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Regnet var väntat, men intensiteten överraskade. Rätt länge hade vi, lite oroligt, sett bymolnen närma sig från söder och efter en stund 
var himlen svart förutom en strimma ljus åt norr. Den första vindbyn följdes av enstaka tunga droppar och snart paddlade vi genom 
en vägg av väta. Samtalet om alternativa handlingsplaner fördes skrikande för att överrösta vädret. Världen lystes så småningom upp. 
Inte av solen, utan av färdkamraternas leenden som övergick i skratt och glädjetjut. Kanske som en hedersbetygelse till krafterna 
omkring oss – och i oss. Sedan började regnet på allvar. 
Text och foto: Bo Weslien
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SOLGLASÖGON À LA ÅR 1900. 
Små färder eller stora expeditioner – 
vädret är något vi alltid måste anpassa 
oss efter. 
Foto: Tonje Bøe Birkeland

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

Redaktion:
Lisa Behrenfeldt (ansvarig utgivare),  
Alma Bågefalk, Lovisa Larsson, Axel 
Löfsved, Emma Jonsson Sandström, 
Emma Björk och Maria Ferm.

DELA MED DIG!

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

Om du har text, illustrationer eller 
bilder som du tycker borde publiceras 
i Väglöst, eller om du känner till något 
vi borde skriva om så hör av dig till oss:
redaktionen@vaglost.se. Eller skriv ett 
vanligt brev –  se adress på baksidan.
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PER GUSTAVSSON 
Ringer du till Per är chansen stor 
att han svarar ombord på ett tåg, 
en buss eller liftandes med en bil 
på väg genom natten. Hans brev-
låda står i Småland men hans 
liv är utspritt från Jokkmokk i 
Norrbotten till Hjärup i Skåne. 
Att han är besatt av former och 
tillstånd i stort och smått yttrar 
sig i ett stort intresse för geologi, 
himlafenomen, hälsa och taoism. 
Per ägnar sig ständigt åt att söka 
förståelse för vad som händer på 
planeten jorden, både i naturen 
och socialt. I det här numret delar 
han med sig av sina kunskaper om 
olika väderlekar.

 MIKAEL GUDRUNSSON
Mikael är konstnär och biolog 
bosatt i Västernorrland, som i 
sin konst intresserar sig för hur 
vi påverkar och påverkas av 
landskapets utformning. Med 
sin kamera har han rest runt i 
norra Sverige för att skildra den 
industriella landskapsomvandling 
som ägt rum de senaste hundra 
åren och som fortfarande pågår 
genom skogs- och gruvindustrin. 
Hans förhoppning är att bilderna 
ska väcka funderingar och samtal 
kring vad vår industriella kultur 
gör med vår relation till andra 
arter och oss själva.

INTE SÄLLAN BESKRIVS kanadensaren som 
en blekvädersbåt för skyddade inlandsvatten med 
svag vind och små vågor. Sanningen är den att 
med rätt kanot, skicklighet och förstånd klarar 
paddlaren att navigera i överraskande hårda 
vindar och höga vågor. 

En långfärdskanadensare är formgiven för att 
färdas mjukt i vågor och för att hålla vågorna 
på utsidan av kanoten. Stävarna utgör ett stort 
vindfång och skrovet är inte kursstabilt.  Redan 
i ganska lätta vindar sker en avdrift och i större 
vindstyrkor är det en faktor.

En besättning som lägger ut i sidvind och sätter 
kurs med fören pekande mot målet kommer på 
grund av avdriften att färdas i en båge över vattnet 
och sträckan kan bli gott och väl en halv gång 
längre jämfört med den kortaste vägen.

Om kursen istället sätts mer åt lovart (av Hol-
ländskans loefwaarts, ”åt vindsidan”) i relation till 
målet används den vindkänsliga förstäven som ett 
segel. Vinden och paddlarna samverkar för att 
ge farkosten en rak kurs mot målet. Vad som är 
rätt vinkel avgörs först och främst av vindstyrkan 
och kanotens fart. Det är samma manöver man 
använder för att sidoförflytta sig i strömmande 

vatten. Skillnaden är att i fors så är det gravita-
tionens verkan på vattnet som ska motverkas och 
på öppna sjöytor luftmassorna som rör sig från ett 
högre lufttryck till ett lägre.

 Att avgöra hur stor vinkel mot vinden som 
är optimal för att hålla kursen kan vara svårt. Att 
”pejla kölvattnet”, spåret som visar sig på vattnet 
efter kanoten, är en klassisk metod att bestämma 
avdriften för fartyg och därmed också den verkliga 
kursen och fungerar bra i en kanot också.

Om färdmålet sätts rakt mot vinden kan 
samma metod användas. Återigen får man före-
ställa sig förstäven som ett segel och kryssa mot 
vinden. En fördel säkerhetsmässigt i höga vågor då 
kanoten får en större bärighet då förstäven möter 
vågen lite snett istället för rakt på.

Kraftig medvind är kanske den svåraste padd-
lingen då man inte ser vågorna och mer reagerar 
på hur kanoten uppför sig. Att i det här läget 
lägga sig med bredsidan mot vågorna gör att det 
är lättare att parera med stöttningar mot vindsidan 
och långfärdskanadensarens halvrunda botten-
form gör att den ligger stadigt oavsett var i vågen 
man befinner sig.

Myggsjön, det är vad Myvatn betyder. 
En fantastisk fågelsjö på Island. 
Skulle spanas efter strömand och 
annat. Vi bodde på en camping-

plats i närheten av sjön och det var inte mygg 
som var problemet egentligen utan någon 
sorts flugor. I ögon och öron – överallt var 
de. Jag minns mycket väl vad jag önskade mig 
då: ”Imorgon vill jag ha vind! Sol och vind 
önskar jag mig!” Och att när jag kröp ur tältet 
dagen därpå var det precis så. Solen sken och 
flugorna hade inte en chans i blåsten. Som att 
vädergudarna hade lyssnat på mig.

Annars brukar ju vädret vara totalt opåverk-
bart. På ett både befriande och frustrerande 
sätt. Väderleksrapporten – som att vi med stort 
allvar försöker förutsäga något som egentligen 
bara leker med oss. Något som kan orsaka en 
plötslig katastrof. Eller komma med en helt 
fantastisk överraskning.

Ändå är vädret inte något som bara händer. 
Mitt önskeväder den där sommardagen på 
Island hör ihop med rörelser i luften kring 
hela jorden. Det grundar sig i att det finns 
en ständig strävan efter jämvikt i atmosfären 
som får luften att tryckas från högtryck mot 
lågtryck, att solen värmer som mest vid ekva-
torn, att jorden roterar så att vindarna svänger 
av västerut på vår halva av jordklotet och att 
Island, precis som Sverige ständigt matas av 
väder som blåser in västerifrån. Vi bor under 

polarfronten. 
Föreställ dig det här: Ungefär vid våra 

breddgrader möter den kalla luften från nord-
polen varma luftmassor söderifrån. Två luft-
massor med olika egenskaper blandas inte så 
lätt, och där de möts bildas en frontzon. Inuti 
en luftmassa är läget ganska stabilt, det är vid 
fronten vädret händer. Det är därför vårt väder 
aldrig går att förutsäga mer än max fem dagar 
in i framtiden. Efter det är prognosernas säker-
het nere på 50 procent. 

Inför det här numret gav vi några skribenter 
i uppdrag att berätta om ett väderminne. Inte 
så lätt att välja. Har du något starkt minne där 
vädret inte haft betydelse? Vi ger också tips om 
hur du kan tillverka ditt eget myggmedel. För 
vindstilla dagar.

”Vädret är som jag” finns det ett Loesje-citat 
som säger och jag tolkar det på två sätt. Dels 
hur en riktigt stormig åskskur med blixtar och 
dunder har en helt annan inverkan på mitt 
humör än grått duggregn och snålblåst. Hur 
vädret påverkar mig. Dels hur jag påverkar 
vädret i den meningen att grått duggregn också 
kan vara förtrollande fint om jag är på humör 
att se det. I alla fall är det med mig hela tiden. 
Och jag älskar det. Även när jag är i stan kan 
jag alltid titta upp på himlen.

/Lisa Behrenfeldt

Paddla i vind
Text: BO WESLIEN Bild: MARCUS VILDIR
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Med änglar 
längs vägen

FÄRDREPORTAGE

Text: ROBIN VON BRAUN  Foto: ROBIN VON BRAUN & RASMUS NILSSON

Historien börjar sex år tidigare, när 
min klasskamrat kom med en film 
han tyckte att vi skulle se: Into the 
Wild. 27 minuter och 3 sekunder 

in i filmen visas ett klipp där huvudperso-
nen vandrar genom vad som närmast kan 
beskrivas som en magisk skog. Klippet är 
inte längre än 37 sekunder och längst ner i 
bild visas texten ”Pacific Crest Trail, northern 
California August 1990”. Det är då den här 
historien börjar. Dessa 37 sekunder var allt 
som krävdes för att jag skulle bli fast. Fas-
cinationen för vandringsleden växte när jag 
sökte lite mer information och fann att det var 
världens längsta kontinuerliga vandringsled. 
Fascinationen växte till en dröm som kom 
och gick under mina år på gymnasiet. Under 
värnplikten växte drömmen vidare och när 
jag muckade var jag fast besluten om att jag 
någon gång i livet skulle vandra hela Pacific 
Crest Trail.

Historien flyttar sig nu några år fram, till 
våren 2012 när jag tillsammans med min 
vän Rasmus åkte på en spontan surfresa till 
Portugal. En blöt kväll i whiskyns tecken 
berättade jag passionerat om min dröm och 

att jag någon gång skulle ge mig i väg. Efter 
någon minuts samtalade kom vi fram till att 
det här med att resa tillsammans fungerade 
väldigt bra. Senare skålade vi, skakade hand 
och så kom det sig att vi hade bestämt att vi 
skulle vandra tillsammans. Nu hade vi helt 
plötsligt ett gemensamt mål och det gjorde 
det hela mycket mer realistiskt. Jag ska inte 
sticka under stol med att jag var väldigt nervös 
och lite rädd för att min dröm nu hade blivit 
vårt gemensamma mål.

Några veckor efter att vi kommit hem 
hörde Rasmus av sig och påminde mig om 
vår överenskommelse. Vi hade bestämt att 
vi skulle vandra redan nästa år, sommaren 
2013. Året flöt snabbt och vi gjorde vad vi 
kunde med den tid vi hade. Så här med facit 
i hand kan jag uppriktigt säga att det faktum 
att Rasmus bestämde sig för att haka på var 
bland det bästa som kunde ha hänt.

 Med alla visum klara och all utrustning 
inköpt, i vart fall all utrustning som vi trodde 
vi behövde, gav vi oss av på en tre kilometer 
lång provtur hemma i de halländska skogarna. 
Lätta i sinnet men tunga på ryggen prome-
nerade vi med gott mod. Det skulle visa sig 

snart nog att den utrustning vi köpt var helt 
perfekt för en långtur i de svenska skogarna, 
men ganska långt ifrån optimal i södra Kali-
forniens varma och torra öken.

ATT VANDRA The Pacific Crest Trail är ett 
STORT äventyr. Just mitt äventyr sträckte 
sig över fem och en halv månad och det är 
helt omöjligt för mig att sammanfatta de 157 
dagar som det tog mig från den mexikanska 
till den kanadensiska gränsen i detta reporta-
ge. Livet som långdistansvandrare är extremt 
oglamoröst. Man luktar, äter saker som legat 
på marken och sätter dag efter dag den ena 
foten framför den andra med horisonten som 
mål. Trots att man lever ett ganska rebel-
liskt liv mätt med dagens mått så håller man 
mat- och sovklockan som ett litet barn. Vi 
gick i sju till tio timmar varje dag och sov 
lika länge efteråt med mat eller något typ av 
energipåfyllning varannan timme.
 
BLONDA, BLEKA och med nyinköpt 
glänsande utrustning tog vi de första stegen 
in i södra Kaliforniens varma öken den 20 
april klockan 08:52. Adrenalinet svallade 

”Shit vad det här är sjukt” var en av de första tankar som flög 
genom huvudet på mig. Jag kunde inte riktigt förstå att jag 
äntligen var där, vid monumentet som markerar starten på 
The Pacific Crest Trail och den taggtrådsprydda plåtmur som 

utgör gränsen mellan Mexiko och USA. 
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jobbar med att inventera olika ädelfiskarter i 
Oregon. Vi vandrade med Ninja Tank som 
trots sina 196 cm var tyst som en mus, med 
Madi från Californien som bestämt sig för 
att vandra för att bevisa att hon kunde klara 
sig själv och med Leftovers som trots att han 
alltid åt allas rester lyckades gå ned nästan 20 
kg på vandringen och vandrade för att hedra 
sin bortgångna pappas minne. Detta är bara 
ett axplock av den grupp på nio personer som 
höll ihop i nära på en månad. 

Utöver de som jag mötte i skogen finns 
även något som kallas ”trail-angels”. Detta är 
personer som under hela eller delar av som-
maren hjälper vandrare på olika vis. Några 
kör ut vatten till korsningar och vändplaner 
på de speciellt torra sektionerna, några öppnar 
upp sina hem, bjuder på mat eller lånar ut sin 
tvättmaskin. Gemensamt för alla dessa är att 
de älskar människor och hjälper till, oftast 
utan att vilja ha någon mer betalning än att 
få höra ens historia.

”Vilken dag detta har varit, naturen är 
helt ofattbart vacker och vild här” skrev jag i 
min dagbok på kvällen av dag nummer 50, 
med 125 mil avklarade. Det stora med just 
denna dag var inte något speciellt jämfört med 
många andra dagar men jösses vad jag njöt. 
Vi vandrade vid basen av Mt Whitney med 
ett gäng goda vänner och livet var vackert.

NÄR JAG VAKNADE lätt huttrandes på 
morgonen den 23 september visste jag att 
dagen skulle komma att bli den sista på min 
vandring. Likt ett barn på julaftonsmorgon 
kröp jag ut ur tältet och fann sju centimeter 
nysnö på marken. ”Oj!” tänkte jag när snön 
gled in i de stora hålen jag hade på mitt femte 

par löparskor. Dagen spenderades med att 
pulsa i knädjup snö över bergspassen för att 
sedan vada genom slask på bergssluttning-
arna och slutligen forcera regnet i dalarna. Jag 
hade inte träffat Rasmus sedan vi delat på oss 
en månad tidigare och gissade att han gått in 
i Kanada för sex dagar sedan. Anledningen 
att vi delade på oss var enkel, Rasmus ville 
öka takten den sista månaden men jag ville 
gå långsammare. Istället för att vi skulle gå 
tillsammans och vara irriterade på varandra 
delade vi på oss.

   Nu vandrade jag i stället delvis själv 
och delvis med mina vänner Trout, Madi 
och Leftovers. När vi slutligen kom fram till 
monumentet vid den kanadensiska gränsen 
kände jag bara tomhet. Likt barnet som just 
lekt med alla sina nya julklappar tänkte jag 
”Jahopp, och nu då?!?”. Klockan 19:26 skrev 
jag i loggboken på gränsen och tackade för 
allt jag fått vara med om på leden.

ÄVEN NU, nästan på datumet två år efter 
att jag påbörjade min långa promenad, finner 
jag mig ofta i korta dagdrömmar om denna 
otroliga vandringsled och de fantastiska 
människor jag mötte på vägen.

   I dagens samhälle finns det mindre och 
mindre plats för den berättade historien. Vi 
kollar på tv eller film, läser bloggar och får 
se mängder av bilder men det är sällan man 
sätter sig ner med en person och delar med sig 
om historier och erfarenheter från sitt liv. Jag 
är rädd att vi går miste om många fantastiska 
berättelser och jag hoppas att min historia om 
The Pacific Crest Trail har glatt och kanske till 
och med inspirerat dig som läsare att ta tag 
i din dröm. 3

i ådrorna och svetten flödade ur porerna. 
Vid lunchtid stod solen mitt på den djupblå 
himlen och termometern visade 32 grader 
i skuggan. Bara fem dagar tidigare hade vi 
åkt skidor i Trysil och nu försökte vi krypa 
in i den lilla skugga som 
fanns att hitta under en 
taggig buske vid sidan 
av leden. 

   Efter lunch började 
Rasmus, som gick efter 
mig, att klaga på att 
han kände sig dålig. I 
mitt huvud for tanken 
”Vad fan, vi har ju 
precis vilat!” förbi. Till 
Rasmus sade jag, ”Vi 
går lite till, så kan vi 
ta en paus sen.” Efter 
någon kilometer till fick han ur sig ännu en 
klagan och jag började bli irriterad. Några 
hundra meter senare sa han att han behövde 
vila men jag peppade honom att gå lite till. 
50 meter längre fram stod ett torrt litet träd 
där jag rekommenderade att vi skulle stanna. 
Till det förslaget svarade Rasmus inte men jag 
hörde att han fortsatte att följa mig. 

   Vid den utsatta viloplatsen hann Rasmus 

bara ta ett kliv utanför leden innan han kol-
lapsade. Efter att jag krånglat mig ur den 
35 kg tunga ryggsäcken och hunnit fram 
till honom sa han med dimmiga ögon: ”Jag 
ligger på marken och det är ganska skönt, jag 

har inte ont.” Otroligt 
skrämd och med lite 
panik drog jag in min 
vän i skuggan, satte 
upp en presenning som 
solskydd och packade 
upp ett liggunderlag. 
Vi spenderade hela ef-
termiddagen och natten 
där under presenningen 
med att dricka större 
delen av det vatten vi 
hade med oss.

Dagen efter hade 
Rasmus repat sig och jag lärt mig min läxa: 
Att framsteg på leden inte är värt mer än vår 
fysiska eller psykiska hälsa.

EFTER CA 110 mils vandrande förvand-
lades naturen runt leden på nästan en dag. 
Södra Kaliforniens ökenklimat övergår i 
höga kala berg och djupa frodiga dalar, The 
High Sierras. Vi hade vid det här laget lärt 

känna många av de människor som vandrade 
runt oss. Vi hade till och med hunnit bli lite 
ökända som ”The crazy Swedes” på grund 
av vår överkvalificerade och framför allt för 
tunga utrustning.

   När man vandrar träffar man otaliga 
John, Mary och Ben, därför får man, eller tar 
man sig, ett nytt namn som står för det alter 
ego som är ens vandringsperson. Namnen 
varierar med allt från egenskaper man har till 
saker man sagt eller gjort, ofta i en komisk 
sättning. Jag kom att kallas ”Laptop” eftersom 
jag första dagarna bar på en fullstor bärbar 
dator. Rasmus fick namnet ”Feather” för att 
han är väldigt smal. Eftersom alla namn har 
en historia bakom sig är det lättare att komma 
ihåg dem och som bonus finns det alltid saker 
att tala om och historier att berätta. 

   Under tiden i Sierras slog vi oss samman 
i en stor grupp som vandrade tillsammans. 
Detta dels för att just denna sektion av leden 
var beryktad som en av de vackraste och 
delvis för att vi nu mer än någonsin klev in 
i björnarnas rike. Detta var en fantastisk tid 
med otrolig gemenskap och extremt vacker 
natur. Vi vandrade med Lullaby som är iranier 
men bor i USA och som spelade flöjt för oss 
varje kväll innan vi somnade. Med Trout som 

Sträcka: 4270 km lång,går genom delsaterna Kali-
fornien, Oregon och Washington
Tid: 157 dagar, 20 april – 23 september 2013
Start- och slutpunkt: Start Campo, CA. Slut Man-
ning Park, BC (Kanada)
Robins hemsida och blogg:
www.facebook.com/walkaboot
www.walkaboot.blogg.se

VANDRA PACIFIC CREST TRAIL

Talspråket säger att delad glädje är dubbel glädje och det insåg jag 
verkligen då vi som grupp besteg kontinentala USAs högsta berg på 
4421 meter över havet.

” Vi kallades ”The 
crazy Swedes” på 

grund av vår över-
kvalificerade och 
framför allt för 

tunga utrustning.”

I High Sierras, vi sitter på våra ”Bear Cans” – en björnsäker 
förvaringslåda till vår mat som man var tvungen att använda 
enligt nationalparkens regler.

Sista dagens vandring.

Efter 1,6 kilometer är det rest en skylt med 
texten ”Mile 1”och jag tänkte att nu är vi verk-
ligen på väg.

Kanadensiska gränsen: Långt hår och mycket 
skägg är inte ovanligt här och jag var inget un-
dantag.
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Blant nye fjell

Text och foto: TONJE BØE BIRKELAND 

PORTRÄTTET ANNA AURORA ASTRUP

Anna Aurora skildres av reisefel-
len Michael i dagboken hans fra 
ekspedisjonen langs østkysten av 
Grønland. Det er august år 1900:

OVERFARTEN VIA ISLAND var lang, 
færre seilte denne veien og det var et eventyr! 
Anna hadde klippet håret for anledningen. Det 
var ikke kortklippet, men definitivt kortere. 
Hansker og håndklær, speil og hårbørste, var 
alt hun tok med seg som viste noe som helst 
tegn på forfengelighet. Kamera krevde omtrent 
halvparten av kofferten, som om det var det 
mest nødvendige av det nødvendige. For Anna, 
en forfatter av yrke, en fotograf av lidenskap, 
så var kamera aller viktigst. En reisende kunne 
få plass til det aller viktigste i en liten veske. 
Anna var ingen typisk reisende. Pakkelisten 
hennes var minst tre sider lang. Hun kunne 
ikke fordra å la parfymen bli igjen hjemme, 
hun helte både melk og sukker i teen. Magen 
hennes plaget henne aldri bortsett fra like før 
reisene. Da hadde hun ordentlig mageknip. 
Lister og komfort til tross, så fort vinden samlet 
seg i seilene, så snart ansiktet hennes ble vætet 
av tåke, svette og sjøvann, håret ble fett, leppene 
sprukne og knærne fulle av skrubbsår og blå-
merker, glemte hun hele listen. Hun sverget stolt 

at hun kunne klare seg med under halvparten 
av nødvendighetene. Hun vil trenge mindre, 
kreve mindre og frykte mindre på framtidige 
reiser. Listene ble alltid til en fem sider lang 
forutinntatt novelle, som endte opp på rundt 
tre sider etter litt redigering. Kan hende var 
den nede i to sider klokken to om morgenen på 
avreisedagen. Den ble to og en halv igjen like før 
hun skulle låse seg ut. Halvveis ned den bratte 
bakken fra huset sverget hun på at hun hadde 
glemt minst halvparten og garantert latt døren 
stå åpen! Plager fra blåmerker, sår og skader 
forsvant, kinnene føltes varme; reisefeber. Hun 
var klar likevel.  

Hennes kamera er et Kodak, ordinært ved 
første øyekast, men så snart hun folder ut belgen, 
er kamera stort. Den rektangulære svarte boksen 
er et dyr – den røde belgen danner en søkende 
nakke, linsen et skarpt blikk, et oppmerksomt 
øye, den lille søkeren lar fotografen kontrollere 
det. En jaktende ørn, en modig bjørn eller en 
skjønnhet, det kommer an på fotografen. Anna 
prøver aldri å forskjønne, hun søker det vakre og 
dokumenterer det rett på sak, enkelt, på grensen 
til kjedelig. Det er som om hun sier: Her er det, 
kom hit og se det selv. Dette gjør fotografiene 
hennes overbevisende, nesten insisterende, som 

betrakter ser du scenen fra innsiden, som om du 
selv befinner deg på ekspedisjon.

Annas tekster evner også å bringe oss inn i 
landskapet. Her følger et kapittel fra ”Among 
Virgin Mountains”:

ASTRUPS HORN. Tidlig om morgenen 
dro vi avgårde, Siggi ledet an, Helge og jeg 
like bak. Opprinnelig var planen å følge dalen 
nordover først, for så å klatre på eggen hele 
veien opp til toppen. Men – idet vi begynte 
å gå, innså vi at landet rundt oss nok en gang 
hadde spilt oss et puss. Fjellet var lengre nord, 
lengre inn i landet, lengre fra kysten, lengre 
borte, enn vi trodde. Vi la derfor om strate-
gien; så snart vi møtte foten av den bratte 
østvendte fjellvegge, ville vi forsøke å klyve 
oppover og treffe kløften, følge den videre 
opp, for så å følge eggen sydvestover til det 
høyeste punktet. Sigurdur ledet fortsatt an, 
jeg førsøkte å holde tritt med ham. Helge 
kom lengst bak. Jeg var redd, men ikke like 
redd som Helge. Jeg var ivrig, sannsynligvis 
mer ivrig enn Sigurdur og Helge tilsammen. 
Jeg var tøff, men langt fra så tøff som Sigur-
dur, så jeg lot ham gå først, velge rute, så jeg 
ikke måtte se hverken opp eller ned. Sigurdur 

Varför finns det inga skildringar av kvinnliga äventyrare? Den 
norska konstnären Tonje Bøe Birkeland är övertygad om att de 
funnits, och har skapat sina egna berättelser om dem. Samti-
digt som Roald Amundsen blir berömd för sina upptäcksfärder 
är karaktären Anna Aurora Astrup den första att bestiga Mount 

Aurora och Astrups Horn på Grönland.

stoppet og satt seg ned på den eneste flate 
steinen blant all jorden og grusen rundt oss. 
Endelig våget jeg å nyte utsikten og tok fram 
kamera for å ta et bilde av Helge idet han 
kom mot oss. For noen omgivelser! Det øde 
og ukjente omsluttet oss. Jeg følte det som 
om ingen hadde klatret på disse steinene før, 
men skjøv følelsen bort idet jeg klatret videre.

FOR MEG FØLTES det ekstremt, men enhver 
Inuit kunne løpt opp her, om han hadde fått 
lyst, hvis det å klatre dette fjellet hadde noen 
som helst mening for ham. Jeg børstet litt jord 
av knærne, samtidig som jeg prøvde å børste bort 
det minste håp om en førstebestigning og et fjell 
å navngi. Rett nord, like over oss var kløften 
vi planla å klyve inn i. Mellom kløften og oss 
var tonnevis med stein. Noen av dem beveget 
seg, selv om ingen av oss tråkket på dem! Klikk, 
klakk, klikk, klakk, klakk-klakk-klakk. Fortere 
og fortere ned, ned, nedover ramlet de, til de 
var ute av syne, uhørlige, langt, langt, langt 
under oss. Jeg svelget. Helge hadde tatt oss igjen: 
Jeg tar i hvert fall ikke pause her! Jeg nekter 
å stoppe før vi er på toppen og skal snu og gå 
ned igjen! Han var blek som det hviteste i rosa 
kleberstein. Sigurdur reiste seg han også, børstet 
jord av knærne. Vi fortsatte. Vi kom oss nesten 

over. Plutselig var jeg fanget i spagat, med beina 
mine absolutt så langt fra hverandre de kunne 
komme. Hele kroppen låst; maksimalt utstruk-
ket. Slik sto jeg og så på Sigurdur foran meg. 
Istedenfor å fortsette traversen nordover, hadde 
han funnet en vei ut – rett opp. Ruten var 
eksponert og potensielt farlig, likevel foretrakk 
jeg et fastere grep på denne vulkanske steinen, 
heller enn å kravle over en miks av sand, gjørme 
og rennende knust stein! Jeg snudde meg, så på 
Helge, som ikke kunne vært mer enig! De blå 
øynene hans hadde fått tilbake sin vante gnist, 
ansiktet mørkt av solen, kinnene som roser på 
en dag i august. 

OG DET VAR august, og det gikk oppover, til 
vi endelig duppet hodene over veggen som hadde 
virket så uendelig helt til vi nådde toppen. 
Vi hadde alle klatret parallelt de siste tretti 
meterne, fordi Sigurdur ikke ville spolere all 
glede og ta all æren ved å nå toppen en halvtime 
før oss andre! Den samme utsikten reflektert i tre 
par øyne, den samme tanken danset gjennom tre 
hoder! Glede fylte tre hjerter! Ingen varde, ingen 
har vært her! Vi klarte det! Seier! 

Det var en stille, solfylt dag. Vi spiste lunsj på 
toppen av fjellet! Jeg tror vi skal døpe det Astrups 
Horn, sa Helge. Mange menn jeg kjenner kunne 

klatret opp her. Anna er den eneste kvinnen jeg 
kjenner som ville vurdert å forsøke! Ansiktet mitt 
sprakk i et smil av stolthet, smiger og sjenanse. 
Smilet gled gradvis over i et takknemlighetssmil. 
Omtrent en halv time senere, altfor plaget av 
svermene med svartfluer til å nyte en lang lunsj, 
idet vi travet rundt for å rekognosere, planlegge 
returen, smilte jeg litt mindre stolt: Jeg måtte 
innfinne meg med det faktum at vi kunne beste-
get dette fjellet som en solskinnstur på en søndag, 
hvis vi bare hadde tatt oss bryet med å gå rundt 
og følge dalen fra sydvest. Etter hvert som vi 
fulgte denne sydvestruten ned igjen, viste den 
seg å være litt mer utfordrende enn en søndags-
tur – heldigvis. Igjen kjente jeg stoltheten heve 
seg bak brystet. 

CHARACTER # IV Anna Aurora Astrup 
(1871-1968) seiler langs østkysten av Grøn-
land i 1900. Astrup kartlegger havdybder, 
fjelltopper og kystlinje. Hun førstebesti-
ger fjellene Mount Aurora (583 m.o.h.) og 
Astrups Horn (711 m.o.h.). Anna vender 
tilbake fra Grønland med erfaringer og ned-
tegnelser. Hun vil publisere dagbøkene fra 
reisen i sitt eget navn. Flere forlag mottar 
teksten til gjennomsyn. Samtlige refuserer 
den. Manuskriptet blir etterlatt, glemt og 

När Tonje Bøe Birkeland bestiger Astrups horn är det i utrustning hon skulle ha haft som upptäcktsresande Anna Aurora år 1900.
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ufullstendig, i flere tiår, helt til hennes rei-
sefelle Michael dør, hundre år gammel. Hans 
kone Mary blir bergtatt av Michaels skild-
ringer av fotografen, fjellklatreren og fotogra-
fen Anna. Mary bestemmer seg for at deler 
av formuen Michael etterlot seg, skal tilgo-
deses til et fond for å publiseres Anna Aurora 
Astrups dagbok Among Virgin Mountains. 
Boken lanseres 12. mai 1928. En måned etter 
er Roald Amundsens forsvinning et faktum. 
Annas bok blir glemt. Alle som er interessert 
i Grønland og Arktis vil hedre den største 
oppdageren av dem alle og kontemplerer ved 
å lese hans beretninger.

THE CHARACTERS, et persongalleri av 
til nå fire kvinnelige karakterer, danner min 
kunstneriske praksis siden 2008. På ekspe-
disjon iscenesettes kvinnelige eventyrere i 
Ukjent Territorium. Gjennom fotografier, 
tekster og samlede gjenstander skaper jeg for-
tellinger om den kvinnelige tindebestigeren, 
reisebrevforfatteren, ørkenfareren, polarfors-
keren eller oppdageren. THE CHARAC-
TERS gir kvinner sin fortjente posisjon, i 
naturen, i historien: De romantiske motivene 
av mannen – vandreren – er velkjente. Nå er 

betrakteren som skuer utover det jomfruelige 
landskapet en kvinne. Heltinnen beveger seg 
i øde territorier; foran henne lokker det store 
eventyret, under ligger historien hun blir en 
del av. Til tross for skjønnhet og ubeskrivelige 
opplevelser har ekspedisjoner og oppdagelser 
sin pris – i historien og i dag.

FJELLTOPPEN ASTRUPS HORN står 
fortsatt på kartet uten navn: Parallelt med 
Anna Aurora Astrups fortelling formidles et 
eventyr i nåtiden, en ekspedisjon med seilbå-
ten Aurora Arktika til Øst-Grønland august 
2014, fra Ísafjörður, en 32 timers overfart 
med en 60 fots båt på åpent hav til Øst-Grøn-
land. I hver havn plasseres Anna Aurora i 
landskapet. Reisen har blitt planlagt hjemme 
i Bergen de siste ti månedene. Kamera, klær, 
kostymer, GPS og annet utstyrer testet ut på 
mitt lokale fjell: Gullfjellet og på ferie i Roms-
dalen. Jeg har lest litteratur om Grønland, 
av Roald Amundsen, Helge Ingstad og Kim 
Leine. Jeg har tittet på de få bildene jeg kunne 
finne fra området om og om igjen. Drømt om 
reisen til øde og ukjente fjell: Kystlinjen sør 
for Scoresbysund, nord for Kulusuk er den 
minst oppdagede kystlinjen på Grønland. 

Med 3000 innbyggere er kysten utilgjengelig 
for andre grønlendere. Den ville naturen i 
sammenheng med samfunnet, gir opplevelser 
som ikke bare former en kvinnelig karakter, 
men samtidig min egen forståelse av en natur 
og et samfunn i omveltning. Idet jeg seiler 
sørover på Øst-Grønland vises relasjonen til 
ekspedisjoner klart: Kontrollen har kommet 
fra Norge og Danmark. Her snakker de grøn-
lenderne jeg møter dansk, mens norske skip 
tråler kysten etter oljereservoarer. Character 
# IV Anna Aurora Astrup setter savnet etter 
oppdagelser opp mot behovet for å kontrol-
lere og kolonisere: fotografiene og fortel-
lingene er et feministisk prosjekt, men med 
oppdagelser av nytt land, nye ressurser, følger 
makt. Idet vi oppsøker eventyret, er vi var alle 
med å gjøre naturen til et landskap og reisen 
til en del av vår historie.

KAN HENDE VAR det bevisst at Anna lot 
fjellene stå uten navn? Jeg bestemte uansett 
at det var sånn det skulle være. Anna ville la 
andre få stå blant nye, urørte fjell. 3

Se fler av THE CHARACTERS på www.
tonjebirkeland.com

Först på toppen! Anna Aurora Austrup betraktar utsikten från berget som får hennes namn – Mount Aurora.

Sagans ekologi
KULTUR

Under två intensiva vårdagar höll Henrik Hallgren kurs i storytelling och sagans ekologi 
på Tivedstorp. Med enkla medel och inspiration av den omgivande naturen lärde vi oss 

att hålla ihop, levandegöra och framföra sagor.

Text: LOVISA LARSSON  Foto: ALMA BÅGEFALK

Alla har något att berätta. Vi berättar 
historier för varandra hela tiden, 
vad vi gjort under dagen, eller sen 
sist vi sågs. Vi delar bilder och 

anekdoter på sociala medier. Själva berät-
tandet verkar djupt inrotat i oss. Med orden 
återskapar vi och befäster vår tillvaro. Det 
muntliga berättandet väcker något i oss, vi 
får ett ansikte, en röst, en annan människa 
att relatera till. Hjärnan gör i stunden ingen 
skillnad på vad den hört berättas och vad du 
upplevt. När vi hör någon berätta en historia 
skapar vi samtidigt en gemensam historia – 
vilken i sin tur skapar samhörighet. Oftast 
är också det första som händer i en saga att 
vi blir presenterade för någon, i de flesta fall 
huvudpersonen, just för att vi ska få någon 
att knyta an till.

MÅNGA AV VÅRA folksagor har starka 
rötter i naturmystiken. Genom att rent 
fysiskt gå ut och noga utforska naturtyper 
som sagan utspelar sig i kan vi göra sagan 
levande. ”Den stora skogen” går från att vara 
en grön, tämligen intetsägande passage – till 
att fyllas med tungt svepande grangrenar, 
mjukt sviktande barrstigar, linnea-rankor, 
doften av fuktig mossa, ormvråkens skri och 
skogsduvans dova läte. Med huvudkaraktärer 
och plats etablerade i åhörarna, kan berät-
taren ta sig an problemställningen – själva 
sagans handling och hur karaktärerna för-
söker lösa sina problem. 

NÄR BÖRJAR EN saga? När tar den slut? 
Vart kommer den ifrån? Ligger den och 
väntar i jorden, i mossan, träden och vattnen? 
Väntar på oss att återupptäcka den, uppväcka 

den med ord? Med förvånansvärt lite fantasi, 
blir rotvältor och stenar till både vargar och 
troll. En murken asp blir ett magiskt torn 
och hackspetten en förtrollad torpare. När 
vi skapar riktmärken i naturen och historier 
kring dessa, kan vi använda sagan som karta, 
en så kallad sånglinje. Hackspetten är kanske 
inte det lämpligaste riktmärket… 

DET SÄGS ATT det finns fem ’stora medi-
ciner’ i världen – skratt, musik, dans, sago-
berättande och helig ritual. Vi kan använda 
sagan som ren underhållning kring läge-
relden. Eller som hjälpmedel för att lära ut 
knopar eller arter. Men vi kan också använda 
sagan som ett verktyg för att knyta an till 
naturen vi färdas i. Med sagan kan vi ta med 
oss vildmarken in i betongdjungeln. 3



14  Väglöst Väglöst  15 

svämningar, vilka vi mötte mycket mer avslapp-
nat än första gången. Nya utmaningar visade 
sig dock när frosten kom. Isen i sig var inte 
problematisk, tvärtom, det var fantastiskt att 
åka skridskor direkt utanför jurtan! Svårigheten 
var isläggningen och tiden då isen smälte. Likt 
isbrytare fick vi under denna tid kämpa oss från 
isflak till isflak som dessutom brast under varje 
steg vi tog.

Med tanke på sådana upplevelser berörs vi 
djupt av rapporter om ökande antal extremväder 
på grund av klimatförändringar, om orkaner 
som ödelägger i USA, om små söderhavsöar som 
slukas av den stigande havsnivån eller om inuiter 
vars levnadssätt hotas av polarisens smältning. 
Kanske skulle fler människor ansluta till kli-
matdemonstrationerna om de fick uppleva kon-
sekvenserna kroppsligt och inte framför tv:n?

FÖR OSS BETYDER jurtalivet, liksom för 
de mongoliska nomaderna, att vara ute den 
mesta tiden. Med de första varma solstrålarna 
flyttar vi ut till sommarköket, jobbar ute och 
slutar ofta dagarna vid lägerelden. Genom det 
har också våra upplevelser av vädret förändrats; 
oftast upplever vi det mycket bättre, än vad folk 
som uppehåller sig mest inomhus gör genom 
att lyssna på väderleksrapporten eller genom att 
titta ut genom fönstret. Även kroppen vänjer 
sig vid vädret. Jag brukar strunta i att klä på 
mig på min nattliga tur till mulltoan. Det är 
en obeskrivlig känsla att stå naken i månskenet 
eller att känna ett ljumt duggregn mot huden. 
Särskilt Freya har utvecklat en speciell tempera-
turkänsla och förmåga att reglera värmen, tack 
vare vårt levnadssätt. När hon sparkar av sig 
filten på natten tänker jag på bilder av sovande, 
halvnakna inuitbarn på sina snösängar. Skiljer 
de sig verkligen så mycket från oss? Är inte det 
konstanta livet i komfortzonen anledningen 
till att våra kroppar är inte längre är vana att 
utjämna temperatursvängningar? Folk brukar 
fråga oss ibland, med medlidande i rösten, hur 
vi orkar om vintrarna. Det stämmer att det 
efter en kall natt råder temperaturer i jurtan 
på morgonen som i andra människors kylskåp. 
Men även då sover och drömmer vi mycket 
bättre här än i varje eluppvärmd lägenhet. Och 
även en grå, våt, kall, tysk vinterdag är värd att 
glädjas åt när vi tre kan gömma oss i jurtan 
på kvällen och vår lilla spis har blivit matad 
med ved och strålar ut en lika fin värme som 
i en bastu. 3 

Idag blir jag glad av vädret. Det är inte 
speciellt vackert idag – solen skiner inte 
ens – men för mig är det en alldeles 
underbar dag att vara ute. Vind, vind, 

varm vind. Idag är första dagen på året då 
jag kan gå utan mössa utan att frysa. Så 
skönt! Jag går i mina gummistövlar längs 
vägen och njuter. 

Isen smälter och jag längtar efter att gå 
barfota. Jag går FHL (friluftsliv/hantverk/
ledarskap) -linjen på Sjöviks folkhögskola 
och när jag började här på höstterminen 
tänkte jag, ”ja, nu får jag verkligen testa 
på alla typer av väder.” Jag tänkte på min 
hund Sara som alltid blir glad av att vara 
ute. Jag tänkte att det vore skönt att trivas 
ute i alla typer av väder. 

Men så är det inte. Jag är ingen hund 
och nej – jag tycker inte om när det är 
kallt, blött och blåsigt på en och samma 
gång. Däremot tycker jag om när det är 
kallt, blött och blåsigt och det finns en stor 
härlig brasa att värma sig vid och en hög 
med vänner att lägga sig bland. 

Där jag växte upp på Nya Zeeland 
är det mest soligt, regnigt eller blåsigt. 
När det är frost – då är det riktigt kallt. 
Folk sitter mest i skuggan och äter glass, 
klagar om att det är för varmt och skrattar 
åt alla turister som bränner sig i solen. För 
några år sedan hade jag aldrig sett snö eller 
stått på ett par skidor. Tänk vad tiden går 
och vad allt förändrar sig. Ja, nu kan jag 
säga att jag har varit på skidfärd i Jokkmokk 
på mina egna handgjorda skidor. Det 
är sånt som händer när man går på 
Sjövik. 

Första vintern i Sverige – när jag insåg 
vad som krävdes för att bo i det här landet – 
tyckte jag att det var helt galet. Vem skulle 
vilja bo i ett land där man måste sätta på 
sig skor för att kunna gå ut? Det kändes 
helt fel. Mössa, strumpor, halsduk – ja, hur 
sätter man på sig en halsduk egentligen? 
Det fick jag också lära mig. 

Sju år senare har jag börjat tycka om 
vintern och går ofta klädd i egenstickad 
halsduk. Jag kan prata svenska nu – även 
om jag säger lite tokiga saker då och då. 
Mina nya zeeländska fötter klagar ibland 
och känner sig instängda, men när det väl 
är varmt ute så njuter jag av att gå barfota 
ännu mer än vad jag någonsin gjort tidi-
gare. Vädret här uppe gör mig tacksam för 
många saker. 

Varma vindar och gummistövlar. Regn, 
blåst och en stor brasa. Sol, grönt och bara 
fötter. Tänk vad mycket väder det finns! 
Tänk att väder kan göra så mycket. Tänk 
vad ett land som Sverige kan lära en nya 
zeeländare om väder. 3

Varma vindar och 
gummistövlar

Tätt inpå årstiderna

Det är natt. Jag vaknar av en välbe-
kant melodi. Det har börjat regna 
på jurtans tak. Det är inte det nerv-
slitande oväsendet som droppar på 

en tunn nylontältsduk för med sig. Ett tre 
centimeter tjockt lager av ullfilt dämpar ljudet 
så att det låter mjukare. Ljudet börjar som ett 
svagt brus, ökar till en trumvirvel, övergår 
till rytmiska vågor av skurar och slutar i ett 
försiktigt ”drip drip drap” från de sista tunga 
dropparna som faller ner från träden ovanför 
jurtans tak. Vera och Freya sover djupt. Efter 
sju år av jurtaliv är denna melodi lika hemvan 
för oss som det nattliga trafikbruset är för 
storstadsborna. Vår dotter Freya är uppvuxen 
här i jurtan. Vem vet vilken fin regndröm hon 
har haft just den här natten … 

Den som börjar lyssna på regnet vet att den 
har olika melodier: mjukt vårdugg lent som 
en romantisk pianosonat, en hejdundrande 
rockkonsert inklusive ljusshow, orsakad av 
ett plötsligt sommaråskväder, ett ihållande 
höstregn som liknar en aldrig slutande blues. 
Sedan snötäcket på jurtans tak som slukar 
alla ljud. Alla förutom klirret av istappar som 
brister från taket när vi eldar i kaminen på 
morgonen eller när februarisolen smälter dem.

Trots att vi inte har några fönster i tältet 
(bortsett från två små dörrfönster) upplever 
vi årstidernas växlingar intensivt. Sedan flera 
veckor tillbaka hör vi tranornas trumpet-
sång, vildgässens rop och suset från svanarnas 
snabba, kraftiga vingslag över våra huvuden. 
Morgnarna börjar med koltrastens, mesarnas, 
bofinkarnas och svarthättornas sångtävling. 
Snart kommer solens ljus återigen skina in 
genom det öppna tono, jurtans takring, och 
visa oss tiden genom sin vandring längs tält-
duken.

JUST VÅREN VISAR sig dock inte alltid 
från sin finaste sida härute. För några dagar 
sedan härjade vårstormar, som orsakade om-
fattande skador i stora delar av Tyskland. 
Kvällen då stormarna nådde sin kulmen var 
Freya och jag ensamma hemma. I vågor kom 
byarna med bara några minuters mellanrum. 
Det lät som havsbränning. Vi har upplevt 
många stormar här i jurtan och brukar känna 
oss så säkra som räven i sitt gryt. Stormarna 
på den mongoliska stäppen är kraftfulla och 
jurtans fantastiska konstruktion är anpas-
sad till ett sådant klimat, men när tältets 
innervägg under en stormby började skaka 
för första gången tittade Freya ängsligt mot 
mig och jag försökte att verka avslappnad 
och obekymrad. Trots detta kunde jag inte 
låta bli att ta en titt på väderleksrapporten: 

åtta till tio beaufort stod 
det! Stormbyar med 

upp till 33 meter i 
sekunden på den 
närmast liggande 
mätstationen. 

Jag gick ut för 
att möta 

stormen. 
Trädkro-
n o r n a 

dansade en vild dans. I kärret en bit bort såg 
jag en enorm al falla i slow motion och ta flera 
andra träd med sig i fallet. Det var en liknande 
al som den som står cirka tio meter ifrån oss, 
20 meter hög och i vindriktning mot jurtan. 
Bredvid den står två mäktiga askar, efter vilka 
vi kallat platsen Askö. Båda är försvagade av 
en sjukdom, som sedan flera år tillbaka härjar 
bland just askträd. Skulle de kunna stå emot? 
Från första bristandet till trädens fall skulle 
det ta några sekunder, vilket jag tyckte borde 
vara tillräckligt med tid för att rädda Freya 
och mig in bakom sängens stålram ... Som 
tur var hände det aldrig, bara de två översta 
tältdukarna blåste bort för att vi inte satt fast 
dom ordentligt.

ANDRA UTMANINGAR som vädret för 
med sig smyger sig på långsammare och mera 
obemärkt. Sommaren och hösten 2010 var 
väldigt regniga. Älvarna och dammarna var 
fyllda av vatten. När sedan dessutom vintern 
var snö- och isrik och vattnet inte kunde 
rinna av någonstans blev det problematiskt. 
Vi bor i ett område som förr varit våtmark/
skog. En äldre man som är uppväxt här har 
varit med om årliga våröversvämningar i 
sin ungdom. De senaste årtiondena har vat-
tenståndet reglerats, älvarna rätats och för-
dämningar byggts. När våren kom det här 
året fanns ingen plats för vattenmassorna. 
För att skydda städer och byar längs älvarna 
Elbe och Havel dämdes floderna upp. För 
varje dag kunde vi se hur vattnet steg. Först 
i skogen, sedan i trädgården och till slut på 
stigarna runt jurtan, som snart stack upp som 
en ö i vattenmassorna (som tur var hade vi 
skottat upp en grusplatå innan vi reste upp 
tältet.) Nu började varje dag med en titt på 
vattennivå-rapporten på internet. När vattnet 
stod som högst fattades det bara två centi-
meter till dörrtröskeln. En månad levde vi 
med översvämningen. Vi vande oss vid att 
ta på oss våra nästan för korta stövlar när vi 
skulle gå till dasset och vi älskade att paddla 
med Freya och hennes kompisar genom träd-
gården.

Följande vinter drabbades vi av nya över-

VÄDERMINNEN

Text: STINA GRAY  Bild: EVELINA HÅKANSSON

Text: GUNTER GRÜN  Bild: EVELINA HÅKANSSON
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Himlen på jorden 
ett väderleksäventyr 

Text: PER GUSTAVSSON

Vi rör oss över fälten. Nicklas fryser, 
så även jag, så vi stannar för att ta 
på oss en extra tröja. Min är grön. 
När jag stänger ryggsäcken och 

tittar upp har Nicklas redan fått på sig sin 
tröja och springer snabbt iväg. Vi har medvind 
och även jag upptäcker hur gott det är att 
glida med snabba fötter på vinden med solen 
upp framöver. Gräset är varmt och frodigt av 
strålningsvärmen från solen, men det märker 
vi inte för bara någon meter ovanför marken 
blåser det kalla nordliga vindar. Dock får jag 
reda på det ändå eftersom jag ramlar. Ett tunt 
luftlager av värme omfamnar mig plötsligt 
och lukten av fuktigt vårgräs möter mig rätt 
i ansiktet. Aj! Säger jag bara för att springa 
upp igen för att försöka komma ikapp Nicke. 
Nicklas har nu kommit in i ett skogsparti. 
Vinden avtar plötsligt. Efter springturen och i 
avsaknad av blåsten blir det varmt. Nicklas har 
redan börjat ta av sig sin norska blå-röda tröja, 

bara föra att visa upp sitt norska blå-röda un-
derställ. Grön tänker jag och slänger ryggan 
på marken. Vårsolen chockar oss. Nicklas står 
och tittar ut över skogen, lite som en kung 
som står och blickar ut över sina domäner. 

– Solen! börjar han. 
– Solen skickar ut 63 miljoner watt per 

kvadratmeter varje given stund! Men det är 
bara 1376 watt som träffar jordens atmosfär. 
40 procent av detta fortsätter ner på jorden. 
Astronomiskt lite av allt detta träffar just nu 
dig och mig! Ändå blir vi så varma av det. 
Precis som strålningen från en eldstad möter 
den oss som stråk av elektromagnetisk energi 
i form av synligt och ultraviolett ljus. 

Vi stannade för en diskret matbit, annars 
har vi bara gått och åter gått. Jorden snurrar 
mig och Nicklas runt sin egen axel med en 
hastighet på ungefär 800 kilometer i timmen. 
Det får det att se ut som om solen sakta 
glider ner mot horisonten i väster. Vinden 

har avtagit och himlen blir röd … sen rosa, 
sen gul, sen grön, sen djupt mörkblå. Vi bara 
står stilla i skogen och tittar, men inte som om 
vi vore kungar över himlen utan nu snarare 
som om vi vore en del av den. Efter denna 
himmelska upplevelse börjar Nicklas förklara 
himmelska fenomen. 

– Dimman, säger han mystiskt. För sam-
tidigt som vi går ut ur skogen på ytterligare 
ett fält möts vi av tät dimma. 

– Det är ju bara dimma! säger jag och möts 
av en närmast personligt stött blick. 

– Bara dimma! Va! Vad säger du! Tänk 
om jag sa: bara luft! Det är bara luft! … eller 
vänta, det är bara lite luft jag andas. Luften 
är den mix av gaser som är unik för planeten 
jorden! Den förser alla celler i min kropp med 
syre och precis rätt balans av gaser för att jag 
inte nu direkt ska falla ihop och dö. Dimma 
är inte bara dimma, det är en kombination av 
händelser som vi ser eller känner resultatet av.

Nicklas är bara för mycket ibland men jag 
frågar ändå: 

– Så berätta mig nåt om dimma! Och 
Nicklas fortsätter:

– Det finns fyra sorters dimma och ett stort 
antal undertyper klassade efter hur de har 
bildats. Den vi står i nu är strålningsdimma! 

Och så får jag förklarat för mig att strål-
ningsdimma är när dimma bildas genom en 
stark avsaknad eller flykt av strålning. När det 
slutade blåsa tidigare i dag kunde solens strål-
ning värma upp marken ordentligt. Senare när 
solen gick ner och inga moln fanns på himlen, 
fanns inget som kunde stänga inne värmen i 
atmosfären. Det som skedde var att all värme 
strålade ut i rymden istället. Det var kallt i 
luften men marken och växtligheten var fort-
farande varm och fuktig. Värme stiger uppåt 
och när den stiger upp från marken kyls den 
av och fukten blir till dimma. Dimma består 
av dimdroppar med en diameter på 0,02 mm, 
så kallade små molndroppar. Dimdropparna 
skiljer sig från de vanliga stora molndrop-
parna, med en diameter på 0,05 mm, inte 
bara genom storlek utan även optiskt. 

Inne i denna täta dimma står vi nu. Nicklas 
pekar upp mot månen med sin hand! Runt 
månen ser vi skimrande cirklar av grönt, gult 
och rött, och runt det ännu större cirklar av 
samma färgmönster upprepat. Iriserad dimma 
heter fenomenet och sker när ljus bryts genom 
små molndroppar på väg mot betraktarens 
öga. Ordet irisering kommer från den grekiska 
gudinnan Iris, regnbågens gudinna. Det är 
väldigt vackert att se.

Molndropparna kan klumpa ihop sig 
ännu större och bilda så kallade regndroppar 
med en diameter på 2 mm. Till skillnad från 
dimdropparna kan regndroppar bilda regn-
bågar. Istället för att då ha ljuskällan, solen 
eller månen, framför sig som vid irisering har 
man vid regnbåge ljuskällan bakom sig, alltså 
solen i ryggen. Sen åker ljuset in i regndrop-
parna, vänds runt, delar upp sig i regnbågens 
alla färger och likt en spegel skickas tillbaks 
till betraktaren. Ett ljusfenomen som en regn-
båge är inte bara vacker utan ger även tydlig 
information till observatören att där borta är 
det droppar så stora som regn i luften. 

NU HAR VI kommit fram till en stor flack 
berghäll. Den har en mörk färg mellan 
lavarna vilket ofta tyder på att berget har 
högt järninnehåll. Nicklas lägger sin hand 

mot den flacka hällen. 
– Utmärkt! Ser ut som diabasberg! utbris-

ter han. 
– Säkert mycket järn här! Berghällen är 

fortfarande varm efter dagens solstrålning. 
Det ger oss en bra inledning på natten.

Hård som hällen är skördar Nicklas massa 
hösttorkade ormbunkar med sin kniv och 
gör två mysiga bäddar till oss. Ser ut ungefär 
som varsitt rektangulärt fågelbo i vilket vi 
lägger sovsäckarna. Det tar över en timme 
för honom att frenetiskt samla alla ormbun-
kar vilket ger mig gott om tid att hitta torra 
kvistar och grenar till en eld. Jag hittar bara 
en massa tall och gran vilket gör att en lukt av 
harts och kåda sprider sig kring våra huvuden 
när vi lagt oss inkurade i bäddarna och ser 
på stjärnorna bakom den lättande dimman.     

Jag tittar upp. Sovsäcken har fått ett 
frostvitt mönster på det blåa tyget. 

– Är du vaken? frågar jag Nicklas. 
– Ja! svarar han. Så börjar morgonritualen! 

Vi springer upp ur sovsäckarna och chockerar 
vår känsel mot den torra kanske fem minus 
kalla luften. Kall luft är alltid torr för i kall 
luft blir den osynliga vattenångan till vatten-
droppar eller vid riktigt kall luft, som idag, 
till iskristaller. Dessa iskristaller är så små att 
vi inte kan se dom, eller jo! Nicklas har som 
vanligt med sig sitt mikroskåp! Han drar upp 
det ur väskan och placerar det på stenen jämte 
den stelfrusna eldstaden. När vi tittar uti ser 

vi inga kristaller. Det har att göra med att så 
fort kristallerna kristalliseras till en formida-
bel storlek på omkring 0,1-0,2 mm brukar 
de falla mot marken. Vi funderar direkt på 
dimman vi gick igenom igår. Den blev till 
is. Nu är inte våra kläder fuktiga längre utan 
istället, märker vi när vi placerar tröjorna 
under mikroglaset, är tyget fyllt av sexkan-
tiga pelarformade kristaller infrusna i tyget. 
Det är som taget direkt ur diamantaffären 
tänker vi och börjar skaka våra kläder. Ur far 
en massa mikroskopiska isbitar. Detta för att 
isen inte ska tina till avkylande vatten när vi 
tar på oss kläderna igen. Is är nämligen mer 
lätthanterligt än vatten. 

VÅR FÄRD FORTSATTE och dagen blir 
snabbt varmare igen. Det kom stora moln 
över oss och vi känner en stark känsla av att 
vilja fly undan. Men molnet var så stort att 
det inte fanns någonstans att fly undan. Okej 
att vi är i en skog men inga grottor eller skydd 
finns att hitta. Träden står glest isär. Några 
barr, några löv. Våra ben pinnar iväg våra 
glada kroppshyddor kilometer efter kilometer 
tills regnet slutligen kom. Det blixtrar och 
åskar såklart samtidigt! Vi slängde på oss våra 
regnkläder och lät regnet som falla genom 
grenverket ovanför. Med regnet rinnandes 
ner över våra ansikten stod vi bra där och 
var med träden. Att stå mitt i en skog, tyst 
och stilla när det regnar kan ge en närmast 

NOVELL

Irisering av månljus genom ett tunt böljemoln. Ett relativt vanligt fenomen, som dock sällan fångas 
på bild. Foto: Kerry-Ann Lecky Hepburn (www.weatherandsky.com)

Foto: Malin Johansson
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exotiskt känsla. Det är mycket varmare nu 
och nästan helt vindstilla. Ovanför oss ser 
vi dock molnovädret glida över i snabb has-
tighet, omkring 250 km i timmen menar 
Nicklas. På grund av avståndet till molnet 
som ligger relativt högt idag ser det ut att 
röra sig långsammare än vad det egentli-
gen gör. Vi har gått hela dagen. Är trötta i 
kroppen. Solen står lågt och lyser in till oss 
under åskmolnet. Vi blir allvarliga och tysta. 
Våra själar har lugnat ner sig efter två dygns 
frenetiskt vandrande i naturen. Grönskan 
har nyligen satt i gång. Lövskogen vi står i är 
lysande grön överallt omkring oss, med blå, 
grå, svart himmel rakt ovanför. 

Nicklas börjar prata: 
– Se på det här trädet! En vanlig dag pas-

serar flera hundra liter vatten nerifrån marken 
upp genom stammen ut i bladen där det 
används i fotosyntesen och sen åker mycket 
av det vidare upp som osynlig vattenånga 
upp i luften. Träden bidrar väldigt mycket 
till vattenångan, och därmed också lågtrycken 

uppe i atmosfären. För högt vattenmättad luft 
blir generellt instabilare luft. Forskare i dag 
har lärt sig att avskogning av stora områden 
kan ändra rörelsen av vädersystem. För varje 
hundra meter upp i luften sjunker temperatu-
ren med cirka 0,6 grader Celsius. Så när luften 
åker uppför ett berg eller uppför en tyngre 
luftmassa sänks temperaturen och trycket. Då 
bildas moln. Först blir vattenångan till moln-
droppar. Finns det tillräckligt med tillgänglig 
vattenånga fortsätter dropparna att växa, kol-
lidera, klumpa ihop sig och blir till slut stora 
som regndroppar. När dropparna blir så stora 
börjar de oftast falla mot marken. Samtidigt, 
på grund av det ändrade fuktförhållandet från 
ånga till droppar, blir nu temperaturen så kall 
att dropparna börjar frysa till is. Dropparna 
blir först till is i det yttre skiktet och fortsätter 
frysa inåt. Eftersom vatten expanderar när det 
fryser spräcker varenda droppe sitt yttre skal 
inifrån av den expanderade kraften. Ungefär 
som en kyckling som spräcker sitt ägg för att 
komma ut. På den fallande vägen ner tinar de 

sprängda 2 mm stora isbitarna upp och slår 
till grenarna och våra ansikten som regn. Det 
rinner på blad och längs med stammarna på 
träden och drar där med sig näring i form av 
kalium, magnesium, proteiner med mera och 
fyller på jorden med inte bara massor av nytt 
vatten utan även extra näring. Av alla de moln 
som bildas blir endast omkring 30 procent 
till regn som når marken. Resten förångas 
bara bort till osynlig vattenånga direkt där 
uppe. Trots det är molnen världens största 
destilleringsapparat som gör om odrickbart 
saltvatten till drickbart sötvatten varje dag. 
Det regnar ner på bergen, på slätterna och 
fyller på bäckarna och grundvattenmagasinen 
för alla oss land- och sjölevande växter och 
djur att använda.

Med det sagt böjer vi våra huvuden ner 
mot bäcken för att dricka livets vatten en 
gång till. 

– Fan vad gott! säger Nicklas. 3

Konsten att välja 
en bra sovplats 

Har du någon gång övernattat utomhus i en lite för kall sovsäck 
och vaknat av ett vinddrag från sidan eller en kyla som kryper 
sig på underifrån? Då vill du läsa den här texten! Den handlar 
om att förstå sig på sin omgivning, vara uppmärksam på vädret 

och att lägga sig på rätt plats. 

Tanken på att ”spå vädret” innebär 
ofta att försöka förutsäga något 
som händer ovanför våra huvuden, 
i det blå! Högt där uppe där det till 

slut blir så fuktigt eller kallt att vattendrop-
parna klumpar ihop sig till regn eller snö. Det 
första problemet för den som lagt sig för att 
sova utomhus är när det vid något tillfälle 
ramlar ner. Det andra problemet är kylan. 
Två till synes opåverkbara faktorer.

Det hela är dock mer komplext än så. Det 
finns en mängd olika konkreta saker att ta 
hänsyn till här nere på marken vid ditt val 
av sovplats. Till exempel – ju mer det blåser, 
desto kallare blir det och ju fuktigare det 
är, desto råare blir kylan. Vindens påverkan 
på oss är beroende av en sak mer än något 
annat: topografin, det vill säga höjdskillnader. 
Kullar, dalar, stora stenar … landskapet helt 
enkelt. Ett vindskydd är en del av topogra-
fin. Men är man precis bakom kanten på ett 
skyddande hinder och det blåser kraftigt kan 
det bildas starka nedåtgående vågor just där, 

liknande virvelvågorna som bildas bakom en 
körande lastbil. Då vill man inte sova där i 
alla fall, om det inte blåser bara lite, då kanske 
det är perfekt. 

Vilken riktning det blåser ifrån är viktigt. 
Ibland kan det vara vindstilla på kvällen, men 
sovplatsen ligger i en nerförsbacke. När solen 
går ner svalnar luften av och eftersom kall 
luft sjunker glider den ner för sluttningen 
och kan sippra in i din sovplats om du inte 
har något skydd i vägen. En stor ryggsäck och 
en befintlig sten kan räcka för att få skydd.  

Omgivande ytor har också stor betydelse. 
Är du nära ett stort vatten blåser det vanligt-
vis från vattnet till land så fort solen varit 
uppe tillräckligt länge för att värma landmas-
san. Omvänd riktning sker på natten då land-
massan svalnat av men vattnet fortfarande är 
varmt. Dessa vindar beror på att vatten håller 
en viss temperatur längre tid än landytor av 
olika slag. Varm luft ovan vattnet stiger och 
lämnar ett tomrum som fylls på från land. 

Vilka ytor är det skugga på? Det påverkar i 

högsta grad luftströmmarna, till exempel i en 
dal. På morgonen när topparna på sidorna av 
dalen är belysta blir också mer uppvärmda. 
Detta påverkar luftens rörelser i och i anslut-
ning till dalen. 

Det som finns under ytorna också viktigt. 
Testa att lägga dig på en lerjord. Lera håller 
vatten väldigt bra och vatten leder värme 
väldigt bra. Det betyder att din kropps-
värme leds ut och iväg, ner, bort i jorden. 
Du lämnas avkyld. Världen är hård och kall 
kanske du tänker. Men lägger du dig på en 
luftig sandjord, en sån som det ofta är på 
upphöjda tallåsar, kan du sova säkert för du 
vet att under dig är det torrt och luftigt och 
ingen värme kommer slukas av jordens inre. 
Du förblir trygg och glad. Jorden under dig 
fungerar då mer som en extra madrass som 
du slipper transportera i ryggsäcken. 

Lägg märke till din omgivning och börja 
tänka, men framför allt känn och uppmärk-
samma med din kropp vad som är på gång. 
Så som i atmosfären så även på landmassan. 3

Text: PER GUSTAVSSONCumulus castellanus, tornformat stackmoln, omgivet av Cumulus fraktus, raggiga stackmoln (dåligt vädersmoln) och lite Cirrus, fjädermoln, uppe till 
höger. Foto: Per Gustavsson
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 I skogsbilvägarnas land

AKTUELLT

Den 12 maj 2008 cyklar jag norrut från Uppsala längs gamla E4:an. Med i 
packningen finns förutom allt nödvändigt i campingväg min kamera och Carl 
von Linnés resedagbok Iter Lapponicum (Lappländska resan) från 1732. Jag 
följer dagboken dag för dag (12/5–10/10) och besöker de platser som Linné 
skriver om för att se hur de ser ut idag. Resan resulterar i boken Resa i Norr-
land (utgiven 2013) med 270 fotografier från det i grunden förändrade land-

skap jag reser i – industriproduktionens landskap.

Text och foto: MIKAEL GUDRUNSSON

Hur skogen förändrats sedan Linnés 
resa har för mig varit den mest på-
tagliga upplevelsen av den industri-
ella landskapsomvandlingen. Det 

till synes ändlösa nätverket av skogsbilsvägar 
vittnar tydligt om hur ofattbart många träd 
som måste ha fällts och forslats bort från dessa 
landskap. Att cykla mil efter mil med träd-
plantager och kalhyggen längs båda sidor av 
vägen för att då och då omfamnas av några 
hundra meter eller i bästa fall någon kilome-
ter med naturskog. Det är ett landskap där 
naturen gjorts främmande för människan och 
som förtingligat träden till råvara. Det har 
idag blivit svårt att känna till och förstå vad 
en naturlig skog är och har varit. Med Linné 
som referens ville jag spåra landskapets för-
ändring. Lappländska resan var Linnés första 
forskningsresa och handlar i stor utsträckning 

om en ekonomisk analys av norra Sverige, 
en prospekteringsresa för att kartlägga norr-
ländska naturresurser och finna nya vägar för 
naturanvändning och uppodling. Vad skrev då 
Linné om skogen han möttes av 1732? Och 
vad har hänt sedan dess?

”LINNÉ WAS HERE”. Vid Lycksmyran 
några kilometer från Gunnarn i Västerbot-
tens län står en skylt som berättar att Linné 
var här 1732 på sin väg mot fjällen, men att 
han blev tvungen att vända tillbaka på grund 
av landskapets svårframkomlighet. Mycket 
har hänt sedan dess och frågan är om Linné 
överhuvudtaget skulle känna igen sig om han 
reste i det industriella landskap som finns här 
idag. Vid Lycksmyran finns dock fortfarande 
kvar fragment av det naturliga tallskogsland-
skap som i dessa trakter formats av återkom-

mande skogsbränder. Det är i dessa natur-
skogar, där ett träds omloppstid från planta 
till nedbruten ved mycket väl kan uppgå till 
1000 år, som det landskap som Linné beskrev 
för snart 300 år sedan känns påtagligt nära. 
Jag ser här den pansarbarksklädda tallen som 
omges av flera efterkommande trädgeneratio-
ner, den förvridna torrakan som med knotiga 
grenar pekar åt alla håll och den förkolnade 
högstubben som bländar med sin svärta. För 
även om jag och Linné inte stod inför samma 
träd vid Lycksmyran så tog vi del av samma 
skog, samma ekologiska sammanhang. Ett 
sammanhang som i dag har brutits över mer-
parten av Norrland.

LINNÉ VAR TIDIGT ute med att formulera 
idéer kring hur skogens ekonomiska poten-
tial skulle kunna omsättas i större skala. Vid 

Industriell produktionsskog upptar idag allt större del av landskapet. Inom 20 år kommer samma omvandling att ske för all äldre skog som finns kvar 
utanför skyddade områden (med dagens utveckling kommer då endast ca 5 % av skogen i Sverige bestå av naturskog).
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mötet med den norrländska skogen i början 
av sin resa skriver Linné:
”Marken var mycket steril af moo, utan 
stenar, de allenast vid stranden sågos, tallar 
växa sparsim, men höga kikandes på stier-
nevarfvet. Jag såg här hela stora tracter af de 
skiönaste timerståckar jag sett” (1/6).
Han fortsätter med förvåning över att sko-
garna inte tycks vara nyttjade:
”Skogen stod full af stora taller, helt fåfäng, 
ty ingen giör hus af honom, och af ingen ätes 
han. Mig tycktes han kunne giöra tienst om 
beck och tiära brändes af honom” (2/6) samt 
”Stora skogarna af tall står öde och fåfäng, 
ty ingen behöfver timbret, faller omkull och 
rotnar bort” (4/6). 
Tydligt är även att Linné är färgad av ett 
jordbruksperspektiv där uppodlad mark är 
att föredra framför skog: 
”Hvad skogen angår om den öfverflödiga 
hugges bort, och Biörk fingo växa i stället, 
skulle gräset växa bätre, men där bergsurt är 

blifver svårare. Aldra svårast är moar, däräst 
då skogen brännes bort, på långa tijden 10 
à 20 åhr ingen ting växer utan bara sanden 
qvar. Qværitur [frågan är], om skogen hugdes 
nider, och fingo täcka jorden, rotna så små-
ningom, om han icke skulle kunna vändas till 
svartmylla [dvs. odlingsjord]” (5/6). 

DE NORRLÄNDSKA SKOGAR Linné 
beskriver som öde och onyttjade hade i själva 
verket sedan länge brukats för självhushåll-
ning och renbete, men var vid Linnés tid 
ännu otillgängliga för exploatering. I början 
av 1800-talet gjordes de norrländska skogar-
na tillgängliga via utbyggnad av flottnings-
leder längs de större vattendragen. En första 
exploateringsvåg, den så kallade timmerfron-
ten, passerade därmed norrut längs Norr-
landskusten och vidare upp längs älvarnas 
dalgångar. Under andra hälften av 1800-talet 
var europeisk efterfrågan på trävaror kraftigt 
växande och en framväxande sågverksindustri 

etablerade Sverige som en av världens ledande 
virkesexportörer. Upprepade avverkningar 
av allt klenare träd resulterade inom kort i 
utglesade restskogar. Vid 1900-talets början 
kulminerade den norrländska virkesexporten 
för att sedan minska i brist på lämplig skogs-
råvara. En andra exploateringsvåg tog vid i 
och med en framväxande massaindustri som 
kunde tillgodogöra sig den klenare skogen. 
Det var ett intensivare skogsbruk som krävde 
att framtida tillgång på skog säkerställdes 
genom föryngringsarbete, aktiv skogsskötsel 
och effektiv brandbekämpning. I mitten av 
1900-talet påbörjades ett omfattande arbete 
för att rationalisera skogslandskapet; genom 
att kalavverka skogen så snart den uppnått 
den ålder då tillväxten avtar och markens 
produktionsförmåga inte längre utnyttjas 
maximalt. Trycket mot skogen har sedan 
kommit att öka. Intensivodling av skog utgör 
idag en tredje exploateringsvåg. Till följd av 
skogsindustrins utvidgning mot storskalig 

produktion av bioenergi tilltar konkurrensen 
om skogsråvara och skogen räcker inte längre 
till. En rad statliga utredningar har därför 
tillsatts för att se över hur det svenska skogs-
bruket ytterligare kan intensifieras. Bland 
utredarnas förslag finns ökad plantering av 
genetiskt förädlade plantor och främmande 
trädarter, ökad skogsgödsling, ökat uttag 
av avverkningsrester (grenar, toppar och 
stubbar) och utökade möjligheter till avverk-
ning av fjällnära och lågproduktiva skogar. 

SAMMANTAGET HAR DET industriella 
skogsbruket medfört att de naturliga skogs-
ekosystemen i stor utsträckning har ersatts 
av skogsodlingslandskap bestående av in-
dustriell produktionsskog. Den omfattande 
ödeläggelsen av livsmiljöer har medfört att 
närmare 2000 skogslevande arter idag finns 
upptagna på den svenska rödlistan, vilket 
innebär att deras långsiktiga överlevnad är 
hotad. Med dagens utveckling väntar ett tids-

fördröjt utdöende i takt med att landskapets 
återstående naturskogar avverkas och deras 
biologiska arv (till exempel döda träd som 
ännu inte brutits ned) försvinner. 

EFTER ETT DYGN vid Lycksmyran åter-
vänder jag tillbaka samma väg jag kommit. 
Båda sidor av vägen kantas snart av kalhyg-
gen igen. Den här gången har jag skogen vid 
myren i minnet och jag ser nu den naturskog 
som utplånats. Jag ser stubbar med brand-
spår, sönderkörda lågor, djupa maskinspår 
och uppriven mineraljord. Jag stannar vid 
vägkanten och tar fram min kamera. Att 
skildra ett landskap i en bild misslyckas ofta, 
men en serie bilder säger oss något om hur 
olika platser ser ut i jämförelse med varandra. 
Vad säger oss ännu ett kalhygge? Vad gör den 
industriella omvandlingen av naturen med 
vårt tänkande och vår medkänsla? Och hur 
kan vi trampa upp och återupptäcka de stigar 
som leder bort från skogsbilvägarnas våld? 3

Texten är en förkortad och något omarbetad 
version av ”Linné var här”,  publicerad i kul-
turtidskriften Hjärnstorm (# 118).
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Planteringsmaterial består idag vanligtvis av gran och tall som förädlats i hög grad. Intresse finns även för ökad användning av grankloner och 
plantering av främmande trädslag.

Död ved är en viktig faktor för skogens biologiska mångfald. På ett kalhygge består den döda veden till stor del av avverkningsrester av dålig 
kvalitet, medan den döda veden från tidigare naturskog i stor utsträckning förstörs vid markberedning.
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Sommar med Argaladei

Det svaga ljudet av småprat och mat-
lagning letar sig in genom tältdu-
ken, tillsammans med doften från 
en liten drivvedseld i strandkan-

ten. Det är morgon. Här och var sitter små 
grupper med sina frukostbestyr. Några packar 
dagsturssäcken för ett litet äventyr i kanot, 
några ser fram emot en dag i lugn och ro med 
täljkniv eller pocketbok. Småbarnen kastar 
pinnar i vattnet och jagar varandra över klip-
porna. Under dagen visar det sig också att det 
blir spontan kampsportsträning på gräsvallen 
mellan tälten, till stor munterhet för alla som 
sitter och lagar lunch. Från ett topptält hörs 
dragspelsmusik och några sluter upp med sång 
och fler instrument. Under musikstunden 
föds idén till att ha en folkdanskurs någon 
dag under lägret.

EN DAG PÅ Argaladeis sommarläger kan 
innehålla många olika aktiviteter. Ändå finns 
inget färdigt program. Det gemensamma 
uppstår runt lägerelden på kvällarna. Då fikar 
vi tillsammans, berättar om vad vi har gjort 
under dagen och planerar inför kommande 

dag. Någon erbjuder sig att dela med sig av 
sina akvarellfärger till den som känner för att 
måla en stund. Någon föreslår en gemensam 
dagsvandring. Barn och ungdomar ordnar 
en spökvandring en kväll, för de vuxna som 
törs … Vi håller oss med ”finkultur” ibland, 
med kanotbalett och livemusik. Några tradi-
tioner har följt oss genom åren. Som avslut-
ningsmiddagen vi har tillsammans i ett stort 
knytkalas. Eller barkbåtstävlingen, där vin-
naren får förmånen att planera var nästa års 
läger ska hållas. Hittills har vi varit på många 
olika platser, i Södermanland, Västmanland, 
Bohuslän, Dalarna, Närke, Dalsland, Väs-
tergötland, på Åland och i Norge. Naturen 
skiftar förstås utifrån det landskap vi befin-
ner oss i, som Bergslagens trolska skogar eller 
Bohusläns kala klippor.

FRILUFTSFÖRENINGEN ARGALADEI 
grundades i mitten av 60-talet av bland annat 
Torvald Wermelin och Stig Helmers. De ville 
skapa ett motalternativ till den kommersiella 
ungdomskulturen. På samma sätt kan som-
marlägret, som vi höll för första gången i 

början av 90-talet, ses som ett motalternativ 
till den kommersiella familjesemestern. Att 
få träffas ute i naturen, i en gemenskap runt 
lägerelden, i ett enkelt friluftsliv. Genom 
åren har vi varit många som slutit upp till 
Argaladeis sommarläger för att vistas till-
sammans i naturen och ägna oss åt skapande 
aktiviteter i en lekfull anda. Lägret är öppet 
för alla åldrar, vilket innebär att den minsta 
bebisen på några månader har funnits med, 
liksom gamla farfar eller mormor som har 
passerat 80-årsstrecket. Vi har fått uppleva 
både äventyr och gemenskap, stoj och stillhet. 
Äventyret kan förstås skifta efter vilken livs-
situation var och en befinner sig i. Kommer 
tygblöjorna torka till nästa byte? Kommer 
vårt lag vinna i lajvet? Får vi se några pil-
grimsfalkar på utfärden?

I sommar styr vi färden mot Skåne. Välkom-
men att delta!

För anmälan och information se hemsidan: ar-
galadei.nu eller Argaladeis facebook-sida. Lägret 
hålls den 25 juli – 1 augusti nära Höör.

Leva i nuet. I naturen. På Argaladeis sommarläger möts människor i alla åldrar för att 
leva enkelt friluftsliv på naturens villkor. Lägrens frihet ger en motvikt till våra vanliga 

uppstyrda liv och det finns tid för fantasi och att bara njuta av naturen.

Text: ANNIKA WALDÉN, KARIN W. EGHOLT OCH ANNELIE HILMERBY

Foto: Annelie Hilmerby och Sören Hilmerby

BREVLÅDAN

Videros
Jag hittade den här under en längre kanotfärd 
i maj för några år sedan. Det är helt klart en 
videbuske med en ros på. Jag gick i flera år 
utan att ta reda på vad det var. Det finns en 
viss magi i att inte veta, så jag ville inte ta 
reda på det.
Men för nån månad sen tog nyfikenheten över 
och efter lite efterforskningar visade det sig att 
det är en viderosettgallmygga (Rhabdophaga 
rosaria) som lägger ägg i knoppen och orsakar 
en sån här ”ros”.  /Jonas

Tipinitiveden.blogspot.se
Lovisa bloggar och filosoferar om vardagslivet i tipi och om att bedriva verksamhet i 
samklang med naturen. (Svenska) 

Paddlereflections.blogspot.se
Jonas, nördar in på paddlar och enkelt friluftsliv i en vildmarks-romantisk, virtuell 
oas. (Engelska)

Wildchildspirit.blogspot.se
Stina reflekterar kring både inre och yttre dimensioner i det enkla friluftslivet. (Engelska)
 
Nordicbushcraft.outdrr.com
Johan ger gott om utförliga konkreta tips för ett enkelt och bekvämt uteliv. (Svenska 
& Engelska)

Foto: Jonas Sjöblom

Nyfiken på 
skog?

Är du sugen på att hålla på med skogsfrågor, 
men tycker att det verkar svårt att sätta sig in 
i? Bor du vid en skog som hotas att huggas 
ner? Undrar du hur skogsinventeringar går till 
egentligen? Eller har du redan varit med på 
något hörn och jobbat med skog innan och 
vill fräscha upp minnet? Då är detta häftet till 
dig.  Ladda ner häftet som PDF från www.
skyddaskogen.se.  
/Elin Götmark, föreningen Skydda skogen

Foto: Lovisa Larsson

Bild: Lisa Behrenfeldt

Tipin i 
Tivedens 

andra sommar
För andra sommaren i rad slår Tipin i 
Tiveden upp dörren för allmänheten. 
Under helgerna i juli månad arrangeras 
en rad evenemang i och runt tipin. Första 
helgen i juli, är tipin del i musikfestivalen 
Electric Moonfest på Tivedstorp, helgen 
därpå har du chansen att lära dig koka 
kådsalva och få alla dina frågor om tipi-
livets mysterium besvarade i föreläsningen 
Tipin i Tiden. Andra halvan av juli bjuder 
vi in till tre hejdundrans konserter. Den 
första med The Northern Imbecilles - de 
galet musikaliska systrarna Alice och Molly 
Andersson, som tar oss med in i sitt vilda, 
folkmusikaliska kosmos. Näst därefter 
står Lovisa Larsson på tur med viskon-
serten ’Blackbird-songs’, en konsert fylld 
av värme, satir, bitterhet, förlikning och 
djävlar i havet. Avslutningsvis gästas tipin 
av bandet Storm, ett band med hjärtan som 
pumpar för skogen människan. Mer infor-
mation hittar du på Tipin i Tivedens blogg 
(se listan här intill), facebook, Tivedstorp.
se eller närliggande turistbyråer. Välkomna 
ut!  / Lovisa & Peikko

Friluftsbloggar
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KRÖNIKA

ROGER ISBERG är en man med flera ess i rockärmen. Han 
grundade kursen FHL, friluftsliv-hantverk-ledarskap på Sjöviks 
folkhögskola och är ännu verksam som vägledare, trollkarl, 
clown och frilufts-författare.

KRÖNIKASTICK OCH BRINN – Praktiska tips för livet på färd

Myggfritt med enkla medel

”Så länge jag åtnjuter årstidernas 
vänskap, är jag övertygad att livet 
aldrig kan bli mig en börda.” 

                                   - H D Thoreau

EN SENSOMMARDAG kunde man läsa 
på flera stora dagstidningars förstasidor ”Se-
mestern förstörd för en miljon svenskar”. Det 
hade regnat och varit lite mulet den som-
maren. 

I ett lexikon kan man läsa om svenskt 
klimat: ”Längre perioder av uppehållsväder 
förekommer i regel endast under senvintern 
och våren, då kraftiga högtryck kan blockera 
lågtrycksbanorna flera veckor i sträck. Efter 
den i allmänhet torra våren ökar nederbörden 
och når ett maximum under juli och augusti.”

I dag anser de flesta människor att sol är 
fint väder, regn och blåst ett riktigt oväder, 
och regn med dimma och kall luft – Gö-
teborgsväder. Okunskapen om livet och 
naturen sprids mer och mer via media och 
föräldrar. Om barn inte blir tillsagda älskar de 
att hoppa i vattenpölar och springa omkring 
nakna utomhus. Att vara rädd för naturen 
och vädret är något som man lär sig. Naturen 
är varken ond eller god – naturen är. Vädret 
är varken bra eller dåligt – det är.  Och män-

niskan  måste anpassa sig efter det som är. Det 
borde vara en del av allmänbildningen att veta 
hur man hanterar kyla, väta och vind, alltså 
det som vi kallar väder. Det blir allt vanligare 
att vårt normala väder framställs som otäckt, 
vilket innebär att kritiken mot naturen har 
ökat. Men att hålla sig varm och torr handlar 
mest om inställning till naturen.

En seglare tycker att vind är bra väder. Efter 
torka ber bonden om regn. Skidåkaren vill ha 
snö att åka på. När man fäller träd och skall 
transportera ut dom ur skogen vill man att 
marken är frusen. Det är bra att ha is när man 
åker skridskor. Bra och dåligt beror på vad 
man gör. Det som är bra för en blir dåligt för 
en annan – så länge som man inte anpassar 
sig till det som är.

NÄR MAN VILL att naturen skall anpassas 
efter människans moderna vanor krävs fler 
köpcentrum – butiker under ett tak med ter-
mostatreglerad temperatur, rakare vägar för 
högre hastighet, mer individuell konsumtion 
för högre lönsamhet och ökad bruttonatio-
nalprodukt. Naturen kan då upplevas som 
ett hinder – något som är i vägen för utveck-
lingen. Människans förmåga att utveckla sin 
skapande förmåga kräver ett möte som är 

fullt av utmaningar. Sann utveckling sker 
först när vi möter ett hinder. 

Många fröer kan inte gro utan att de har 
varit med om en vinter och frusit. 

Vinden den blåser vart den vill, men 
inte riktigt hur som helst. Det finns alltid 
en rådande vind i varje trakt. Ett ställe vari-
från vinden oftast kommer. Vinden formar 
landskapet. Lättast är det att se vindriktning 
i snön. Efter kusten, på fjället och där land-
skapet är öppet syns vindens spår allra tydli-
gast. Vinden bär fröer långa sträckor, vilket 
gör att livet sprider sig på jordytan. Fröna 
behöver också sol och regn för att växa och 
gro. Det är fundamenten för allt levande på 
jorden, oavsett hur mycket vi fjärmar oss från 
naturen. Ingen vet vad som händer i fram-
tiden, nu när vi har lyckats att värma upp 
jordens yta med hjälp av fossila bränslen. 
Det enda vi kan vara säkra på, är att det är 
lönlöst att skylla ”dåligt väder” på naturen 
Den kommer inte att anpassa sig till oss. 

”Den som ej också älskar stormen, regnet och 
mörkret går blott omkring som en turist i det 
vykortsbanalaste liv.”

          - Ingeborg Lagerblad

Att vända tanken 
efter vindenDen blomstertid nu kommer, med lust och fägring 

och den stora myggplågan. Handeln vill få oss 
att köpa det ena stinkande giftet efter det andra 
och huskurerna är många. En del anser att en 
bör ha heltäckande klädsel så de inte kommer åt 
att bita, andra att det är bäst att gå naken så en 
håller sig sval. Oavsett om du väljer att spendera 
myggsommaren spritt språngande naken eller 
i rymddräkt, hoppas vi att du kan få nytta av 

dessa naturliga myggmedel.

Text: LOVISA LARSSON Bild: MATILDA OLOFSSON

PÅ HUDEN: 
Skvattram och pors är två växter vilka går helt 
utmärkt att bara krossa och gnida på huden 
direkt. Alternativt tugga-spotta-gnugga, vilket 
gör det lättare att applicera men kanske inget 
för den äckelmagade. Har du gott om tid på 
dig kan du göra egen anti-mygg-olja! Fyll en 
glasburk med skvattram eller pors, slå på raps 
eller olivolja så att det täcker bladen helt. Låt 
stå i ca två veckor och sila sedan bort växt-
delarna. Färdig att användas! Fördelen med 
skvattram och pors är att de båda är mildare 
än beckoljan – alltså snällare mot känslig hud 
och i ansiktet.

Beckolja - är ett traditionellt myggmedel 
använt av bl.a. samerna. Den är väldigt ef-

fektiv, men stark och färgar lätt av sig på ljusa 
kläder. Själva oljan är en restprodukt vid till-
verkning av nävertjära. För att göra nävertjära 
behöver du: björknäver, en plåtburk med lock, 
hammare och spik, en glasburk med skruv-
lock, en trädgårdsspade, sten och sand och 
ved. Gör så här: Gräv en liten grop som är 
lagom stor för glasburken att stå i. Slå några 
hål i mitten av locket/eller bottnen på plåtbur-
ken och fyll plåtburken proppfull med näver. 
Placera plåtburken så att hålen hamnar precis 
ovanför glasburken och bygg runt den med 
sten och täta med sand. Det kan vara en fördel 
att placera en sten uppe på plåtburken så att 
den inte flyttar sig. Sen bygger du en eld runt 
hela burken och eldar i ett par tre timmar, 
beroende på burkens storlek och tålamodet. 

Låt sen den lilla tjärdalen svalna och det sista 
ur plåtburken rinna av. Det genomskinliga, 
lättflytande uppe på nävertjäran är beckoljan. 
Häll av beckoljan på liten burk eller flaska och 
spä den med lika delar matolja.

I TÄLTET:
I ett öppet tält, såsom bakertältet eller ett 
vindskydd, kan man använda björkticka som 
myggrökelse. I ett slutet tält, t.ex. tunnel- eller 
kupoltält kan du hänga upp ett knippe med 
pors vid tältöppningen så trivs inga småkryp 
i tältet. 

Eller sy dig ett myggnät!
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Oh saliga duggregn,
du gråväder-dagars juvelregn!

Din dag, 
är den stilla förruttnelsens dag.

En stålgrå dager 
som inte känner tiden
en silverkall gryning

som varar till blytung skymning.

Vi ruska dig av axlar
nyss lättade från mårkandets börda.

Vi spottar och svettas
din svalka till trots.

Vi förjaga tanken på dig
med tjärvedsbrasa 

och spänner våra temporära tygvalv
uti din matta dimma.

Allt genomsyrar du ändå till sist.
Vi andas dig.

Vi lever med dig.
I en ständig kamp om värmen.

Oh saliga duggregn!
Du milda skur av lätta
nålspets-diamanter!

Vad jag har saknat dig,
de dagar då heldagsregnet fallit tungt

som vore var skur en näve grus.
Oh saliga duggregn!

Fall över skog och döda gårdar!
Fall över glömda dammar,

kärr och myr!
Vät skog och mark
med dina tårar.

Fyll kåsan till brädden,
fall över disk,

fall över kanoten
och över mina törstande läppar.
Men saliga duggregn jag ber dig,
– Snälla, låt min sovsäck vara.

Lovisa Larsson

Gilla oss på Facebook 
och kolla in vår nya hemsida 

vaglost.wordpress.com
(där kan du läsa alla utgivna nummer som PDF)

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

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

Oh saliga duggregn


