället för gulbrunt var vattnet här turkos-
grönt, som den vackraste av iranska stenar. 
Och där nere, under vattenklöverns enorma 
rotsystem hittade jag slutligen gäddan: den 

som jag letat efter hela sommaren. Den stod 
alldeles stilla och rörde inte en fena. Bara 
tittade på mig från en armslängds avstånd. 
Fascinerande, och obehagligt stor på samma 
gång. Så nära. Jag kände mig som en tjuvtit-
tare som gjorde intrång i en annan värld som 
jag egentligen inte hade tillträde till. Samtidigt 
som jag fångades av den enorma känslan av 
frihet. Jag svävade tyngdlös i vattnet, kunde 
andas och samtidigt se allt det vackra som jag 
tidigare  gått miste om. Simglasögonen har 
fått en naturlig plats i ryggsäcken och jag kan 
varmt rekommendera en snorkelutflykt i ditt 
närmaste (bad)vatten. 3

Under ytan
I slutet av juli, när vattnet fortfarande var 26 grader varmt vid stugan 
i östra Jämtland tog jag med mig snorkel och cyklop till en närliggande 
tjärn. Där, under ytan i vad som vid en första anblick ser ut som en helt 
vanlig skogstjärn dolde sig ett paradis i skimrande turkosgröna färger.  

Text & foto: JENNIE WADMAN
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KRÖNIKA

Maria ”Vildhjärta” Westerberg hittar sina var-
elser i skogen. Genom att ge pinnarna ord och 
uttryck är hon både konstnär och en envis 
skogskämpe på sitt alldeles egna vis.

KRÖNIKA
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