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Vi kröp i säck med regnet smattrande mot vindskyddstaket och den sista glöden fal-

nande i eldstaden utanför.  Nästa morgon sken solen mellan träden och det ångade 

ur mossan på marken. Snart skulle våra paddlar åter bryta Nissans vattenspegel.

Foto: Alma Bågefalk
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Lyft över fjäLLet
Frida Söderlind, på bilden, berättar om 
en två veckor lång kanotfärd på Piteälven 
i färdreportaget på sidan 6.
Foto: Maria Ferm

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.

Ansvarig utgivare: 
Emma Jonsson Sandström

DeLa meD Dig!

Vi vet att ni är många i läsekretsen som 
gjort eller planerar tänkvärda, spännan-
de, 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.

Mejla redaktionen@vaglost.se eller ring 
070-481 66 67 (Emma Jonsson Sand-
ström)

Solen värmer sinne och kropp alltmer 
för var dag och med ljuset detta år 
kommer även Väglöst. 
Väglöst har vuxit fram under tid. 

Efter tankar och planer på olika håll samlades 
redaktionen på Sjöviks folkhögskola i början 
av året för att diskutera alla funderingar och 
idéer. Det blev en helg i inspirationens tecken 
där allt föll på plats och det som inte föll 
tryckte vi in på (rätt) plats. Här sitter du nu 
med resultatet!

Vi saknade en friluftstidning med fokus 
på det naturvänliga friluftslivet och en platt-
form där vi som vill leva friluftsliv i fri natur, 
bortanför den ohållbara samhällsinveck-
lingen, kan mötas. Vår önskan är att visa på 
alternativ till det kommersiella friluftslivet 
där utrustningen tar en allt större plats, även 
i dagsturen. Vi reagerar mot att många av 
de långfärder som görs är sponsrade expe-
ditioner där man ska vara ute längst, färdas 
fortast, klättra högst och leva mest extremt. 
Ett sådant friluftsliv bottnar i en tanke om 
att besegra naturen.

vår utgåNgSpuNkt är i stället det 
enkla friluftslivet. Vi ser inte friluftslivet som 
en aktivitet, utan som en tillfällig tillvaro. Det 
gör att fokus inte ligger i prestationen, utan 
på livet i sig. Det levs inte under extrema för-
hållanden eller långt borta, utan som ett rikt 
liv med enkla medel. Det rika livet handlar 
om att lära känna naturen och att uppleva. 
Att ha det bra och att vara helt och fullt i 

nuet. Enkla medel innebär att det inte är 
teknisk och moderiktig utrustning som står 
i fokus, utan kunskap om naturen och att 
de medel som används i största möjliga mån 
skall vara förenliga med målet. Kort sagt ett 
friluftsliv med naturen på naturens villkor!

Detta förSta Nummer av Väglöst 
bjuder på uppstudsiga lämlar vid Piteäl-
ven, praktiska tips om eldning på fjället, en 
inblick i hur gruvbrytning och gasutvinning 
hotar våra vatten, möte med Juha Rankinen 
och mycket mer. Läs och inspireras. I fram-
tiden vill vi självklart ta del av dina erfaren-
heter, idéer, platser, minnen och drömmar! 
Väglöst är en tidning av och för människor 
som tilltalas av det naturvänliga friluftslivet. 
Vi tar med glädje emot allt material och ser 
fram emot att få ta del av det. 

Nu har vi lagt isarnas knäppande, vinterns 
tysta skogar och gnistrande fjäll bakom oss. 
Framför oss finns sommarens gröna landskap 
och böljande vatten. Barfotagräset tar emot 
oss på sitt sedvanligt lena sätt. Nästippen har 
till och med börjat flagna av solbränna. Ut 
och lev i skog och fjäll, i med kanoterna i 
vattnet och följ med oss – på färd mot en 
bättre värld!

Eder hängivna redaktion
Alma Bågefalk, Lisa Behrenfeldt, Maria Ferm, 
Emma Jonsson Sandström, Bo Weslien, Emma 
Pettersson, Axel Löfsved och Carolina Sora-
bowska

 6 färdreportage 
Fyra vänner och en finsk lapphund 
bland fjäll och lämlar längs Piteälven.

10 aktuellt 
Om hotet mot våra berg, en skånsk 
seger och vad du kan göra.

14 porträttet 
Juha Rankinen om vildmarkslivets gåta. 

18 kultur 
Filmer om vardagsliv i avlägsna trakter 
och utställningstips i kungliga hufvud-
staden.

20 Stick och brinn 
Tips på hur du eldar på fjället och gör 
en riktig energibomb att ta med på 
färden.

22 färdminne 
Axel Löfsved minns en färddag på 
skidor.

23 krönika 
Bosse Weslien tänker framåt.

iNNehåLL

Nu börjar färden
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aLma BågefaLk 

Efter år av perspektivsö-
kande, ekosofistudier, ti-
piboende, vildmarksfärd i 
Kanada med mera känner 
Alma sig övertygad om fri-
luftslivets potential för att 
få oss att knyta an till vår 
omvärld, till naturen och 
våra medmänniskor. Nu 
testar hon att själv lära ut 
friluftsliv som vildmarkslä-
rare på Vildmarksgymnasiet. 
Förutom livet på färd gillar 
hon hantverk, foto, skriva, 
spex och svängig musik!

axeL LöfSveD

Axel tror att en ökad kopp-
ling till naturen är viktig att 
förmedla i dagens frikoppla-
de samhälle, och ser tidning-
en Väglöst som en chans att 
göra det. Idag är han bosatt 
på en liten gård i Bergslags-
skogarna där han är med 
och bygger upp ett små-
skaligt jordbruk och låter 
sina rötter växa sig fast. 
Grönsaksodling, skogsliv 
och ordvitsar är hans sätt 
att förgylla tillvaron. 

 

Bo WeSLieN

Bosse bygger dukade trä-
kanadensare och är intres-
serad av skogslivet, både det 
nutida och i ett historiskt 
perspektiv. Sedan många 
år tillbaka jobbar han som 
lärare i Friluftsliv – Hant-
verk - Ledarskap på Sjöviks 
folkhögskola. Han använder 
hellre anteckningsböcker än 
hårddiskar och spelar gärna 
musik som går att lära sig 
utan noter eller sångböcker.

CaroLiNa             
SoraBoWSka

Carolina har ägnat en inte 
obetydlig del av sitt liv åt 
att ströva i skogarna. Hon 
älskar att simma ute alla 
tider på året och sover gärna 
utomhus (men inte i tält). 
Carolina har arbetat som för-
fattarcoach. Just nu är hon 
gravid och nitton kilo fram-
tung. Framöver kommer hon 
att skriva i Väglöst om färder 
med små barn.

LiSa BehreNfeLDt

Lisa ägnar sig just nu åt att 
skriva en uppsats om vägle-
darpedagogiken, en utdra-
gen process då hon mycket 
hellre är ute själv än sitter 
inne framför datorn. Till 
vardags är hon naturskole-
pedagog och illustratör. Hon 
lever efter mottot att allt blir 
bättre av ett bad och har 
svårt att passera öppet vatten 
utan att hoppa i.

emma joNSSoN 
SaNDStröm

Förortsscout som fick upp 
ögonen för det närvarande 
och eftertänksamma frilufts-
livet på Sjöviks folkhögskola. 
För tillfället ofrivillig Stock-
holmsbo med siktet inställt 
på ett yrkesliv där ordbok 
och skrivregler kommer 
fungera som ledstjärnor, 
men jobbar hårt för att inte 
förlora kontakten med karta, 
kompass och omvärld. Gillar 
grammatik, ensamfärder och 
gränsöverskridare.

emma petterSSoN

Cyniker som gärna paddlar 
och i sommar har hon planer 
på att bygga klart sin kajak. 
Emma har ett intresse för 
fåglar och översvämningar 
och tillbringar yrkesvarda-
garna i den analoga delen av 
friluftslivet, nämligen med 
kartor av alla de slag.

RedAkTiONeN

maria ferm

Entusiast från västkusten 
som alltid längtar till havets 
väldiga vyer. Havets nycker 
fascinerar henne, men som 
friluftsmänniska har hon 
mött och uppskattat många 
delar av världens natur. De 
upplevelserna har fått henne 
att vilja vara med och sprida 
ett ödmjukt förhållningssätt 
inför omvärlden. Med vild-
marksfärd i Kanada som er-
farenhet spirar drömmarna 
om framtida långfärder. 
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fjällpaddling på 
piteälven

färDreportage

Text: FRidA SödeRLiNd Foto: MARiA FeRM

redan i januari hade vi bestämt oss för att vi skulle ge oss ut 
och paddla tillsammans och det var något med den oreglerade 
Piteälven som lockade. Att inleda paddlingen i fjällmiljö 
med ringa anslutning till vägnät och bebyggelse tilltalade 

oss. Älvens längd gav också möjlighet att paddla länge i samma vat-
tensystem och flexibilitet i val av upphämtningsställe vid anslutande 
vägar. Vi valde att sätta i kanoterna i Balvatnet i Norge för att därifrån 
paddla och bära längs det sjösystem som leder ner till Piteälven. 

Vi ville paddla i ett för oss lagom tempo och det kändes betryggande 
att även om vi skulle vilja paddla långa sträckor per dag skulle älvens 
längd inte hindra oss. 

Kyla steg från det otroligt klara vattnet och runt oss stod fjällen 
ståtliga och vackra. När vi paddlade över Balvatnet den första efter-
middagen låg sjön stilla. Vi gjorde läger där morgondagens lyft skulle 
ta vid och passade på att bli av med lite tung mat när vi åt upp en 
del av färskpotatisen och kokosmjölken till middag. Kvällen var ljus 

Ur en fullpackad bil klev vi, fem paddlare och en hund, ut vid Balvatnet 
nära Sulitjelma i Norge och mina underställsoklädda ben frös. efter en 
snabb lunch vid stranden tackade vi vår chaufför för skjutsen, sköt ut våra 
kanadensare i vattnet och siktade på två veckors paddling på Piteälven.

Piteälven bjöd på såväl gott fiske som vackra vyer. Tobias fick upp gott om rödingar. 
Nästa sida: daniel och hunden Jussi väntar i kanoten, redo för ännu en dags paddling.
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och tundravidderna enorma. Hunden Jussi hade fullt sjå med att 
bekanta sig med de otaliga lämlarna som han för första gången stötte 
på. När vi gick och lade oss fick vi släpa in honom i tältet och hans 
ögon stod i kors.

morgoNeN Därpå var det dags för det långa lyftet: sex ki-
lometer över fjället. Lyftet var en nödvändighet då vi valt att börja 
paddla så långt upp som möjligt i sjösystemet. Hela dagen bar vi, 
på allt tröttare ben och ryggar. Ögonen och själen fick i alla fall sitt 
när vi njöt av den vida utsikten och fnissade åt det ovanliga i att se 
kanoter uppe på fjället. Stigen vi vandrade på var tydlig till en början 
då bärandet gick uppför, men blev senare svårare att lokalisera då lut-
ningen gick neråt. Vi passerade den norsksvenska gränsen och till vår 
lättnad lyckades vi korta av lyftet lite, cirka en och en halv kilometer, 
genom att sätta i kanoterna i bäcken som leder till Mavasjaure och 
lina den sista biten till sjön. 

Ganska snart mötte björkarna upp och det blev lättare att hitta 
ved. En vecka in på färden hade vi kommit ner i ordentlig blandskog. 
Höstens nalkande visade sig i gulnade björklöv på mark och kvistar. 

Det var kallt i luften, men å andra sidan besvärades vi inte märkbart 
av mygg eller knott. Överallt dit vi kom möttes vi av mängder med 
lämlar, både döda och levande. Jussi förargade en hel del av dem och 
vid en av lägerplatserna fick vi noga akta våra steg för att inte bli 
utskällda av uppskrämda och rasande små gnagare.

vi Njöt av gott fiske! Harr, öring och röding mättade våra magar 
och extra väl mådde vi när vi använde vår behändiga röklåda som gav 
fin smak åt fisken. Kvällen då vi åt färskpotatis, rökt öring och vitlöks-
smör, minns jag allra bäst. Det hade varit en lång och blåsig paddeldag 
med en ofrivilligt lång paus på grund av inblåsning. I mörker och 
regn satt vi under tarpen och åt denna fantastiska middag! Mycket av 
fisket skedde samtidigt som vi paddlade, med ett drag efter kanoten. 

Nog hade vi givit oss ut för att paddla men det blev också många 
lyft under färden. Vi paddlade över flertalet sjöar och mellan dem var 
det oftast mindre och större fall som vi bar förbi. Varje dag fick vi göra 
minst ett lyft och totalt blev det närmare 15 stycken, men de flesta 
var som tur var korta och många av forsarna mellan sjöarna bjöd på 
fiske och vackra stunder av naturbetraktelse.

Jussi spanar. Sommarens många lämlar väckte hans intresse och när han klev i land fick de se upp.
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paDDLa piteäLveN

Sträcka: ca 90 km: Balvatnet (Saltdals kommun, 
Norge) – Mavasjaure - kuoddojaure – Falehaure - 
Tjeggelvas (Arjeplogs kommun, Sverige).
tid: 14 dagar (i semestertakt), 4-18 augusti 2011.
Start och slutpunkt: Bra iläggningsplats vid Bal-
vatnets norra strand och bra upptagningsplats i örnvik 
vid Tjeggelvas, bilväg ända fram på båda platserna. 

Vi kom in i en skön lunk och njöt av naturen och stillheten. Då och 
då stötte vi på några fiskare eller en sameby och under vilodagarna 
blev det kokosbollar, klädtvätt och slöjdande. Vädret var för det mesta 
grått och mulet men rätt som det var tittade solen fram och värmde 
gott. De sista dagarna regnade det envist och det blev allt svårare att 
hålla kläderna torra. Vi var inne i mitten av augusti och hösten kändes 
i luften och temperaturen. När vi skulle bli upphämtade av vår chauf-
för, i Örnvik vid Tjeggelvas, kändes det skönt att en varm dusch och 
torra kläder väntade. Några örnar (tror vi) cirkulerade högt över våra 
huvuden när vi paddlade in mot land och blev en minnesvärd bild av 
Örnvik som lockar till att återvända och fortsätta ner för Piteälven och 
till fler härliga naturupplevelser. Efter Tjeggelvas börjar själva älven 
och det är lång paddling kvar till dess utlopp i Bottenviken vid Piteå 
stad. Kanske blir fortsättningen i sommar ... 3

   Maria gräddar krabbelurer. kanoten har lagts till vila för natten.

Kä
lla

: 
SC

B
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var besvärliga!
Vad händer med Ronja Rövardotters skog? Vad händer med Nordens och Sveriges berg 
och sjöar? Vad kommer vi ha kvar att färdas i om skövlingen av naturen fortsätter? i 
det här numret av Väglöst möter vi två personer som valt att bekämpa den rådande 
naturförstörelsen. Först ut är kicki Myrberg som berättar om hur hon bestämde sig 
för att stoppa Shell från att provborra och utvinna gas ur alunskiffer i Skåne.

Text: CAROLiNA SORABOWSkA  Bild: PieRRe M ViNeLANd  Foto: LOTTA NORdSTedT 

kicki Myrberg var med och star-
tade heaven or shell. 

aktueLLt

kicki Myrberg: Det som hände, det var att 
midsommardagen 2009, då satt jag och 
drack kaffe i min trädgård, då stod det en 
man på min bro och sa så här: ”Vi ska borra 

där borta! Du kommer att få vattenprover före och 
efter från brunnen och vi kommer att ta kort på dina 
byggnader före och efter ...” Där stod jag fullständigt 
oinsatt. Jag fattade inte någonting och jag förstod 
inte vad jag skulle fråga om. 

Några dagar senare träffade jag några av mina 
grannar som hade precis samma upplevelse och där 
vid vägkanten började vi att fundera: Kan det verk-
ligen gå till på det här viset? Har vi ingenting att 
säga till om? Kan de bara komma och peka därute 
i åkern och säga: ”Där ska vi borra”?

Då tror man: Så kan det inte fungera i Sverige, i 
bananrepubliker möjligtvis men inte här! I princip 
kan man säga att hela bygden började jobba för 
högtryck. Det är min uppmaning till er. Trots att 
minerallagen ser ut som den gör, otillständig på alla 
sätt, man har ingen chans som helst att få rätt i lagen, 

så är min uppmaning till er: Var besvärliga! Det var 
nämligen vi.

Fram till att det händer lever man ju i illusionen 
att vi har starka miljölagar, att vi har rätten på vår 
sida. Men politikerna sa: Vi kan inte göra någonting 
och så vidare och så vidare. Jag tror att det är viktigt 
att man någonstans redan från början fattar att alla 
kan göra någonting. Man kan gå ihop, och man 
kan framförallt vända sig till politikerna och säga 
att såhär kan vi inte ha det! 

vi LevDe heLa tiden i tron att det måste vara 
så att lagarna står på vår sida, och sedan förstod vi 
ju ju längre tiden gick, att i alla instanser ... Jag tror 
att vi gjorde 157 överklaganden så långt det gick. 
För det första: Vi fick inte rätt någonstans! 
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Carolina Sorabowska: Ni vann inte några 
juridiska processer?

Kicki: Inte en enda, för så är det utformat, 
och det gjorde inte kommunen heller. Trots 
att det fanns lite motstånd så förstod kom-
munen att vi inte gav oss på den punkten, så 
vi skaffade en miljöadvokat så att kommunen 
drev det här ärendet så långt de kunde också, 
och förlorade i alla instanser. För det andra 
är det så att de här processerna kan pågå, de 
behöver inte vara färdiga utan företagen kan 
fortsätta göra vad de vill, därför att de där 
lagarna är utformade så att de får göra det 
oavsett vad rätten skulle komma fram till. 
Om vi nu skulle få rätt två år senare, så har 
de redan borrat och åkt härifrån.

Alltså det kändes fruktansvärt när de kom 
hit, när det var ett faktum. Och att ha den där 
förbannade borren dag och natt och höra det 
oväsendet och hela den upptrappningen som 
var när de byggde den här plattformen mitt 
i det här landskapet som jag känner ... Det 
kändes som att vi hade levt i Edens lustgård 
fram till den dagen. Ingen här som har varit 
med om det här litar ju någonsin på att vi har 
lagarna på vår sida.

Carolina: Hur långt ifrån där du bor var prov-
borrningen?

Kicki: Jag ser ut genom mitt köksfönster, jag 
såg det hela tiden. Det är fyrahundra meter 
rakt ut från mitt kök. Det här var på våren, 
du vet när det är fint och alla ska ut i sina 
åkrar och plöja, och då stod det någon absurd 
anläggning här.

Man fick över huvud taget inte komma in på 
området. När de upptäckte att vi var väldigt 
intresserade av vad som pågick satte de dit 
vakter, så det var som att bo i ett fort, man 
fick över huvud taget inte närma sig.

oroN här är fortfarande jättejättestor 
över vad som händer med vattnet, därför att vi 
vet, via de kontakter som vi haft med geologer, 
att det kanske kan ta upp till 70 år innan det 
de sprutade ner i backen här börjar synas i våra 
brunnar, för så ser berg-
grunden ut under oss.

Min närmsta granne, 
Bertil här, han kan inte 
vara hemma när de är 
där och tar vattenprov, 
han har ju lust att slå 
ihjäl dem alltså!

Jag tror att en av de 
stora anledningarna 
till att de lämnade det 
här stället var att det 
kostade dem otroligt 
mycket mer pengar än de hade tänkt sig. Du 
vet för varje överklagande vi skrev så hyrde de 
in en av de största advokatfirmor som finns i 
Stockholm för att svara på varje enskilt inlägg 
som vi vanliga enkla människor hade krattat 
ihop ... Och alla informationsmöten som vi 
krävde av dem där vi på något sätt läste lusen 
av dem. De hann inte till första sidan i sin 
powerpoint! De var helt översköljda av att 
folk redan hade information om hur det här 
fungerade. 

Carolina: Hur kändes det när lastbilarna 
började komma utanför ditt köksfönster?

Kicki: Man ville faktiskt bara gå och begrava 
sig, och man ville över huvud taget inte gå ut. 
Här är man van vid att våren är tiden när man 
är ute hela tiden och håller på och grejar och 
sådär. Alla gjorde i princip det nödvändigaste, 
men jag tror att vi kände oss dödade av att vi 
hade slagits så hårt. Vi hade ändå hela tiden 
hoppats på att någonstans måste vi få rätt och 

det fick vi ju inte. 
Men mitt under 

p rovbor rn ingen 
ordnade vi mani-
festationer: Vi sa 
till folk att ta med 
sig massa grejer och 
stå och bullra och 
skrika och ha sig. 
Det kändes som att 
vi måste göra någon-
ting där man får ur 
sig någonting, och 

då var de ju faktiskt livrädda därinne och hade 
poliskontakter och allt möjligt, jag tror att 
de kände att vi faktiskt hatade att de var här.

jag är förvåNaD. Fortfarande tycker 
jag att det är jättekonstigt att det inte är en 
större fråga på nationellt plan. Det är förö-
dande. Om man inser konsekvenserna av vad 
som håller på att hända, till exempel med 
Vättern och runt Vättern, och uppe i Norr-

”Så kan det inte 
fungera i Sverige, 
i bananrepubliker 

möjligtvis men 
inte här!”



12  Väglöst

botten och i Västerbotten är det så att man 
planerar gruvverksamhet i nationalparker. Det 
är horribelt!

Konsekvenserna får samhället ta hela tiden, 
av det som går åt helvete, och det gör det ju. Jag 
har precis suttit och läst nu ... Den här reger-
ingen har kommit med en ny mineralstrategi 
för de närmaste tre åren och det är hårresande; 
det är femtio miljoner på tre år som i princip 
bara går ut på att välkomna fler företag att 
komma hit, göra det lättare för dem! Det finns 
inte ett enda ord om skydd! Det är bara hur 
man ska göra det lättare på alla nivåer för att 
för att företag ska kunna komma hit.

heLa DeN Natur vi lever i är otroligt 
starkt hotad av hela mineralindustrin, och vi 

har absolut inte några starka miljölagar, det 
är en papperstiger och det är någonting som 
de fortsätter att stå och säga i alla instanser 
överallt, men det har ingen som helst bety-
delse när det kommer till juridisk verklighet. 
Ingen alls. Man förlorar alla strider som lagen 
är utformad nu.

Jag tror att alla svenskar tror att vi har till-
gång till skog och mark och rent vatten, och 
det är faktiskt en illusion. För låter vi de här 
företagen exploatera i den omfattning som de 
är på väg att göra nu, då kommer detta att 
vara borta inom tjugo eller trettio år. Förstör 
man grundvattnet i ett samhälle är det nästin-
till omöjligt att återskapa och det får otroliga 
konsekvenser.

Det kommer inte att finnas något kvar. Och 

Plattformen utanför kicki Myrbergs köksfönster. 

det är liksom den stora erfarenheten vi har 
gjort här, att om man bråkar med ett företag 
som Shell på det här sättet som vi gjorde så 
tror jag, eller jag är helt övertygad om, att det 
var därför de försvann härifrån. Vi blev helt 
enkelt för besvärliga. 

Mitt råd är att vara besvärlig mot alla 
företag! Men framförallt vända sig till poli-
tiker, både på riksplanet och på kommunpla-
net. De är väldigt ovana vid att bli uppringda 
och har väldigt lite kontakt med sina väljare. 
Bara ringa till dem och säga: ”Så här ser det 
ut hemma hos mig. Är det meningen att vi 
ska ha det så här? Skulle du vilja ha det så, 
att du hade ett helt borrföretag som står här 
fyrahundra meter ifrån dig och borrar och 
du kan riskera att du blir utan vatten i hela 
den här bygden? Det är så det ser ut!” Jag 
menar vi har utnyttjat alla lagens möjligheter 
att stoppa det här, och använt miljölagens 
varenda paragraf – och det har ingen som 
helst bärighet! Och då är det ju faktiskt så, 
att då måste man ändra lagarna.

jag tror att många lever kvar i den 
här Astrid Lindgren-drömmen, att man kan 
gå ut i Ronja Rövardotters skog och den är ju 
liksom på väg att försvinna den med. Skogs-
bolagen har industrialiserat skogen. Jag tror 
att de flesta lever i den idylliska illusionen 
därför att de är så långt ifrån det som verk-
ligen händer. 

Exploateringen av alla naturresurser är 
extremt driven. Man måste göra det väldigt 
tydligt, på alla plan, att den natur som finns 
kvar kommer att försvinna helt om vi inte 
bestämmer oss för att säga ifrån nu. 3
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vandra för vättern

Text: CAROLiNA SORABOWSkA
Maria Bergström är en av initiativtagarna till 
Vandra för Vättern. Foto: Finn Wiström

Maria Bergström, vad fick er att ta initia-
tivet till den här vandringen?
Vandra för Vättern är ett sätt att väcka upp-
märksamhet för gruvan som planeras vid 
Norra Kärr och för gruvfrågan i allmänhet, 
och så är det ett bra sätt att lära känna den 
här sjön och den här platsen. 

Kan du beskriva gruvfrågan i allmänhet?
Vi har en gruvboom i Sverige. Det är väldigt 
lätt för utländska företag att starta gruvor och 
det är någonting regeringen är väldigt positiv 
till. De negativa konsekvenserna för miljön 
är någonting som man också måste räkna in.

Vad kan det bli för negativa konsekvenser 
för miljön?

Gruvor är väldigt stora ingrepp i miljön. 
När man gör ett dagbrott, som man planerar 
utanför Gränna, tar man i princip bort en 
väldigt stor bit mark, man ändrar om otroligt 
mycket och det kan läcka ut eller komma upp 
saker som inte ska komma upp. 

Eftersom Norra Kärr är så nära Vättern, 
som också är väldigt viktig för dricksvatten-
försörjningen, är det många som menar att 
det är en för stor risk att ta!

Berätta om vandringen! 
Vi ska gå första halvan av juni, från Vadstena 
till Jönköping. Vi kommer att stanna på in-
tressanta ställen på vägen: i Norra Kärr, hos 
fiskeriföretag, turistverksamheter och folk 
som bor vid sjön. 

Vem kan delta i Vandra för Vättern?
Vi vill jättegärna att så många som möjligt 
hänger på! Även om man inte kan gå en 
vecka eller två veckor så kan man gå med en 
helg eller en dag. Om vi ordnar musikafton i 
Gränna kan man komma på den eller ... Alla 
är välkomna att delta på olika sätt!

Var hittar jag mer information?
På hemsidan,  www.vandraforvattern.se. Där 
lägger vi upp vad som händer och exakt var 
vi går så att man kan följa med. 3

i Norra kärr, vid Vättern mellan Gränna och ödeshög, har 
ett kanadensiskt gruvbolag för avsikt att utvinna sällsynta 
jordartsmetaller. Utvinningen skulle få förödande konse-
kvenser. För att väcka opinion och som ett sätt att demon-
strera mot projektet anordnar östergötlands fältbiologer 
en vandring i sommar.
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gamla spår på 
nya stigar

det började som en fråga: kan en modern, civiliserad nutidsmänniska lära 
sig se naturen på samma sätt som naturfolk ser den? Frågan växte och 
växte och förde Juha genom hyllmeter av litteratur, överlevnadskurser, till 
england och jobb med Ray Mears, genom djungler och öknar och till slut 
till en liten stuga i den djupa, småländska skogen. idag är Juha rektor på 
Vildmarksgymnasiet, en skola han själv varit med om att starta. Svaret på 
frågan tror han sig ha funnit och nu vill han föra insikten vidare till andra.

Text: ALMA BåGeFALk  Bild: LiNUS MALMqViST

porträttet JUhA RANkiNeN

på krokiga skogsvägar kör jag och kommer så småningom fram 
till den röda stugan i skogen utanför den lilla byn Unnaryd, 
på gränsen mellan Småland och Halland. Juha bjuder med 
mig in i köket och frågar om jag vill ha lite varm choklad. 

Vi småpratar lite medan Juha lägger ner en bit choklad och en klick 
honung i kastrullen med mjölk. När drycken är varm sätter vi oss vid 
köksbordet. Juha tänder några stearinljus. I vedspisen sprakar en eld. 
Jag frågar honom hur det började, detta med intresset för naturen 
och friluftslivet. Juha funderar en stund och börjar sedan berätta.

Han berättar om mamman, som växte upp på en liten gård djupt 
inne i de finska skogarna. Om sin egen barndom i Norrköping och 
hur familjen ofta var ute i skogen, plockade svamp, bär, promenerade, 

lekte. Han berättar om högstadietiden i Linköping, då skogen blev 
en fristad och en tillflyktsort. Om den snälle biologiläraren som tog 
med honom på fågelskådningar och utflykter utanför skolan. Men 
kanske var det först i gymnasiet det verkligen tog fart. 

– Då var jag rätt less på skolan och allt. Naturintresset hade jag 
nog egentligen alltid haft, men här kom det tillbaka igen, starkare 
än någonsin.

Juha började plöja böcker. Om naturfolk och Nordamerikas indi-
aner. Det var nu frågan väcktes, som har kommit vägleda Juha i livet. 
Kunde en modern, civiliserad människa som han lära sig se naturen 
på samma sätt som naturfolk ser den? 

– Och med se så menar jag inte bara se med ögonen, det handlar 
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om alla sinnen, kanske snarare om en känsla.
Frågan fortsatte växa i Juhas huvud, medan han tog studenten, 

gjorde lumpen och fick sitt första jobb som vaktmästare. På 80-talet 
kom överlevnadsvågen till Sverige och Juha såg en koppling till sin 
fråga. Han gick en två veckor lång överlevnadskurs i Årjäng, den 
längsta kursen som hållits i Sverige. Han berättar att han lärde sig 
mycket, men att det också var några saker han inte gillade. Det här 
med att bara genomlida, bara överleva. För naturfolken han läst om 
är det ju något mer. Det är ett liv.

Några år SeNare fick han nys om en annan kurs. Det handlade 
om forntida tekniker, en annan koppling och ett nytt område som 

Juha entusiastiskt fördjupade sig i. Efter kurserna fortsatte Juha läsa 
böcker och öva och utveckla de tekniker han lärt sig.

– Jag har nog alltid varit en ganska intensiv person. När jag väl 
blir intresserad av något fördjupar jag mig och slutar inte plöja förrän 
jag är mätt. Jag har alltid fyra, fem böcker på gång hemma om olika 
saker som intresserar mig.

Så småningom började Juha känna att han sugit åt sig det mesta 
som fanns att veta om överlevnad och forntida teknik i Sverige. Tankar 
fanns på att ta sig utomlands för att lära sig mer och få nya perspektiv, 
men några konkreta idéer hade han inte. Lösningen kom till honom i 
formen av en bok, skriven av en engelsman vid namn Raymond Mears.

– Ibland tvivlar jag starkt på ett det finns något som faktiskt kan 
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kallas slump, säger Juha. Detta var nämligen det enda exemplaret av 
den boken som fanns i Sverige just då. Jag hittade den när jag var i 
Norrköping för att hälsa på en kompis och gick och förströdde tiden 
i en bokhandel. Så chansen att just jag skulle hitta den boken, just 
där, var ju egentligen minimal!

Det som sedan hände var att Juha kontaktade Raymond Mears, fick 
veta att han hade en kursverksamhet hemma i England där han lärde 
ut bushcraft, gick en kurs med honom och en till och så småningom, 
blev tillfrågad om att hjälpa till. Det handlade 
till en början mest om handräckning och 
att kånka grejer, men Juha tackade ja och de 
följande åren var han över i England under 
en period varje år. 

1995 sa han upp sig från sitt jobb som 
vaktmästare och gick kursen Människa-
Natur-Teknik på Bäckedals folkhögskola i 
Sveg. Året därpå blev han anställd av Ray 
och flyttade till England. 

fram tiLLS Nu hade Juha bara varit 
intresserad av teknikerna och naturen för sin 
egen skull. Att stå i centrum och att lära ut 
hade aldrig intresserat honom. Men i och 
med jobbet bestämde han sig för att ge det en chans. Han upptäckte 
att han faktiskt tyckte om det och att han utvecklades och blev bättre. 
Tyvärr upptäckte han så småningom också att det fanns skillnader i 
vissa grundvärderingar mellan honom och Ray, vilket gjorde att Juha 
valde att lämna England och arbetet med Ray.

Han landade på Bäckedal. Han hade tur och fick tillfälligt jobb 
på skolan och strax därefter blev han erbjuden jobb som vikarierande 
föreståndare på naturskolan vid Omberg, ett jobb han trivdes mycket 
bra med. När det tog slut flyttade Juha med sin dåvarande flickvän 
till Halland. Juha sökte lite olika jobb och blev erbjuden jobb som 
tekniklärare på en högstadieskola i Hyltebruk. Vid det här laget hade 

han fått blodad tand på det här med att lära ut. Hans mål var att ta 
med sig sitt intresseområde in i skolans värld.

– Jag tänkte teknik, tja, det kan ju vara forntida teknik ... 

i Samma veva ringde Ray Mears fru från England. Rays framgång 
hade fortsatt (med bl. a serier på BBC, red. anm.), men han hade 
svårt att hitta bra kursledare till sin verksamhet. Han ville ha Juha 
tillbaka och efter vissa funderingar tackade Juha ja. De följande åren 

fick han ledigt från jobbet på skolan periodvis för 
att jobba i England.  

På Örnaskolan i Hyltebruk träffade Juha två 
kollegor som också brann för uteliv i olika former. 
De hade alla märkt att människor, både i stan och 
ute på landet, tappade relationen till naturen och 
det var en utveckling som oroade dem.  De tre tog 
initiativet att starta upp elevens val vildmarksliv på 
skolan. Där erbjöds eleverna att testa på friluftsliv, 
fiske, jakt, slöjdhantverk, forntida tekniker, ja allt 
det som i engelskan gick under begreppet bushcraft, 
men som de tre valde att översätta till vildmarksliv.

Det blev succé och intresset växte för varje år. 
En idé väcktes om att starta en gymnasieskola med 
vildmarksinriktning. Idén fick stort stöd och 2003 

fick de lov att börja projektera. Hösten 2004 startade gymnasiet.  Det 
blev ett naturbruksgymnasium med lokala kurser beläget i Unnaryd, 
två dryga mil från Hyltebruk, på andra sidan länsgränsen till Småland. 
Här fick eleverna bo på internat och kunde välja mellan inriktningarna 
jakt och vildmarksliv.

i eNgLaND BeStoD arbetet av helg- och veckolånga kurser samt 
2-3 veckor långa expeditioner till olika miljöer, öken, regnskog och 
vintertid till norra Sverige. Juha avancerade från lärling, till instruktör 
och personalchef och blev slutligen erbjuden att bli chef över hela 
kursverksamheten, med den högsta lön han tror att han någonsin 

”Genom frilufts-
livet blir vårt 
beroende av 
naturen och 

andra människor 
tydligt. ”
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juha raNkiNeN

Bor: Utanför Unnaryd.
ålder: 44 år. 
Senast lästa bok: ”A Little Nostalgia For Freedom ― Living Life to the Full” av Steve Bonham.
Lyssnar gärna på: Andra människors berättelser.
Bästa friluftsmat: Chili och fältugnsbakat vitlöksbröd.
Bästa stunden en färddag: Tidig morgon med en kopp kaffe vid elden, tänkande och reflekterande.

kommer bli erbjuden. Då hade Juha alltså tre parallella jobb, högsta-
diet, gymnasiet och jobbet i England. Dessutom hade Juha och hans 
sambo köpt ett renoveringsobjekt till hus, som tog upp all ledig tid. 
Han avböjde erbjudandet. 

– Mitt nej skakade nog om Ray rejält. Men pengar är och har 
aldrig varit det som driver mig. Vid det laget kände jag mig väldigt 
splittrad och jag var less på att tillbringa så mycket tid på flygplatser. 
Jag kände att jag behövde ha en plats och ett fokus och jag kände att 
Vildmarksgymnasiet också behövde det. Det är ett beslut jag aldrig 
har ångrat.

DärmeD iNte Sagt att Juha trappat ner på sysselsättningar. 
Just nu är tanken att han till sommaren ska ta en kandidatexamen i 
biologi. Han jobbar också en del med att ta ut studenter på Halmstad 
högskola, projekterar för att starta upp en naturskola i Hylte kommun 
och sedan ett halvår tillbaka är Juha Vildmarksgymnasiets nye rektor. 
Det var ett steg som inte var självklart att ta; att gå från att tillbringa 
15-20 veckor om året utomhus till att tillbringa en stor del av tiden 
inne på kontor och att bli chef över sina kollegor. Men det var också 
en chans att kunna påverka på ett högre plan, och ledarskap är viktigt, 

tycker Juha. Han menar dessutom att den nya yrkesrollen inte alls 
innebär att han lämnat friluftslivet.

– Friluftsliv är lite som till exempel de asiatiska kampsporterna, 
eller egentligen kampkonsterna. Det börjar på ett fysiskt plan, sen får 
man flyt, behöver inte tänka på vad man gör längre. Då börjar det 
övergå till ett mentalt plan och så småningom till något andligt eller 
spirituellt. Då är det inte längre en hobby eller en fritidsaktivitet – utan 
en hel livsstil, som påverkar alla tankar, alla val och hur man lever!

Jag frågar om det betyder att han hittat svaret på sin fråga. Han 
svarar jakande och menar att han ser på naturen och på livet på ett 
helt annat sätt nu. Och – han tror att de flesta som tillbringar mycket 
tid ute och reflekterar förr eller senare hamnar där. 

– Genom friluftslivet blir vårt beroende av naturen och andra 
människor tydligt. Vi upplever vad vi behöver för att känna lycka 
och känner ödmjukhet inför livet. Att möta och övervinna motstånd, 
som man gör i livet ute, ger också självkänsla, en äkta sådan och tar vi 
med allt detta in i vardagen kan vi uppnå en förändring inifrån. Det 
är vad jag tror behövs för framtiden och det är det jag ser som stora 
värdet med friluftsliv! 3
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regi: Dmitry vaSyukov, WerNer herzog 
proDuktioNSår: 2010
SpeLtiD: 90 miNuter

i DeN här filmen får vi följa trappers, pälsjägare, i 
byn Bakhtia på den sibiriska taigan under ett år. För att 
klara de kärva förhållandena och kunna jaga så effektivt 
som möjligt använder de en salig blandning av moderna 
och uråldriga tekniker: snöskotrar, handgjorda skidor och 
trädstamsbåtar med utombordare.

De porträtteraDe päLSjägarNa talar 
mycket om sin egen syn på livsstilen och hur de ser på 
relationen mellan sig själva och djuren de omger sig med. 
Hunden är en viktig jaktkamrat, och vi får en ingående 
redogörelse för hur en hund bör väljas ut, uppfostras 
och hållas och vad en pälsjägares hundskötsel säger om 
honom. 

Faktum är att det i filmen pratas betydligt mer om 
byns hundar än om dess kvinnor (och övriga invånare 
som inte är pälsjägare). Det är lite trångsynt och lämnar 
en del luckor i handlingen – deras arbete borde vara en 
förutsättning för att jägarna ska kunna vara borta från 
byn halva året i sträck.

på Det Stora hela är Happy people en mycket fasci-
nerande skildring av (en del av) ett folk och ett levnads-
sätt, och det tillför en känsla av närvaro att ”huvudper-
sonerna” själva får komma till tals mycket istället för att 
en berättare för monolog under hela filmen.

Alone in the wilderness och Happy people: A year in the taiga är två filmer som 
speglar människor i samvaro med naturen, ett idag annorlunda sätt att leva. Filmerna 
är gjorda med ödmjukhet inför personerna de porträtterar och huvudpersonerna 
får själva berätta om det som händer på filmduken. Livet bestämmer dramaturgin. 
Väglöstredaktionen har sett två filmer som utmanar både samtidens levnadssätt 
och synen på hur filmer ska vara uppbyggda.

Två filmer om 
ett annat sätt att leva

happy people: a year in the taiga

kuLtur

Text: eMMA JONSSON SANdSTRöM Foto: MARTiN LARSSON

Bilder är från när Martin Larsson till-
bringade en månad tillsammmans med 
en pälsjägare norr om Omsk, i Sibirien.
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på NorDiSka muSeet i Stockholm 
pågår nu en liten utställning om kvinnlig 
friluftsutrustning under åren 1880 – 1940.  
En spännande tidsepok, präglad av både den 
kvinnliga frigörelsens början och många nya, 
krävande skönhetsideal. Mycket vadmal, 
träskidor och fina ylletröjor utlovas!

Utställningen har öppet 8/3 2013 – 1/12 
2013. Inträdet är 100 kronor per person 
över 18 år, och gratis onsdagar efter klockan 
17.00 (ej juni – augusti).

kvinnliga friluftare på Nordiska museet

regi: BoB SWerer
proDuktioNSår: 2004
SpeLtiD: 57 miNuter

DiCk proeNNeke iNLeDer sin film med att förklara sin 
längtan: ”I wanted to do it, not just dream about it.” Han vill se 
om han kan leva mitt i Alaskas vildmark under ett helt år. Han 
är den enda mänskliga varelsen på mils avstånd, och med sig har 
han mat och en del verktyg till sitt bygge. Och vilket bygge det 
blir! Han är otroligt skicklig med sina handdrivna verktyg, och 
mycket av materialet hittar han i närheten. Han jagar, odlar, röker 
kött och samlar ved inför vintern. En vinter som skulle komma 
att bli många fler – Dick blev nämligen kvar i 30 år!

fiLmeN är gjorD av Bob Swerer efter Dicks död, hopklippt 
av de Super 8-filmer han tog av sig själv under byggnadstiden. 
Den innehåller mycket vackra naturscenarion, hisnande impo-
nerande hantverksskicklighet och många kloka tankar från Dick, 
som också ger en del handfasta snickartips under filmens gång. 

alone in the wilderness

Saknas gör däremot ett större sammanhang; man blir nyfiken på hur 
hans mat och utrustningr forslas dit, vem som står bakom det och vad 
han själv har för bakgrund. Det påverkar känslan av om man skulle 
kunna göra något liknande själv eller inte.

Söker maN eN regelrätt instruktionsfilm i hur Proenneke fak-
tiskt genomförde sitt äventyr blir man alltså kanske lite besviken. 
Men är man intresserad av ett spännande människoöde och vackra 
naturbilder är Alone in the wilderness ett mycket bra sätt att tillbringa 
en timme inomhus.

”I wanted to do it, 
not just dream 

about it.”

Fotograf okänd, ur STF:s arkiv Nordiska museet
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StiCk oCh BriNN - Praktiska tips för livet på färd

energi på 
fjället

en energiproppad favorit till fjäll- eller vinterturen. 
Som alvernas lembasbröd, bortsett från vikten. 
Innehåller både snabb och långsam energi och 
passar till både lunch och fika. Går att variera i 

oändlighet. Här är receptet!

fjäLLfjoDDLar (30 St):
12 dl havregryn
6 dl rågmjöl
6 dl bovetemjöl (rostat)
200 g nötter (hackade & rostade)
2 dl frön
2 msk brödkryddor
6 dl vetemjöl
500 g smör
6 dl mörk sirap

gör Så här:
1. Blanda alla torrvaror utom vetemjölet.
2. Smält smöret och blanda med sirapen.
3. Häll ihop det våta och det torra. Blanda. Låt stå en stund.
4. Blanda i så mycket vetemjöl att du kan forma en boll där 
inte fukten tränger ut mellan fingrarna när du pressar den.
5. Lägg i långpanna och skär i lagom stora bitar.
6. Sätt in plåten i kall ugn. Grädda på 175- 200 grader i 
30- 40 min eller på 100 grader i 3- 4 timmar. Korta tiden 
gör dem mjukare, medan långa gräddningstiden förlänger 
hållbarheten.
7. Kyl långsamt.
8. Förvara torrt, mörkt och svalt.

variatioNSiNSpiratioN:
Byt ut mjölet eller kryddorna mot andra sorter. Peppar-
kakskryddor är en hit! Nötter och frön går att blanda och 
variera. Testa cashewnötter, mandlar, hasselnötter, jordnöt-
ter, paranötter, valnötter, pumpafrön, linfrön, sesamfrön, 
solrosfrön och så vidare. Det är inte heller dumt med torkad 
frukt, kokos och varför inte choklad eller smulade diges-
tivekex?

Lycka till!

Text och foto: ALMA BåGeFALk
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Banan är enkelt att torka hemma och 
fungerar utmärkt som färdsnacks 
eller vardagsgodis. Som vid all tork-
ning är grundprincipen att placera 

frukten luftigt och gärna vid lite högre tem-
peratur än vanlig inomhustemperatur. Har 
du plats ovanför kylskåpet så brukar där vara 
extra varmt. Vid torkning tenderar bananer 
att mörkna i färg, vilket dock inte påverkar 
smak eller kvalitet. 

BaNaNBitar: 
Skär bananer i skivor eller längder och placera 

dessa med mellanrum på myggnät eller annat 
välventilerat underlag. Ställ dem på torr plats 
tills de inte klibbar mot fingrarna. Det brukar 
ta ca en vecka. Vänd dem gärna efter några 
dagar.

BaNaNruLLar: 
Mosa bananer i en skål. Bred ut moset tunt 
(ca 2-3 mm) på bakplåtspapper och ställ på 
torr plats. När kakan tycks hålla ihop kan du 
vända den upp och ner för snabbare torktid. 
Låt stå totalt ca en vecka eller tills det inte 
klibbar mot fingrarna. När kakan är torr rullar 

du ihop den och skär i skivor. 
Torkad banan kan varieras i oändlighet. 

Testa att blanda i sesamfrön, citron eller 
kokos i smeten till bananrullar, eller blanda i 
kryddor som kardemumma eller vanilj. Det 
går också att mixa bananen med någon annan 
frukt efter eget tycke. De flesta andra frukter 
och bär lämpar sig också väl för torkning. Våra 
favoriter är hallon och mango. Experimentera 
hej vilt!3

hemtorkad banan 
i flera varianter

Text: MihALiS kALAVROS och MAJA AGNeMO

riseld och stenbak
Text: MARiA FeRM  Foto: ALMA BåGeFALk

Då du passerar trädgränsen kräver 
eldmakandet lite mer pyssel. Det 
går åt stora volymer dvärgbjörk- 
och videris för ett soppkok. Röt-

terna är sega och du kanske inte vill slöa ner 
din kniv på att karva i dem. En ovärderlig 
tingest i detta sammanhang är sekatören; 
enkelt knipsar du ihop en famn ris!

Att ställa grytan direkt på eller i riselden 
kan försvåra matningen av ris. Vanan att 
hänga grytan på en trefot får sig en utmaning 
i så här trädfattiga områden. Om du inte är 
sugen på extra träning, bärandes runt på en 
trefot, är mitt förslag att ta med ett ugnsgal-
ler. Man bygger helt enkelt upp tre väggar 
av sten och kan därpå lägga gallret. Förutom 
att hålla uppe gallret skyddar väggarna också 
från vind. Från den fjärde sidan kan man 

sedan smidigt lägga på mer ris i elden. 
Ugnsgaller är alltså bra till mycket, men 

ibland kan gallret behöva lite hjälp på traven 
för att fungera optimalt. När en fors så oläg-
ligt slukade all köksutrustning under en pad-
deltur fick vår paddelgrupp en utmaning i 
matlagningen. Innan dess hade vi stekt allt 
vårt bröd i stekpanna, men nu var vi tvungna 
att börja baka dem på ett ugnsgaller. Detta 
resulterade i viss vidbrändhet och det var 
svårt att få helt genombakat bröd. Efter en 
tid kom vi på stenbakningen. Vi lade ca tre 
centimeter tjocka, relativt flata och stora 
stenar på gallret. När de hade blivit varma 
gräddade vi bröden på dessa. Stenarna håller 
en relativt jämn och lagom temperatur även 
om elden brinner lite ojämnt. Bröden blir 
härligt gyllenbruna och genombakade! 3

Ska du ut på kalfjället och elda i sommar? här får du några tips på hur du 
kan göra eldandet i karga marker så effektivt och nöjsamt som möjligt.
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färDmiNNe

vildmarkspulsen                            

dag 10
23 februari 2013
Böltjärnsåsen - 
Näskilskölen

klockan ringer strax 
innan det blir helt 
ljust. När vi börjar röra 
oss i tältet snöar nattens 

kondens ner över oss. Kläderna är 
kalla men kroppen är varm. Ute 
ser vi silhuetten av fjällen som vi 
kom från igår. Det är en vacker 
utsikt att beskåda medan gröten 
kokar upp. Jag sitter på liggun-
derlaget och låter kroppen vakna 
av frukost och en kopp kaffe 
medan vi småpratar om vädret. 
Vädret är viktigt här. Idag ser 
molnen inte så hotfulla ut och 
sikten är bra. 

När ryggsäckarna och pul-
korna är packade tar vi en koll 
på kartan tillsammans innan vi 
ställer oss på skidorna för ännu 
en färddag. Vi fortsätter gårda-
gens kurs åt nordost för att runda 
höjden som vi har strax söder om 
oss. Att röra sig på vintern är helt 

annorlunda än på sommaren. 
Färdvägen väljs utifrån höjdkur-
vor och öppen terräng istället för 
att följa stigar. Det ger en annan 
frihet än fotvandring, och har 
helt andra begränsningar. 

Nu har vi lämnat kalfjället 
och det kuperade moränlandska-
pet bakom oss. Här breder istäl-
let ett platt myrlandskap ut sig 
framför oss och vi kan skida på 
med bra flyt den här dagen. Två 
personer turas om att spåra och 
de andra två drar varsin pulka 
med tält och mat i. 

Snön bär bra på de vindpinade 
myrarna och de enda vi möter är 
ensamma tallar som väcker frågan 
varför de har hamnat just där. 
Landskapet är vitt och vidsträckt. 
Färden går över en lätt stigning 
och korsar ett renstängsel innan 
vi stannar till för fika i lä bakom 
ett videsnår. Enligt kartan är det 
en bäck här men den vilar nu, 
djupt nerbäddad. Det blåser på 
ganska bra och molnen skyndar 
förbi. Det går att hålla en jämn 
takt över det öppna landskapet 
och både blicken och tankarna 

kan röra sig fritt. Men att termo-
metern på ryggsäcken visar runt 
noll grader ger en viss oro för att 
få klabbföre på eftermiddagen. 

När solen bryter igenom 
molntäcket bestämmer vi oss 
för att stanna och äta lunch. Ba-
dandes i sol och i glada samtal 
äter vi soppa med de energirika 
fjällfjoddlarna till. Precis när vi 
är klara att åka vidare går solen i 
moln igen. Det gör att vi klarar 
oss undan klabbföre den här 
dagen!

efter måNga timmar 
på skidorna tar vi oss till sist ut 
ur Långfjällets naturreservat. Vi 
slår ett läger och gör upp en eld 
där vi kan torka våra kängor och 
laga vår mat. 

Medan mörkret faller blir vi 
sittandes i samtal runt elden. När 
skogsridån är svart och de första 
stjärnorna dyker upp kryper vi 
in i tälten och lägger oss i sov-
säckarna med vetskapen att mor-
gondagen kommer att bjuda på 
precis samma rytm, men med 
helt nya upplevelser. 3

Text: AxeL LöFSVed  Foto: MARiA FeRM

Vy mot Rävtjärnsvålen.
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Tänk framåt, 
hämta bakåt!

kröNika

BOSSe WeSLieN

Det är när vi tänker i helheter som 
vi kan förstå poängen med att leva 
enkelt. Tillvaron blir präglad mer av 
mångfald än av komplikation. Na-

turvänligt friluftsliv utgår från att livet ute är 
just ett liv och inte bara en aktivitet. Vi kan 
låta oss inspireras till ett ”grönare” liv i en tid 
då vår livsstil – konsumtionsvanor, stressnivå, 
kunskapssyn – hotar att ödelägga jorden och 
vår värdighet.

Jag vill påstå att vi nu lever i en unik tid, 
då vi tillhör en växande rad av generationer 
som förlorar mer praktisk kunskap än vi 
skapar. Färdigheter som förr var nödvändiga 
för det dagliga livet försvinner ju när det inte 
längre är behov för dem. Lättillgängligheten 
till information i dagens samhälle bidrar till 
att kunskaper och färdigheter efter hand be-
traktas som konsumtionsvaror. Detta skiljer 
sig mycket från äldre tider då kunskap och 
praktiska färdigheter förmedlades handfast 
till nästa generation genom ett dagligt möte 
med naturen. Livet var lokalt förankrat och 
de material man använde kom ofta direkt från 

ens egen omgivning. Idag när produktionsme-
toder effektiviseras och möjligheterna att köpa 
färdiggjort ökar förändras vår relation till pry-
larna, och färdigheterna i att tillverka redskap 
och utrustning försvinner. På samma sätt är 
förmågan att vårda och reparera det man har 
en utdöende konst. Går en pryl sönder – köp 
nytt! Inte sällan blir just det nödvändigt för 
att kvalitén är så låg – det går helt enkelt inte 
att reparera. 

meN De kuNSkaper som människor 
förr fick genom att leva närmare naturen kan 
om de återerövras ge friluftslivet en djupare 
mening. Att införliva de snart bortglömda 
kunskaperna från förr i friluftslivet såväl som 
i det dagliga handlar inte om att sträva bakåt 
utan är kanske en nödvändighet för att vi ska 
ha en framtid.

Ta yxan som exempel. Den är i många 
fall ett mångsidigare och lättare alternativ än 
sprit- eller fotogenköket. Elden ger dessutom 
ljus och värme, men ställer krav på att man 
behärskar elduppgörning i skiftande situatio-

ner. Veden är dessutom närproducerad och 
förnyelsebar. Ett långsiktigt alternativ till de 
”moderna” och modeanpassade köken drivna 
av denaturerad sprit eller processad olja. Kun-
skaper om tillagning, konservering och för-
varing av mat minskar behovet av frystorkat 
och annan industrimat. De gamla praktiska 
färdigheterna kan, när vi tar dem i bruk igen, 
bidra till att fördjupa naturupplevelsen och 
minska antalet kilon som bärs på ryggen eller 
packas i kanoten.

De krav på utrustning – tillverkade i na-
turmaterial som skinn, ull och bomull – som 
formulerades av friluftsrörelsen i början av 
förra seklet är faktiskt giltiga i de flesta fall 
även i dag. Utrustning i naturmaterial är ofta 
lättare att reparera under en färd än utrustning 
tillverkad av nyare material och har i regel 
större slitstyrka och mångsidighet. Om kun-
skaperna och utrustningskraven ökade skulle 
marknadens makt över oss konsumenter med 
tiden minska, och utrustningen efterhand bli 
mer ändamålsenlig och mindre präglad av 
modetrender. Och naturen skulle må bättre!
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