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Paddelsäsongen börjar när man vill att den ska börja. Isen var porös som sockerkaka, men längtan efter 
att åter få röra sig på öppet vatten var solid. Vi tog var sitt stadigt tag om relingarna och började traska. 
Vi fick större bärighet genom att fördela vikten ut på kanoten. Flera gånger sög det till i magen när isen 
knakade under oss. Det var en konst att hitta rätt balans mellan kanoten och fötterna, men till sist tog 
vi oss till isens kant. Heidi hoppade i först medan jag knuffade ut oss sista biten. Äntligen öppet vatten!
Text: Miro Radestedt Foto: Matthias Crommelinck
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NORRSKENSNATT 
vid Staddajåkkåstugan. En av alla upple-
velser under Helenas färd runt Sverige. I 
färdreportaget berättar hon om fler.
Foto: Helena Whitlock

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:
Lovisa Larsson (ansvarig utgivare),  
Alma Bågefalk, Lisa Behrenfeldt , Axel 
Löfsved, Emma Jonsson Sandström och 
Katinka Johansson.

DELA MED DIG!

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

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

VERA OCH GUNTER 
GRÜN-OOSTINGA

För tillfället bor Vera och 
Gunter i Näsåker. De har sab-
batsår och njuter av naturen 
tillsammans med sin dotter. 
Annars bor de i en jurta i 
Potsdam utanför Berlin, där 
Gunter jobbar som fritidsle-
dare i en egenstartad Ur och 
skur-förskola och Vera sprider 
tankar kring friluftsliv och 
hållbarhet bland pedagoger i 
egna kurser. I detta nummer 
ger de tips för mörka vinter-
kvällar i Stick och Brinn, som 
Gunter även har illustrerat.

THERESE JACOBSON
Therese har alltid varit intres-
serad av naturen. Det har ge-
nomsyrat mycket av hennes 
liv, med studier i biologi, ett 
stort intresse för friluftsliv och 
jobb som kampanjledare på 
Greenpeace. I sitt arbete har 
hon upplevt allt ifrån oljeborr-
ning i Arktis till bildandet av 
marina reservat och proble-
men med miljögifter. I det 
här numret berättar Therese 
om jakten på spåren som det 
moderna friluftslivet lämnar i 
naturen.

Nästa gång ska jag ta med mig regnbyx-
or. Regnbyxor och ett par brädlappar. 
Det är blött om knäna, kallt är myr-
vattnet och bomullsfibrerna i jeansen 

dricker det ivrigt, men den kalla fukten bekom-
mer mig inte – jag kan springa byxorna torra 
senare. Jag flyttar mig lite och hör hur vatten 
sipprar till där mitt smalben just komprimerat 
en tuva med strävt myrgräs och vitmossa. Det 
är en förunderlig värld, myren. Där kryper jag 
nu omkring bland dagsfärska älgspår, vitmos-
sor, ljung, lingon och för mig ännu namnlösa 
kryptogamer. Sen var det ju inte så att jag tog 
mig ut på myren enkom för att bli blöt. Nej, 
jag är på jakt efter tranbär och dessa glimmar 
likt ett regn av röda rubiner i mossan. Ett och 
ett hänger bären vid tunna stjälkar, men stund-
tals så tätt att en kan fylla hela näven med bär. 
Frostnupna och sprängfyllda med antioxidan-
ter och andra nyttigheter. De är tämligen sura, 
tranbären, men jag äter ett och annat av dem 
ändå. Lingonen däremot är helt sagolika denna 
eftermiddag, på gränsen till övermogna, djupt 
blodröda, frostbitna och sötare än vanligt. Ja, 
jag glömmer nästan bort tranbären och myr-
vattnet för dessa lingon. Lite motvilligt återgår 
jag till arbetet. Jag fortsätter kravla runt och 

hittar en trädstam som ligger halvt övervuxen 
i mossan att ta stöd mot. Kanske är det en 
flera hundra år gammal myrtall som nu ligger 
och konserveras i det sura vattnet. Jag roas 
av tanken på vad arkeologer skulle säga om 
de hittade mig drunknad i mossen om några 
hundra år, som en uppdaterad variant av Bock-
stensmannen, men släpper den snart. Länge har 
jag tyckt att myrmark är lite otäck att vistas på, 
sett den som blöt, besvärlig och bedräglig. Trots 
det så glömmer jag snart att jag befinner mig 
mitt ute bland sviktande tuvor och blöthål, 
eftersom bären uppfyller hela mitt fokus och 
håller mig sysselsatt. 

I detta nummer av Väglöst fokuserar vi på 
olika sysselsättningar och uppdrag i friluftsli-
vet, utöver färdsätt och destination. Idkande 
av friluftsliv eller friluftsidrott, stjärnskådning, 
inventering, spårning, etcetera – idag nyttjas 
naturen som en arena för en mängd olika ak-
tiviteter. Samtidigt söker vi oss ut i terapeu-
tiskt syfte, för att hitta det prestationslösa och 
genuina. Kanske är vår ständiga jakt på utma-
ningar och nya sysselsättningar ett uttryck för 
vår längtan efter det som bara är.

/ Lovisa Larsson

Se upp!
Text: AXEL LÖFSVED Bild: EVELINA HÅKANSSON

EN STJÄRNBESTRÖDD HIMMEL erbjuder 
sin skönhet varje klar natt. Att titta upp på stjär-
norna kan ge andrum och tid för filosoferande 
tankar. Det kan också ge ett tillfälle för att försöka 
föreställa sig de enorma avstånden, objekten och 
processerna där ute. När man tittar på stjärnhim-
len kan kunskap om vad man ser göra stunden 
mer intressant. 

För att veta vad man ser därute kan en stjärn-
karta vara ett bra hjälpmedel. Det är en bild av 
natthimlen och det är lätt att hitta både på internet 
och som gratis appar och program. När du använ-
der en stjärnkarta, se till så att den föreställer norra 
stjärnhimlen och att den visar stjärnorna den aktu-
ella årstiden. Kolla också vilket klockslag den gäller 
för, eftersom stjärnhimlen vrider sig ett varv varje 
natt. En stjärnkarta är vanligtvis rund där kanten 
motsvarar hela horisonten och mitten motsvarar 
punkten rakt ovanför ditt huvud. Använd stjärn-
kartan för att försöka lära dig känna igen några 
stjärnbilder och ljusstarka stjärnor. Det gör att du 
mycket lättare kan orientera dig på stjärnhimlen. 

När du har kollat på stjärnkartan kan nästa steg 
vara att hitta och lära dig känna igen de planeter 
som syns från jorden. Fem av solsystemets pla-
neter är synliga med blotta ögat: Venus, Jupiter, 
Merkurius, Saturnus och Mars. De lyser med ett 

mattare och fastare sken än stjärnorna eftersom 
de, precis som vår måne, reflekterar solens ljus 
och inte lyser i sig själva. Planeterna flyttar sig 
långsamt i förhållande till varandra och stjärnorna 
över stjärnhimlen. De rör sig inte hur som helst, 
utan är alltid nära den tänkta linje på stjärnhimlen 
som heter ekliptikan. Det gör de eftersom alla 
planeterna i vårt solsystem rör sig i samma plan, 
som om de var kulor som låg på en tallrik. När 
du tittar mot ekliptikan tittar du alltså längs med 
tallrikens yta. 

Venus och Merkurius är närmare solen än 
Jorden. Det gör att de alltid befinner sig förhål-
landevis nära solen på himlen. Eftersom himlen 
är för ljus för att de ska synas när solen är uppe 
är det när solen nyligen har gått ner eller när den 
snart ska gå upp som de syns. Det är därför Venus 
har fått smeknamnen ”Morgonstjärnan” och ”Af-
tonstjärnan”. 

Just nu är det på morgonen, innan soluppgång-
en, som det finns chans att se planeter. Venus, Mars 
och Jupiter ligger klockan sex på rad i söder men 
rör sig ifrån varandra. Om du inte är så morgon-
pigg kan du vänta till senare i vinter då Jupiter 
kommer gå upp tidigare på natten och kan ses 
redan runt midnatt.
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Turkosa bandet
En långtur runt Sverige

FÄRDREPORTAGE

Text och foto: HELENA WHITLOCK

Stela muskler protesterar i uppförsback-
en innan jag får upp värmen, pulkan 
glider fint på skaren och utsikten är 
fantastisk. En lång dag ligger framför 

mig, målet är Pieskehaurestugan 3 mil bort, 
längsta dagsetappen hittills. Jag skidar genom 
en dal som kantas av vitklädda fjäll, till vänster 
Jiegnaffo, till höger skymtar Sulitelma-massi-
vets toppar. Dalen breddas och allt jag ser är 
oändlig vit snö, blå himmel och strålande sol. 
Inom mig bubblar glädjen när jag inser att den 
klump av oro och ovisshet som de senaste två 
veckorna har legat som ett tryck över bröstet 
har bytts mot ren och skär fjällycka. En känsla 
som är svår att beskriva med ord men som 
jag tror att många har upplevt. Friheten att 
befinna sig mitt i de oändliga fjällen, stillheten 
där det enda som hörs är ljudet från skidorna 
mot snön och en längtan att se vad som finns 
bakom nästa krök eller kulle. 

Varför har denna känsla inte infunnit sig 
tidigare? En dryg vecka efter starten från 
Treriksröset stod jag i Abisko, utan förvar-
ning övergiven av den person som planerat 
att göra denna åttamånaderstur med mig. Jag 
hade inte längre något tält, inget kök och inga 

andra tankar än att jag skulle försöka fortsätta 
ensam. För någon kanske detta låter som en 
intressant utmaning, för mig tedde det sig 
som en avgrund. Under tre jobbiga dagar i 
Abisko försökte jag lösa praktiska utrustnings-
frågor och mentala kan-jag-fortsätta-själv-frå-
gor samtidigt som jag var förtvivlad, förvirrad 
och ensam. Med  starkt stöd hemifrån och 
utrustning jag fått låna av en vän, stretade 
jag vidare söderut. Även om jag hade många 
fina dagar dröjde det tills turglädjen återvän-
de, en solig marsdag på väg till Pieskehaure.  
 
ALLT TOG SIN BÖRJAN ett år tidigare, 
när jag för första gången hörde talas om fjäll-
fararnas vita och gröna band samt havspadd-
larnas blå band. Min första tanke var om det 
var möjligt att göra dessa tre band under ett 
och samma år, följdfrågan blev om jag kunde 
göra dem. Ofta har jag funderat över möjlig-
heterna att göra en långtur, men inte tilltalats 
av de extrema turer jag läst om, där snabbhet, 
farlighet och avstånd hemifrån verkar vara det 
som är fokus. Jag är varken vältränad eller 
expeditionslysten och anser att för många 
lämnar Sverige när det blir semesterdags. Nu 

fanns möjligheten att göra en långtur som 
mer liknade en lång utflykt. Önskan att ge-
nomföra turen växte och planen tog form: 
skida från Treriksröset till Grövelsjön, cykla 
till Svinesund, paddla till Haparanda, cykla 
till Treriksröset och slutligen vandra till Grö-
velsjön. I november hittade jag en vän som 
ville göra turen med mig och i december sa 
jag upp mig, eftersom jag inte fick tjänstledigt. 
Under ett par intensiva månader torkade vi 
mat och planerade. I mitten av februari klev 
vi förväntansfulla på nattåget norrut. 

Drygt två månader efter starten från Tre-
riksröset anländer jag till Grövelsjön. Utan 
att jag märkt det har turen blivit vardag och 
tiden flugit iväg. Upplevelserna under en så 
lång skidtur är många. Vind som piskar snö i 
ögonen och gör sikten dålig, vindstilla värme 
som får mig att stoppa in snö i håret för svalka, 
norrsken som sveper över himlen, nattsvart 
himmel med oändligt antal gnistrande stjär-
nor. När jag skidade genom Västerbottensfjäl-
len hade jag sällskap i tre veckor. Förutom 
tryggheten var det också underbart att ha 
någon att dela upplevelserna med, att stanna 
upp och beundra en vacker utsikt tillsammans 

I går inblåst på grund av stark vind och kraftigt snöfall, i dag vindstilla och 
morgonen är kall och klar. Ett fängslande skådespel när ljuset förvandlas 
från det första rosa, via varmt guld, till det slutliga dagsljuset. Det är 
den 25:e dagen på en tur som började i Treriksröset i mitten av februari 

och som avslutas i mitten av oktober efter 235 dagar på tur.
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besök upplevt dem som för breda med för 
mycket spänger och för mycket människor. 
Mitt vägval har gjort att jag mött mycket få 
människor, förutom de dagar jag färdats på 
de välkända lederna. Ibland har jag svurit över 
min ambition, det hade varit mycket lättare 
att i vintras följa vinterledmarkeringar och 
inte alltid behöva spåra, samt att på somma-
ren slippa leta efter osynliga stigar och vada 
de vattendrag där broarna varit trasiga. Det 
har för mig blivit uppenbart att av de leder 
som finns markerade på kartan är det endast 
de mest kända som underhålls och används. 
 
TURENS SISTA DAG är vädret under-
bart. Solen strålar och i dalarna ligger en 
tjock dimma som ser ut som bubbliga moln 
ovanifrån. Vid Treriksröset undrade jag hur 
jag skulle kunna ta mig någonstans med min 
tunga ryggsäck. Medan jag tagit mig framåt 
har sommaren övergått i höst, ljusa kvällar 
har blivit mörka, hjortronen har mognat och 
blivit övermogna, naturens färgskala har gått 
från grönt till gult, rött och slutligen grått. 
Turens två sista veckor har jag haft sällskap, 
det är underbart och en trygghet längs stigen 
som hösten gjort hal av frost och bitvis snö-
täckt. I oktober är vintern på återintåg och 
det är dags att lämna fjället. Det är dock med 
blandade känslor, det oändliga äventyret är 
över men hemma finns vänner, familj och 
bekvämligheter. I Grövelsjön väntar ett varmt 

mottagande. Utöver glädje och kramar får 
jag presenter, telefonsamtal, sms och gratu-
lationer. 

Jag har 235 dagar på tur och 710 mil bakom 
mig. 130 mil på skidor, 412 på cykel, 35 i 
kajaken och 133 i kängor. Jag har två fyllda 
dagböcker, drygt 18 000 bilder, 10 virkade 
halsdukar och oändligt många minnen. Utan 
den hjälp jag fått hemifrån hade det inte gått. 
Allt från transporter och utsändning av mat-
paket till stöd och uppmuntran. Även de jag 
mött längs vägen har gett mig energi, jag har 
fått hjälp att laga pulkan, blivit bjuden på 
mat, haft trevliga samtal och fått glada tillrop. 
Många säger sig ha blivit inspirerade av min 
berättelse. Jag jublar inombords, för då är inte 
bara mitt mål att uppleva Sverige uppfyllt, 
utan även min förhoppning om att inspirera 
andra att bege sig ut och uppleva naturen.

Resfeber gör att jag sover dåligt den där 
första natten i civilisationen. Jag ligger och 
tittar i hotellrummets tak och tänker på hur 
det ska bli att komma hem, med samma oro 
och förväntan som inför en lång resa. Så länge 
har jag haft som mål att ta mig framåt. Jag 
har vetat exakt vad jag ska göra för att nå mitt 
mål: spänna musklerna och ta ytterligare ett 
steg. Men när vardagen inte längre är att vara 
på tur, vad är då målet och hur kämpar jag 
för att nå det? Att återvända hem blir nästa 
utmaning. 3

Sträcka och tid: 
710 mil, runt Sverige
8 månader, 19 februari – 11 ok-
tober 2015

Vita bandet: 130 mil, Treriksrö-
set - Grövelsjön, 70 dagar
Cykling: 412 mil, Grövelsjön – 
Oxelösund & Formark – Trerik-
sröset, 86 dagar
Paddling: 35 mil, Oxelösund – 
Forsmark, 14 dagar
Gröna bandet: 133 mil, Trerik-
sröset – Grövelsjön, 65 dagar

Helenas blogg:
turkosabandet.wordpress.com

TURKOSA BANDET

Vintertältning i Padjelanta, ibland lönar det sig att lämna den varma sovsäcken

eller berömma varandra efter att ha kämpat 
uppför en brant backe. Utöver ripor, rävar, 
älgar och kvarglömda renar stötte jag på en 
aggressiv tjäder och nygjorda björnspår. Det 
största problemet under skidturen var något 
jag inte hade ägnat en tanke under plane-
ringen: snöbristen. För första gången blev jag 
inte glad över att se årets första tussilago och 
jag tvingades upptäcka att det går ganska bra 
att dra pulka på gräs och i skog om det inte 
finns för mycket sly och på asfalt om man 
inte önskar att pulkan ska hålla så länge. Efter 
några slitsamma dagar återfick jag höjd och 
vintern återvände. Men i slutet av mars är 
våren på intåg och för med sig allt blötare 
snö och isarna täcks av decimeterdjup slask. 
Sjöarna, som vid turens början var de enklaste 
passagerna, blir något att försöka undvika. 
En solig dag skidar jag genom Rogen och 
känner doften av solvärmda barr och mossa. 
Den rena, vita, djupfrysta vintervärlden tinar 
och det är dags att ställa undan skidorna. 
 
I ETT SNÖIGT GRÖVELSJÖN byts 
skidor mot cykel och pulka mot kärra. I Svi-
nesund byts sedan cykel mot kajak. Jag har 
sällskap de första paddlingsdagarna, solen 
skiner och allt känns bra när tidvattnet hjälper 

oss ut från sjösättningsplatsen vid Svinesunds-
bron. Några timmar senare kommer vi ut på 
öppnare vatten och inget känns längre lika 
självklart. Jag känner mig trygg i kajaken, 
högre vågor och större vatten har jag upplevt, 
men aldrig ensam. Jag kan inte sluta tänka 
på hur det ska bli om några dagar när jag 
kommer att guppa ensam i min lilla farkost. 
Paddelturen avbryts och ett par dagar våndas 
jag av obeslutsamhet, ska jag göra ett padd-
lingsförsök eller göra något annat? Det är inte 
bara oron för dåligt väder utan också tristessen 
att paddla ensam dag in och dag ut som gör 
att jag till slut väljer att fortsätta på cykel. Jag 
följer kusten så gott det går, tittar längtande ut 
över havet och önskar att jag varit där istället 
för på asfalten. Våren övergår i sommar. För 
att få avbrott i cyklandet gör jag utflykter till 
öar, besöker vänner, gör kortare vandringar 
och beskådar naturens sevärdheter. Jag möter 
många intresserade och trevliga människor. 
Glädjen är stor när jag för ett par veckor 
får sällskap och paddlar genom Stockholms 
skärgård. Därefter cyklar jag vidare norrut. 
Sommaren är kall och regnig, många bekla-
gar sig, men det är perfekt temperatur för 
cykelsemester. I Kilpisjärvi lämnar jag cykeln, 
kränger på mig en alltför tung ryggsäck och 

vinkas av vid Treriksröset för att bege mig ut 
på turens sista del: vandringen till Grövelsjön. 

JAG ÖPPNAR DÖRRENS hänglås med 
min DNT-nyckel, kliver över tröskeln och 
går in i den dunkla stugan. I den kompakta 
tystheten hör jag rösterna från i vintras, stugan 
är full av fiskare, skidåkare och jägare. Min-
nesbilderna försvinner, men liksom andra 
minnen som dyker upp när jag återser plat-
serna från i vintras gör de min långa vandring 
mer spännande. Jag känner igen stenen där 
jag åt lunch, kommer ihåg hur jag fick kämpa 
uppför en viss backe eller minns vilka tankar 
jag hade på en viss plats ett halvår tidigare. 
Det är inte mycket som har blivit som jag 
trodde när jag klev på nattåget i februari. 
Men allt är precis som jag föreställt mig det, 
den kväll jag sitter utanför mitt tält och ser 
ut över Artfjället. Det är vindstilla och solen 
sjunker snabbt bakom fjälltopparna. Artfjället 
är ett av målen för min tur. Vid planlägg-
ningen valde jag de sträckor jag trodde skulle 
vara vackrast och jag ville passa på att besöka 
fjällområden jag inte tidigare varit i. Detta 
har bland annat lett mig till Isdalen, Nallo, 
Artfjället och Skäckerfjällen. Jag ville undvika 
de större lederna eftersom jag vid tidigare 

En av Gröna bandets höjdpunkter var att korsa Artfjället, lättvandrat trots att inga stigar finns.
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Text: LISA BEHRENFELDT Bild: LINUS MALMQVIST

PORTRÄTTET MARTIN LARSSON

Vi stannar i skogen en bra bit ifrån 
bergskanten. Lägger ifrån oss pack-
ningen. Smyger försiktigt närmare. 
Får in den ena pilgrimsfalken i 

kikaren. Utan kikaren är falken bara en liten 
vit prick mot klippväggen på andra sidan. Den 
sitter på bohyllan, och Martin vet precis var vi 
ska titta. Blicken följer sprickan i berget som 
löper neråt från den lilla tallen, till en klipp-
hylla med lite växtlighet i ena kanten. Det är i 
början av april och eftermiddagssol på falkar-
nas sida av dalen. Vi står stilla och spanar en 
stund. Pilgrimsfalken liknar en riddare, med 
sitt randiga bröst och som en mörkgrå hjälm 
på huvudet. Efter en stund viskar Martin att 
jag kan börja smyga närmare, och pekar ut 
en tall som ligger böjd ner mot marken. Dit 
fram, och jag instrueras att hålla en rak kurs 
eftersom sidorörelser upptäcks mycket lättare. 
Och att huka så att mitt huvud inte sticker 
upp. Jag kryper den sista biten, nära marken 
över ljungen och mossan. Falkblicken, tänker 

jag, den kan upptäcka mig hur lätt som helst.
Varje år kommer falkarna tillbaka till 

samma klipphylla, häckningen har varit 
känd länge, men platsen är hemlig. På vår 
sida av dalgången finns en vältrampad stig, 
men knappast någon av de människor som 
brukar gå förbi upptäcker pilgrimsfalkarnas 
boplats på klipphyllan i branten på andra 

sidan. Ibland är falkparet ute och seglar. 
Annars bara en liten vit prick på en klipp-
hylla eller tallgren.

Martin misstänkte att det fanns en häck-
ning här innan han fick det bekräftat av Falk-
gruppen i Värmland. Han hade hört falkarnas 
jamande läte. Han hade lagt märke till att 
det var en bergsbrant som mycket väl mot-

Öppen för 
upptäckter

I Martins värld finns det alltid något att göra ute i naturen. Något han 
behöver skaffa hem eller något han bestämt sig för att undersöka. 
Ett alldeles nytt spår som plötsligt dyker upp där han minst anar 
det, eller just där han misstänkte att det skulle finnas. För Martin 

är alla färder upptäcktsfärder.

Ett rävkranie. För den som vill spara på skelett är Martins tips att lägga 
dem i en myrstack för att få hjälp med rengöringen.
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svarar falkarnas krav på en häckningsplats, 
med klipphyllor där varken rävar eller mårdar 
kan komma åt ägg och ungar. När Martin 
Larsson är ute och går i skogen, vilket han 
väldigt ofta är, traskar han inte bara på. Den 
här stigen är inte någon motionsrunda, den 
är del i en upptäcktsfärd. Att vara ute i skogen 
med Martin innebär att alltid hitta något som 
är spännande. Eller som blir spännande, även 
när det är något som de flesta skulle avfärda 
som något för skogen helt vardagligt, om de 
ens lägger märke till att det finns där. 

PILGRIMSFALKSPANINGEN var en vår-
utflykt. När jag nu reser till Värmland för att 
intervjua Martin kommer jag fram till Årjäng 
en sen oktoberkväll och Martin hämtar mig 
vid bussen. Vi kör i mörkret längs småvä-
garna mot Viker där han bor i ett litet hus 
mellan sjön och skogen. Martin stannar tvärt 
när vi upptäcker två rådjur på ett fält intill 
vägen. Backar. Riktar bilens strålkastare mot 
rådjuren. 
– Det ser ut att vara två getter, fast jag ser 
bara den ena.
Martin tittar runt i bilen och konstaterar att 
kikaren inte är med. 
– Ser du den lilla tussen som sticker ut längst 
ner på den vita fläcken på baken? Då är det 
en hona. Jag kan inte se om den andra har 
horn, säger han och spanar ut i mörkret, men 
det har gått en liten bock häromkring också.

Martin har haft bra koll på rådjursreviren 

i sommar. Kört till och från jobbet i gryning 
och skymning när rådjuren ofta är ute på 
fälten och äter. Haft kikaren i bilen. Alltid 
stannat och tagit en bild. Under tiden mellan 
april och augusti är bockarna revirhävdande. 
Då har han kunnat räkna ut var de har sina 
revir utifrån var han har fått syn på dem.

Så där är det att vara ute med Martin. Vi 
upptäcker alltid något. Allt är intressant, det 
finns alltid något att berätta och det är aldrig 
bråttom. Det som för många är ”bara två 
rådjur” är i Martins värld en av alla pusselbitar 
som han samlar för att så småningom bygga 
ihop till en bild över naturen han har omkring 
sig. Ju mer olika iakttagelser han samlar på 
sig, och ju mer han läser och lär sig om olika 
arter och deras roll i ekosystemen, desto mer 
sammanhängande blir bilden över hur allt 
hänger ihop. 
– Om jag ser mer rådjur än jag brukar, eller 
mindre, kan jag få en uppfattning om de är 
fler eller färre än normalt. Och då kan jag i 
nästa steg lista ut om det är mycket lodjur 
och räv. Det blir till en teori som jag sen kan 
bekräfta genom att spåra dem på vintern, be-
rättar han som en av förklaringarna till de där 
rådjursstudierna i somras.

DET ÄR NÄR jag hälsar på hos Martin 
i Värmland som jag blir påmind om hur 
roligt det är att gå på upptäcktsfärd. Och 
att jag ofta springer lite för fort genom skogen 
annars. Jag är helt fascinerad av det där tåla-

modet, av den konstanta nyfikenheten och 
alltid närvarande uppmärksamheten.
– Det gäller att använda fantasin, säger 
Martin. Alltså när det gäller olika spår till 
exempel, så är ju det man ser när man upp-
täcker ett spår bara fördjupningar i ett under-
lag, eller kanske märken på ett träd, och det 
är ju inte så spännande i sig själv. Ett harspår 
ser ut som ett harspår brukar göra helt enkelt. 
Men om jag lever mig in i att i änden av spåret 
finns det en levande hare. Som gör allt som 
harar gör, hela tiden, 24 timmar om dygnet 
blir det genast mycket intressantare. Bakåt i 
det spåret finns också allt en hare gjort under 
hela sitt liv. Vad den gillar och inte gillar … 
och det är ju hur mycket som helst!

Inlevelseförmåga i kombination med 
kunskap alltså. Martin återkommer flera 
gånger till att ju mer han lär sig om naturen, 
ju mer intressant blir det.

Ett av de där rådjuren han haft koll på i 
sommar fick sätta livet till för ett par dagar sen 
när det var rådjursjakt. Det är en fjolårsbock 
med små pinnar till horn och vars huvud jag 
plötsligt upptäcker på en bänk i ladan där 
Martin egentligen bara ska visa mig ekan som 
är ett av höstens projekt. 
– Jag ska ha huvudet till min mårdfälla, säger 
Martin och i det här sammanhanget är det 
inte alls något konstigt med det. 
– Det var morbror som sköt det, tyvärr hann 
jag inte ta reda på skinnet.

Martin har varit intresserad av naturen 

sen han var liten. Under sin uppväxt har 
han alltid varit med och gjort olika saker ute: 
jagat, fiskat, plockat svamp och bär. Synen på 
naturen som något han har användning av är 
han uppväxt med. 
– Jag tycker det är roligare ju mer man kan 
bruka av djuret. Kött är bra, men även skinnet 
och annat … 

Följaktligen har han hela nedersta facket 
i frysen fullt av diverse skinn som han tänkt 
garva. Mårdskinnet har han tänkt sätta runt 
kanten på luvan på den anorak som en vän 
syr till honom i utbyte mot att hon får ett 
par rådjursskinn.
– Det är en massa saker jag vill ha som spring-
er omkring i skogen! säger Martin och skrat-
tar, och jag skriver upp det fast han säger 
åt mig att inte göra det. Hans natursyn är 
egentligen mycket mer genomtänkt än så.
– Alla människor är egentligen brukare av 
naturen, fast på olika sätt. En del är det på 
ett inte så konkret och tydligt sätt, alltså det 
är andra som brukar naturen åt dig. Andra 
brukar naturen direkt. Jag tycker mycket om 
när det är så. Att vara en del av kretsloppen 
i naturen och acceptera det. Det är så jag vill 
leva mitt liv.
– Att bruka men inte förbruka, att bruka 
naturen varsamt, det är något jag grunnar 
mycket på.

FÖRRA ÅRET ritade han upp en årscykel 
över alla möjliga saker som man kan göra 

under ett år i naturen. För att liksom bevisa 
att det finns saker att göra ute vid alla årstider. 
Vissa saker går bra att göra året runt, andra 
har sina bestämda tider. 

Nu i slutet av hösten är vi mitt i perioden 
för jakt, fiske och att sätta ut fällor. Nästa 
tidsbundna aktivitet är sikfisket som börjar 
snart, när sikarna i sjön går in på grunt vatten 
för att leka.
– Det som jag skrivit upp är de uppstyrda 
sakerna. Men det 
behöver inte alltid vara 
så uppstyrt att vara i 
naturen. Det kan vara 
nog så härligt med det 
som bara blir. Om man 
alltid har ett mål, då 
missar man mycket på 
vägen tänker jag.

I bakluckan på 
tjänstebilen från läns-
styrelsen har Martin ett 
stort älghorn som han hittat i skogen för ett 
par dagar sen när han var ute och jobbade 
med att måla ut en naturreservatsgräns. Jag 
förstår inte riktigt fascinationen över att samla 
på sig horn men Martin har en hel garderob 
full av horn, kranier och käkar. Där finns en 
påse full med fjädrar och uppnålade insekter i 
en låda från biologiutbildningen. Egentligen 
ska han bara visa mig hornet som han hittade 
när han spårade varg härom vintern. Hornet 
ser ut att ha blivit tuggat på. Som något en 
hund lekt med. 
– Kolla här, det är stor skillnad mot när en 
mus gnagt på hornet, säger Martin och visar 
ett annat med tydliga spårränder efter gna-
gartänder. 
– Och så såg vi också spåren i snön efter att 
vargarna sprungit runt och lekt med det. Men 
jag är inte säker på om det är ett horn som 
en älg tappat eller om det kommer från en 
som vargarna fällt … och så är han inne i 
ett av alla tankepussel som består av fakta 
från böcker och biologiutbildningar som 
viltvårdskursen på Grimsö forskningsstation 
i höstas, av vad andra berättat men framför 
allt av egna erfarenheter och studier. Diverse 
fältprojekt i miniformat som han ägnat sig åt 
i sina hemmaskogar. 
– Jag tycker att det är en bra sak att lära sig 
utifrån egna erfarenheter, inte från vad andra 
berättar eller vad som står skrivet i en bok. I 

en faktabok är informationen alltid förenk-
lad. Något som man upptäcker om man un-
dersöker saker själv är att det är mycket mer 
nyanserat i verkligheten.

JAG FRÅGAR efter fler konkreta tips för 
naturupptäckare och Martin börjar med att 
säga att om man spårar ska man passa sig för 
att dra förhastade slutsatser. 
– Jag gör ständigt fel när jag direkt tror mig 

veta vad ett spår är. 
Istället för att tänka 
lite, kolla lite nog-
grannare, se hur 
djuret rör sig … 
och så berättar han 
om den gången han 
spårade två stora 
hundar i tron att de 
var vargar.

Han konstaterar 
att när man börjar 

titta efter spår får man upp sökbilden. Man 
börjar se mer och mer när man är ute. Och 
så använder han hörseln. Är hela tiden med 
och lyssnar, och så fort han hör något som 
avviker eller är lite intressant så hajar han till. 
– Om man vill komma ett vilt nära som 
använder lukten som en sensor måste man 
utnyttja vindriktningen. Ganska ofta går det 
att räkna ut hur ett djur rör sig på hur det 
blåser. De vill ha möjlighet att känna av en 
fara. Om man till exempel lockar på en räv 
med en lockpipa, som låter som en skadad 
hare, tar räven en lov runt för att komma rätt 
i vind och känna av vad det är. För räven kan 
det vara farligt med en skadad hare. Haren 
kan vara tagen av en lo och då är det risk att 
räven också blir tagen. Och vips fick jag en 
biologilektion i miniformat. Igen. 

Morgonen efter den där pilgrimsfalkspa-
ningen i våras var vi var uppe före-gryningen-
tidigt för att spana efter spelande tjädrar. När 
vi inte lyckats få syn på mer än tjäderskit på 
marken och Martin bara hört någon enstaka 
tjäderhane som flög upp berättar han om 
mottot han snott från en kompis: ”det är 
alltid bättre att gå ut”. 
– Det är mängden tid ute som räknas, säger 
Martin. Ju fler timmar i skogen … plötsligt 
händer det något. 3

”Att bruka men inte 
förbruka, att bruka 

naturen varsamt, det 
är något jag grunnar 

mycket på.”
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Återuppväck 
din inre spårare

Inom dig finns en spårare. En inre spårare som kanske har slumrat 
till i ett samhälle där snabba lösningar och logik premieras högre än 
betänksamhet och känsla. Vi kan alla behöva påminnas om vilka fan-
tastiska varelser vi är, vilka förmågor vi bär på. När du övar dig i att 
spåra förstärks dina sinnen. Din inre spårare väcks till liv, du lär dig 

lita på kroppen och blir mer närvarande.

Text och bild: ULRICA RYDIN

Vad har hänt här? Vilken informa-
tion kan den här platsen ge mig? 
Att vara nyfiken, undersökande och 
ställa frågor är den spårande män-

niskans sätt att förhålla sig till världen. Med 
våra sinnen spårar vi – ser, luktar, smakar, 
känner, lyssnar, använder vår intuition för att 
överleva men också för att leva väl. Har du 
någon gång funderat över vilket sinne du förli-
tar dig mest på? Om du tar bort synintrycken, 
blir något annat sinne mer vaket? Blunda eller 
bind för ögonen – hur upplever du världen 
då? Tillsammans med en vän kan du prova att 
gå i mörker, i skogen eller vart som helst. Hur 
känns det att sätta ned fötterna? Hur upplever 
du avstånd, ljud och lukter? Vännen är din 
säkerhet, finns där och ser till att du inte faller 
eller går vilse. Upplev hur din kropp rör sig 
när synintrycken inte finns där. Spåra i ditt 
inre. Sök din inre spårare. 

Spårandet sker ofta omedvetet – vi läser 
av omgivningen och agerar utan att fundera 
på varför. Du går den vanliga vägen fram, 
allt är som det brukar vara, inget kallar på 
din uppmärksamhet. Du kan dock bli mer 
observant på de signaler dina sinnen fångar 
upp och medveten om dina reaktioner. Du 
kan välja att låta den vanliga vägen bjuda på 
nya upplevelser var gång du vandrar den. Var 
som en turist – upptäck världen så som du 
betraktar en plats för första gången. Var som 
ett barn – undersök världen med entusiasm 
och tillit. Stanna upp, lyssna, observera de-
taljer – sprickan i asfalten, lukten av regn, 
trädens sus, kvinnan på bänken där. Har något 
förändrats sedan du gick här i går? Att inför-
liva spårandet i vardagen omfattar just detta, 
att vara oavbrutet frågande och nyfiken; att 
röra sig lekfullt och vaket bortom det vanliga. 
När du kommer till en bekant plats – låtsas 
att du aldrig varit där, undersök platsen med 
alla dina sinnen. 

MÄNNISKAN HAR SPÅRAT sedan ur-
minnes tider. Spårarna är folkets ögon och 
öron. Med uppgift att skydda stammen 
samlar de information genom att läsa av 
naturen. De är mästare på att överleva med 
enkla medel. Allt i samklang med och respekt 
för Moder jord och ”the spirit that moves in 
and through all things”. Att spåra är alltså 
ingen ny kunskap. Våra kroppar och sinnen 
är konstruerade för att spåra och vi spårar 

fortfarande. Vi har bara bytt miljö. Istäl-
let för spårstämplar letar vi varumärken, vi 
lyssnar efter bilar, scannar av omgivningen 
och sociala medier. 
Våra spårande sinnen 
finns där, men är ofta 
otränade. Tempot idag 
är högt och prestations-
inriktat. Det kan vara 
svårt att stanna upp, 
följa sina sinnen och 
sitt hjärta. Vi lär oss att 
prioritera logik, förkla-
ringar och snabba svar. 
Att spåra handlar istäl-
let om att ha tålamod, 
observera och ha tillit 
till det som visar sig. 
Kontakten med den 
inre spåraren kan 
medföra ett nytt sätt 
att leva.

“… Once one reaches the consciousness of the 
scout, he or she is always a scout, for the scout 
mind becomes the only reality, the only way to 
live…” - Tom Brown Jr.

VAD ÄR DÅ SPÅR? Allting är spår. Spår 
är rörelser, reaktioner, upplevelser, orsak och 
verkan. Du är ett spår efter dina föräldrar. Du 
lämnar spår efter dig där du går. I landskapet 
finns spår som kan härledas till en annan tid, 
andra levnadssätt och världar.  Det du säger 
och gör lämnar spår hos någon annan, något 
annat. Med hjälp av luktsinnet kan vi spåra till 
exempel något ätbart eller farligt. Spår bildar 
koncentriska ringar, som när vi kastar en sten 
i vattnet – stenen sjunker men vågorna böljar 
över vattenytan bortom platsen där stenen 
försvann. Ljudvågor är också spår. När vi rusar 
fram genom skogen tystnar fåglarna och rå-
djuren flyr undan. Om vi istället smyger ljud-
löst, skapar vi färre koncentriska ringar och får 
mer kontakt med allt levande runt omkring 
oss. Observera katten och kråkan – hur rör de 
sig? Vilka spår lämnar de efter sig? Kan du få 
kontakt med djuren? Kan du röra dig på ett 
sådant sätt att de stannar kvar i din närhet?  

Gå några steg i mjuk sand, gärna barfota. 
Vänd om, sätt dig eller lägg dig vid fotspå-
ren. Ställ frågor till spåren. Vad har hänt här? 
Vilken information kan spåren ge mig? Alla 

våra rörelser fortplantas ned i fötterna, på-
verkar spårets själ och ytor. Människofoten 
skiljer sig på så vis inte från tassen, klöven eller 

hoven. Observera dina 
fotspår när du är trött 
och observera dem när 
du är utvilad - avslöjar 
spåren hur du mår? 
Skiljer sig ditt spår från 
någon annans spår? 
Vilka detaljer i spåren 
förändras, finns där 
något som ter sig mer 
oföränderligt? Använd 
alla dina sinnen när 
du undersöker spåren. 
Släpp de logiska, för-
klarande tankarna, låt 
frågorna leda vägen. Se 
dig omkring, observe-
ra andra människors 
rörelser – vilka spår 

lämnar de efter sig? Spåra med nyfikenhet, 
glädje och respekt för det individuella. Som 
spårare tar du ansvar för de spår du lämnar, 
de koncentriska ringar du sprider. 

“Vi måste lära oss att vakna upp och hålla oss 
vakna, inte genom mekaniska hjälpmedel, utan 
i en ändlös förväntan på gryningen, som inte 
överger oss ens under vår djupaste sömn.” 
- H D Thoreau

VI KAN ÅTERUPPVÄCKA och träna våra 
slumrande sinnen, vår inre spårare! Det är livs-
nödvändigt för oss själva, för våra medvarelser 
och för planeten vi bebor, att vi vaknar och 
använder de fantastiska förmågor vi bär på. 
Den spårande människan följer sitt hjärta. 
När vi har kontakt med vår inre spårare får vi 
tillgång till kunskap som hjälper oss att välja 
vägar. Så låt din inre spårare vakna till liv igen, 
följ och vårda den du är och allt omkring dig! 
Gå ut i världen, smaka på luften, lukta på 
marken, känn dig fram, lyssna och observera. 
Ha tillit till dig själv. Din kropp och dina 
sinnen vet. 3

Som guide för spårare rekommenderas kurser 
på Trackerschool Sweden (trackerschool.se).  
Läs-tips:  H D Thoreau – Walden; or, Life in 
the Woods. Tom Brown Jr – The way of the 
scout samt Awakening spirits. 

”Spår bildar kon-
centriska ringar, 
som när vi kastar 
en sten i vattnet – 

stenen sjunker men 
vågorna böljar över 
vattenytan bortom 
platsen där stenen 

försvann.”
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Morgondimman lättar allt mer 
medan jag ger mig i väg längs den 
vårystra Brudbäcken. ”Ger mig 
iväg” förresten… Det låter som 

att det går i ganska rask takt, men det är verk-
ligen att ta i. Videsparvar trivs i sumpskog, 
gärna längs lugnflytande små åar eller bäckar, 
och om du någon gång har vistats i sådan 
terräng så vet du att en inte rör sig framåt med 
någon våldsam hastighet. Det handlar mer 
om att med försiktiga steg leta någorlunda 
säker mark att sätta fötterna på i vatten- eller 
gyttjesamlingarna mellan starrtuvor, små träd 
och buskar. Ibland när marken blir för lös eller 
pölarna för djupa får jag överge den taktiken 
och i stället balansera uppe på de vingliga 
tuvorna tills jag kommer till fastare mark igen. 
Och en gör bäst i att lägga med minst ett par 
extra sockar i ryggsäcken.

Efter en halvtimmes koncentrerade steg 
bland tuvorna kombinerat med stor upp-
märksamhet på ljud och rörelser från fåglar-
na i omgivningen hör jag plötsligt det som 
mina öron främst är inprogrammerade på – 
videsparvssång. En strof av klara, lite ödsligt 
vemodiga toner, ett par sekunder lång, som 
gärna upprepas gång på gång med smärre va-

riationer i tonföljd och intensitet. Jag njuter 
av den fina stunden: den kyliga morgonluf-
ten, frosten och daggen som glittrar i växtlig-
heten omkring mig, dagens första solstrålar 
som letar sig genom grenverket, bäckens lugna 
porlande och kluckande intill, en tretåig hack-
spett som trummar från andra sidan myren 
… Och så denna stämningsfulla sång från en 
liten fågel som nyss anlänt till sitt häcknings-
område efter en lång, lång flyttningsresa. Jag 
ler inombords och ryser till av känslan innan 
jag klafsar vidare.

LÄNGRE NEDSTRÖMS, där bäcken sakta 
slingrar sig genom myren, ser jag allt fler 
och färskare spår av bävrars framfart. Först 
en ståtlig hydda. Där ett plask från en bäver 
som slår med sin platta svans när den dyker. 
Jag står stilla några minuter. Får syn på bävern 
också. Där den simmar fram i sin bäck ger den 
verkligen intryck av att vara bättre anpassad 
än jag till att vistas i denna miljö. I närheten 
sjunger årets första lövsångare sin välbekanta 
strof och längre bort på myren trumpetar två 
tranor.

När jag närmar mig bäverhydda nummer 
två stannar jag till igen. Bävrarnas dämmen får 

vattnet att ta nya vägar, och på så vis breder 
vattenytan ut sig långt in bland starrtuvorna 
i den bård av ganska gles, lågvuxen sumpskog 
som omger bäcken – optimal videsparvsmiljö. 
Efter några minuter hör jag mycket riktigt vi-
desparvssång, och den här gången visar det sig 
vara ett par som verkar ha funnit en lämplig 
plats för sommarens häckningsbestyr. Vilken 
fullträff! Medan jag lyssnar på den förföriskt 
vackra sången anar jag i ögonvrån något som 
rör sig i bäcken. En bäver igen, tänker jag, 
men när jag får syn på nosen och ögonen som 
diskret sticker upp ovanför vattenytan tänker 
jag om. Det kommer nämligen inget plask 
som från en skrämd bäver. I stället försvinner 
nosen och ögonen tyst under ytan – för att 
dyka upp igen ännu närmare mig! På några 
meters avstånd iakttar vi varandra – uttern 
och jag – båda som det verkar lika nyfikna 
på den andre. Jag kan till och med höra hur 
den liksom fnyser då den andas ut luft genom 
näsborrarna. Någon minut passerar medan 
jag stilla betraktar uttern och dess förehavan-
den. Snart verkar dess nyfikenhet för mig avta, 
men den stannar inom synhåll ända tills jag 
bestämmer mig för att lugnt och stilla lämna 
den i fred och fortsätta min färd. 3

FÄRDMINNE

Klockan närmar sig fyra på morgonen. Det är i mitten av maj 
och redan ljust i den jämtländska skogen, även om solens strålar 
ännu inte börjat värma. Detta är en högtid för fågelinventerare, 

och i dag ska jag leta videsparv. 

Text och foto: JOHAN RÅGHALL  Bild: LISA BEHRENFELDT

Fågelvägen ut
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FARLIGA FYND

AKTUELLT

Dagens högteknologiska skalplagg har en dold baksida. Therese 
Jacobson ledde det nordiska Greenpeace-teamet som undersökte 
hur långt de farliga PFAS-kemikalierna når i naturen. Sammanlagt 

undersökte åtta team de mest avlägsna och natursköna områdena i 
världen. Följ med Therese mot en oroväckande upptäckt.

Text: THERESE JACOBSON  Foto: ©CHRISTIAN ÅSLUND/GREENPEACE

I somras åkte jag upp till Treriksröset för att 
ta snöprover till vår kampanj för att avgifta 
friluftsindustrin. Det första jag slogs av 
var återigen hur oroligt vackert det är och 

att det sista som jag vill bidra med är att de 
här platserna förorenas av de kläder jag köper 
och använder. Ingenstans i världen är snön 
eller vattnet renare än i en klar fjällsjö långt 
från civilisationen. Mycket få naturälskare 
förväntar sig att hitta långlivade och riskabla 
kemikalier på sådana platser, och vi var inte 
heller säkra på att vi skulle finna spår av dem 
långt upp i orörd natur.

I början av juni packade jag och mina 
kollegor våra väskor och satte oss på tåget 
från Stockholm till Kiruna. Jag har vandrat 
litegrann tidigare, och älskar det verkligen, 
liksom de övriga i teamet, så förväntan var 
stor i vårt lilla team på fyra personer. Vi hade 
fått höra att området runt Treriksröset är rätt 
besvärligt att vandra i vid den här tiden. För 
mycket snö för att kunna vandra obehindrat 
och för lite och för mjuk snö för att kunna ta 
sig fram på skidor. Så vi packade skor, gum-
mistövlar och snöskor och hoppades på det 

bästa. Hela meningen med expeditionen var 
att till fots ta oss till avlägsna platser där den 
direkta påverkan och därmed föroreningen 
av skadliga kemikalier skulle vara så liten som 
möjligt. De platser vi valde ut låg därför långt 
ifrån civilisation och fjällstugor.

I DET OTROLIGT vackra landskapet vid 
övre Soppero i Sverige, kom vi fram till den 
första provtagningspunkten. Den mesta snön 
hade smält undan, men några fläckar låg kvar 
högt uppe och vi tog ryggsäckarna med prov-
tagningsutrustning och började vandra och 
klättra uppför. Första dagen i fjällvärlden är 
det nästan svårt att ta in hur vackert och njut-
ningsfullt det är. Jag ville känna på utsikten 
och naturen med alla sinnen. Andas in den 
svala och friska luften, känna lukten av våt 
mark, snö och växtlighet, ta i träd, mossa 
och berg och höra alla fåglar och vinden som 
susar. Och inte minst, smaka på det kalla 
rena vattnet som porlar och spritter ner för 
fjällsidan.  

Vi mötte inte en själ under vår vandring, 
och väl uppe vid toppen fick vi till provtag-

ningen av snön utan problem. Det är alltid 
lite nervöst innan en första provtagning. Har 
vi med oss tillräckligt med utrustning? Har 
vi tänkt rätt vid skrivbordet så att allt klaffar 
och inte blir svårare än nödvändigt? Men flas-
korna fylldes till brädden med snö, de förslöts, 
märkes noggrant upp och packades försiktigt 
ner i våra ryggsäckar. Därefter kunde vi glada 
njuta lite av utsikten innan vi traskade ner 
igen. Nästa stopp var vid Kilpisjärvi och vi 
inkvarterade oss i en liten stuga i närheten 
av naturreservatet. Med bastu!

Härifrån kunde vi ta oss till de två andra 
provtagningspunkterna, Kilpisjärvi i Finland 
och Skibotndalen i Norge. Här blev vår vand-
ring mer utmanande. Vi var noga med att 
hålla oss på stigen eller uppe på snön för att 
inte skada någon natur i naturreservatet vid 
Treriksröset.  Mer snö innebar långa sträckor 
med omväxlande leriga stigar och midjedjup 
snö som knappt bar med snöskor på. Jag har 
dessvärre en rejäl släng av höjdskräck så att 
med snöskor ta sig uppför branter med lös snö 
var minst sagt en utmaning. Min smidiga och 
tuffa kollega Sini gick före och det var som 

Teamet kämpade sig uppför tuffa snöbranter, men föroreningarna hade lätt och ledigt flugit dit genom luften.

Omväxlande underlag gjorde vandringen intressant och gummistövlar kom väl till pass.



20  Väglöst Väglöst  21 

att se en bergsget skutta uppför medan jag 
själv med hjärtklappning koncentrerade mig 
på ett steg i taget och att bara titta rakt fram.  

Belöningen blev 
hänförande vyer 
och färsk snö till 
våra prover, väl värt 
att utmana rädslan 
för. Återigen förslöt 
vi proverna och la 
dem i ryggsäckarna. 
Det material som vi 
själva använde, in-
klusive ryggsäckarna 
var PFAS-fria för att 
spår från vår egen ut-
rustning inte skulle 
hamna i proverna.

SAMTIDIGT som 
vi vandrade vid Treriksröset, utförde andra 
Greenpeace-team sju expeditioner på tre kon-
tinenter, till några av de vackraste och mest 
avlägsna regionerna i världen. Områdena som 

teamen besökte var: High Tatras i Slovakien, 
Kackar Mountains i Turkiet, The Golden 
Mountains of Altai i Ryssland, Lake of Macun 

i Schweiz, Haba Snow 
Mountains i Kina, Pilato 
Lake i Italien och Torres 
del Paine i Chile.  

Vi samlade vatten- 
och snöprover för att 
testa för per- och po-
lyfluorerade ämnen 
(PFAS), som också kallas 
fluorkarboner i textilin-
dustrin. Tyvärr hittade 
vi dessa långlivade och 
riskabla kemikalier i 
snöprover på samtliga 
avlägsna områden som 
våra team besökte. Den 
största koncentrationen 

fanns i de schweiziska alperna, i Slovakien och 
i Italien. Resultaten som presenteras i rappor-
ten ”Footprints in the snow” är jämförbara 
med fynd i tidigare studier som analyserat 

snö i Tibet och Antarktis.
PFAS används i många industriella proces-

ser och konsumentprodukter. Friluftsbran-
schen är en viktig användare, eftersom PFAS 
används för att göra produkter vatten- och 
smutsavvisande. När de släpps ut i miljön, 
bryts PFAS ned mycket långsamt; de är kvar 
i miljön under många år och sprids över hela 
planeten. Vissa PFAS kan skada reproduktio-
nen, främja tillväxten av tumörer och påverka 
hormonsystemet.

Friluftssektorn har gjort framsteg när det 
gäller miljöskydd men försummat behovet av 
att ersätta de problematiska PFAS-kemikalier 
som används som tätskikt i membran och 
ytbehandling. Friluftsindustrin står för frihet 
och kärlek till naturen. Det är ironiskt att 
företag som är beroende av naturen för sin 
verksamhet samtidigt bidrar till att släppa ut 
riskabla kemikalier i miljön.

Flera av tillverkarna av friluftskläder har 
sagt att de fasat ut så kallade långkedjiga 
PFAS-kemikalier, som har använts mest 
historiskt. I Europa finns förbud mot två av 

dem, PFOS och PFOA. Men även om det 
är förbjudet med vissa långkedjiga PFAS-ke-
mikalier inom EU, kvarstår ändå problemet. 
En stor del av produktionen har flyttats till 
Kina och så länge vi fortsätter köpa produk-
terna, tillverkas och sprids kemikalierna. När 
vi använder och tvättar våra kläder kommer 
kemikalierna ut i kretsloppet, både i våra hem 
och i förlängningen ut i naturen. Den stora 
källan till vad vi hittar i fjällexpeditioner som 
vår är utsläpp från produktionsländer, t.ex. 
Kina, där kemikalierna förorenar närmiljön, 
men också sprids via luft-och vattenströmmar 
över jorden.

DET FINNS OCKSÅ ett annat problem.  
Många tillverkare säger att de har ersatt 
långkedjiga PFAS med så kallade kortkedjiga 
PFAS. Dessa är också svåra att bryta ner men 
forskningen har inte ännu hunnit ikapp med 
att se om de är skadliga. Ju fler studier som 
görs på dem desto mer visar det sig att kort-
kedjiga PFAS också kan vara ett problem för 

miljön och vår hälsa. Nyligen undertecknade 
fler än 200 forskare från 38 länder ”Madrid 
Statement”, där man vill fasa ut alla PFAS, in-
klusive de kortkedjiga, från alla konsument-
produkter, i linje med försiktighetsprincipen.

Nu vill vi i Greenpeace att friluftsindustrin 
också anammar försiktighetsprincipen och 
helt slutar använda PFAS i sin produktion. 
Den främsta ursäkten som friluftsindustrin 
använder idag är att alternativen som finns 
inte skyddar lika bra mot väder och vind 
trots att det finns säkrare alternativ till PFAS. 
Mindre märken som Paramo, Fjällräven, 
Radys, Rotauf och PYUA har redan visat att 
det går att ta fram hållbara och högpreste-
rande produkter utan PFAS.

Konsumenterna är beredda att betala tu-
sentals kronor för en högteknologisk vattentät 
jacka. De marknadsförs ofta med bilder av 
skidåkare i djup snö eller orädda klättrare, 
trots det faktum att de flesta kunder inte är 
högpresterande idrottare utan snarare stadsbor 
som behöver en vettig jacka för en cykeltur 

eller en höstvandring.
Det är dags för oss konsumenter att agera 

och bli av med PFAS. Vi vill inte föra vidare 
dessa kemikalier ut i naturen, in i våra hem. 
Gå med i vår rörelse på detox-outdoor.org och 
be friluftindustrin att fasa ut kemikalierna helt 
och hållet. Utmana dina favoritmärken att bli 
Detox-Champions och stoppa spridningen av 
PFAS i hela världen.

För oss slösade fjällen frikostigt med sin 
skönhet och vi var mestadels helt solokvist, 
förutom en del skygga renar. Det var tydligt 
att det är lågsäsong sådär på försommaren 
och det kändes extra lyxigt att ha denna still-
het och skönhet för oss själva. Under vår ex-
pedition använde alla i provtagningsteamet 
PFAS-fria kläder. Vi var väldigt nöjda med 
hur utrustningen fungerade även i svåra vä-
derförhållanden. Vi behöver inte PFAS och 
vår kärlek till naturen får inte bidra till att 
förorena den. 3

”Det är ironiskt att 
företag som är be-
roende av naturen 
för sin verksamhet 

samtidigt bidrar till 
att släppa ut ris-

kabla kemikalier i 
miljön.”

Provtagningsplatsernas skönhet var slående.

Renarna smälte in väl i omgivningen och vi gladde oss åt deras sällskap när vi såg dem.
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KULTUR

Innan jag fick en av hennes böcker i min hand hade jag aldrig hört hennes 
namn. Försvunna i tidens brus låg hennes livsverk glömda. Nu publiceras 
hennes böcker i ny reviderad upplaga, minst lika aktuella i dag som för 
hundra år sedan. Texterna berättar ”den lilla människans” historia men 
målar också indirekt bilden av en hjältinna. En modig och driftig kvinna 

med glimten i ögat. Hennes namn var Ester Blenda Nordström.

Pionjär över 
gränserna

Text: LOVISA LARSSON  Bildkälla: BAKHÅLL FÖRLAG

Sommaren år 1914, tjänstgjorde den 
unga journalisten Ester Blenda Nord-
ström som piga på en sörmländsk 
bondgård under falsk identitet. Det 

var ett infall, grundat i att hon ville ha reda på 
sanningshalten i ryktena som gick om tjänste-
hjonens slavliknande förhållanden på svenska 
landsbygden. När Ester senare publicerade 
sin artikelserie om slitet på landet – tog det 
tidningsvärlden med storm. Dels hennes lätt-
tillgängliga och detaljrika språk, med citat på 
dialekt, men framförallt hennes arbetsmetod 
var banbrytande i svensk journalistik. Esters 
genombrott var ett faktum. 

Ester ville inte bara betrakta det hon skrev 
om. Hon ville uppleva och genomleva olika 
människors vardag och hon sökte sig medvetet 
till de lägre samhällsklasserna. Hennes artiklar 

om sommaren som piga resulterade i hennes 
första bok – En piga bland pigor, vilken blev en 
riktig kioskvältare.  År 1915 tog hon anställ-
ning som nomadlärarinna i trakten kring Juk-
kasjärvi och reportagen därifrån resulterade 
året därpå i boken Kåtornas folk. 

ATT LÄSA HISTORISKA texter kan 
ibland kännas som att bläddra i ett fotoal-
bum, du ser det ”fotografen” presenterar, men 
du stannar som läsare utanför bilden. I Esters 
litterära fotoalbum är läsaren med på fotot. 
Redan på första sidan (Kåtornas folk) kastas 
läsaren in i en snöstorm, vilken snabbt och 
effektivt skalar bort allt romantiserande kring 
samernas tillvaro som renskötare i början av 
1900-talet. Esters närvaro i denna tillvaro 
märks väl i hennes text. Hon delar samernas 

vedermödor och glädjeämnen. Hon förälskar 
sig i fjällvärlden och det enkla men hårda 
livet. När en västerländsk ”storstadsfröken” 
ska skildra ett naturfolks leverne och kultur 
uppstår lätt problem med skildringen. Hon 
bär ”andra glasögon” och boken har fått 
kritik för att samerna framställs som enkla, 
obildade och vidskepliga. Fast även om Ester 
i en del meningar är oerhört färgad av sin 
tid och tankesättet som då rådde, så är hon 
långt före i andra delar av skildringen. Hon 
ifrågasätter nomadskolans läroplan och lä-
romedel, kyrkans förbud mot jojken och de 
orimligt höga skatterna som höll samerna 
kvar i fattigdom. Kåtornas folk är fylld av 
smällkall vinter, snöstormar, samtal kring 
elden, kulturkrockar, vildmarksromantik och 
fina personporträtt – allt i en historia som 

håller läsaren i sitt grepp från pärm till pärm. 
Själv läste jag boken på tåget och missade 
att kliva av.

Efter sin vistelse hos samerna, sa Ester upp 
sig från sin fasta anställning på redaktionen 
för att studera vid Lantbrukshögskolan i Jön-
köping. När hon var färdig med sina studier 
hade även Första Världskriget nått sitt slut 
och hon gav sig ut och reste. Den här gången 
reste hon över till Sydamerika, finansierad av 
en artikelserie hon sålt in till Svenska Dag-
bladet. Väl tillbaka i 
Sverige höll sig Ester i 
sitt älskade Norrland 
och skrev flickböcker. 
Två år senare var det 
dags för nästa långresa, 
den här gången över 
till USA. Ester korsade 
Atlanten som tredje-
klasspassagerare för att 
skildra emigranternas 
villkor. Dessa villkor 
visade sig vara eländi-
ga, redan innan de gick 
ombord behandlades 
folk som boskap, väntetiderna var långa och 
det var tvångsvaccineringar och avlusningar 
i flera led. Väl ombord var det både trångt 
och skitigt och ”snart visste vi allt vi någonsin 
skulle vilja veta om varandra” som Ester själv 
skrev. Tredjeklass passagerarna hölls strikt isär 
från resten av passagerarna, men roade sig 
likväl med dans till handklaver och kortspel 
uppe på däck så att resten av skeppet avunda-
des dem. Innan landstigningen i New York, 
mellanlandade skeppet vid Ellis Island, där 
identitetshandlingar och persona granska-
des med stor skepsis. Ester lyckades trampa 
på mer än en öm tå hos kontrollanten och 
hamnade i en av de ökända vänthallarna – 

där man förvarade emigranter i väntan på 
att någon på fastlandet kunde gå i god för 
dem. En man som Ester pratade med hade 
suttit där i tre veckor. I vänthallen var det 
om möjligt ännu skitigare än ombord och 
ovissheten därinne kunde gott driva vem som 
helst till vansinne. Tillslut slapp Ester ut och 
rivstartade resan över nordamerikanska konti-
nenten med New York. Därefter for hon kors 
och tvärs genom det stora landet. Hon besökte 
svenskbygderna i Minnesota och kände sig så 
gott som hemma bland svensk-amerikanska 
smålänningar som blandade svenska och 
engelska hejvilt. (Ja, bortsett från dialekten 
så bär det stora likheter med dagens svenska 
talspråk…) Hon gick till fots, liftade med 
mer eller mindre pålitliga fordon och åkte 
snålskjuts med godståg. Ester fascinerades av 
historierna som svensk-amerikanerna delade 
med sig av. Genom tiden vidarebefodrar hon 
oss deras längtan, deras drömmar, förhopp-
ningar, känsla av vilsenhet och deras saknad. 

Det var hundra år sedan dessa människor 
bröt upp och lämnade 
allt de någonsin känt, 
för drömmen om ett 
bättre liv på andra sidan 
havet. I modern tid 
med flyktingströmmar 
och orostider, är Esters 
skildring av emigran-
terna ännu högaktuell.  

I  M ÅNGT OCH 
MYCKET var Ester 
en pionjär. Hennes roll 
som journalist var en 
tuff dam, som utma-

nade, roade och provocerade. Hon var full 
av upptåg och läsarna fick följa henne på alla 
hennes äventyr, långresorna såväl som de 
kortare – motorcykelfärd till Småland med 
farsgubben på bönpallen, hon järnvägsarbete 
tillsammans med rallare och enligt ryktet ska 
hon också ha stått på hästryggen på cirkus. 
Ester var aldrig politiskt aktiv, men hon levde 
och var i den tidens politiska frågor. I boken 
om hennes resa i USA, Amerikanskt, uttryckte 
hon sig rasistiskt och som den borgerliga dam 
hon var – för att i nästa mening ifrågasätta 
den apartheid hon upplevde. Ester var sen ge-
nombrottet societetens gunstling och umgicks 
med dåtidens kändisar, men uttryckte mer än 

en gång att hon var ”utled på allt herrskaps-
folk”. Delvis uppvuxen på landet och med öga 
för vardagen var det ”den lilla människans” 
historia hon skrev. Ester var närvarande, men 
stannade aldrig länge nog för att höra till. 
Denna balansgång mellan gemenskap och 
utanförskap gick hon under hela sitt yrkes-
verksamma liv. Hon gifte sig, men bara för 
syns skull, då hon ville följa med entomolo-
gen René Malaise till ryska Kamtjatka. (På 
den tiden ansågs det opassande för en ogift 
kvinna att vistas på Kamtjatka). Tillbaka i 
Stockholm upplöste Ester och René äktenska-
pet och Ester uppfyllde därefter sin dröm om 
en egen gård, i Sörmland. Där färdigställde 
hon ytterligare två flickböcker, men sedan tog 
det stopp. Ester hade alkoholproblem och 
dessa växte till den grad att hon omyndigför-
klarades och hennes bror fick sköta hennes 
ekonomi. Sjuk, bitter, bortglömd och till last 
för sina närmaste dog Ester vid en ålder av 57 
år, men hennes texter lever vidare, fortsätter 
att berätta, beröra och berika. 3

”Genom tiden vida-
rebefodrar hon oss 
deras längtan, deras 
drömmar, förhopp-

ningar, känsla av 
vilsenhet och deras 

saknad.”
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STICK OCH BRINN – Praktiska tips för livet på färd

TÄLJTIPS OCH IDÉER: 
Som en nyttig komplettering till 
dina täljverktyg (kniv, bryne och skedkniv) 
rekommenderas en liten handsåg med tunt 
blad och en 2-4 mm borr fastsatt i ett runt handtag. 

Så här kan du lätt och fort tälja figurer till hängsmycke eller jul-
gransprydnad, eller kanske ett originellt handtag till en smörkniv: Såga 
upp en 3-6 cm tjock björkpinne, ca 2 handsbredder lång. Med kniv eller yxa 
klyver du den sedan ungefär mellan hälften och en tredjedel. Ur den tunna, 
välvda biten går det bra att tälja enkla relief-aktiga figurer. Välj helst enkla, tydliga 
siluetter. För att få skåror i siluetten sågar du in från sidan och snidar från båda håll in mot 
sågsnitten. Först när figuren är klar skär du av den från handtaget. 

Även en komplicerad figur som en gås är möjligt. Kapa en rak björkkvist, ca en tumme tjock och dubbel 
handsbredd lång. Snida kroppen med halsen och huvudet ur den ena halvan. Tälj ryggen plan där vingarna ska 
sitta. Såga bort den från den andra hälften av träbiten och klyv den andra hälften lite på sidan av mitten. Tälj vingarna 
ur den tunnare delen och sätt fast dem på gåsens rygg med en liten spik, träplugg, lim eller kåda. Sätt fast en liten 
tråd, så är det klart! 

På vinterfärd. En dag på skidor ligger bakom oss. 
Strax innan skymningen är lägret färdigt. Någon 
gång senare är även maten klar och uppäten. Men 

det är långtifrån läggdags. Så vad gör vi nu? 

Under långa vinterkvällar

Text: GUNTER & VERA GRÜN-OOSTINGA   
Bild: GUNTER GRÜN

MYSIGAST ÄR DET ÄNDÅ I SOVSÄCKEN! Och finns 
där någon annan som läser högt en vinterberättelse, då känns 
det som att förflyttas tillbaka till barndomen. Därför följer här 
en samling av romaner och färdbeskrivningar som matchar års-
tiden. Vår läsresa börjar med den svenska polarforskaren Adolf 
E. Nordenskiöld, som i sin färdberättelse Nordostpassagen tar 
med oss längs den sibiriska kusten till dess urbefolkning. Vid 
slutet av passagen ligger Tjuktjiska halvön och därifrån kommer 
författaren Jurij Rytcheu. Med När valarna försvinner för han 
oss bort till sina förfäders myter. I flera tusen år höll de kontakt 
över Berings sund med sin släkt i Alaska. Där utspelas Eowyn 
Ivens gripande roman Snöbarnet. I denna roman får vi av äventy-
raren Nicolas Vanier The Snow child. A family travelling through 
the snowy wastes of Canada. Två framstående naturobservatörer 
på nordamerikanska kontinenten som bör nämnas är Henry 
David Thoearau med Dagböcker 1837-61 och Aldo Leopold 
som skrivit A Sand County Almanach. I de här böckerna finns 
underbara kapitel om vintern. Nästan hela vägen till Amerika 
nådde Fridtjof Nansen på sin expedition, På skidor över Grönland: 
Eskimåliv. Med honom återvänder vi efter två år på Ishavet till 
Skandinavien. Och om det här finns någon som vet något om 
snö så är det renskötarna, deras kunskap berättar Yngve Ryd om 
i sin underhållande faktabok Snö. 

När sen batterierna till pannlampan blir svaga för att du läser, kan 
du bygga en stormlanterna. Den gör du av en omvänd uppklippt 
PET-flaska, lite tråd att hänga den i och ett vanligt stearinljus.

VISST VÄRMER BRASAN TRE GÅNGER: Först när en 
plockar veden, sedan när en sågar och klyver den och sist när den 
brinner, men många gånger blir det kallt om ryggen. Att sjunga 
hjälper, för det värmer ju inifrån. Men varför inte dansa då på 
en gång! Här kommer det en, på många ”skit-väder-färder”, 
välbeprövad värme-dans: Stå i en ring och börja gemensamt med 
följande steg: (1) trampa med höger fot bredvid vänsterfoten 
(”här är jag”) - (2) ta ett steg åt höger med högerfoten (”här

går jag”) - (3) vänster foten trampar på med avstånd (”här var jag”) - (4) trampa med vänster fot bredvid högerfoten (”här står 
jag”). När denna enkla koreografi sitter, kan ni sjunga följande ord till den. Betona alltid första stavelsen. Vers: (1) KUATE - (2) 
LINO LINO - (3) MAOTE - (4) …E  Refräng: (1) HAIANO - (2) HAIANO - (3) HAIANO - (4) O... Sedan får ni upprepa 
allt. Hela gruppen kommer sakta att cirkulera runt brasan. Det finns en melodi till denna afrikanska låt: CDD CDDD CDD 
CCC EEE EDD. Och en andra vers eller stämma: EFF EFFF EFF EEE GGG GFF. Men ni kan lika gärna improvisera fram 
en och komma på egna rörelser även med händerna. Ni kommer bli mycket varma och på bra humör på en gång!

En sked är också en bra övning. Ta därför inte med dig någon sked på nästa färd, så får du 
en bra anledning att tälja en. Snart kommer du att ha en fin samling av färdpåminnelser.
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KRÖNIKAKRÖNIKA

Jag har vandrat genom mörkret i 
ungefär en fyrtio minuter. Först längs 
leden, och sedan vikit av där den 
svänger, klafsat över det lilla dråget, 

via den ännu oskyddade hällmarkstallskogen 
som ligger utanför reservatet, korsat gränsen 
till reservatet, snubblat över stenarna och 
kommit ner på myren. Även om det är höst 
så är doften av skvattram påtaglig. Här är jag 
hemma, här är mitt element, här är jag fri.
Men jag är inte framme än. Skumpar genom 
skvattramtallskogen fram till tjärnen där små-
lommen fiskar om sommaren. Längs kanten 
går det en djurstig som jag följer västerut. Det 
gäller att inte trampa fel och ramla ner i det 
becksvarta djupet.

Jag har väntat på det här, jag har väntat 
i två år på att få se orrarna spela på Arenan. 
Längre norrut finns det andra spelet, ute på 
den stora öppna myren, men Arenan ligger 
på en mindre öppen yta som omgärdas av 
skvattramtallskogen. Det är som ett eget stort 
rum, fast med öppet tak.

När jag skidade förbi här för två år sedan 
såg jag spåren efter orrarna: spillningen, fjäd-
rarna, avtrycken i snön efter bataljer och sen 
dess har jag längtat efter att få uppleva spelet 
här. Men jag har inte haft tid att göra det 
förrän nu. För först nu är jag fri igen. Nu 
har jag tillsammans med andra befriat den 
här platsen. Befriat den från invasionen, och 
säkerställt att den kommer att fortsätta få vara 

vad den är och alltid har varit. 
De kom på våren 2013, vindkraftsbolaget, 

med sina samråd, med sina argument om jobb 
och pengar. Att det inte fanns några naturvär-
den. Och vi fick inte vara med och bidra med 
våra kunskaper eller våra perspektiv.  Vi var 
NIMBY (not in my backyard), vi var vind-
kraftshatare, vi var persona non grata.

Men är det några som kan sin bakgård, 
så är det just de som lever i och upplever sin 
bakgård. Vår bakgård. Vår skog. Våra myrar. 
Våra fåglar. Våra möjligheter. Vår glädje. Vår 
ödemark och vår frihet.  Och inte det engelska 
rikskapitalbolaget, förklädda till två blonda 
projektledare med kjol och deras vägingenjör 
med man-bun.

EFTER TVÅ ÅRS KAMP för skogsområ-
det fick jag beskedet när jag satt på en pub 
inne i staden, bara ett stenkast ifrån den där 
ån, vars vatten ursprungligen kommer från 
våra källor. Kommunstyrelsens vägledande 
beslut var att rösta nej till vindkraftspar-
ken. Va?! Två veckor senare röstade kom-
munfullmäktige nej till vindkraftsparken. 
Medlemmar från samtliga partier berättade i 
talarstolen om vilket fint, värdfullt och unikt 
område vi har i vår kommun. Att de inte hade 
vetat detta först. Att de vill satsa på turism, 
att de vill värna vatten. Våra argument. Vår 
kärlek. Vi hade vunnit. Vi kunde inte fatta. 
Vi var fria igen.

Det var nu äntligen då dags att se solen gå 
upp i öster över Skrantåsarna, stråla igenom 
dimman på Arenan. Dessa strålar smeker de 
förvridna tallarna med sin värme. De värmer 
även mig. Och nu har herrskapet dykt upp. 
Likt vålnader ur nattens mörkrer framträder 
de först sittande stilla. De har en spanare 
också. Han vakar, varnar och sitter aning 
högre upp än de andra. Så kommer plötsligt 
de där utdragna lätena som föregår bubb-
landet. Och så är spelet igång. Orrtupparna 
utmanar varandra. Dansar runt varandra. 
Stjärten uppe. Utfall, parering, fint. Fjädrar 
ryker. Titt som tätt utdragna ljud mitt i bubb-
landet. Och solen den stiger.

Efter en lång stund tystnar hela skaran. De 
tio tupparna hukar sig. Och jag har inte gjort 
något väsen alls. Jag vet hur det här funkar 
ju. Vad är fel? Minuterna går. De sitter kvar. 
Plötsligt kommer en flock med korpar flygan-
des. Jag har överhuvudtaget inte hört dem alls. 
Orrarna sitter kvar. Fortfarande nerhukade. 
Så är korparna borta och spelandet fortsätter. 
Min hund ligger i min sovsäck och myser. 
Solen fortsätter att stiga och får tjärnens vatten 
att glittra. Orrarna dansar vidare.

Imorgon kanske jag ska kolla in orrspelet 
borta vid Vargavidderna. För över mark, myr 
och tjärn råder frid. I Tita Grås rike. Och 
allt är precis som vanligt. I vår bakgård. I vår 
ödemark Skagershult, utanför Laxå. 

Äntligen!

BREVLÅDAN

Bild: Kleo Bartilsson (mossor) Lovisa Larsson (snöskulptur)

Nyfiken på kryptogamer?
Kryptogamer, det vill säga mossor, svampar och lavar, är något av naturens doldisar. 
De finns i de flesta naturtyper och miljöer, liksom på platser där man kanske inte 
skulle förvänta sig att hitta dem, som i springorna mellan stenplattor på gatan eller 
i fönsterblecket på ett hyreshus. I Kryptogamguiden presenteras mossor, lavar och 
svampar i ett lättillgängligt format. Texterna är avsedda att kunna läsas av nybörjare 
och boken är rikt illustrerad med såväl akvareller som foton.  Nu kan du själv hitta 
och känna igen dem i naturen, men också lära dig om kryptogamernas betydelse 
för ekosystemet och människornas relation till dem. Det är en fascinerande värld 
att ge sig in i – full av spännande arter och häpnadsväckande levnadssätt.

Kryptogamguiden. En introduktion till mossor, svampar och lavar 
Författare: Linnea Helmersson 
Fältbiologernas förlag

Skapa stort i snön
När en slår läger krävs det ofta att en tar bort mycket snö. Stoppa skidorna i snön i en cirkel med inte alltför 
stora mellanrum. Håll ihop ”staketet” med ett snöre eller spännband. Skyffla i snön, helst ska den vara 
lite blöt! Det går lättare och blir bäst resultat när det råder plusgrader i solen på dagen och frost på natten. 
Komprimera sedan snöhögen med skyfflar och fötter. Lös pulversnö funkar inte att skulptera efter en enda 
natt.  Nästa morgon tar ni bort skidorna och bearbetar blocket med såg, skyffel och vantar för finslipning.  
Lycka till! /Vera & Gunter Grün-Oostinga

Radiotips
”Det nya utefolket” är en programserie 
som sändes på P1 i somras. Reportrarnas 
tes är att det inte längre bara är inbitna 
naturnördar som ger sig ut. I fyra program 
tar de upp nya vinklar av vilka det är som 
ger sig ut i naturen idag. Det berättas om 
äventyrare, friluftshipsters, uteboende och 
folk som använder naturen som terapi. 
Alla programmen finns tillgängliga på 
Sveriges radios hemsida. Hur låter 

naturen?
Vackra naturbilder från jordens alla 
hörn har länge varit vida spritt och 
lättillgängligt på internet. Nu är det 
också enkelt att ta del av högkvallitativa 
ljudupptagningar från världens natur.  
På www.naturesoundmap.com är du 
ett klick ifrån en brakande storm i At-
lasbergen, eller ett monsunregn i Sri 
Lanka. Du kan också lyssna på älgar 
som äter snö i Nordnorge eller tjatt-
rande tvättbjörnsungar i Minnesota.

DAVID TVERLING var drivande i kampen för att skydda 
naturen runt reservaten Vargavidderna och Rankemossen 
från Nordisk Vindkrafts exploateringsplaner. Läs mer om 
striden i Väglöst nr 3.

Välkommen till 50-årsjubileumFöreningen Argaladei firar under 2016 sitt 50-årsjubileum. Firandet kommer att innehålla såväl nostalgiträffar som en expedition till området kring fjället Argaladei  och ett pampigt jubileumsårsmöte. Mer information finns på www.argaladei.nu och facebooksidan Argaladei. Intresserad av att delta eller bidra med något? Hör av dig till ordförande Annelie Hilmerby, mobilnr 070-7980157, e-post info@argaladei.nu



POSTTIDNING B
Väglöst
c/o Axel Löfsved
Bäckavägen 1
241 74 Stehag

Än kommer de inte!

Men den vet att de ska komma. Den vet bara 
inte när.
Begrepp om dagar och nätter har den inte men 
den känner ändå tiden.

Men än kommer de inte!

Nej, först ska trädens löv gulna för att kunna 
dansa med vinden, därefter ska de lägga sig till 
ro - förmultna - bli ett med den jord varifrån 
de kom.
Nordan ska blåsa alltmer och himlen ska bli 
mörkvit och tung av snö.
Snön ska falla allt ymnigare och till sist täcka 
allt som växer och träden ska vila.
Ja, allt ska gömmas och bäddas in under snön 
och den mörka tystnaden skall råda mitt i allt 
det vita.

Men än kommer de inte!

Nej, det ska dröja ända tills solskivan visar sig 
och ljuset vänder åter. Det ska dröja ända tills 
snötäckets yta alltmer luckras upp och mjuknar 
och det i ljuset liksom vibrerar av förväntan.

Ty när natten blir kall och stjärnklar ska allt 
det mjuka snötäckets yta frysa till och stelna. 
Och i det tidiga blånadsljuset - då ska de komma!

De tvåbenta!

De ska komma glidande fram över den skarpa 
skaren som täcker den som länge väntat.
Och den som länge väntat skall glädjas och ras-
pande sjunga med dessa märkliga och efterläng-
tade varelser när de dansande låter sig bäras fram 
över den tyst jublande, länge väntande, den av 
skarsnö täckta, myren.

Gilla oss på Facebook 
och kolla in vår hemsida 

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

Fortsätt prenumerera på Väglöst 2016
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!

Den väntande

Text: CARIN EHELMSDOTTER


