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När vi kröp ut ur tältet lyste solen på fjällen överallt runtomkring och dalriporna 

skrockande bland björkarna. Det var bara-underställströja-varmt när vi for längs 

Storulvån ner mot fjällstationen. Bländande sol och som pricken över i, som 

grädde på moset, som det enda som kunde göra det bättre så hittade vi öppet 

vatten att bada i jag och Linda.

Foto: Jennie Wadman Text: Lisa Behrenfeldt
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PÅ VÄG MOT SYLARNA
Jämtlandstriangeln är en av fjällens mest 
välbesökta leder. I färdrepotaget på sidan 
6 skidas det längs en annan vältrampad 
led.
Foto: Johan Ahlgren

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

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

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.

I Norge har man uttrycket ”mörketid” och 
det är i allra högsta grad den tid vi är inne 
i nu. Solen når inte längre än just över 
horisonten, långa timmar med skymning, 

kallt och ruggigt. När det är mörketid, säger 
norrmännen, måste man passa på varandra 
lite extra och ”kose sig”. Somliga föredrar 
att gå i ide i väntan på våren, men för andra 
innebär snö och kyla nya möjligheter ute. 
När höstens klara färger har tynat och den 
grå verkligheten har frusit till får vi äntligen 
nya landskap och formationer. Det är nya 
mjuka former som bäddar in och stoppar 
om. Snö som ger lite extra ljus under mörka 
vinternätter och gnistrar uppmuntrande när 
solen tittar fram. Naturen har renoverat och 
möblerat om: nu är det vitt och fräscht som 
gäller. 

Alla ser det dock inte så. I kulturen har 
tomten av någon anledning lämnat vintern i 
händerna på andra figurer med mera dunkelt 
budskap. Den eviga vinter som råder bakom 
muren i Game of thrones, Vita häxan i 
Narnia, Död snö och Day after tomorrow 
är bara några exempel på hur vinter som fond 
sprider ondska runt sig. 

Vad är det för bild som vi vill ha av vintern 
och vad är det för bild som vi matas med? I 
Karlstad fanns för några år sedan ett projekt 
där tonårstjejer fick prova på olika saker, som 
att spela i band eller skriva. Vi var då under 
en helg ute i en stuga i skogen. Det var någon 

meter snö. När tjejerna hade varit utomhus 
hela dagen upptäckte de att de inte frös trots 
att det var snö. Då blev det plötsligt ingen 
hejd på dem och de byggde snöskydd under 
en gran och hängde där hela kvällen. Som 
vanligt är boten på en rädsla att utsätta sig för 
det. Må så vara att det är -20° och midvinter. 

ÄR VINTERN ETT HOT eller en möj-
lighet i din värld, och hur kommer det sig 
att du tycker så? Enligt Pia Skoglund, som 
vi inför det här numret har träffat för ett 
samtal om ekofilosofi, är det avgörande att 
vi ibland stannar upp och vrider och vänder 
på vår verklighetsuppfattning. Fortsätter alla 
att bara köra på i samma spår kommer vi 
aldrig att lyckas ändra mänsklighetens kurs 
mot miljökatastrofer. 

I det här numret får du träffa några som 
vänt och vridit, och som gått från tanke till 
handling. Precis som med rädslan för kyla 
gäller det ibland att utmana den allmänna 
uppfattningen. Oavsett om det handlar om 
att blockera en provborrning, vägleda männ-
iskor mot en hållbar natursyn eller att packa 
tältet i pulkan istället för att övernatta i de 
bekväma stugorna längs Kungsleden.

Allt gott och god tur,

Emma Pettersson
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REDAKTIONEN

LINUS  MALMQVIST

Linus tycker om att stryka 
färg på ytor med alla tänk-
bara föremål som kan färga 
av sig. Han drömmer om 
en plats för ett timmerhus 
och en kanot, men tänker 
inte stressa för att uppfylla 
drömmen. Just nu löneslavar 
Linus i Göteborg, men han 
har en cykel som fungerar 
utmärkt som transportmedel 
ända tills naturen omsluter i 
en kram. Linus är Väglösts 
porträttecknare. I det här 
numret har han ritat Pia 
Skoglund.

 MEDARBETANDE 
FRILUFTARE 

Sitter du och har funderingar 
på friluftsliv eller gjort en 
färd du vill berätta om?
Förslag på artiklar eller tips 
på finurliga färdlösningar? 
Eller vill du komma och 
hjälpa oss spåna inför nästa 
nummer?
Både stort och smått är väl-
kommet, tillfälliga eller lång-
variga förbindelser.

redaktionen@vaglost.se

?

TEXT OCH BILD: ILLUSTRERAD IDROTTSBOK (1888) AV VIKTOR BALK.

Det hänger på hoppet

ATT ”STOMPA” EN LANDNING är snyggast. 
Det innebär att du landar på skidorna i bra balans 
och åker vidare utan att någon kroppsdel vidrör 
snön. Är underlaget fast är stompning relativt enkelt 
– i alla fall i teorin. Landa bara mitt på skidorna och 
var smidig som en katt. Om underlaget däremot är 
mjukt eller bristande är det knepigare. Då bör du 
helst landa med lite bakåtvikt för att inte snubbla 
framåt när skidorna sjunker ner i snön. Att stompa 
landningar i luriga fören är otroligt svårt.
 

ETT TRYGGT ALTERNATIV till stompningen 
är den så kallade höftningen. Denna klassiker går ut 
på att man tar smällen från landningen i fyra steg: 
skidor, knän, höft och rygg. ”You gotta roll it out”, 
säger amerikanerna. Att höfta en landning är ett 
förhållandevis säkert sätt att landa efter höga drop. 
Genom att ta landningen i fyra steg och sedan studsa 
upp på skidorna igen dämpar man nedslaget utan 
att förlora kontrollen. Farten bromsas dessutom ef-
fektivt vid en höftlandning trots att skidorna förblir 
i fallinjen. 

I allmänhet söker man att göra ett hopp utför ett 
tvärstup så kort som möjligt. I Norge har man 
emellertid vid utvecklingen af det s.k. längd-
hoppet gått i motsatt riktning. Ungefär midt 

i backen anlägges en vågrät eller något litet slut-
tande afsats, 1-2m. hög, och från denna afsats göres 
hoppet. Då nämligen skidlöparen i hvinande fart 
kommer till afsatsen hukar han sig ner på 1 meters 
afstånd från stupet, samlar i ett nu hela sin kraft 
och tager ett språng på ungefär ½ m. i höjden samt 

sväfvar i nästa ögonblick, utsträckt i hela sin längd 
fram genom luften, för att 20-30 m. från afsatsen nå 
marken mjukt och spänstigt på böjda knän, insvept 
i ett moln af yrande snö, men sedan skyndsamt 
resa sig och fortsätta färden. För utförandet af ett 
sådant hopp erfordras kraft och spänstighet, mod 
och besinning i högsta grad, och på åskådare utöfvar 
det en hänförande verkan, som yttrar sig i andlös 
spänning under luftfärden och i jublande bifallsrop, 
då hoppet är klareradt.

Lyckas med landningen
TIPS FRÅN OFFPISTÅKAREN JESPER RÖNNBÄCK, HÄMTADE UR ÅKA SKIDOR (2009).
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Foto: David Engström
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Kungsleden 
på skidor

FÄRDREPORTAGE

Text: DAVID ENGSTRÖM

Det var de första dagarna i april och 
för att hinna i tid till Abisko som var 
målet med färden var vi tvungna att 
förflytta oss lite drygt 20 kilometer 

per dag under 20 dagar. Det var den tidsra-
men vi hade att förhålla oss till. Ingen större 
konst tänkte vi som båda är vana skidlöpare. 
Under färdens gång skulle det dock visa sig 
att många oplanerade händelser skulle påverka 
vår framfart. Det kunde handla om allt ifrån 
skavsår och utmattning till klabbföre, skack-
elhaveri och oväder. 

Vår utrustning bestod av var sin Segeba-
den träpulka, skidor, stavar, reservstavar, yxa, 
primuskök, bränsle, tält, förstärkningsplagg 
och en massa mat. Sebastians kupoltält fung-
erade utmärkt som vårt tillfälliga hem och 
tog inte så stor plats när vi slagit upp det, 
vilket vi uppskattade vid tillfällen när det var 
mycket snö att skotta undan. Det var också 
en viss frihet i att ha ett självstagande tält som 
inte alltid krävde lika många fästen i snön. 
Vi hade valt olika skidalternativ. Jag hade ett 
par gamla militärskidor av trä med stålkant 
medan min kamrat hade hyrt mer moderna 

plastskidor och turpjäxor. Det visade sig 
snabbt att plastskidorna gled bättre än mina 
nytjärade träskidor men emellanåt var det en 
större fördel att dra pulkan efter träskidorna, 
som erbjöd mer friktion mot underlaget än 
vad plastskidorna gjorde. 

EN DEL AV MATEN vi hade med oss 
var köpta frystorkade påsar och en del var 
mer färsk med allt ifrån falukorv, lök och in-
gredienser till bröd som vi bakade. Mycket 
av energin vi fick i oss kom också från våra 
hemgjorda energikakor. I grunden var det 
ett recept på knäck som blandades ihop med 
havregryn, nötter och russin. Energikakorna 
blev dock väldigt hårda i kylan, men gick bra 
att hugga upp i lagom stora bitar med yxan. 
Utöver energikakorna konsumerade vi en hel 
del choklad mellan måltiderna. Emellanåt 
upplevde vi att energibehovet inte täcktes fullt 
ut vilket vi försökte lösa genom att under ett 
extra kvällsmål blanda ner smör i varm nypon-
soppa. Det var inte en speciellt välsmakande 
lösning med vi upplevde att det hade önskad 
effekt på våra kroppars sinande energiförråd. 

EFTER 8 MIL och några dagar nådde jag 
och Sebastian Ammarnäs. Någon dag tidigare 
hade jag brutit av en snöspade av aluminium 
när jag skottade hårt packad snö. Väl vid 
Konsum i Ammarnäs var tanken att vi skulle 
införskaffa en ny spade men utanför butiken 
frågade en äldre man vad vi behövde hjälp 
med. Vi visade spaden och hans reaktion över 
våra snöspadar talade för sig. Han bad oss följa 
med honom hem, och när vi lämnade hans 
bostad var det med två nya snöspadar och en 
påse med hembakat tunnbröd.

I Kvikkjokk, som är den första fjällstatio-
nen i STF:s regi som man kommer till om 
man påbörjar Kungsleden söderifrån, tog vi 
en vilodag. Det var minst sagt behövligt, inte 
minst för att vi kom fram efter tolv på natten 
och hade tillryggalagt 50 kilometer dagen 
innan. En onödigt lång sträcka egentligen, 
men föret var bra trots snöfallet under kvällen. 
Skidorna gled fint, det var en viss tjusning i att 
färdas med pannlampa i mörkret och målet 
Kvikkjokk var konkret och inom räckhåll. Vi-
lodagen präglades av återhämtning. Vi sov ut 
länge i tältet och duschade för första och sista 

Drygt 425 kilometer norröver hägrade Abisko. Kungsledens slut, eller 
möjligtvis början om man så vill. Vår färd med skidor och pulka 
började i andra änden. Med stighudar på skidorna och en överdriven 
optimism inför uppgiften startade vi med slalombacken i Hemavan.
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gången under färden. Vid fjällstationen mötte 
vi människor i en liknande situation som oss. 
Bland annat två män, något äldre än vi, som 
hade startat vid Grövelsjön i norra Dalarna 
och som skulle färdas 
till Treriksröset. Innan 
vi for från fjällstatio-
nen fyllde vi på vårt 
förråd med mat och 
bränsle som vi innan 
färdens start hade 
skickat dit med buss-
gods. Den andra orten 
vi hade skickat ett pro-
viantpaket till var Vak-
kotavare.

Efter ungefär halva 
resans gång, mellan 
stugorna Pårte och Aktse, inte långt efter 
Kvikkjokk, vek vi av från Kungsleden mot 
nordväst och kom därmed in i Sareks natio-
nalpark. I en dagboksanteckning från tältet 

skrev jag:
Vi träffar många härliga människor på vår 

färd, många trevliga stugvärdar och turåkare. 
Men här i Sarek är det helt dött på folk. Vi fas-

cineras av alla djurspår 
i snön, bland annat av 
järv och lo. I morgon 
fortsätter vi mot nästa 
stuga, Vakkotavare.

VI FÖLJDE RAPA-
DALEN in i de mer 
orörda och storslagna 
fjällmiljöerna. Snabbt 
blev klipporna bran-
tare och högre, och 
vi blev mer ensamma. 
Till en början hade vi 

bästa tänkbara vårvinterväder men det dröjde 
inte länge innan det skiftade. Lugnt väder 
byttes snabbt till blåst, hagel och snö. Lite 
senare ersattes detta av vackra, låga molnfor-

mationer som solen emellanåt lyckades lysa 
genom och som förstärkte det glaciärblåa 
skenet från isen vi färdades över. Vädret bjöd 
på ett uppskattat skådespel, som emellanåt 
också skrämde oss en aning. Vi såg gott om 
järvspår och vi fascinerades över storleken på 
mårddjurets fotavtryck. Om inte samen vi 
mötte hade förklarat att björnarna fortfarande 
låg i ide hade vi lätt kunnat tro att det hand-
lade om björnspår. 

Under början av vårt intåg i Sarek fick min 
färdkamrat ordentliga problem med skavsår 
på hälarna och hade svårt att ta sig framåt. 
Skavsåren var så djupa att vi började prata 
om att avbryta färden. I våra försök att hitta 
andra lösningar klippte vi ut en ”ram” från 
ett liggunderlag och lyckades avlasta trycket 
från pjäxan. Den lösningen tillsammans med 
att låta skavsåren torka utan skydd varje natt 
gjorde att de började läka fint efter några 
dagar. Att lyckas lösa problemet med skav-
såren och samtidigt kunna fortsätta färden var 

”Energikakorna blev 
dock väldigt hårda 
i kylan, men gick 
bra att hugga upp 
i lagom stora bitar 

med yxan. ”

Kreativiteten prövades då David drabbades av skackelhaveri efter en vurpa i en nedförsbacke. Foto: Sebastian Backlund
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ett av flera ögonblick som gav stor tillfreds-
ställelse under tiden på Kungsleden.

EN AV VÅRA GRUNDTANKAR innan 
färden var att vi skulle klara oss på den mat vi 
hade förberett och inte nyttja bekvämligheter 
som STF:s fjällstugor efter vägen. Vi ville helt 
enkelt få lite distans till vårt vardagliga liv. I 
stort följde vi vår idé. Vid ett tillfälle erbjöd 
dock stugvärden i Vakkotavare oss att få sova 
inne. Han ville inte ha betalat för det och 
vi tackade inte nej. Det småregnade ute och 
vi var utmattade. Känslan av att komma in 
var otroligt härlig. Tiden som vanligtvis gick 
till att finna bra tältplats, skotta snö och resa 
tältet byttes denna kväll mot ett varmt fotbad 
framför en järnkamin. 

Något vi hade blandade känslor för var 
de skoterspår som vi mestadels färdades på. 
Oftast fanns skoterspåren där vilket under-
lättade vår framfart men emellanåt skapade 
skotrarna pucklar av snön vilket gjorde det 
svårt att få flyt i skidandet med pulkan på släp. 
Vissa sträckor var så tillpackade av skotrar att 
charmen med att ta sig fram i obanad terräng 
med turskidor försvann. Skoterspåren fanns 
mest frekvent på Kungsleden i närheten av 
Kebnekaisemassivet och fram till Abisko, 
vilket också är ett mycket populärt turiststråk. 
Sarek var ett av de områden som var mest 
befriat från skoterspår under vår färd.

Mötet med människorna utefter Lapplands 
fjällkedja berikade vår färd. Människorna vi 
mötte, liksom vi, hade ett större behov av att 
prata och socialisera än vanligt. Vi stannade 
och bytte några ord med de flesta vi mötte, 

inte minst stugvärdarna. En av många fördelar 
med att ge sig ut i en miljö som ställer andra 
krav än vad den moderna vardagen gör var 
den välvilja och hjälpsamhet vi möttes av. Alla 
var i samma situation, med insikten om att 
de själva kunde behöva en hjälpande hand 
nästa gång. 

TROTS BESVIKELSER över många stun-
ders motgångar är det dem jag såhär i efter-
hand minns och uppskattar mest med färden 
längs Kungsleden. Prövningarna vi ställdes 
inför fick mig att känna mig uppkopplad mot 
verkligheten, då wvar min fokus på topp och 
kreativiteten verkade inte ha några gränser. 
De fria och nyckfulla fjällmiljöerna utmanade 
oss och vi stimulerades av det. När jag tänker 
tillbaka på färden handlar det till exempel om 
hur vi övervann Sebastians skavsår, handska-
des med plötsliga oväder och lagade en skackel 
med hjälp av ett skärp och enkla verktyg. Den 
så länge efterlängtade ölen och buffén på 
Abisko fjällstation var uppskattad i stunden, 
men är inte det som i efterhand kittlar mina 
minner från alla vackra miljöer och trevliga 
stunder. Då påminns jag oftare om tillfredstäl-
lelsen som uppstod av att övervinna uppståd-
da hinder och ta oss vidare genom ny terräng.

Det sista vi gjorde innan vi tog tåget 
söderut var att i förväg beställa varsin öl till 
de två män vi lärt känna i Kvikkjokk, och 
som senare skulle komma fram till Abisko 
men hade Treriksröset som slutmål. Ett god-
hjärtat tillmötesgående som fick symbolisera 
hela färden. 3 

Foto: Johan Ahlgren

SKIDA KUNGSLEDEN

Sträcka: 425 km: Hemavan—   
Ammarnäs—Jäckvik—Kvikkjokk—
Sarek—Vakkotavare—Abisko. 
Tid: 20 dagar, 31 mars —19 april 2010 
Start och slutpunkt: Buss från 
Umeå till Hemavan, tåg från Abisko 
till Umeå 

© SCB
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Motståndskraft
I somras kom det då och då rapporter om polisinsatser i samband 
med provsprängningarna i Gállok utanför Jokkmokk. Rapporter om 
skilda åsikter levererade med nyhetsuppläsares kortfattade saklighet.  

Det här är berättelsen från en av dem som ställde sig i vägen.

Text: MOSE  Foto: KOLONIERNA.SE

AKTUELLT

På någon sekund har jag lämnat vägen 
och kampen bakom mig, tydligen har 
jag snuten i hälarna men det hinner 
jag inte ens märka, jag är redan djupt 

inne i Sápmis vilda landskap. Jag vadar i den 
lilla sjön Gállokjavvre för att sudda mitt lukt-
spår, vandrar genom den trolska urskogen med 
vrilar och snedvuxna gammelträd, dricker 
vatten ur de ännu oförorenade myrarna, råkar 
skrämma upp någon stor flaxande varelse som 
skrämmer mig lika mycket och frågar självaste 
landskapet om vägen. 

POLISEN JAGAR MIG för att jag klättrat 
upp på en grävmaskinsarm och hållit upp 
en knuten näve i luften för ’Kamp Gállok’. 
I två månader har vi fört kampen mot gruv-
prospekterings- och PR-bolaget Beowulf 
Minings provsprängningar på Björkholmen, 
väster om Jokkmokk. Det har byggts diverse 
barrikader på vägen, sjungits, klättrats, sa-

boterats, internetats, campats, fikats, argu-
menterats, mobiliserats, vakats med mera, 
men idag lyckas bolaget med hjälp av stora 
polisinsatser frakta ut den stulna malmen. 
Än så länge handlar det här om ett relativt 
litet bolag som söker lyckan i riskprojekt, men 
om staten sponsrar med infrastruktur och sitt 
fulla stöd kan gruvan bli av och då blir det 
aktuellt med giftiga koppargruvor och på sikt 
eventuellt även uranbrytning.

KAMP GÁLLOK ÄR bara en liten del av 
en världsomspännande kamp för fri livsmiljö. 
Idag planeras fler stora gruvor än någonsin i 
Sverige och Sápmi. Svenska staten framhål-
ler att det fanns många fler gruvor förr och 
målar på så vis upp en missvisande bild av 
de nya projekten. De nya gruvorna handlar 
inte precis om att med slägga hacka ut det 
”värdefulla” ur berget, snarare är de monstru-
öst enorma projekt som ofta ligger på dåliga 



Väglöst  11 

ställen med låg metallhalt. Då krävs det ki-
lometerlånga öppna dagbrott för att lönsam-
heten ska gå ihop. De stora brotten lämnar 
också stora giftdammar efter sig, dammar som 
läcker tungmetaller och gift i evigheter. Denna 
övergång mot mer miljö- och människoskad-
lig verksamhet är inte unikt för gruvor utan 
en trend i alla stora exploateringsbranscher. 
När lättillgänglig olja är slut går företagen 
till exempel över till farlig djuphavsborrning 
och ödeläggande oljesand. En del hävdar att 
oavsett om det blir en gruva här eller inte 
kommer det att öppnas en gruva någonstans, 
och då säkert i ett fattigt ”utvecklingsland”. 
Detta är nonsens! Verkligheten är snarare 
tvärtom: genom att förstöra våra egna marker 
och vatten där mat kan finnas och produceras 
tvingas vi ta vår mat någon annanstans ifrån. 
Det innebär import av fisk från ockuperade 
Västsahara och quinoa från hårt pressade 
bönder i Sydamerika. Det finns dessutom 

redan gott om gruvor och vem kan ärligt säga 
att de gillar programmerat åldrande, alltså att 
saker är byggda så att de ska gå sönder bara 
för att fler ska produceras 
och köpas?

För att bemöta detta 
hot mot den sista vild-
marken och vår över-
levnad, gör vi motstånd 
mot maskinerna som 
hotar oss. Det är lätt 
att känna desperation 
och uppgivenhet inför 
så starka krafter som 
världsmarknaden, men 
genom att tillsammans 
göra något för att förändra verkligheten, kan 
vi må bättre. Medan andra väntar på att sys-
temet som förstör jorden ska kollapsa, gör vi 
aktioner, konst och allt vi kan komma på för 

att få det att sluta fungera och ge plats för 
något annat: något som kan samexistera med 
världen istället för att bara utnyttja den för 

människors eller ma-
skiners intressen. Det 
rådande systemet 
bygger på världsbil-
den att människor är 
över och separerade 
från naturen. Det 
innebär en tro på att 
vi inte påverkas av att 
förstöra den. Om vi 
hade uppfattningen 
att vi var en del av 
naturen (och världen) 
hade vi själva fått ont 

av att förstöra det som är en del av oss. Det 
här systemet, både som världsbild och i fysiska 
institutioner, kommer inte att sluta existera 
av sig själv, utan att någon gör något åt det. 

Vägblockad nummer två byggs upp natten efter att polisen har rivit den första.

”Det här systemet 
kommer inte att 
sluta existera av 
sig själv, utan att 
någon gör något 

åt det.”
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VI FÅR ETT VERKLIGT ÄVENTYR en 
sommar i skogen, och många samer har slutit 
upp i kampen för att bevara renbetesmark, 
fiskevatten och sin naturkultur. Förra somma-
ren kämpade vi på Gotland tillsammans med 
bönder, turistfirmor, tryffelodlare och lokal-
befolkning för Ojnareskogen. Även det var en 
oförglömlig upplevelse, och den skogen står 
kvar än. Och även om vi inte lyckades stoppa 
provsprängningarna i Gállok, är motståndet 
mot gruvplanerna tusen gånger starkare och 
risken att det blir giftiga gruvor mindre och 
mindre. Nu peppar vi för nästa kamp, kanske 
blir det att skydda en hotad skog i Ångerman-
land, kanske gruvhotade Norra Kärr utanför 
Gränna. Hur som helst är du varmt välkom-
men att delta i kampen för allas överlevnad!
 
JAG ÅNGRAR INGENTING där jag 
vandrar i Gálloks urskog. Jag stöter på en i 
uppåtvindarna cirkulerande örn, hittar tusen-
tals bär, fågelsång, viskande träd och renar. 
Om polisen följt efter hela vägen hade de 
fått en sjuhelvetes naturupplevelse. Skönhe-
ten i det vilda ger all motivation att fortsätta 
kampen och en känsla av att jag börjar få en 
ömsesidig respekt för och från landskapet. 
Nu kör vi! 3

På www.kolonierna.se kan du stödja Kamp Gállok genom att köpa en skiva med motstånd i musikform.

Sedan några år har bolaget Jokkmokk 
Iron Mines (helägt av brittiska Beowulf 
Mining Plc.) borrat efter järnmalm i 
Gállok utanför Jokkmokk. I somras hade 
bolaget planerat att provspränga ut malm 
men stoppades av diverse blockader och 
protester. Den 1 juli klättrade fyra vänner 
upp på en grävmaskin som förberedde 
sprängningarna och den 12 juli blockera-
des vägen in till området med ett torn som 
hade sovplats för två. Den 29 juli kom 
polisen och rev det tornet men lämnade 

området på kvällen, samma natt byggdes 
en ny förbättrad blockad. Den 11 augusti 
revs blockaden, en person och en polis 
satt i ett tre meter högt torn som rasade 
ihop när poliserna började riva blockaden. 
Den 21 augusti sprängde bolaget prov-
brotten trots att flera personer satt i träd 
inom sprängsäkerhetsområdet. Blockaden 
fortsatte och byggdes upp på nytt efter 
det med det största tornet hittills. Den 
24 augusti ordnade samebyarna i när-
heten en stor demonstration där ca 400 
personer deltog och den 28 augusti kom 
sametinget till Gállok och gjorde ett his-
toriskt uttalande mot fler exploateringar 

i Sápmi. Vanligtvis är sametinget mycket 
splittrat och lider av inbördes konflikter, 
men denna gången stod de enade. När 
bolaget skulle frakta ut malmen den 3 
september valde polisen att bygga en ny 
väg runt tornet istället för att riskera att 
någon skulle komma till skada. Somma-
rens kamp är nu dokumenterad i filmen:  
’The Gállok Rebellion’ som finns att se på 
www.kolonierna.se

Nu har malmen fraktats för prov och 
bolaget väntar på tillstånd för gruvan, men 
miljöprovning och fler protester väntas. 
Många jobbar politiskt för att stoppa 
gruvan och alla kan sprida information! 

KAMPEN I KORTHET
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om världen
Vår tid är full av motsättningar och konflikter, inte minst när det gäller 
miljöproblematiken. Den stora frågan är hur vi ska lyckas lösa problemen 
när utvecklingen går åt motsatt håll. Pia Skoglund vill hellre vända och 
vrida på frågorna än att svara och gå vidare. Jag träffade henne för att 

porträttera hennes ekofilosofiska tankar. 

Text: AXEL LÖFSVED  Bild: LINUS MALMQVIST

PORTRÄTTET PIA SKOGLUND

Jag har alltid varit intresserad av män-
niskans förhållande till naturen och 
människors förhållande till varandra, 
säger Pia Skoglund och berättar att 

hon är uppvuxen i Bohuslän där hon kunde 
sitta länge i en båt och titta ner på vågorna, 
hålla handen i vattnet och på så sätt känna en 
fysisk kontakt till omgivningen. 

– För mig är mötet med naturen något mer 
än att bara titta på, säger Pia och förklarar att 
hon istället vill aktivera fler av sina sinnen i 
mötet med omgivningen. 

– Medan jag går den korta vägen till höns-
huset en dag i juni kan jag till exempel höra 
fåglarna sjunga, känna solens värme och sam-
tidigt förnimma en mängd dofter i olika stråk.

 
VI SITTER I Pias kök och pratar. Det är en 
gammal arbetarbostad i en bruksort där den 

gamla industrin sedan länge har lagt ner. Det 
ser ut som i de flesta små byar i Bergslagen. 
Åkrar och ängar som börjar tas över av skogen 
och röda stugor där många av fönstren gapar 
tomma, men kanske lever upp några veckor 
om sommaren. 

Jag har kommit hit för att samtala om eko-
filosofi med Pia Skoglund, som jag nu efter 
vårt samtal funderar på hur jag ska lyckas 
beskriva som person. Vi har bland allt annat 
pratat just om hur vanligt det är att alla per-
soner ska delas in i kategorier. Att en person 
alltid ska identifieras med det den gör. Mot 
det sätter sig Pia på tvären, hon vill att vi 
istället ska få vara mångfaldspersoner och få 
uttrycka alla de olika sidor och tankar som 
finns inom oss. 

Anledningen till att jag sitter just hos Pia 
och blir bjuden på kaffe och smörgås är i alla 

fall att Pia, bland många andra sysselsättning-
ar, jobbat många år som lärare i ekofilosofi 
vid Karlstads universitet. Nu är hon också 
aktiv i Föreningen för Ekofilosofi, eftersom 
hon tror på folkbildning som ett alternativ 
till den akademiska bildningen. 

EKOFILOSOFI, FÖRKLARAR PIA, är 
ett sätt att undersöka sin omvärld. Genom att 
utgå ifrån en fråga och fördjupa den till dess 
kulturella rötter kan man få en ny ingång till 
miljöfrågorna. 

– Vi pratar ofta om att vi måste ha mer 
kunskap om miljöproblemen för att kunna 
lösa dem, men i själva verket har vi ju massor 
av kunskap om hur miljöproblemen ser ut 
och deras konsekvenser. Ändå blir de bara 
värre och värre! Det är helt klart något annat 
än kunskap som saknas. När jag ser på det ur 

Omtankar
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ett ekofilosofiskt perspektiv utgår jag istället 
från att det kanske är hos människan som 
problemet ligger, och att vi saknar kunskap 
om eller reflektion över vad det innebär att 
vara människa. 

Ett exempel som Pia tar upp är hur de 
industritekniska innovationer som presenteras 
som lösningar på miljöproblemen ofta leder 
till problem av nya slag. Många trodde att 
etanol skulle ersätta bensinen i bilarna. Det 
födde istället nya problem med att etanoltill-
verkningen konkurrerade ut matproduktion, 
ofta i redan fattiga och svältdrabbade länder. 
Pia tror att vi kanske ska söka lösningen på 
miljöproblemen genom att reflektera över 
vad natur och kunskap egentligen är och vad 
det innebär att vara människa. Att reflektera 
över vad mening är kanske är mer relevant än 
dagens fixering vid begreppet sanning. 

PIAS KATT ÄR envis och vill ligga i mitt 
knä. Jag kliar den bakom örat och stryker 
under ordet ”förståelserum” i mitt block. 
Bland allt som Pia pratar om är ordet förstå-

elserum centralt i hennes beskrivningar. Pia 
förklarar förståelserummet som att det i varje 
kultur finns ett gemensamt vedertaget synsätt 
på vad världen är och hur den fungerar. Hur 
förståelserummet ser ut är inget som varje 
människa går och funderar på, förklarar hon, 
det är lika självklart inom varje kultur som 
vattnet är för fisken. Exempelvis kan man säga 
att det förståelserum som vi har i vår kultur 
bygger på att världen består av materiella ting 
beskrivna i en rumslig kontext. Att det är det 
mätbara rummet som står i centrum för oss 
är det få inom vår kultur som skulle invända 
emot. Det finns helt enkelt många stora och 
små saker i vår verklighetssyn som vi tar för 
givna. Andra kulturer har egna förståelserum 
som kanske istället bygger på icke mätbar tid 
och har processen i centrum. De kan ha en 
radikalt annan syn på människan och naturen. 
För att kunna förstå andra kulturer är det 
därför vikigt att vara medveten om att varje 
kultur har sin utgångspunkt, sina centrala an-
taganden om vad världen är och sitt förståel-
serum som den agerar utifrån. I mötet med 

andra kulturer kan vi bli medvetna om vårt 
eget förståelserum, och att våra antaganden 
om vad kunskap är och hur världen fungerar 
är just antaganden som inte alla kulturer delar.  

– MIN EGEN EKOFILOSOFISKA håll-
ning just nu, fortsätter Pia, är att jag tror att 
det är djupt olyckligt att vi bygger en dualism 
mellan människa och natur. Människa och 
natur hänger egentligen tätt ihop och har ett 
gemensamt intresse av en frigörande lösning 
på miljöproblemen. Vad det nu innebär ...

Likadant beskriver hon att vi i vårt sam-
hälle har byggt upp dualism mellan många 
begrepp som egentligen hänger samman, som 
exempelvis kropp och själ eller känsla och 
förnuft. Dessa begrepp byggs upp dualistiskt 
på ett sådant sätt att de inte går att förena med 
varandra. Vi tvingas till exempel att välja om 
vi ska handla utifrån känsla eller förnuft. Pia 
tror att det är viktigt att vi funderar över vilka 
verkningar det får när vi har de här dualistiska 
förhållandena i vår kultur. Hon vill att vi ska 
våga leka med tanken att det kan finnas andra 
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och fler kategorier och sidor än vad vi är vana 
vid att laborera med.

Pia är dock noga med att tillägga att hon 
samtidigt inte tycker om när folk säger att allt 
bara är komplext, och med det menar att det 
inte finns viktiga och avgörande skillnader i 
världen. Den helhetstanken kan leda fel ef-
tersom man då lätt osynliggör de skillnader 
som är avgörande för mångfalden.

– Det går inte att förneka att det finns 
olikheter av dualistisk karaktär, säger hon. 
Om inte annat finns det till synes dualistiska 
förhållanden mellan dag och natt eller ljus och 
mörker, men det är viktigt att vi inte bygger 
ut dualismen till den grad att de två sidorna 
blir oförenliga med varandra. Detta leder lätt 
till en statisk världsbild. Eventuellt skulle dua-
listiska förhållanden som dem mellan kvalitet 
och kvantitet eller organiskt och mekaniskt 
kunna vara oförenliga. Detta är exempel på 
en ekofilosofiskt relevant fråga. 

PÅ FRÅGAN OM hur friluftsliv hänger 
ihop med ekofilosofi går Pia åter in på be-
greppet förståelserum. Hon säger att genom 
friluftslivet kan vi öppna ett nytt fönster mot 
ny förståelse. Detta får mig att tänka på mina 
egna erfarenheter av ensamma mörka vinter-
kvällar i skogen som väldigt tydligt belyser 
värdet av både sällskap, värme och ljus, utan 
att för den sakens skull vara en obehaglig 
upplevelse. 

Pia fortsätter beskriva hur olika platser ger 
olika grund för samtal. De kurser i ekofilo-
sofi som Pia anordnar är ofta delvis förlagda 
på ställen bortom mobiltäckning för att ge 
plats åt en annan närvaro i samtalet och re-
flektionen. Krocken av att hamna i en situa-
tion där man inte vanligtvis är ger möjlighet 
till ökad förståelse för ens kulturella ”själv”. 
Krocken kan i det här fallet vara att befinna 
sig på en plats utan den mobiltäckning man 
är så invand med, att besöka en annan kultur 
som har andra utgångspunkter i sitt förhåll-
ningssätt eller att göra en färd i naturen. Det 
främjar förmågan att improvisera, iaktta och 
bli berörd för att förstå något nytt. 
VI PRATAR VIDARE om trenden i dagens 
friluftsliv. Pia är inte imponerad av hur ute-
vistelse har blivit kopplat till att vara resultat-
fokuserade aktiviteter och att friluftslivet har 
kvantifierats av företagen genom att de försö-
ker sälja mest upplevelser per krona. Istället 

framhåller hon vikten av att kunna hitta en 
sten i skogen och ”bara sitta och glo”. Genom 
att fokusera på kvantitet tappas en del av kva-
liteten bort. Att räkna upplevelse per krona 
är som att se en skog enbart som summan av 
träden. De kvalitativa värdena försvinner och 
plötsligt står där bara en samling träd istället 
för en mångfald av organismer i ett intrikat 

förhållande till varandra. 
Friluftsliv har också börjat benämnas i ter-

merna av att man vill ”komma bort ett tag”. 
I många fall blir friluftslivet då en symptom-
lindring av samhällets stress för att orka med 
ett tag till men det åtgärdar inte problemet. 
Jag och Pia pratar om detta och vi säger att 
friluftslivet kan få så mycket större betydelse 

om det kan fördjupa resonemang och ge nya 
perspektiv istället för att bara vara en aktivitet 
för att släppa tankarna på arbete och stress 
ett tag. 

MEN SÅ KONSTATERAR VI plötsligt 
att vi har pratat i många timmar och det 
börjar bli dags för mig att åka, Pia ska snart 
få besök. Katten som har snott ihop sig i mitt 
knä verkar något förnärmad när den inte får 
ligga kvar längre. Själv känner jag mig över-
sköljd av tankar efter det här samtalet med 
Pia. Det vi har pratat om lämnar många oav-
slutade trådar och har väckt massor av frågor 
hos mig. Jag tycker att ekofilosofin är svår att 
greppa, men just det kanske betyder att jag är 
på rätt väg? Mycket av det som Pia tar upp i 
vårt samtal är format i frågor. Hon tycker att 
vi ibland är alldeles för snabba med att söka 
svar på frågor och gå vidare istället för att 
stanna kvar i frågorna och utveckla dem. Pia 
gillar konflikter när de på ett konstruktivt sätt 
leder vidare, istället för att få en snabb lösning 
som förenklar verkligheten. 

– Det som är roligt med ekofilosofi, säger 
Pia, är att ifrågasätta och ta upp samma frågor 
igen, och igen, med insikten om att varje svar 
bara är en tillfällig rastplats. 3

”Krocken av att 
hamna i en situa-
tion där man inte 
vanligtvis är ger 

möjlighet till ökad 
förståelse för sitt 

kulturella ”själv”.”
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Tänkbar turism
I en tid då skogsbruk och utländska gruvbolag tjänar storkovan på att 
exploatera värdefulla naturområden lyfts ofta turismen fram som ett 
argument för att skona naturen. Idag är turismen en av våra basnäringar 
– den enda av dessa som ökat i exportvärde de senaste åren*. Väglöst har 
träffat Håkan och Ulrika som driver ekoturismföretaget Urnatur för att 

höra deras tankar kring naturturismens problem och potential.

Text och foto: ALMA BÅGEFALK

Luftslottet, det kanske mest spektakulära av Urnaturs skogshus. 

* enligt Tillväxtverkets rapport Fakta om svensk turism 2012
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Ulrika Krynlitz och Håkan Strotz 
lever och verkar på den lilla gården 
Sjögetorp, strax utanför Ödeshög i 
Östergötland. Verksamheten star-

tade med kurser i överlevnad och forntida 
hantverk och att de arrangerade Ragnarök, 
ett stort hantverksläger på somrarna. Genom 
Ragnarök och kursverksamheten byggdes ett 
stort kontaktnät upp och många deltagare 
kom tillbaka igen i nya sammanhang och tog 
med sig nya människor. De började arrangera 
lägerskolor och med tiden fick de också ett 
ökande antal förfrågningar från företag. 

Företagskonferenser var inget som Håkan 
var sugen på i första läget, men idag tycker 
han att det känns roligt och meningsfullt. 
Han tycker att det känns som en utmaning 
att fånga upp människor som är osäkra och 
avskärmade från naturen, och ge dem en 
positiv naturupplevelse.

– Blir det för extremt tappar man kanske 
de som är viktigast att komma åt, menar han. 
De som redan är frälsta hittar oftast egna vägar 
och egna upplevelser. De som kommer hit 
är ofta personer som verkligen har chans att 
påverka saker och ting. Det är inte ovanligt 
att företagen är här för att just diskutera sitt 
miljöarbete och då hoppas vi att platsen in-
spirerar.

Om de ursprungliga grupperna varit 
nöjda med att sova i tält eller bygga egna 
skydd i skogen, hade man nu fått en helt 
ny kategori av gäster som önskade en annan 
standard på boende. De hade också med tiden 
insett att det är boende, mat och resor som 
folk är mest villiga att lägga pengar på. Att 
enbart försörja sig på kurser är svårare. Där 
någonstans föddes idén om skogseremitaget, 
som idag är företagets största inkomstkälla. 

SKOGSEREMITAGET är som en liten 
sagoby uppe i skogen, med trädkojor, tim-
merstugor och kåtor där gästerna bor. Idag 
består gästerna till största del av företag som 

kommer hit och har konferenser, men under 
sommaren finns plats för privatpersoner och 
man har fortfarande även någon enstaka lä-
gerskola och kurser. Grupperna serveras mat, 
baserad på lamm och grönsaker från gården 
och inslag av vilda växter, uppe i en av tim-
merhusen i stämning av den öppna spisens 
sprakande. Som aktivitet kan grupperna till 
exempel få testa på att göra eld med bågdrill, 
baka sitt eget barkbröd eller tappa björksav, 
beroende på årstiden. Sedan 16 år tillbaka 
har de båda två kunnat leva på och av gården. 

PÅ VINTRARNA STÄNGER skogsere-
mitaget igen för säsongen och tempot sänks 
en smula. Det är under vintrarna Håkan och 
Ulrika haft tid att bygga och inreda alla husen. 
Men tiden går även åt till olika naturvårds-
projekt, både på den egna gården och i närlig-
gande naturreservat.

– Vill man leva på landet i längden är 
turism definitivt ett sätt. Vi kan leva ett 
lugnt, utvecklande liv och har råd att lägga 
tid på sådant som andra bönder varken har 
tid eller råd med, som att renovera gärdesgår-
dar, hamla träd och slå slåtterängarna med 
lie, säger Håkan. På det sättet kan turismen 
hjälpa till att bevara och till och med höja den 
biologiska mångfalden på ett stycke mark.

Att bidra till att skydda naturen är en viktig 
drivkraft för både Ulrika och Håkan. Utveck-
lingen i världen oroar dem. För undertecknad 
känns turism som fenomen lätt som en del av 
den utveckling som orsakar de problem vi står 
inför. Tillväxttankar, resande med utsläpps-
spyande flygplan över halva jordklotet för att 
konsumera upplevelser. Ofta på bekostnad att 
av vackra naturmiljöer och lokalbefolkning 
exploateras. Håkan håller med.

– Det är ju det kapitalistiska tänkandet 
som skapat hela miljöproblematiken. Så är 
det ju. Men ibland måste man spela spelet 
för att vara med i matchen.

Han utvecklar: 

– De flesta människor i västvärlden idag, 
framför allt de som styr, tänker ekonomi eller 
arbetstillfällen. Pengar och arbetstillfällen får 
man med dagens syn genom skogsavverkning 
eller genom att utvinna andra naturresurser. 
– Vissa kan se naturens egenvärlden, men de 
flesta inte. Risken om man struntar i argu-
menten ekonomi och arbetstillfällen är att 
alltid förlora diskussionen. Vem ska betala 
pengar för att skogen inte huggs ner?

HÅKAN MENAR ATT förutsättningarna 
idag delvis är bättre än förr. Det finns i alla 
fall lite pengar i statskassan avsatta till natur-
vård, även om det blir mindre och mindre. 
Dessutom har vi naturreservat och national-
parker där naturen skyddas från exploatering. 
Men frågan är hur mycket skattepengar vi är 
beredda att lägga på naturvård, om det räcker 
till att skydda tillräckligt mycket natur och 
hur starkt det här skyddet verkligen är när 
andra intressen kommer emellan. Stora Sjöfal-
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let, nationalparken som upphörde till förmån 
för vattenkraftsintressen, är ju ett klassiskt 
exempel men i Ojnareskogen var det i princip 
samma sak igen. Kalkbrytning fick tillstånd i 
en föreslagen nationalpark. 

– Då kan man fråga sig om det är rimligt 
att förlita sig på ett naturskydd som bara 
kostar pengar, säger Håkan, och om naturen 
ska skyddas bara för sin egen skull?

– Att bedriva turism i värdefulla naturom-
råden kan vara ett sätt att skapa arbetstillfällen 
och också tjäna pengar. Då går det 
plötsligt att argumentera för ett långsiktigt 
skydd med samma argument som används av 
de som vill kalhugga. Att bevara schysst natur 
skulle generera pengar i stället för att bara 
kosta! Som exempel genererar en konferens 
här i det närmsta lika mycket som skogsbruket 
skulle göra på ett år på vår gård. Att hugga 
skulle vara korkat. Jag ser det här tankesättet 
som ett sätt att bejaka världen som den är 
just nu och anpassa sig till det. Genom att 
använda samma argument kan man spela ut 
sin motpart.

DET HÄR MED FLYGANDET då? Jo, 
både Håkan och Ulrika håller med om att 
det är ett problem med turismen globalt. 
Deras lösning är lokal turism. Att turista i 

sitt eget land eller åtminstone stanna i Europa. 
Då behöver vi inte flyga. Dessutom skulle 
pengarna stanna kvar i landet om svenskarna 
valde bort utlandsresan, vilket är ytterligare 
ett argument.

När samtalet blir lite djupare säger Ulrika 
att den bästa åtgärden egentligen vore att ge 
människor mer meningsfulla liv. Är inte de 
korta flygresorna utomlands till något char-
terhotell mest av allt en flykt från vardagen? 
Själva säger makarna att de känner mindre 
och mindre behov av att resa iväg. 

– Det räcker gott att bara njuta av naturen 
hemma. Men det här med att uppleva upp-
täckarglädjen i sin egen närnatur är något som 
är svårt att kommunicera. Det räknas inte 
riktigt. Ju längre bort, desto häftigare, det är 
så vi ser det idag. 

Håkan drar paralleller till dagens äventy-
rare. Vad handlar dessa äventyr om? Det har 
inte mycket med naturupplevelser att göra 
och det är definitivt inget miljötänkande. Det 
verkar som att det bara handlar om att vara så 
långt bort som möjligt, så länge som möjligt 
och ha det så jävligt som möjligt. En slags 
egotripp bara.

Jag frågar Ulrika och Håkan vad de vill att 
gästerna tar med sig hem. Svaret är samstäm-
migt och utan tvekan. Förnöjsamhet. Vad det 
handlar om har de svårare att förklara. Men 
det handlar om ett förhållningssätt och en 
känsla av att vara nöjd med det man har och 
inte hela tiden sträva efter det man inte har. 
Ulrika och Håkan tror och hoppas att deras 
gäster genom vistelsen hos dem ska börja re-
flektera över vad som är viktigt i livet. Att 
uppleva skogen, tystnaden och mörkret kan 
för många vara lite av ett uppvaknande. De 
hoppas att de kan vara goda förebilder och 
inspirera andra.

 – Nu när det går så bra är det många som 
frågar hur vi ska fortsätta. Det är så lätt att 
falla in i ekorrhjulet och tänka att man måste 
ha tillväxt, tjäna mer, anställa, bygga ut och 
så vidare. Det gäller att inte bli uppslukad av 
det där tänket, utan i stället fortsätta leva efter 
sina egna värderingar. Vi är inte intresserade 
av att bli större. Vi är glada att vi tjänar så att 
vi klarar oss och har tid att stänga verksam-
heten på vintern och hålla på med annat som 
vi också tycker om. Vinteruppehållet ger tid 
för reflektion, som är viktig för att hålla kvar 
visionen och glädjen i företaget, säger Håkan.

Det är verkligen också en fördel att vara 
två, fortsätter han. Vi kan ta ner varandra 
på jorden och bromsa varandra om vi håller 
på att glida iväg från våra egna värderingar 
och visioner. Det är viktigt att inte stå själv 
med sina tankar utan att ha en grupp med 
människor omkring sig som tänker likadant.

TIDERNA FÖRÄNDRAS. Det är något 
som Håkan och Ulrika tycker sig ha sett 
tydligt under framför allt de senaste två åren.

– När vi började tyckte nog folk att vi var 
lite konstiga, men idag är det ingen som ifrå-
gasätter det vi gör. Dessutom ser och hör vi 
många andra som vill liknande saker.

Detta är något som de bara är positiva till. 
Ju fler som gör samma sak, desto starkare 
blir man och desto mer syns man. Förhopp-
ningsvis kan man då både nå ut till fler och 
vara en starkare motvikt till skogsbruk och 
annan exploatering. En dröm vore att många 
i samma område startade olika verksamhe-
ter som gynnade varandra, så att ett ensamt 
företag inte behövde erbjuda allt. Någon 
granne kunde ha ett bageri, någon ett kafé 
eller en lanthandel, någon kanske kunde odla 
och sälja grönsaker, någon kunde erbjuda tur-
ridningar, paddelturer eller guidningar. Då 

Vedeldad kamin och varken el eller avlopp. 
Tanken är att enkelheten ska ge perspektiv på 
vad som är viktigt i livet.

Hamlade träd. En av naturvårdsinsatserna som 
turismverksamheten har möjliggjort. 
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kunde många göra det de var bäst på och 
tyckte var roligast och det skulle finnas fler 
anledningar för turister att besöka en plats. 

– Alla kanske inte vill ligga ute i tält och 
leva enkelt, men ändå uppleva natur. En 
annan aspekt man kan tänka på; om du 
kommer till en by i glesbygden med ditt tält 
och mat som du handlat i affären därhemma, 
på vilket sätt gynnar du då lokalbefolkning-
en? Hur hjälper du dem att kunna bo kvar? 
Däremot en som kommer som turist, bor 
och äter det som byborna kan erbjuda, den 
kan ge byborna en inkomst. Det gör troligen 
att en gruva inte är lika intressant, eftersom 
befolkningen redan har jobb där de bor. Om 
man drar det till sin spets.

ATT DET TROTS allt inte är fler som tar 
steget och startar egna företag tror Håkan 
beror på att vi i Sverige är väldigt mycket 
vad han kallar trygghetsnarkomaner och inte 
vågar satsa med risk för att inte lyckas. Ett 
misstag han tror många gör är att de har för 
bråttom. 

– Det är bättre att låta det ta tid och tänka 
långsiktigt. Det kanske tar några år innan det 
blir någon lönsamhet, men då får det vara så. 
Det viktiga är att inte ge upp utan fortsätta 
tro på sin idé. Och det behövs inte mycket 
för att starta. Det räcker i princip att ha en 
idé. Boende och utrustning går att hyra. Det 
viktiga är att marknadsföra sig. Det behöver 
inte vara så himla komplicerat! 

Två handfasta tips är att aldrig ställa in och 
att försöka slutföra så mycket som möjligt. 
Annars är det lätt att hamna i en negativ spiral 
där man inte får någon feedback och därmed 
ingen positiv energi till att fortsätta. Att äga 
egen mark anser de inte heller är nödvändigt. 
Vi har ju allemansrätten och de tror att det 
finns både privatpersoner, skogsbolag och 
kommuner som bara skulle vara glada om 
någon ville använda deras skogar för turism 
eller kursverksamhet. Däremot är de oroliga 
för att det i framtiden ska bli inskränkningar 
i allemansrätten, vilket verkligen skulle sätta 
käppar i hjulen för dem som vill jobba med 
naturturism. Redan idag finns en stor efter-
frågan på naturupplevelser och i framtiden 
kommer den med största sannolikhet bli ännu 
större. 

– Det måste trilla ner en pollett någon-
stans, säger Håkan. Vi måste börja se oss som 

ett turistland, för det är vi. Idag lägger vi fokus 
på att locka turister till storstäderna, medan 
det som verkligen efterfrågas är naturupp-
levelser.

– Det är viktigt att turismen tar fart nu, 
säger Ulrika. Vi har så otroligt mycket kal-
hyggen och kraftverk. Snart finns inget kvar.

– Men fortfarande finns enorma möjlig-
heter, kommenterar Håkan, det är viktigt att 
poängtera! Turism är ett alternativ till det 
kommersiella jord- och skogsbruket. Andra 
kan vara att bygga och sälja timmerhus eller 

att utvinna och förädla råvaror så som bark-
mjöl eller björksav.
Det är lätt att man gör det för enkelt och 
tillskriver turismen hela lösningen. Ekotu-
rism kan vara ett sätt att bygga ett hållbart 
samhälle, men det behövs fler lösningar och 
fler aktörer. Även andra, till exempel självför-
sörjare, aktivister och politiker, har en viktig 
roll att spela när det gäller att inspirera och 
skapa förutsättningar för en hållbar framtid! 3 

Ulrika Krynitz och Håkan Strotz tror att ekoturism kan bidra till en hållbar utveckling.
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STICK OCH BRINN – Praktiska tips för livet på färd

Vedkök

Snabbkoka på 
eldstället

Text: FREDRIK NORMAN  Foto: ULRIKA FELLMAN

När man rör sig ute är det skönt att kunna koka lite kaffe eller laga lunch när det 
är dags för paus. Här är ett par tips från Väglösts läsare: två snabba alternativ 

till att bära på stormköksbränsle eller bygga en tidskrävande eldstad.

I dag finns det en uppsjö av olika friluftskök. Jag gillar idén att slippa 
bära med mig bränsle och istället använda ved, men utbudet av vedkök 
är inte så bra än. Därför byggde jag mitt eget och provade några olika 
sätt innan jag kom fram till att det enklaste är det bästa. Jag har använt 
det här köket på många turer och det är riktigt effektivt och bra. 

Modellen jag kom fram till väger ca 300 g och är tillverkad av en 
rostfri två liters bränsleflaska. Den är 15,5 cm hög och 12,5 cm i diame-
ter. Det går att hitta metallkärl att använda på t.ex. secondhandaffärer. 

En nackdel med köket är att det kräver lite övning för att reglera 
värmen och att kastrullerna blir lite sotiga, men vad gör väl det!

Vedkökets konstruktion
12 st hål (18 mm) längs övre kanten så att elden kan sprida sig jämnt 
runt kastrullen. På sidan är en öppning för att fylla på ved utan att 
behöva ta av kastrullen. Vid botten är det 3 st rektangulära öppningar 
i sidan för luftintag. På botten ligger ett bockat nät som som veden 
ligger på. Detta gör att elden får tillräckligt med syre och brinner bra 
och med väldigt lite rök.  Benen är gjorda av 1,5 mm ståltråd som jag 
böjde runt ett rör och bockade till i ett skruvstäd. De sätts in i anpas-
sade hål i sidan av köket, precis vid botten. 

Eldkedjor

En sak som jag brukar ha med mig ut i naturen är en tunn kedja att 
sno runt vedpinnarna när jag skall elda. 
Jag ställer den ihopkedjade veden upp, direkt på isen eller snön när jag är 
ute på vintern. Det är lättare att få fart på elden och blir snabbare varmt 
när vedträna står upp och det går ställa kaffepannan direkt på veden. 
Det går lika bra med en bunt småpinnar som med stora vedklabbar. 
Tänk på att kedjan ska räcka runt din ved och gå att fästa med en krok 
eller karbinhake, en meter borde räcka och bli över.  

Text: NIKLAS ODH

Kunskap är lätt att bära brukar det heta, och långfärder 
ger ofta flera fina tillfällen att dela med sig. Under långa 
segdragna raksträckor och tärande uppförslut kan varsin 
liten 5-minuters fundering liva upp. Berätta det du vet 
om fjällrävar, om skillnaden mellan järn och stål, vad 
Knud Rasmussen brukade ha med sig i pulkan eller hur 
skogsrået egentligen såg ut? 
Tillräckligt långt in i skogen kan ingen googla. 

Fakta på fem 
minuter

Text: EMMA PETTERSSON
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Text: MAGNUS CARLSON

Fett med energi
Att tillaga pemmikan till vinterfärden är ett väl beprövat sätt att få med sig 
extremt mycket näring med hög hållbarhet. Ursprunget är amerikanskt och 

namnet kommer från cree-språket. 

De viktigaste ingrediensera i pemmi-
kan är fett och kött. Vilka djurslag 
som har använts berodde på vad 
man hade till hands, moose, bison, 

älg och hjort har varit det vanliga. Bär av olika 
slag samt mjöl och gryn har också blandats in.

Inom pälshandeln så användes ofta pem-
mikan som standardföda då voyageurerna inte 
hade någon möjlighet att själva kunna skaffa 
maten de behövde under de långa fraktresor-
na. Också de flesta polarexpeditioner använde 
pemmikan som föda både till männen och till 
hundarna. Robert Peary skriver om pemmi-
kan i sin bok Secrets of Polar Travel “Without  
it a sledge-party cannot compact its supplies 
within a limit of weight to make a serious 
polar journey successful.” 

I en tidsålder där det plötsligt har blivit 
tillåtet och till och med nyttigt att äta fett så 
kanske pemmikanen kan få en rättvis renäs-
sans. Snart så kan vi njuta av dessa läckerbi-
tar på de finaste innekrogarna i Stockholm. 
Skämt åsido, pemmikan är det de är. Fett och 
kött samt eventuell smaksättning. Efter en 
hård dag på skidor eller vid utevistelse i hård 
köld brukar det smaka mycket bra. Ät den 
kall eller smält ner den i pastan. Min favorit 
är när den rörs ner i potatismos tillsammans 
med lite blandade torkade grönsaker.

GÖR SÅ HÄR:

Ingredienser: 
• Fett från älg, nöt, gris, vildsvin eller 

andra djur. Fungerar med ister från 
butiken. 1/2 kg

• Kött från älg, nöt eller annat magert 
kött. 1 kg

• Kryddor och salt. Allt efter tycke och 
smak.

• Övrigt: Torkade bär, mjöl, havregryn. 
Här är möjligheterna att experimen-
tera sig fram till den perfekta pem-
mikan oändliga.

Torka kött
Traditionellt har man torkat köttet i tunna 
skivor som man sedan har mortlat sönder. Jag 
tycker att det enklaste sättet att torka kött till 
pemmikan är att utgå från köttfärs.

1. Stek köttfärsen, fördela den i stekpannan 
med stekspaden till så små bitar som möjligt.

2. När allt är genomstekt (ej hårt stekt) 
breds köttfärsen ut på ett ugnsgaller där först 
bakplåtspapper och sedan hushållspapper 
lagts ut.

3. Använd gärna en varmluftsugn, men 
vanlig ugn går också bra. Ställ ugnen på 50 
grader, placera gallret mitt i ugnen och om 
vanlig ugn används så lämna luckan lite på 
glänt.

4. Låt torka ca 12 h. Om färsen är fet så 
bör pappret bytas efter halva tiden. Rör runt 
i färsen ett par gånger under torktiden. 

5. När färsen är torr så mortlar, alternativt 
mixar man sönder den till köttmjöl.
Förbered fettet

1. Se till så att fettet är så rent som möjligt 
från köttrester.

2. Smält ner fettet i en tjockbottnad kast-
rull, värm försiktigt och rör då och då så att 
inte fettet bränner. Var försiktig så att det inte 
börjar brinna. Ha ett lock redo ifall det skulle 
hända. Vill man vara på den säkra sidan så 
smälter man fettet med hjälp av vattenbad 
istället.

3. När fettet har övergått till flytande form 
så kan man sila det genom ett finmaskigt 
durkslag.
Blanda pemmikan

1. Rör ner fettet i köttet. Häll i och rör 
tills köttmjölet är mättat med fett. Om du 

vill tillsätta andra ingredienser, t.ex. torkade 
bär, mjöl, kryddor, salt eller havregryn, så görs 
detta också nu.

2. Bred ut blandningen i en lämplig form.
3. Låt stelna något innan massan skärs till 

i lagom stora bitar. (Lagom är i mitt tycke 
ungefär tändsticksaskstorlek.) Portionerna 
kan formas till bollar eller behålla sin kantiga 
form i en låda.

4. Efter att bitarna stelnat så förvaras pem-
mikanen mörkt, torrt och svalt, i kylskåp eller 
frys. Kan lagras flera månader utan problem.

Smaklig måltid!

Om man inte vill äta kött, men ändå 
ha kompakt energi med sig ut i vinter 
kan man testa en vegansk version av 
pemmikan. Du byter helt enkelt ut 
ister mot kokosfett och köttmjölet 
mot krossade nötter och frön. Mäng-
derna går att översätta ungefärligt, 
men eftersom nötterna innehåller 
mycket fett i sig kan man minska 
fettmängden något. Torkade bär eller 
kokosflingor smakar också bra att ha 
i. Om man jämför med köttvarian-
ten känns nöt- och kokospemmikan 
mindre ”matig”, men passar däremot 
suveränt att blanda i gröten för extra 
mättnad på morgonen. 

Köttfritt 
alternativ
Text: ALMA BÅGEFALK
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Vilda väsen
Känslan av att vara iakttagen, att plötsligt gå vilse, bli sjuk eller höra märk-
liga ljud i skogen kan lätt tolkas som tecken på att något övernaturligt finns 
där. I boken Nordiska väsen har Johan Egerkrans samlat vittror, sjörået, 
mylingar och andra varelser som mycket väl skulle kunna ligga bakom det 

vi inte själva kan förklara. 

Text: LISA BEHRENFELDT  Bild: JOHAN EGERKRANS

KULTUR

Det är egentligen lönlöst att försöka 
beskriva oknyttens utseende, konsta-
terar Johan Egerkrans i inledningen 
till Nordiska väsen. De varierar stort 

mellan olika berättare och verkar kunna byta 
skepnad som det passar dem. Dessutom kan 
det vara rent livsfarligt om de inte blir nöjda. 
Men han har i alla fall försökt, och målat por-
trätt av vättar och varulvar med inspiration 
från folktro, fantasy och datorspelsvärldar. 

När Johan för två år sedan började det 
stora bokprojektet och gav sig in i skogen 
av väsen förvånandes han över att de var så 
väldigt många. 

– Nattramn, gloson och allt vad de heter, 
det är nog ungefär en tredjedel av de väsen 
som finns med i boken som jag aldrig hade 
hört talas om innan.

– Jag blev också förvånad över att folk verk-
ligen trodde på vissa väsen, som jag inte trott 
att man föreställt sig fanns på riktigt. Som 
drakar till exempel, säger Johan och berättar 
att drakarna en gång varit onda och giriga 
män som samlat på sig skatter hela sina liv 
och som fortsätter att vakta dem efter döden. 

– Den kvinnliga motsvarigheten är för-
resten skåkhönor, tillägger han. Tänk dig en 

sorts stora svarta monsterhönor som ligger 
och ruvar på sin skatt… Inte så korrekta med 
dagens jämställdhetsperspektiv kanske, men 
det är i alla fall en sak som jag ångrar att jag 
inte tecknade till boken, en skåkhöna.

När jag träffar Johan är det på hans arbets-
plats. Han har ett skrivbord på ett kontor i 
Gamla stan i Stockholm. Det är en husvägg 
utanför fönstret, varmt av surrande hårddiskar 
och han medger att det är väldigt långt från 
skogsråets skog.

”ÖVER HELA VÄRLDEN och i alla tider 
har folk varit övertygade om att vi inte är 
ensamma. Att det förutom människor och 
djur finns andra varelser i vår värld, som trots 
att de kan likna oss är helt väsensskilda”, 
inleder han Nordiska väsen som är som en 
uppslagsbok över de väsen vi har här i Sverige. 
När Johan beskriver dessa varierande varel-
ser liknar han dem vid naturen. Likt skogen, 
bergen och sjöarna är de oförutsägbara, för-
änderliga och oftast varken onda eller goda. 
Har man dem på sin sida kan de vara till 
stor hjälp, men de kan också vara fruktansvärt 
farliga. Han beskriver dem som att de perso-
nifierar naturen i all sin nyckfullhet och att 

somliga väsen bokstavligen är ett med den. 
Väsen uppfattades förr som en självklar del 
av världen och påminde människorna om att 
ha respekt för naturen.

– ALLA RÅDARNA; skogsrået, sjörået och 
källrået var ett slags poliser. Deras funktion 
var att se till att folk skötte sig. Tomten hade 
samma funktion på gården, berättar Johan.

När jag säger att det skulle vara schysst att 
ha några skogsrår i ryggen i bråken med skogs-
bolagen säger han att de absolut skulle kunna 
användas som symboler i miljökampen. Men 
tillägger efter en stund att det finns en risk att 
de skulle uppfattas som töntiga, även fast de 
inte alls är det, snarare tvärtom. 

– Det är något som jag är nöjd med 
i boken, att det tydligt framgår att våra 
väsen inte är några mesiga varelser.  

JOHAN FÖRKLARAR  den utbredda 
tron på olika väsen med att vi människor 
har en förmåga att se en agent bakom allt 
som händer. Vi är konstruerade till att hela 
tiden vilja ha en förklaring, till varför mjölken 
surnade eller att någon gick vilse i skogen. 

– Det är inte så konstigt att man trodde 
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på någonting egentligen. Det är bara att gå 
ut i skogen när det är mörkt!

DE FLESTA AV VÅRA VÄSEN hör 
hemma i bondens landskap och den självklara 
tron på dem mattades av i och med indu-
strialiseringen. Vissa föreställningar har folk 
dock tagit med sig, som till exempel tron på 
spöken. Johan tar också upp utomjordingar 

som exempel på ett nutida väsen. 
– Det är ballt att den här tron inte är något 

som försvinner, utan att den bara förändras. 
Vi har fortfarande ett behov av berättelser.

SAMMA DAG SOM jag ska träffa Johan 
Egerkrans är jag ute och springer i skogen. 
Det är när jag sneddar genom den blöta al-
skogen vid sjön samtidigt som jag funderar 

på frågan när vättar och tomtar slutade att 
vara självklara i vardagen för gemene man 
som jag plötsligt störtdyker till marken. Och 
min första tanke då, när jag reser mig upp ur 
leran är: ”okej, nu är det någon som vill göra 
det helt klart för mig att de inte har slutat 
att finnas”. 3
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Kör i vind
Text: ALMA BÅGEFALK  Foto: TEITUR ARDAL

Hösten 2012 återprövades en nygammal idé i Nevadaöknen i USA. Vind-
vagnen Astrakan, byggd från grunden i Unnaryd i Småland, fick vind i 

seglen efter båtresan över Atlanten.

Den ursprungliga idén om att med 
vindvagnar transportera såväl 
passagerare som gods över den 
enorma prärien till den ameri-

kanska västern uppkom strax före att järn-
vägen slog igenom och underlättade livet 
för nybyggarna.

– Då var alternativet att antingen att ta 
sig över med oxe och vagn, vilket var en 
tre månader lång och farlig resa, eller att 
segla runt Kap Horn, vilket var ett lika stort 
projekt som resan över Atlanten, berättar 
Johannes Kabell som var med och byggde 
och seglade Astrakan.

– Tomas Smith hette en vildhjärna och 
visionär som hade idén om att bygga upp en 
flotta av vindvagnar. Han skaffade en massa 
finansiärer som stöttade honom i projektet, 
men på jungfrufärden tappade man kon-
trollen över vindvagnen och körde ner i en 
ravin. Efter det fiaskot drog sig investerarna 
ur och Smith försvann ur historien.

Sen gjordes inga fler storskaliga försök 
med vindvagnar. Ändå fanns det mycket 
som talade för att det fanns potential. En 
annan man som några år senare ville ge 
vindvagnen en rättvis revansch beskriver hur 
han seglade om 80 ekipage med häst- och 
oxdragna vagnar på en dag. Tyvärr slutade 
den turen i en tornado.

– Det är intressant att tänka på hur ut-
vecklingen hade sett ut om de lyckats och 
vindvagnar fått 20 – 30 år på sig att för-
bättras innan järnvägen kom. Kanske hade 
det varit mer fokus på vindkraft istället för 
kolkraft till exempel. Det här med att ut-
nyttja vinden är ju något som också känns 
väldigt aktuellt idag, menar Johannes.

När de plockade upp vindvagnsidén 
var det med ambitionen att försöka bygga 
en sådan farkost igen. Sedan blev det ett 
äventyr att se om man skulle lyckas få 
vagnen att segla. Att gänget valde att segla 
i öknen beror på att öknen idag är det 
bästa stället att segla en sådan farkost på, 
då prärien till största delen är uppodlad. 

När den sju man starka besättningen 
nu till slut seglade i öknen lyckades man 

komma upp i hastigheter på upp till 50 
kilometer i timmen. Efter två heta veckor i 
öknen (det var 50 grader i skuggan) avsluta-
des färden på Burning Man-festivalen som 
varje år anordnas i anslutning till öknen.

Hela äventyret finns dokumenterat av 
två filmare som följt projektet och filmen 
har premiär på Göteborgs filmfestival (24 
januari – 3 februari 2014). Senare i vår 
kommer den att visas i SVT. Håll utkik! 3

Astrakan är en tolkning av hur man tror att den vindvagn som Smith konstruerade 
1853 kan ha sett ut. Det man hade att utgå ifrån var måtten: fyra meter bred, 
tolv meter lång och elva meter hög. 
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BREVLÅDAN

Gillar du kyla, simning och endorfinkickar? Vi är ett gäng som plane-
rar att ställa upp i öppna svenska mästerskapen i vintersimning, som 
äger rum i Skellefteå den 8 februari. Förra året var vi också med, men 
i år siktar vi på att få ihop till fler än ett lag. Du behöver absolut inte 
vara elitsimmare för att vara med, tävlingen går i lekfullhetens och 
prestigelöshetens tecken. Att bada kallt är dessutom bra för hälsan 
och smilbanden. Kolla på tävlingens hemsida för mer info: www.
darkandcold.com. Pepp?
    Terez 0702-780374
    terez.bergfeldt@gmail.com

Deltagare sökes till stafettlag 
i vintersim!

Vi har planer på en färd med 
enkla medel och förra sekelskif-
tet som inspiration. Nu eftersö-
ker vi mönster på kläder, färd-
beskrivningar från 1900-talets 
början eller allmänna tips på 
utrustning.
 Emma Pettersson
 emma.pette@yahoo.se

Utrustning 
och idéer till 

retrofärd 

Jag läser en kurs i design och kläder vid Umeå universitet 
och håller på att arbeta med en klädkollektion i naturliga 
material för enklare färdliv – jag tänkte att detta kunde 
vara ett bra forum för att ställa en fråga: Vilka plagg 
saknar ni? Vilka funktioner saknar ni på de plagg ni har? 
Det kan vara precis vad som helst – alla reflektioner är 
välkomna!
   Mihalis Kalavros
   mihaliska@hotmail.com

Möjliggöra och ta tillvara lärosituationer  – 
en studie om vägledarens roll i förmedlandet 
av naturligt friluftsliv under två vinterfärder.

Det är titeln på den magisteruppsats i 
utomhuspedagogik som jag gjort med syftet 
att undersöka hur en lärosituation på en färd 
kan se ut, och vilken roll vägledaren har för 
att en situation ska inträffa och leda till lär-
domar. Studien bygger på mina observa-
tioner av två vinterfärder och efterföljande 

intervjuer med vägledarna.
”Den bästa delen av den här studien var 

att få följa med ut på vinterfärd. Jag älskar 
att vara ute. Att det tagit så lång tid att få 
färdigt uppsatsen beror helt enkelt på att 
det varit extremt svårt att sitta stilla inne 
framför datorn för att läsa och skriva om 
friluftsliv. I grund och botten handlar det 
hela tiden om att ge sig ut och uppleva, 
och jag har haft en konstant längtan ut på 

äventyr.” Så avslutade jag inledningen. ”Ta 
bort!” svarade min handledare bestämt. I 
den färdiga versionen av uppsatsen är det 
struket, men fortfarande sant. Den här upp-
satsen är erfarenheter och friluftslivslängtan 
paketerad i universitetsvärldens A4-form. 
Sök titeln på www.diva-portal.org om du 
vill läsa den.

Uppsats om vägledarskap
TEXT: LISA BEHRENFELDT

 Saknar du kläder?

Bild: Johan Egerkrans

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

w
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FÄRDMINNE

Kanotflytten

Så idylliskt, hinner jag tänka, cykelut-
flykt med familjen, undrar hur de 
reagerar när de ser oss med kanoten 
på torra land. Sedan inser jag vilka det 

är, och hör samtidigt Lindas förvånade utrop: 
Men det är ju Harriet! 

Att träffa på kamrater från kyrkokören hör 
inte till vanligheterna när en är ute på färd, 
men detta var en händelse som var karaktä-
ristisk för vår färd i somras. Flyttfärden. Från 
vårt gamla hem i Näsåker till vår nyköpta 
gård i Prästmon. I Forsmo blev vi bjudna 
på middag och sängplats. I Tannflo fick vi 
valpmys och kvällste.

DET KÄNDES SJÄLVKLART att min 
egenbyggda dukade träkanadensare skulle 
paddlas hem. Det var ju ”bara” 7 mil ned-
ströms älven. Inklusive tre vattenkraftverk. 
Vi blev under färden djupt förälskade i vår 
kanotvagn, som minst sagt underlättade lyften 
förbi kraftverken. Istället för att bära all ut-
rustning i omgångar så kunde vi enkelt lasta 
allt i kanoten och rulla iväg till nästa ilägg-
ningsplats. När vi passerat Resele plaskade 
det plötsligt till vid strandkanten. Lite längre 
fram syntes huvudet på en bäver som mål-
medvetet simmade nedströms och när vi en 
stund senare såg två minkar som sprang fram 
och tillbaka längs med stranden paddlade vi 
försiktigt närmare tills de visade med fräsande 
tydlighet att vad de än pysslade med så ville 
de göra det ifred. När vi så sakteliga närmade 
oss Sollefteå fick vi även skåda bohålor tillhö-
randes backsvalor, en art som på senare år har 

minskat kraftigt i Sverige, men som trivdes 
bra i nipornas sandiga branter.

ATT TRÄFFA PÅ ett gäng vänner längs 
vägen var inget vi hade planerat innan, men 
det gav en annorlunda extra dimension på 
färden. Lite som att vi fick en chans att 
tacka för den tid vi haft i Näsåker och göra 
ett avstamp inför den nya tillvaron på en ny 
plats. Sträckan i sig kan knappast kallas sär-

skilt paddelvänlig, i alla fall inte om en är 
ute efter vildmarkskänsla och minimalt antal 
lyft. Men som flyttmetod funkade detta ar-
rangemang ypperligt. Vi fick se vår gamla och 
nya hembygd ur nya perspektiv, och för egen 
kraft förflytta oss till vårt nya hem. 

Just nu ligger kanoten och vintervilar på 
logen, men förhoppningsvis kommer den och 
vi att ge oss ut på många äventyr längs älven 
nästa sommar. 3

Text: TEREZ BERGFELDT  Bild: KLEO BARTILSSON

Svetten lackar under augustisolen när vi spänner fast kanoten på vagnen. Jag och 
Linda har just kravlat oss upp från Ångermanälven och forcerat strandkantens 
slyskog med kanot och packning. Precis när vi ska svänga in på kraftverksbron 

ser vi en grupp cyklister närma sig på grusvägen från andra hållet.
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Friluftsliv med 
fantasi

KRÖNIKA

Vad lägger vi för betydelse i ordet 
friluftsliv idag? För mig är frilufts-
liv en viktig del av livet, en källa 
till glädje, inspiration och enga-

gemang. Bland upplevelser som satt de tyd-
ligaste avtrycken i mitt friluftsminne finns 
skidfärder i orörda skogar under midvintertid 
med djup snö och bitande kyla. Övernattning 
i enkla skogskojor eller vindskydd och med 
elden som naturlig följeslagare. Det här får 
mig att gå igång på allvar! I detta upplevelse-
rum måste man vara närvarande, våga lita på 
sig själv och ha ett ödmjukt förhållningssätt 
till naturens krav. Omständigheterna skärper 
sinnena och gör naturen och tillvaron tydlig. 
Kunskaper, färdigheter och inlevelseförmåga 
sätts på prov. Relationerna till färdkamraterna 
sätts också på prov. Sådant som hänsyn och 
ansvar blir viktigt. Alla måste delta. Här lär 
man känna varandra på ett tydligt och natur-
ligt sätt. Andra upplevelser och tydliga min-
nesbilder är de korta skidturerna under smäll-
kalla december- och januaridagar när solen 
inte orkar över trädtopparna men ändå sprider 
ett magiskt blått ljus över tillvaron. Träden är 
vackert skulpterade av snömängderna och det 
låga ljuset gör himlen lika magiskt skär. Allt 
är stilla och tyst. 

Alla dessa omständigheter gör det lätt att 
känna sig full av mening och innehåll, och 
som medaktör i skeendet. Detta är friluftsliv 
för mig!

NATURNÄRA HANTVERK är lite som 
friluftsliv; att gå på upptäcktsfärd i naturma-
terialet där naturen ställer krav och ger förut-
sättningar. Också här är man medaktör i en 
helhet som ger tydlighet och mening. 

Som skidmakare har jag inte behövt upp-
finna skidan på nytt för att skapa skidor som 
bär i djup lössnö. Här finns en gedigen histo-
ria och tradition att ta del av, med kunskaper 
och erfarenheter som formats under årtusen-
den. Jag brukar ibland citera en hantverk-
skollega och hans devis: ”att återvända till 
ursprunget kan vara ett steg framåt”. Detta 
skriver också jag under på. Men att återskapa 
egenskaper och funktion från gamla redskap 
i ny skepnad kräver ändå sitt engagemang. 
När utmaningarna dyker upp i arbetet är det 
oerhört värdefullt att ha tillgång till verkty-
get fantasi i verktygslådan. Att vara lyhörd, 
ha öppet sinne och inlevelseförmåga är nöd-
vändigt för att skapa ett ändamålsenligt och 
vackert redskap. Det handlar naturligtvis 
också om att träna, träna och åter träna sina 

färdigheter och att våga, våga och åter våga 
använda sina förmågor. 

Friluftsliv och hantverk är, som jag ser det, 
två sidor av samma mynt, där lek och expe-
rimentlusta får stort utrymme. Om vi ägnar 
oss åt detta kan det ge oss viktiga verktyg för 
kunskapsinhämtning, verktyg som är använd-
bara i mötet med en komplicerad verklighet 
och framtid. 

VÅR FÖRMÅGA att skapa en bättre värld 
kräver att vi har tillgång till vår fantasi, möter 
utmaningarna med öppna sinnen och med 
respekt för människa och natur. Kanske för-
mågan att skapa låtsasvärldar är förutsättning-
en för att vi ska lyckas skapa en bättre verklig 
värld. Nu finns det ju annat än friluftsliv och 
hantverk som fyller våra liv med mening och 
innehåll, men jag är övertygad om att den 
som lever med naturen som inspirationskälla 
har lätt att få syn på vad som är viktigt och 
värdefullt i livet. Jag är lika övertygad om att 
tidningen Väglöst kommer att bli ett värde-
fullt forum för oss som har ”friluftsliv med 
innehåll” som största intresse. 

Lycka till på färden!

BO ÖSTERGREN Lever friluftsliv året runt och tillverkar 
träskidor för djup lössnö
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