
På färd        mot en bättre värld
Väglöst

Nr 7 sommar 2016

Tillsammans i naturen



2  Väglöst Väglöst  3 

Morgonen började med brant, tung klättring längs med stigen uppför den gamla kustlin-
jen där Skógaälven bryts och bildar ett av Islands största vattenfall Skógafoss. Väl uppe 
bredde gräsängarna ut sig, vandringen blev lättsam och vi fick en fantastisk utsikt över 
havet. En bit upp längs med älven slog vi oss ner för lunch. Till vår stora lättnad var det 
inga problem att ha med sig ettåringen på färden. Ronja var glad och nöjd mest hela 
tiden och fann sig till rätta både i tältet och i bärmesen.
Text: Kristoffer Johansson  Foto: Ylva Ståhl
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MÅRKA MELLAN SJÖAR
Ett av alla tillfällen kanadensarna lastades 
ur och lyftes vidare till nästa sjö på väg 
genom väglöst land i Nordvästterritoriet 
i Kanada. Läs färdreportaget på sidan 6.
Foto: Alma Bågefalk

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

Redaktion:
Katinka Johansson (ansvarig utgivare), 
Lovisa Larsson, Alma Bågefalk, Lisa Beh-
renfeldt, Axel Löfsved och Jon Jonsson 
Sandström.

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

JOSEF HEGART
Josef har en bakgrund av fri-
luftsliv inom Svenska Kyrkans 
Unga och med familjen samt 
utbildningar på folkhögskola 
och universitet. Nu jobbar Josef 
som konsulent inom Scouterna 
där han även jobbat med fri-
luftslivsutbildningar på Scou-
ternas folkhögskola. Han driver 
dessutom egna företaget Josef 
Hegart Canoe and Outdoor life. 
Under våren håller Josef på att 
slutföra boken ”Leva friluftsliv” 
om grundläggande friluftsliv. 
Josef värnar om gemenskapen 
som friluftslivet erbjuder och 
skriver i detta nummer om 
trender inom dagens friluftsliv.

KATINKA JOHANSSON
Efter övergivna studier i miljö 
och biologi omskolade Katinka 
sig till sjuksköterksa, med för-
hoppningen att kunna koppla 
samman intressena människa 
och natur. Katinka har en stark 
tro på naturen som läkande 
kraft. Romantiserar gärna kring 
ensamvandringar i vildmarken 
och alpina äventyr. Har sedan 
barnsben älskat att klättra och 
finner sig ett med naturen bland 
klippor och berg. Katinka är 
Väglösts senaste redaktions-
medlem!

Lek i lägret
Text: FRIDA SÖDERLIND Bild: EVELINA HÅKANSSON

Papperslappar
Penna
Lag med två till tre deltagare 
Timglas/tidtagare

Varje spelare skriver 6-8 substantiv var på pappers-
lappar, ett ord på varje lapp. Därefter viks lapparna 
en gång och blandas i en behållare av något slag. 
Sedan spelas spelet i tre omgångar och alla lappar 
används i samtliga omgångar. 

Omgång 1 (Med andra ord): En person drar en 
lapp och läser tyst vad det står. Sedan ska perso-
nen förklara ordet för sin/sina lagkamrater 
utan att använda någon del av ordet 
på lappen. När lagkamraterna 
gissat rätt, tar personen upp en 
ny lapp och förklarar nästa 
ord. På det här sättet fortsät-
ter spelet ända tills tiden är 
ute (cirka 30-60 sek). Då 
är det nästa lags tur. När 
lapparna är slut räknas 
de ihop och antalet 
lappar blir lagens 
poäng.

Omgång 2 (Charader): Fortsätt spela i samma lag 
och med samma lappar. Nu ska lagen samla poäng/
lappar genom att gestalta orden med kropparna. 
Alltså inga ord denna omgång. De insamlade lap-
parna blir poäng.

Omgång 3 (Ett ord): Denna omgång får endast ett 
ord förklara substantiven. Utifrån det enda ordet 
ska lagkamraten/-erna gissa vilket av alla orden 
på lapparna som det handlar om. De insamlade 
lapparna blir poäng.
Vinnare blir det lag som samlat flest poäng totalt.

En extra avancerad variant är att lägga 
till en fjärde omgång och då gestalta 

substantiven med ljud (inga ord). 
Då får lagkamraterna blunda och 

gissa utifrån ljuden som de hör.

Ordlek i tre steg

Tre stenar att ställa i en pyramidform (liten, mellan 
och stor)
En sten per person
En relativt platt spelplan
Papper och penna

Placera ut tre stenar i formen av en pyramid. 
Markera en gräns några meter bort från pyrami-
den som alla spelare ställer sig bakom. Därefter 
kastar alla spelare sina stenar, i tur och ordning så 
nära pyramiden som möjligt utan att träffa den. 
Personen vars sten hamnat närmast börjar spelet 
och sedan kastas stenarna i den ordning de ligger 

från pyramiden.
Spelet går ut på att träffa alla andras stenar med sin 
egen sten och därefter pyramiden, under en och 
samma omgång. Den spelare som klarar det får 
ett poäng. På det här sättet spelas spelet så många 
gånger som önskas. Den som får flest poäng vinner.

StenkrocketSolen värmer i nacken, himlen är knall-
blå och vinden fläktar skönt i håret. 
Det luktar friskt från havet. Våren 
har kopplat sitt grepp om landskapet 

och vi har tagit oss ut till klipporna längs med 
kusten. Selen sitter lagom spänd i midjan, repet 
är inknutet, hjälmen knäppt och de tajt sit-
tande skorna har noga spänts åt. Jag och min 
replagskompis kontrollerar varandras selar 
och knopar. Jag har rackat upp som det heter, 
plockat på mig säkringsanordningar i alla dess 
färger och former, kilar, kammar, karbiner och 
slingor som kommer behövas längs med vägen. 
Prylar, prylar, prylar ... från topp till tå. Så hur 
hamnade det här i ledaren till ett magasin om 
naturligt friluftsliv?

I mötet med människor som är intresserade 
av att upptäcka naturen, får jag ofta frågan om 
vad en behöver för saker. Vilken jacka, vilka 
skor, vilken väska? Blir det inte väldigt dyrt? Det 
råder inget tvivel om att friluftslivet har kom-
mersialiserats och om en frågar i en friluftsbutik 
är det lätt att gå därifrån med fickorna tömda 
på pengar och kassarna fyllda med prylar. Men 
måste det vara så? I det här numret av Väglöst 
tittar vi närmare på individualiseringen och 
kommersialiseringen av friluftslivet. Är det ett 
nödvändigt ont med alla dessa prylar eller har vi 
tappat bort det genuina, prestationslösa i att vara 
i naturen? I kontrast till detta fokuserar vi på det 
positiva med att utöva friluftsliv tillsammans. 

Vi får följa med Alma och hennes färdkamrater 
genom tät brandrök, längs med virvlande forsar 
i kanot genom Kanadas vidsträckta vildmark. 
Vi får också läsa om hur gemensamma krafter 
i Tiveden kämpar för att rädda skogen.

På frågan om de nödvändiga prylarna, brukar 
jag svara, börja med ett par bra skor så kommer 
det andra med tiden. Kanske kan du dra nytta av 
vindskydd och befintliga eldstäder, eller varför 
inte gå ihop i en grupp med andra naturälskare 
och dela på vad ni kan tänkas ha tillsammans? 
I en grupp blir kunskapen större och att dela 
på sakerna bidrar oftast till en härlig gemen-
skap. Ett annat tips är att lära känna numrets 
porträttperson och gå en kurs på Sjöviks folk-
högskola. Då får du lära dig att tillverka dina 
egna friluftsprylar.

Men det är inte prylarna som har tagit mig 
till kustklipporna den här varma aprilmorgo-
nen, det är inte heller hägran om att få prestera 
som är den stora dragningskraften, utan längtan.  
Längtan efter att få komma ut, längtan efter att 
få vara i naturen fullt ut, med både sinne och 
kropp. Kanske är prylarna ibland ett nödvändigt 
ont, ibland en vän på vägen. Jag griper tag om 
den solvarma klippan och med en liten mus-
kelansträngning lyfter jag fötterna från marken 
och ger mig ut i väglöst land, på upptäcktsfärd 
längs klippans vindlande sprickor.

/ Katinka Johansson
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Vildmarkens 
vardag

FÄRDREPORTAGE

Text: ALMA BÅGEFALK Foto: ALMA BÅGEFALK, JOSEF HEGART & FRIDA SÖDERLIND

I nära två år hade vi delat drömmen om 
att få vara ute en sommar och uppleva 
stillheten och livet i en vildmark som ännu 
är opåverkad av människan. Vi var åtta 

personer som bestämde oss för att förverk-
liga denna dröm tillsammans. Vi hade träffats 
på Sjöviks folkhögskola, där vi lärt oss älska 
kanotpaddling och det enkla livet ute. Det 
var ett intensivt år av förberedelser som låg 
bakom oss när vi till slut satt där på stranden 
till Waterfound river, i norra Saskatchewan 
i Kanada. Det var en svindlande, pirrande 
lycklig känsla i magen som blandades med 
myggornas stilla surrande, den sköna sval-
kande känslan i huden efter kvällsdoppet 
och spraket från vår första lägereld, där i vårt 
första läger. 

Nästa förmiddag tryckte vi ner oss i våra 
minst sagt fullastade kanoter och satte padd-
larna i vattnet. Framför oss låg tio veckor och 
135 mils paddling till vårt slutmål, den lilla 
inuitbyn Baker Lake, vid sjön med samma 
namn. Skogen utmed stränderna utgjordes 
framför allt av svartgran, lärk och en och 
annan björk. På många ställen var skogen 
i olika stadier av återhämtning efter skogs-
bränder. Ibland alldeles svart, till synes död, 
men gick man in i den så hörde man fåglarna 

kvittra och såg små blommor och buskar bryta 
av i allt det svarta. Vackra vithövdade havsör-
nar seglade fram över oss nästan varje dag och 
ibland såg vi älgar som gick och betade vatten-
växer ute i älven. Vattnet var redan ljummet. 
Stränderna kantades av sandåsar. En kväll fick 
vi syn på ett piggsvin som förskrämt klättrat 
upp i ett träd vid vår lägerplats i väntan på 
att vi skulle försvinna in i våra tält.

Vi paddlade våra första forsar. Kanoterna 
var så tungt lastade att fribordet bara var 
drygt en decimeter, så vi kunde inte ta in 
mycket vatten utan att kanoterna riskerade 
att sjunka. Ibland fick vi lina förbi eller vada 
med kanoten och ibland var det bara att bära. 
Waterfound River hade efter bara ett par dagar 
runnit ut i Fond du Lac River och den kanta-
des av kanjoner där älven ätit sig ner i kalk-
stenen. Här fanns flera magnifika fall, bland 
annat ett där älvens kraft bildat en tunnel rakt 
genom berget. Det var också här någonstans vi 
såg brandrök för första gången. Alltså pågick 
en skogsbrand någonstans just då. Framför 
allt var det vindstilla dagar som röken låg 
tät. Efter en och en halv vecka nådde vi vårt 
första delmål, Black Lake. Därifrån skulle vi 
paddla uppströms en bit på Shipman River. 
Det var en solig och varm dag. Tittade man 

upp var himlen blå, men åt alla håll låg en tät 
rökdimma. Tack vare kompasserna hittade vi 
älvens utlopp på andra sidan sjön.

HÄR KOM FÄRDENS första stora pröv-
ning, ett fem kilometer långt lyft, förbi en 
sträcka av älven som var för stark för att 
paddla uppströms. Detta lyft hade vi fasat 
för och i en broschyr hade vi läst att denna 
etapp bara lämpade sig för ”erfarna proffs i 
fysisk toppform”. Var och en av oss ansva-
rade, utöver sin egen personliga packning, 
för två kanotsäckar med mat för tio dagar 
och något av vår gemensamma utrustning. 
Lägg där till kanoterna, som även de måste 
bäras. Det gav att varje person måste bära 
cirka 100 kilo totalt. 

Vi räknade med att det skulle ta två dagar 
att lyfta alla grejer, så därför lämnade vi det 
vi behövde för natten i lägret och satsade på 
att bära resten av grejerna så långt det gick. I 
början kändes det som ett omöjligt projekt. 
Kroppen kändes, seg, säckarna blytunga och 
dessutom var hettan intensiv och kvalmig. 
Bromsarna och knotten hade dagskiftet och 
framåt kvällen tog myggen över. Efter ett tag 
gick kånkandet lättare. Det fina med säll-
skap var att vi kunde avlösa varandra med 

Vi åt middag på ena sidan ett smalt sund en kväll när en flock 
myskoxar dök upp på andra sidan. De tittade lite på oss, men lät 
sig inte besväras av vår närvaro utan gick lugnt och betade. Kal-
varna lekte och diade och vilade. Vi åt och vilade och skrattade. 

Vår vardag och deras vardag. Vår flock och deras flock. 
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höll till här i gränslandet. En förmiddag kom 
vi emellan en ko och hennes kalv som ropade 
på varandra. En nyfiken bäver simmade ända 
fram till våra kanoter. Maria blev jagad av 
en arg ripa med ungar på en kisspaus. En 
förmiddag såg vi färdens enda svartbjörn på 
långt håll. Vi packade en hel kanotsäck med 
näver för att säkert kunna få eld där, bortom 
trädgränsen.

En eftermiddag kom vi fram till ett mäktigt 
forsområde. 30 meters fallhöjd på en sträcka av 
två kilometer och med branta, höga bergväggar 
ner mot älven på båda sidor. Mycket vatten 
som strömmade i snabb fart. Vi gick i land och 
läste forsen från ovan. Det var långt att gå och 
vägen längs forsen var stiglös med midjehögt 
dvärgbjörkris. Vi diskuterade möjliga färdvä-
gar och alternativ till att paddla, klättrade ner 
till stranden för att se hur höga vågorna var, 
diskuterade lite till och beslöt oss för att det 
nog skulle gå att paddla. Alternativen var få 
och dåliga. Lina kanoterna gick inte, vada var 
omöjligt och att bära var väldigt besvärligt med 
de branta sidorna och det höga riset. 

Frida och Josef satte ut först, sedan Maria 
och David. Sen var det jag och Tobias. Vi tog 
oss ner i V:et i mitten, ut på vänsterkanten 
i kurvan, sen ut mot högerkanten i nästa 
kurva för att undvika de största vågorna och 
sedan backfärjade vi mellan första och andra 
grundet. Vågorna var alla lika stora som de 
största vågorna i de forsar vi vanligen padd-

lade och strömmen var så stark att det var 
svårt att manövrera kanoten. Jag och Tobias 
klarade det, men med en rejäl skvätt vatten i 
kanoten. Vi andades ut, gled med strömmen 
och vinkade till Josef och Frida som stod och 
tittade på en bergssida. De hade misslyckats 
med sin plan och tagit in så mycket vatten i 
vågorna att kanoten sjönk under dem. De fick 
simma i land med all den kraft de kunde fram-
bringa och sedan klättra uppför den branta 
bergssidan. Som tur var klarade de sig oskadda 
och med gemensam-
ma krafter lyckades 
vi bärga kanoten och 
nästan all packning. 
Undantaget Josefs fis-
kespö, Fridas anorak 
och, värst av allt, vår 
wannigan, trälådan 
som innehöll alla våra 
grytor, stekpannor och 
annan matlagningsut-
rustning, sågen och 
yxorna. Planen hade 
varit att den skulle sitta 
fastspänd i kanoten, 
men nu gjorde den 
inte det i verkligheten 
och därför hade den 
sjunkit. Vi befann oss 
därmed i en smärre 
kris.

Vi letade länge innan vi hittade den gamla stigen mellan sjön och älven där vi skulle lyfta. Gamla kådiga bleckningar prydde trädstammrna och avslö-
jade att detta inte var ännu en av alla djurstigar. Kulturarvet från forna tiders pälsjägare är nu bevarat med våra nya bleckningar.

att vara den pigga och peppa de andra. Vi bar 
i etapper, en bit med packning och sen tillbaka 
för att hämta nästa. Totalt tre mils vandring 
blev det denna första dag. Det var underbart 
att till slut skymta sjön, dumpa den sista pack-
ningen där och sedan vandra tillbaka till lägret 
i den äntligen avtagande hettan. Efter dagens 
strapats stretchade vi, badade, åt middag, in-
spekterade våra nyförvärvade skavsår, drack 
te och hade introtävling. Gitarren var väl värd 
att släpa på för att få njuta av musik i lägret 
om kvällarna.

Nästkommande vecka bestod även den av 
regelbundna längre och kortare lyft mellan 
sjöar, då älven oftast inte gick att paddla. Till-
slut nådde vi Height of Land, vattendelaren. 
Två saker blev annorlunda: vi fick paddla 
nedströms igen och myggplågan gick från 
inte så farlig, till att vara riktigt outhärdlig. 
Egentligen. Fast vi hade ju inget val. Vi fick 
bara acceptera det högfrekventa surrandet och 
livet i myggjackan. Vi började äta middagarna 
och tillbringa kvällarna inne i tipin. Detta 
trots att vi tidigare försökt hålla all mat på 
säkert avstånd från tälten för att inte locka dit 
björnar. Det fanns liksom inget rimligt alter-
nativ. Vi blev allt snabbare på att riva läger, 
äta gröt och packa kanoterna på morgonen 
för att komma ut på vattnet. Då hade vi ett 
myggmoln kring varje kanot en eller ett par 

timmar in på förmiddagen innan vi lyckats 
skaka av oss dem. Sedan undvek vi land så 
gott vi kunde. 

UTE PÅ VATTNET var det fortfarande 
underbara dagar, nästan alltid sol och upp 
till 27 grader varmt. Vi paddlade, fiskade, 
fikade, badade och till och med kissade från 
kanoterna. Allt för att undvika land. Fort-
farande låg kanoterna så lågt i vattnet av all 
packning, att vi till och med kunde dyka och 
häva oss upp i kanoterna utan att de riskerade 
att välta. När vi paddlade vidare soltorkade vi 
i kanoterna. Inga kläder behövdes. Skinnet 
blev brunt och läderaktigt, av all sol och all 
beckolja som behövdes mot myggen. 

Dessvärre märkte vi att vi också blev 
smalare, då det höga tempot gjorde att vi 
inte hann fiska så mycket som vi borde ha 
gjort och att matmängden var anpassad till 
fler vilodagar. Det var inte förrän nu vi börjat 
lyckas paddla de dagssträckor som fordrades 
för att vi skulle hinna fram till färdens slutmål 
i tid. Vi hade tillbringat många av våra ”sön-
dagsmöten” med att diskutera hur vi skulle 
kunna effektivisera rutinerna och annat för att 
komma snabbare fram. Det kändes lite tråkigt 
att det blev så mycket fokus på att komma 
snabbt framåt, men eftersom vi varken kunde 
förkorta sträckan eller vara ute längre tid hade 

vi inget val.
Forsarna gick nu allt bättre. Tobias fiskade 

harr i bakvattnen medan jag styrde. Vi fick 
allt mer öring och allt mindre gädda. Sju av 
tio måltider innehöll fisk i någon form. Det 
var en förutsättning för att vi skulle kunna få 
med oss tillräckligt med mat för de tio veck-
orna i kanoterna. I övrigt bestod vår föda av 
bönor och linser, grönsaker som vi hade torkat 
i Sverige, pasta, ris, pulversåser, pulversop-
por och pulvermos. Var femte dag gjorde vi 
efterrätt, som kladdkaka, chokladbollar eller 
popcorn. En annan lyx var att vi hade med oss 
en groddlåda och fick på så sätt färska grön-
saker med jämna mellanrum, något vi annars 
saknade mycket. Vi hade med oss två stekpan-
nor som vi kunde sätta ihop och baka bröd 
emellan och de första veckorna på färden hade 
vi smör och lite ost. Jag minns den morgon 
vi åt det sista smöret på det sista jästbrödet. 
Likaså när vi åt upp den sista vitlöken till 
smörstekt öring. Och våra små förmiddagsfi-
kor, då alla fick varsin liten kaffeskvätt som vi 
sparat från morgonen. Med jägarsnus förstås, 
nötter, torkad frukt och choklad. Det gällde 
bara att inte äta för mycket. 

VI HADE NU varit ute i fem veckor och 
närmade oss tundran. Kullar, sten, dvärg-
björk och små granskogsdungar. Många älgar 

De första veckorna på färden var varma och soliga. Vindstilla dagar låg brandröken tät omkring oss. Kanoterna var så tunga och stabila att vi utan 
problem kunde dyka från dem när vi ville ta ett svalkande bad mitt på dagen. När vi paddlade vidare brukade vi soltorka i kanoterna.
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VI SAMLADES inne i tipin. Maria tog fram 
en flaska rom och en korv mandelmassa som 
vi smakade på innan vi började fundera på 
hur vi skulle lösa den uppkomna situationen. 
Det största problemet var att vi hade förlorat 
grytorna. Resten kunde vi ersätta eller klara 
oss utan ganska bra. Visst fanns det mat 
som vi kunde äta kall eller tillaga på andra 
sätt, men det mesta var ändå beroende av 
kokkärl. Som tur var 
kom vi på att vi hade 
kaffeburken. En stor 
konservburk, som vi 
hade tänkt använda 
till kanotlagning. Vi 
hade redan använt en 
bit av den, men halva 
gick fortfarande att 
använda till att koka 
vatten i. 

För att få en mer 
långsiktig lösning 
gjorde vi en plan 
som genomfördes 
nästa dag. David 
och Tomas vandrade 
tillbaka till en övergi-
ven fiskebarack som 
vi ätit lunch vid dagen innan för att se om där 
möjligen kunde finnas något kokkärl. Anders, 
Tobias och Maria gick längs älven för att spana 
efter wanniganen. Jag, Josef och Frida stan-
nade i lägret där jag fiskade medan de andra 
torkade sin blöta utrustning. Dessutom tänkte 

vi passa på att rökimpregnera tipin för att göra 
den mer vattentät. Vi gjorde i ordning en liten 
eld därinne och stängde igen alla öppningar. 
Efter ett tag small det till, tipin säckade ihop 
och det började ryka rejält. Det visade sig 
att all syntet, inklusive myggnätet, smält och 
det var bara att sätta igång och laga. Strax 
därpå kom Tomas och David tillbaka med 
en gammal diskho som de hittat och tänkt 

att vi kanske kunde 
täta och använda som 
kokkärl. Wanniganen 
var inte hittad. Så där 
satt vi i ett konstant 
myggsurr och lagade 
vårt trasiga tält, medan 
några, utan framgång, 
försökte konstruera 
grytor av en gammal 
diskho. Blöta saker 
hängde på tork över-
allt och någon kokade 
fuktskadade kikärtor i 
en liten konservburk. 
Pastan åt vi blötlagd.

Men det blev bättre. 
Vi hade med oss en 
satellittelefon och 

numret till en fiskecamp som skulle ligga vid 
den stora sjö som vi närmade oss. Nästa dag 
ringde vi dit och vi blev lovade nya grytor när 
vi kom fram. Vår färd fortsatte nerför älven 
och vi fick till vår stora förtjusning se våra 
första myskoxar som oberörda gick och betade 

på stranden. Snart rann älven ut i Dubawnt 
Lake, en sjö dubbelt så stor som Vättern. 
Vattnet blev isande kallt och tundran tog över 
på riktigt. Det låg fortfarande snöhögar kvar 
på stränderna. Tack vare en makalös tur med 
vädret kunde vi ta en genväg mellan öarna 
rakt över sjön, istället för att följa stranden. Vi 
gjorde passager som var så långa att vi ibland 
inte såg land åt något håll. På kvällen lagade vi 
maten över riseldar och bakade bröd på varma 
stenar. Till frukost åt vi blötlagda havregryn 
med varm mjölk som vi kokte i kaffeburken. 
I övrigt blev det lite väl mycket gravad öring 
och även lite väl mycket av det kanadensiska 
vattniga pulvermoset. Jag, Frida och Josef 
tog alla lediga tillfällen i akt för att läsa i vår 
spännande högläsningsbok. Förutom att det 
var mysigt var det också bra distraktion mot 
den kurrande magen. Våra samtal om mat 
blev alltmer återkommande. Det kunde börja 
med en vision om jordgubbstårta som snart 
urartade i långa brainstormings-sessioner om 
nybakta kanelbullar, wienerbröd, frukt och 
bär, färska grönsaker, glass, feta korvar, chips, 
filmjölk och så vidare i någon timma framö-
ver. Mest av allt saknade vi färskvaror och fett. 
Vi fantiserade också mycket om fiskecampen. 
Kanske kunde vi köpa mer mat där?

EN VECKA EFTER OLYCKAN , en 
regnig, kall och blåsig förmiddag såg vi små 
vita fyrkanter på en strand. Tukto Lodge. 
Vi hade föreställt oss något hotelliknande. 
Det här var snarast några ganska skruttiga 
baracker mitt ute på tundran, men lyxen var 
ändå hisnande för oss. Bara att få komma in 
inomhus – utan mygg!  Att sitta på en stol 
efter sex veckor. Att träffa andra människor, 
kocken Walley och fiskeguiden Stan och 
deras enda gäst. Vi bjöds på kaffe med riktig 
mjölk och socker. Därefter serverades vi en 
god middag med färska grönsaker, potatis, 
kyckling och nybakat bröd med smör och ost, 
läsk och till efterrätt pumpapaj, kanelbullar 
och mer kaffe. Vi var i himmelriket! Walley 
spelade country-låtar på sin gitarr och färdens 
regnigaste natt somnade vi mätta och lyckliga 
i varsin säng.

När vi lämnade fiskecampen nästkom-
mande eftermiddag var det nya tider. Vi 
hade fått köpa lite mer mat. Vi hade fått de 
utlovade nya grytorna och en ny stekpanna, 
men vi hade också blivit av med en kanot 

och Anders, som valde att avsluta färden här. 
Detta gjorde att vi fick byta paddelpartners 
för första gången på turen. Packning omorga-
niserades så att jag, Maria och Frida fick plats 
alla tre i en kanot. Det var lite klurigt i början 
eftersom vi i varje kanot utvecklat ett helt 
unikt sätt att kommunicera och ta beslut i for-
sarna. Efter några misslyckade forsnedfarter 
lärde vi oss. Vi lyfte förbi Dubawnt Gates, en 
enormt mäktig och vacker fors. Jag plockade 
mjuka ulltussar som fastnat i buskarna från 
förbipasserande myskoxar och sparade som 
skatter. Genom att samla drivved kunde vi 
unna oss lyxeld när vi inte hittade dvärgbjörk-
ris att göra läger vid. 

Sedan mötte vi vildrenarna. Först enstaka 
djur, sedan i allt större flockar som vandrade 
och simmade fram över tundran på väg söderut 
mot skogen. Hösten var på väg. Morgnarna 
blev mörkare. Hjortronen mognade äntligen. 
En kväll överraskade Tomas med att plocka 
fram brev från våra anhöriga där hemma. Han 
hade bett dem skriva breven till oss innan vi 
lämnade Sverige. Vi blev både rörda och glada. 

De första höststormarna drabbade oss. Vi 
blev inblåsta i två omgångar, då vinden var så 
stark att det var omöjligt att fortsätta paddla. 
Istället låg vi i tälten, läste böcker, spelade spel 
och sov massor. Vid det här slaget började 
kroppen kännas sliten och vi tog alla tillfäl-
len till vila. Då vi inte längre behövde oroa 
oss över att hinna fram i tid kunde vi till och 
med unna oss att sova middag. Det var med 
blandade känslor vi närmade oss vårt slutmål. 
Helst ville jag att denna fantastiska sommar 
med vildmarken och gemenskapen skulle vara 
för evigt. Samtidigt längtade jag efter en till-
varo där jag inte varje kväll och varje morgon 

var tvungen att resa och riva tält och packa 
upp och ner packning. Jag längtade efter en 
varm dusch, då vattnet nu var isande kallt att 
bada i. Jag längtade efter rena kläder och rena 
lakan. Efter färsk mat. Vila. Och så klart efter 
att kunna kontakta dem där hemma.

VI VEK AV mot öster på den sista älven, 
Thelon. En järv reste sig upp på stranden, 
tittade på oss en lång stund och lufsade 
bort över tundran. Älven forsade snabbt 
här och i ett huj var vi nere i den sista sjön, 
Baker Lake. Trots kraftig motvind tog vi oss 
fram till byn nästa dag, vadandes i strand-
kanten i det iskalla vattnet. Vi åt vår sista 
pulvermoslunch inne på byns lilla flygplats 
och slog sedan upp våra tält på en skruttig 
camping i byns utkant. En varm dusch fick 
vänta ytterligare några dagar. I stället fick vi 
uppleva inuitkulturen och en livfull byfest 
med musik, dans, lekar och renkött. Smutsiga 
och trötta välkomnades vi med öppna armar 
av dessa vänliga människor. En liten pojke 
satte fingret på deras speciella livsmiljö när 
han frågade om vi varit ”där det finns träd”. 
Efter ytterligare ett par dagar i denna nord-
liga lilla bosättning flög halva gruppen hem, 
medan vi andra fortsatte mot nya äventyr.

Så här sex år efteråt känns den där som-
maren lite som en vacker dröm. Lite overklig. 
Hur färdandet blev en vardag. Enkelheten. 
Gemenskapen. Skönheten. Att på riktigt 
känna mig som ett med naturen. Den känslan 
bär jag med mig från färden. I det livet jag 
lever idag är det samma värden jag eftersträ-
var. Enkelhet, gemenskap och bli en del av 
kretsloppet på den plats där jag lever. För det 
är det viktiga. Tror jag. 3

Sträcka: 
135 mil, genom de kanaden-
sista provinserna Saskatch-
ewan, Northwest territories 
och Nunavut på älvarna Water-
found – Fond du Lac – Shipman 
– Dubawnt – Thelon River
Tid: 66 dagar, 14 juni – 16 au-
gusti 2010
Läs mer: Färden gjordes som 
en expeditionskurs vid Sjöviks 
folkhögskola och efter färden 
skrevs en rapport som finns att 
läsa på internet
 http://www.sjovik.eu/sjovik/
wp-content/uploads/2012/05/
kanadarapport1.pdf

LÅNGFÄRD I KANADA

”Vi samlades inne i 
tipin. Maria tog fram 
en flaska rom och en 
korv mandelmassa 
som vi smakade på 

innan vi började 
fundera på hur vi 

skulle lösa den upp-
komna situationen.”

Misärlägret. Blöt utrustning torkas, fuktskadad mat lagas i vårt enda kokkärl, konservburken, tipin 
är sönderbränd och lagas i myggsurret.  
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Text: LOVISA LARSSON Bild: LINUS MALMQVIST

Det regnar. Kaskad efter kaskad av 
regn smattrar mot bilrutan och 
vindrutetorkarna gnäller, när vi 
svänger av mot Möklinta. Vi är på 

väg hem till Katharina Blank, vägledare och 
lärare på FHL-kursen (Friluftsliv Hantverk 
Ledarskap) vid Sjöviks Folkhögskola. FHL är 
en kurs med inriktning mot enkelt frilufts-
liv, där det förutom färder, ingår att tillverka 
delar av sin egen utrustning och att träna på 
att leda grupper i naturen. Denna vecka är 
dock undervisningen förlagd till Katharinas 
gård i Skräddarbo. För alldeles i skogsbry-
net har elever från Sjövik hjälpts åt att upp-
rätta en kolmila. Ett utbyte som är typiskt 
för Katharina, eller ja Katha som alla kallar 
henne. I enlighet med sin undervisning, är 
hon en mästarinna på att ta vara på gårdens 
och naturens resurser. Allt från torkning och 
konservering av mat, till tjärbränning, salvor, 
tovning och textilhantverk. Senaste tillägget i 
hennes kunskapsarsenal är konsten att spinna 
garn. Katha är nyfiken, på människor och 
på livet i samspel med naturen. Hon är inte 
den som ropar högt, pekar med hela handen 
eller söker sig till rampljuset. Däremot är hon 
fenomenal på att hålla ihop en grupp och 
att hålla stämningen uppe. Hon har den där 
sällsynta biten som sätter guldkant på färden 
och tillvaron.

DET KLAFSAR OM kängorna. Många 
fötter har trampat den blöta vårjorden och 
provisoriska spänger och granris ligger i leran. 
Vi möts av ett rökmoln, som snart lyfts av 
vinden och blottar en stor, pyrande, svart hög 
av jord, grus och kolrester. Framför milan 
sitter en liten skylt med namnet ”Nancy” 
spretigt bokstaverat. Rakt framför oss har 
det upprättats ett litet kolarläger med tarp 
och eldstad. Där sitter en liten grupp elever 
vid brasan och tjötar. Vi hälsar och inväntar 
Katha. Eleverna som sitter milan är både från 
FHL-kursen och från Sjöviks timringsutbild-
ning, där eleverna lär sig bygga timmerhus 
med traditionella metoder. Kolmilan är ett 
samarbete mellan de två kurserna. Tim-
rarna får lära sig mer om enkelt friluftsliv 
av FHL-eleverna, som i sin tur får lära sig 
enklare timring av timrarna. Vi får veta att 
milan upprättats två dygn tidigare och sen 
dess har de vaktat den dygnet runt. En av 
timmer-eleverna paxar med beundransvärd 
entusiasm morgonpasset mellan fem och sju. 
Tydligen så har regnet hållit i hela veckan, 
men ingen hänger med mungiporna. Stäm-
ningen i lägret är god, var och en pysslar med 
något. Någon broderar på en underställströja, 
samtalen flyter, någon sköter elden och en 
annan tar sig an veden till tjärbränningen. 
Den okristligt morgonpigge timmer-eleven 

berättar att han brukar gå upp vid fyra hem-
mavid och lyssna på när vargarna samlar ihop 
sig efter natten. Vi träffar på bekanta som 
kommer stövlande genom skogen från ett 
av sovlägren. Strax därefter kommer Katha 
och två elever med en skottkärra fylld av 
brädstumpar. En av lägerplatserna i skogen 
behöver en ”flytbrygga”.

Katha instruerar kort om tjärbränning 
och snart är det liv och rörelse. Ett avsågat 
tvåhundralitersfat på ben med en plåtratt i 
mitten av botten, en stor konservbruk full 
med törstickor och en glasburk under har de 
som tjärdal. 
– Var det så enkelt? frågar någon snopet, när 
elden i fatet brunnit ett tag kring konserv-
burken och det börjar droppa vätska ner i 
glasburken. 
Ja, svårare än så är det inte, ingen raketkun-
skap direkt. Tjäran de utvinner under dagen 
ska de göra roslags-blandning av och pensla 
dasset med. 
– Det kommer bli världens finaste dass! Och 
jag har minsann den perfekta dassbilden på 
er från långfärden därinne, säger Katha och 
ler nöjt. 
Det tar två sekunder innan jag kopplar och 
minns vår gruppbild, där vi sitter på rad 
allihop, byxlösa på en smal bro av telefon-
stolpar över Björnån. 

En äkta 
glädjespridare

Det är en sak att veta hur en ska göra något, en annan sak att ha lust 
att göra det. Katha kan konsten att sprida glädje i en grupp och att få 
allt att kännas roligt, även när förutsättningarna är allt annat än kul.

PORTRÄTTET KATHA BLANK
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Vi går avsides en stund för att prata i lugn 
och ro. Vi slår oss ner i lägret som var i behov 
av flytbrygga. Det är bara att konstatera att det 
inte är alltid som en optimal lägerplats förblir 
optimal i längden. Fast den fungerar, sovplat-
serna är torra och eldstaden likaså. Ingen yxa 
finns i lägret för tillfället, så jag går iväg för 
att spänta upp lite ved. När jag sen kommer 
tillbaka igen så har Katha fått fyr i eldstaden 
utan späntved. Det är väl inte för inte som 
hon varit lärare på FHL i femton år… Jag ber 
Katha att berätta hur 
det kom sig att hon 
hamnade här, både i 
Avestatrakten och lä-
rarrollen. 

KATHA ÄR FÖDD 
och uppvuxen i 
Östtyskland. Efter 
murens fall studerade 
hon skogsbruk i två 
år, innan hon gjorde 
studieuppehåll för att åka till Sverige och gå 
FHL på Sjövik. Hon längtade ut till naturen 
och Sjövik erbjöd boende utomhus i tipi, hela 
året om. Det tog inte lång tid innan Katha 
förstod att hon ville bli kvar ännu ett år på 
utbildningen och att hon hittat hem. För det 
var ju inte själva skogsbruket hon ville åt, 
det var ju det här – det enkla livet i skogen 
och grupp-processer som intresserade henne. 
Under kursen träffade hon också blivande 
maken, Magnus. Dåvarande kursansvariga 
på FHL, Bo Weslien och Roger Isberg, hade 
pratat en tid om att de ville ha med en tjej 
som kurslärare och när Katha tillfrågades 
funderade hon i kanske två sekunder och sa 
ja direkt. 

Jag frågar varför hon tycker det är så roligt 
att jobba med grupper och Katha är inte sen 
att svara: 
–  För att jag själv tycker det är så himla roligt 
att vara med andra människor i naturen! Och 
så är det häftigt med variationen av männ-
iskor! Under så enkla förhållanden kan ingen 
gömma sig när man är ute länge. När man 
har en grupp ute som kanske inte har nån 
direkt koppling till friluftsliv så kan det vara 
lite spänt i början – men så hittar var och en 
något man känner sig hemma med. Det kan 
vara något så enkelt som att diska eller elda 
och det är så förlösande! Plötsligt har du en 

helt annan grupp, mycket mer avslappnad 
och mer … ja, livligare!
– Det som jag tycker är så fantastiskt med 
att jobba på folkhögskola är dels att få följa 
gruppen under ett helt år, dels åldersvaria-
tionen och så utbytet mellan alla! Vi har alla 
något att bidra med kunskapsmässigt. Vi har 
olika erfarenheter av livet och jag lär mig nya 
saker varje år. Det är en sån otrolig förmån 
och det är just det utbytet som jag är ute efter 
när jag undervisar. Jag har inget behov av att 

stå och predika, nej jag vill 
åt dialogen och samarbetet.
Lovisa: – Apropå samar-
bete, vill du berätta lite om 
arbetet ni gör nu i veckan 
här på gården?
– Arbetet här på gården ... 
Ja, det handlar om att sluta 
cirkeln – att faktiskt leva det 
man lär ut. Det vi kallar fri-
luftsliv idag och nyttjar som 
hobby, var för bara hundra 

år sen vardagsliv.  Kolmilan har vi fått hjälp 
med av grannen, Mats. Timmerstommen 
därborta i trädgården är till restaureringen 
av taket till jordkällaren – det timret har vi 
tagit ur vår egen skog. Dasset är byggt av spill-
bitar från timmerbacken, törstickorna de gör 
tjära på därborta är också härifrån skogen. 
Sen är det fantastiskt också tycker jag med 
utbytet som blir här nu mellan FHL-eleverna 
och timmerkursen. Timrarna med sitt hant-
verkskunnande och FHL-eleverna med sin 
friluftslivskunskap. Så är Magnus elever från 
Vildmarksgymnasiet här också, de skulle ha 
haft vårvinterfärd på Nysätersvallen (Sjöviks 
fäbod i västra Dalarna) men med det här 
vädret blev det att de är här istället och så 
ska de iväg och paddla nu i helgen.
– Apropå väder, så är det väl så att det inte 
är solskensfärderna man bär med sig. Det är 
de regnigaste och mest krävande färderna vi 
minns och växer av. En grupp har liksom två 
val, antingen tar man situationen för vad den 
är och gör det bästa av det, eller så går man åt 
andra hållet och tycker att allt bara är jobbigt. 
Det jag upplevt när jag är ute med en grupp 
över längre tid är att ju svårare förhållanden, 
desto kreativare blir gruppen på att hitta lös-
ningar och glädjeämnen. 
Lovisa: – Kan du utveckla? Jag menar, har du 
något specifikt färdminne med grupp som du 

ofta tänker tillbaka på?

– DEN BÄSTA FÄRDEN, i alla fall som jag 
minns det, haha! Det var en långfärd 2006 
– en kanotfärd i Jämtland. Noll grader och 
det regnade hela färden. Kallt och blåst och 
blött ... En kväll efter heldagsregn så sa vi 
”nu kan det inte bli värre”, men morgonen 
därpå snöade det … Det som fascinerade 
mig var hur bra gruppen tog det. Ingen 
klagade någonsin, alla bara jobbade på och 
höll humöret uppe. En gång under färden 
busade vi med den andra gruppen, men det 
uppskattades inte alls. Så då bestämde vår 
grupp i hemlighet att baka en prinsesstårta 
till den andra gruppen. Det blev en sån grej! 
Vi planerade det i flera dagar och några av 
oss gick en mil, enkel väg, till en lanthandel 
bara för att köpa marsipantäcket! Det var 
väldigt dåligt väder och vi visste inte riktigt 
om de var före eller efter oss på älven, men 
så en dag bestämde vi oss för att baka tårtan 
och lagom tills den var färdig kom den andra 
gruppen! Bara den känslan när vi satt och åt 
prinsesstårta i regnet tillsammans allihopa! 
Haha, det kanske bara är jag som tyckte det 
var helt fantastiskt! 

Jag kommer på mig själv med att sitta och 
le åt Kathas färdhistoria, för mellan orden 
anar jag lukten av fuktigt ylle, rök och skog. I 
tanken reser sig fjälltoppar i fjärran över dim-
höljd skog och jag hör ljudet av paddelskaft 
mot relingen. Elden som vi sitter kring falnar 
och jag drar tyst för mig själv till minnes min 
egen långfärd med Katha för några år sedan 
och en besynnerlig namngivnings-ceremoni 
med fåniga partyhattar, eldshow och vatten-
melon. Vi slutar vårt samtal där och tar vägen 
förbi milan och arbetet med timmerstommen 
tillbaka till gårdsplanen. 

REGNET HAR UPPHÖRT när vi till 
sist puttrar hemåt längs med grusvägen. Jag 
sitter på passagerarsidan i fram och tänker att 
tilldragelser som prinsesstårta i ösregn och 
fåniga färdnamn, är sånt som kanske bara 
händer på färd med Katha. Jag tänker också 
att det är sånt där som lyfter både färden och 
gruppen till skyarna. Det är sånt där som gör 
att man orkar vada med kanoter i nollgradigt 
vatten och vakna till nysnö dagen därpå. För 
att vi vaknar till nysnö, vadar och sist men 
inte minst skrattar – tillsammans. 3

”Det är de reg-
nigaste och mest 

krävande färderna 
vi minns och 

växer av.”

Text: JOSEF HEGART

Att det råder en kommersialisering 
av friluftslivet har det pratats om 
länge och friluftslivet omsätter 
96 600 miljoner kronor årligen 

enligt Naturvårdsverket. Forskningen har de 
senaste åren också kunnat visa på att det sker 
en sportifiering av friluftslivet. Det anordnas 
tävlingar i fjällvandring och kajakpaddling 
och allt fler friluftsaktiviteter får också varian-
ter inomhus. Som ett led i denna utveckling 
skulle jag också hävda att det pågår en stark 
individualisering av friluftslivet. 

Grunden till mitt påstående hämtar jag 
i observationer gjorda i mitt tidigare jobb 
med friluftslivsutbildningar på Scouternas 
folkhögskola, som också innehöll omvärlds-
bevakning av friluftslivet. Utifrån vilken ut-
rustning friluftslivsutövare väljer och utifrån 
de beteenden de uppvisar har jag tyckt mig 
se denna trend. Till exempel är det snarare 
regel än undantag att personer, oavsett om 
friluftslivet ska ske i grupp och de vet med 
vilka, kommer till utbildningar eller event 
med hängmattor eller enmanstält, har med 
sig ett friluftskök lagom för att laga mat till 
en person, och har gjort en egen matplane-
ring (som inte sällan går ut på att portionsför-
packad frystorkad mat köpts in till alla dagar). 
För att sova skönt i sitt enmanstält har de 
flesta med ett uppblåsbart liggunderlag som 
ligger nedpackat i ryggsäcken fram tills det är 
dags att sova, och för att inte bli smutsig om 

rumpan när maten lagas tjugo meter ifrån var-
andra har de var sitt sittunderlag tillgängligt 
i benfickan på byxorna. Ofta har jag kännt 
mig ensam i att försöka få till en gemensam 
matplanering så att hela gruppen kan laga 
maten tillsammans över öppen 
eld, och många gånger finns det 
plats kvar i vindskyddet. (Mitt 
cellplastliggunderlag, som sitter 
tillgängligt utanpå ryggsäcken, är 
däremot väldigt populärt att sitta 
på vid pauser i färden). På grund 
av denna individualisering av lä-
gerlivet och en vanlig avsaknad av 
eld är det inte heller ovanligt att 
lägereldens gemensamma samtal, 
sångstunder och reflektioner 
byts mot öronsnäckor med ljud-
böcker, podcasts och Spotify som 
spelas inne i de små enmanstälten 
när mörkret kryper på. 

MEN DETTA ÄR ju bara mina 
egna reflektioner, baserade på mina obser-
vationer, och framförallt gjorda utifrån mitt 
eget perspektiv på vad friluftsliv är och har 
varit. Ligger det någon sorts trend bakom 
det jag tycker mig se? Eller är det på grund 
av att jag har utövat friluftsliv i andra sam-
manhang och tillsammans med personer från 
andra friluftsbakgrunder än min egen, som 
jag har stött på en annan friluftskultur och 

därför tycker att friluftslivet förändras? För 
att försöka få klarhet i det har jag pratat med 
fyra personer med lite olika friluftsbakgrund 
och som genom sina varierande yrkesroller 
har olika perspektiv på friluftslivet. 

När jag frågar dem ifall de 
delar min bild av att friluftslivet 
individualiserats råder det i viss 
utsträckning delade meningar 
kring huruvida det är bra eller 
dåligt. Alla påpekar dock att 
det pågår en individualisering 
av samhället som även avspeg-
las i friluftslivsutövandet. Björn 
Tordsson, doktor i friluftsidéhis-
toria, och Klas Sandell, forskare 
i friluftsliv, pekar också båda på 
de historiska aspekterna av fri-
luftslivets utövande. I början av 
1900-talet var det den ensamma 
strapatsen som lyftes fram, under 
1920-1930-talen den gemen-
samma naturupplevelsen i grupp. 

Efter andra världskriget var friluftsliv i famil-
jen starkt präglande, under 1960-1970-talen 
var åter igen gruppen viktig, och sedan 80-
talet och framåt menar de att den rådande 
trenden är att friluftslivet är individualistiskt. 

Ulf Silvander, generalsekreterare på Svenskt 
Friluftsliv, säger att samhällets avspegling i in-
dividualiseringen av friluftslivet bland annat 
hänger ihop med att folk upplever att de har 

Josef Hegart tror sig se att individualiseringen ökar inom friluftslivet och 
att det ökade fokuset på individen sker på bekostnad av sammanhållningen 
i gruppen. Är det ute att samarbeta? Och hur hänger det i så fall ihop med 

andra trender inom friluftslivet? Josef tar hjälp av fyra erfarna friluftsprofiler 
för att resonera kring hur folk är ute i naturen idag. 

INTERVJUADE 
I ARTIKELN:
Björn Tordsson: 
doktor i friluftsidé-
historia vid högskolan 
i Telemark
Klas Sandell: 
forskare i friluftsliv 
vid Karlstads univer-
sitet
Ulf Silvander: 
generalsekreterare 
på Svenskt Friluftsliv
Hannibal Thorsen: 
kursföreståndare 
för linjen Fjäll- och 
Vildmarksledare på 
Malungs folkhögskola
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mindre tid. Förr vandrade folk i Jämtlandsfjäl-
len i tio år och skaffade sig erfarenhet innan 
de gav sig på att bestiga Kebnekaise. Nu hyrs 
istället en helikopter och en guide, toppen ska 
bestigas samma dag och dagen där på flyger 
man hem, och sen kan det strykas från ”att 
göra innan jag dör-listan”. 

Hannibal Thorsen, kursföreståndare för 
linjen Fjäll- och Vildmarksledare på Malungs 
folkhögskola, menar också han att tid är nå-
gonting som påverkar utövandet av friluftsli-
vet. Dels i form av att friluftslivets uttryck är 
präglade av storstäderna och urbaniseringen, 
men också att formerna för utövandet på-
verkas av att folk i den urbana kulturen inte 
har eller tar sig tid för vidare frilufts- eller 
naturupplevelser. Han uttrycker det som att 
folk inte tar sig tid att låta sig drabbas av fri-
luftslivet, och att de sociala dimensionerna 
som uppkommer i naturen, runt elden och i 
den gemensamma upplevelsen fortfarande är 
lika starka oavsett tidens ideal. 

UTÖVER TIDSANDAN LYFTER Klas 
Sandell också upp aktivitetsfokuseringen som 
ett tecken på individualisering. Att det är 
stort fokus på vilka aktiviteter som utövas 
och hur, att det kommer fler examinatio-
ner och certif ikat 
inom friluftsvärlden 
– och att det då är 
individerna och inte 
gruppen som blir exa-
minerade. Men Klas 
menar också att ak-
tivitetsfokuseringen 
behöver ses ur olika 
perspektiv. För vissa 
är det aktiviteten och 
upplevelsen av den 
som är det viktiga, för 
andra är det naturupplevelsen som fås via 
aktiviteten som är det viktiga. Björn Tords-
son och Hannibal Thorsen resonerar på ett 
liknande sätt rörande aktivitetsfokuseringen, 
som de förvisso menar finns där, men också 
att aktiviteten kan vara en ingång i friluftsli-
vet och att fördjupade färdigheter i utövandet 
kan möjliggöra fördjupade naturupplevel-
ser. Hannibal poängterar också att det ju är  
naturen som är dragningskraften till att göra 
aktiviteten där, och bara för att en aktivitet 
är individuell betyder inte det att den inte 

också kan vara social. Ulf Silvander vill inte 
helt och hållet hålla med om mitt påstående 
om att att friluftslivet i dag är mer fokuserat 
på aktiviteterna än naturupplevelsen, utan 
menar att var och en har olika mål med vad 
de vill få ut av sitt friluftsliv och naturupp-
levelser går att få på olika sätt. Men likt vad 
Björn och Klas tidigare sagt, menar också 
Ulf att i olika tider har friluftslivet utövats på 
olika sätt och det viktigaste tycker han är att 
folk kommer ut i naturen, om drivkraften är 
individuell eller social har mindre betydelse. 

AKTIVITETSFOKUSERINGEN  säger 
Klas Sandell också har ett samband med kom-
mersialiseringen. Enligt Klas leder aktivitets-
fokuseringen till specialintressen, som leder 
till specialutrustning riktad mot enskilda in-
divider som sen köper ännu mer specialutrust-
ning för sin allt mer specialiserade friluftsak-
tivitet. Björn Tordsson menar att kopplingen 
mellan konsumtionen och individualiseringen 
av friluftslivet är självklar. Konsumtionen 
vänder sig till individer för då får företagen 
sälja mer än om den var riktad till grupper. 
Det är därför lättare att hitta friluftskök och 
enmanstält än femliters grytor och vindskydd 
på friluftsmarknaden. I Norge, säger Björn, 

är en fjärdedel av 
landets konsum-
tion kopplat till 
fr i lufts l iv och 
huruvida man är 
att betrakta som 
kunnig friluftare 
mäts i att man 
har den senaste 
moderna utrust-
ningen, snarare än 
i vilka kunskaper 
man har. 

– En sådan utveckling gör naturstigen till en 
catwalk, och det måste vi motarbeta, säger 
Björn bestämt. 

Ulf Silvander däremot tycker att det är po-
sitivt att friluftsliv är på modet. Det gör att det 
inte är töntigt att utöva friluftsliv, och vad som 
säljs beror ju på vad som utövas. Vidare menar 
Ulf också att den ökade upplevelsekonsum-
tionen knuten till friluftslivet primärt beror 
på kopplingen till att var och en upplever att 
de har mindre tid. Hannibal Thorsen menar 
däremot att upplevelser köps för att de är lätta 

att haka på. Men att upplevelser måste köpas 
och guidas av certifierade instruktörer menar 
han sänder ut signaler om att det är farligt att 
utöva friluftsliv. Istället för lättköpta aktivite-
ter och genvägar till naturupplevelser menar 
Hannibal att friluftslivet måste grunda sig i en 
platt kultur där kunskaper fås genom att man 
tar små steg, lär sig av varandra i familjen eller 
den ideella föreningen, och sakta men säkert 
bygger man upp en dialog med naturen och 
kunskaper om att vistas i den.

UTIFRÅN VAD FRILUFTSFORSK-
NINGEN i Sverige har kunnat påvisa om 
sportifieringen av friluftslivet för jag ett 
resonemang med de jag intervjuar där jag 
menar på att sportifieringen leder till större 
prestationsfokusering, och att detta i sin tur 
leder till ökad individualisering. Detta efter-
som man vill förbättra sin prestation inom 
aktiviteten, klara av problemet på klätter-
klippan, fixa handrollen med kajaken eller 
vad det nu må vara. Kring detta råder det 
också delade meningar bland de tillfrågade. 
Björn Tordsson menar att det absolut finns 
ett sådant samband och att friluftslivets ideal: 
långsammare, djupare, varsammare, står i 
opposition till och måste hävda sig gentemot 
idrottens ideal: högre, fortare, starkare. Klas 
Sandell, som är en av forskarna som lyft fram 
sportifieringen av friluftslivet, svarar både ja 
och nej på mitt påstående. I och med att vissa 
av de sportifierade friluftsaktiviteterna utövas 
i grupp och bygger på samarbete är det svårt 
att hävda att viljan till att prestera bättre leder 
till individualisering av friluftslivet, men även 
att de som tilltalas av tävling inom friluftsli-
vet generellt är individualistiskt orienterade. 
Klas menar också att i dagens samhälle där 
känslor ska förmedlas via film i 30 sekunder 
är det lättare att förmedla känslan av spor-
tifierade friluftslivsaktiviteter än känslan av 
en god matsäck en lugn dag i skogen i goda 
vänners lag. Ulf Silvander ställer sig tveksam 
till mitt resonemang och menar istället att 
friluftslivet är ett mellanting mellan idrott 
och naturupplevelser, och att mångbruket av 
friluftsliv är viktigt. Olika aktiviteter sätter 
fokus på olika delar, vilket stärker friluftsli-
vets ställning i samhället, säger han. Rörande 
sportifieringen anser Hannibal Thorsen att 
hälsa och idrott alltid varit ingångar till fri-
luftslivet, och att insikter om naturvärden 

är något som man sedan behöver skaffa sig. 
Han ser dock en stor problematik i att sporti-
fieringen av friluftslivet leder till att naturen 
tillrättaläggs och anpassas efter aktiviteten 
som ska utövas, snarare än tvärtom. Detta 
säger han riskerar att 
förvandla naturen 
till en idrottsplats, 
snarare än en plats 
för upplevelse och 
reflektion. 

En annan risk 
som Hannibal ser 
med ett mer in-
dividualistiskt fri-
luftsliv är att det 
enkla traditionella 
friluftslivet och dess 
värden riskerar att 
gå förlorade, och att 
folkrörelserna har 
svårt att hävda sig i 
tidens ideal. Friluftslivsutövandet där man till-
sammans hjälper varandra för en gemensam 
upplevelse och där man tillsammans känner 
varandra och varandras kunskaper riskerar 
också att försvinna, enlig Hannibal. För att 
motverka detta behöver vi värna om dessa 
värden och folkrörelserna bör inte anpassa sig 
för mycket efter vad som är modernt. 

En styrka med ett individualistiskt frilufts-
liv som Hannibal vill lyfta fram är att det kan 
leda till att fler får naturmöten genom det, 
och det är genom dessa möten som känslan 
för naturen kan växa fram. Ulf Silvander för 
ett liknande resonemang och tycker att indi-
vidualiseringen av friluftslivet kan vara positiv 
om den innebär en ingång för personer att 
uppleva friluftslivet, men också att individu-
aliseringen kan vara något negativt om den 
utgör ett hinder för friluftlivsutövande. Att 
folk kommer ut är det viktigaste. 

EN SAK SOM jag märkt när jag pratat med 
olika personer runt omkring mig om indi-
vidualiseringen av friluftslivet är att det kan 
vara svårt att hålla isär om betydelsen är att 
utöva friluftsliv individuellt, alltså ensam, 
och att friluftslivet blir individualiserat. Att 
ge sig ut på ensamfärder kan vara ett fantas-
tiskt sätt att komma nära naturen och ha ett  
samspel med den och sig själv, utan att för 
den sakens skull utöva ett individualiserat fri-

luftsliv. Ett individualiserat friluftsliv vill jag 
mena också kan utföras i grupp. En aktivitet 
som klättring blir till exempel ofta individu-
aliserad. Det är klättraren på klippan som 
ska lösa ett problem för att ta sig längre upp 

på leden. Sen har 
den en kamrat 
p å  m a r k e n , 
eller längre ner 
p å  k l ipp a n , 
som säkrar och 
kommer med tips 
och råd, men det 
är den individu-
ella prestationen 
på klippan som är 
det som man talar 
om senare. Både 
Björn Tordsson 
och Klas Sandell 
är också inne på 
denna åtskiljning 

och menar att individuella upplevelser av fri-
luftsliv och natur är något som går att få både 
ensam och i grupp och att det är något posi-
tivt. Ensamfärder menar de också kan vara 
både berikande och utmanande ifall man har 
kunskaper att göra dem. Men kring huruvida 
ett individualiserat friluftsliv kan föra någon-
ting bra med sig tycker de lite olika. Medan 
Björn tycker att ett individualiserat friluftsliv 
inte är bra på något sätt, utan något som ska 
motverkas, tycker Klas att en av vinsterna 
med ett individualiserat friluftsliv kan vara 
att var och en tar mer ansvar för sig själv, för 
sin utveckling och för sina ageranden ute i 
naturen. 

UTVECKLING GENOM FRILUFTSLI-
VET menar Björn istället nås genom gemen-
skap, enkelhet och att vi tillsammans berikar 
varandra – att de mer erfarna har i uppdrag 
att dela med sig av sina kunskaper till de med 
mindre erfarenhet. När Klas ska peka ut en 
risk med det individualiserade friluftslivet 
väljer han att lyfta fram den pedagogiska 
kraften som han menar riskerar att gå förlo-
rad. Alltså den kraft som är något annat än 
att lära sig en teknik eller en växt. Den kraft 
som uppkommer i samtalen under en stjärn-
klar himmel eller runt en lägereld som leder 
till djupa reflektioner, som inte sällan blir ex-
istentiella och väcker frågor som: Finns Gud? 

Varför finns jag och vi människor på denna 
jord? Vad är mitt ansvar för naturen? Om folk 
inte får uppleva denna friluftspedagogiska 
kraft menar Klas Sandell att vi riskerar att 
gå miste om ett utav de redskap som kopplar 
samman friluftslivet med hållbar utveckling. 

När jag började sätta ord på mina iakt-
tagelser om individualisering av friluftslivet 
hade jag en ganska klar bild om att så här 
är det och så kan det inte fortsätta. Efter att 
ha samlat in olika perspektiv är min bild av 
individualiseringen inte lika svartvit längre. 
Jag tycker att det är självklart att den finns 
där, och jag tycker att om trenden är att 
det nästan bara är det aktivitetsfokuserade 
individualiserade friluftslivet som visas upp 
i media så kommer många att gå miste om 
de värden och inställningar som kan fås med 
ett grupporienterat naturfokuserat frilufts-
liv. Värden som personlig utveckling genom 
gemenskap och ansvarstagande för varandra 
och naturen, att ta vara på nuet och njuta av 
dimman, soluppgången eller eldens sken, att 
vägen är målet, och att inte använda utrust-
ning som bryter ner naturen i takt med att 
den upplevs. Samtidigt tänker jag att man 
också behöver se det lite som Ulf Silvander 
och Hannibal Thorsen varit inne på. Om ett 
individualiserat friluftsliv leder till att folk 
kommer ut och upplever friluftslivet och 
naturen så är det bra, och förhoppningsvis 
leder det till att de också utvecklar en rela-
tion till naturen som kan stå sig stark även 
om aktiviteten plockas bort. Det som också 
behöver lyftas in är att det allra mesta vi väljer 
att göra oavsett om det är att paddla kanot 
eller läsa en bok gör vi för att vi vill det och 
för att vi vill få ut något av det. Därför finns 
det ständigt individuella motiv kring varför 
vi utövar just det friluftsliv som vi gör. Något 
som jag däremot tror är väldigt viktigt är att 
vi som gillar det grupporienterade naturnära 
friluftslivet ser till att bjuda med folk till att 
uppleva det och de naturmötena som går att få 
bortom fartfyllda individualiserade aktiviteter. 
Eller som Björn Tordsson uttryckte det: ”In-
dividualiseringen av friluftslivet bryts genom 
att erbjuda motsatsen, och först då kan folk få 
uppleva helheten av friluftslivet.” 3

”En av vinsterna med 
ett individualiserat 
friluftsliv kan vara 

att var och en tar mer 
ansvar för sig själv, för 
sin utveckling och för 
sina ageranden ute i 

naturen.”

”Friluftslivets ideal: 
långsammare, djupare, 

varsammare, måste 
hävda sig gentemot 

idrottens ideal: högre, 
fortare, starkare”
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AKTUELLT/ KULTUR

När jag gick där i vårskogen förstod jag varför Sveaskog ville avverka. Den 
här skogen var ”mogen”. Tillräckligt gammal för att ge god avkastning, 
tillräckligt ung för att inga signalarter ska trivas. Med blicken sökte jag 
efter avvikande tickor, blommor, mossor och lavar, men fann inga. En bit 
längre bort lyfte en tjäder och försvann. Kvar stod jag med en klump i 

magen och undrade om det någonsin fanns hopp för en sådan skog.

Skogen, bolaget, 
bygden och kulturen

Text och foto: LOVISA LARSSON

Det var en gång en man i Tiveden som 
hette Thure. Thure Elgåsen, efter-
som gården hans hette så. Thure 
var konsthantverkare, han älskade 

naturen och särskilt varmt klappade hans 
hjärta för skogarna runt Stenkälla. Stenkälla 
är en kallkälla med förbindelse till sjöarna 
Stora Trehörningen och Unden, omgärdad 
av tre enorma flyttblock. Då, i krigstiden i 
början på 40-talet, var skogen hårt ansatt och 
när industrin vände blickarna mot Stenkälla, 
bjöd Thure in sin gode vän Greve Erik von 
Rosen till Tiveden. De vandrade till Stenkälla 
och Thure ska ha berättat varenda sägen han 
kunnat om varenda sten på vägen dit. Som 
om det hade behövts! Erik von Rosen blev i 
sanning hänförd av Stenkälla. Kanske var det 
dess trolska och mystiska dunkel. Kanske var 
det draperierna av mossa som täckte klipp-
blocken, grottorna, det mörka vattnet och 
de tungt suckande granarna runt omkring. 
Ingen idag vet exakt, men något bar von 
Rosen med sig tillbaka till Stockholm och 
till de högre kretsarna. Genom snabbt och 
skickligt agerande fick von Rosen och Thure 
stopp på avverkningsplanerna och Stenkälla 
blev naturreservat. Detta naturreservat, till-

sammans med två närliggande – Tärnekullen 
och lite senare också Trollkyrka, skulle komma 
att bli grunden till Tivedens Nationalpark. 
Sveriges minsta nationalpark, men en av de 
mest välbesökta. Både av svenska turister och 
turister nere från kontinenten.

TIVEDEN ÄR och har alltid varit långt 
mycket mer än bara den del som idag är 
nationalpark. För niohundra miljoner år 
sedan byggdes det upp väldiga spänningar i 
jordskorpan i detta område och det bildades 
förkastningar. I Tiveden möttes flera bergar-
ter och förkastningarna bildade ett rutnät av 
toppar och dalar – vilka långt senare slipa-
des av inlandsisen som också strösslade flytt-
block efter sig. Med andra ord är Tiveden en 
kuperad skog, som ofta beskrivs som sagolik 
och konstigt vore väl annars, i ett område 
där så stora krafter har varit i rörelse under 
så lång tid. Det är en skog som inte lämnar 
någon besökare helt oberörd. Varje sommar 
möter jag och mina kollegor människor som 
återvänder till Tiveden om och om igen. 
Människor som har en relation till skogen, 
myrarna, bergen och de ensliga torpen. Nu 
är inte det här en artikel som ska göra reklam 

för Tiveden som turistmål, men jag vill ge 
er läsare, som ännu ej varit här en förståelse 
för området. En förståelse som inbegriper att 
Tivedens Nationalpark bara utgör en liten, 
liten del av hela skogen, men med över 100 
000 besökare årligen.

För två år sedan började turistentreprenö-
rerna i området jobba för att få till en dialog 
med Sveaskog och Laxå kommun. Dialogens 
syfte var att få till stånd ett skogsbruk som 
var ”besöksvänligt”, alltså utan stora hyggen, 
körskador och täta slyskogar. Framförallt 
ville man från entreprenörernas sida få till 
en buffertzon runt nationalparken, med 
social hänsyn till omkringliggande turist-
anläggningar. Buffertzonen var inte tänkt 
att bli naturreservat – utan ett ekonomiskt 
skogsbruk med hyggesfria metoder. I februari 
2015 skedde det första mötet mellan turis-
tentreprenörer, Sveaskog och kommunen på 
Tivedstorp. Personligen var jag inte delaktig 
i dessa möten, men hade nära kontakt med 
människor som var det. Av det jag hörde från 
början kände jag mig lite hoppfull, men ju 
längre tiden led och ju mer information jag 
fick växte oron i magen som ogräs och kvävde 
hoppet. Dialogen var från skogsbolagets sida 

bara ett spel för kulisserna. Vid ett tillfälle 
hade jag ett sansat och trevligt telefonsamtal 
med planeringsledaren, efter vilket jag kunde 
konstatera att vi hade väldigt olika idéer om 
vad som var möjligt att genomföra. Vi disku-
terade ett av de aktuella områdena, Kyrksti-
gen. Planeringsledaren kunde området lika 
väl som jag och brydde sig om naturen, men 
avkastningskraven på bolaget satte käppar 
i hjulet för ett skogsbruk utan hyggen. De 
skulle bara genomföra en ”snällare” variant 
av kalhyggesbruk med några fler träd kvar 
på hygget. Vid Kyrkstigen sitter tolv snitslar 
märkta med ”kulturhänsyn”. Dessa träd är 
tänkta att bli högstubbar för att skydda stigen 
och en gammal kolbotten. Träden ska kapas 
för att inte blåsa ner och riva upp marken. 

I SAMMA VEVA som jag och mina kol-
legor våndades drog det ihop sig till redak-
tionsmöte för denna tidning, Väglöst. På väg 
från det redaktionsmötet satt jag och Lisa 
Behrenfeldt från redaktionen och pratade. 
Eftersom Lisa även är verksam i Skydda 
Skogen berättade jag för henne om Tiveden 
och en idé som hade dykt upp i mitt huvud 
om en skogsdemonstration i skogen och på 

sociala medier. Vi spånade loss och innan vi 
skiljdes åt hade vi tillsammans inte bara en 
plan, utan flera. Ett par veckor senare ringde 
Lisa upp mig och berättade att hon och 
klätteraktivisterna i Skydda skogen kunde 
komma och hjälpa till med att hänga upp 
en banderoll åt oss i skogen. Vi beslöt att de 
skulle komma dit i mellandagarna och däref-
ter spikade jag ett datum för 
skogsdemonstrationen med 
Tivedens hovfotograf – Janne 
Rickard. Sedan var det bara 
att börja lobba, med event på 
Facebook och genom anslag 
och kontakter. En kväll när 
jag satt på bussen upp till 
Hallsberg dök en skogsdikt, 
(”Om dessa träd …”) upp 
i huvudet och några dagar 
senare läste jag den för vänner 
och nybekanta på bytesmarknaden hemma 
hos Anders och Martha. Dikten fick bifall, 
likaså skogsdemonstrationen, vilken döptes 
om till Aktivitetsdag. Anders berättade för 
mig att Ekoturismföreningen i denna stund 
var på gång med en skrivelse till regeringen. 
Flera krafter var nu i rörelse och vi rörde oss 

mot samma mål. 
Skydda Skogen-aktivisterna dök upp till 

ett snötyngt Tivedstorp på annandag jul och 
under intensiva timmar tillverkade vi ban-
derollen. Den bestod av tre lakan som vi 
dekorerade med orden ”I en skog utan kal-
hyggen får alla plats”. Dagen därpå gav vi 
oss ut till skogen vid Kyrkstigen där vi skulle 

hänga banderollen. Det var 
kallt och bilen slirade i snön 
på väg uppför backen. Stor 
koncentration rådde då klätt-
rarna förberedde sin utrust-
ning och snart befann sig ett 
par av dem flera meter upp 
i tallarna. Medan vi jobbade 
körde ett fåtal bilar förbi. Ett 
par av dem saktade in och 
fastnade i backen så att vi som 
var kvar på marken fick putta 

loss dem. En av bilarna kom tillbaka några 
minuter senare och ut ur bilen klev Kristina 
Bäck, reporter på Natursidan.se. Hon ville 
nu skriva en artikel om oss och vi bytte kon-
taktuppgifter. En kort stund senare hängde 
banderollen på plats och vi drog oss tillbaka 
till Tivedstorp för lunch och utvärdering av 

”Flera krafter 
var nu i 

rörelse och vi 
rörde oss mot 
samma mål.”
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arbetet. 
Några dagar senare stod 

jag med hunden på Tived-
storps parkering och invän-
tade folk till Aktivitetsda-
gen. Dagen till ära var det 
10 grader kallt och väglaget 
halt och mer eller mindre 
plogat. Ändå samlades vi 
snart ett dussin personer 
på parkeringen och begav 
oss till Kyrkstigen där yt-
terligare ett gäng anslöt sig. 
Vi presenterade oss var och 
en med namn och varför vi 
hade kommit dit. Barnen 
sprang omkring och lekte i 
snön och de vuxna diskute-
rade skog. Själv satt jag och 
ansvarade för elden och njöt 
av att höra hur diskussio-
nerna gick. Såg hur vi kom 
samman. Jag läste återigen 
min skogsdikt ”Om dessa 
träd …”. Därefter gril-
lade vi pinnbröd och hade 
skogspicknick allt emedan 
Janne Rickards kamera 
rullade i bakgrunden. Fikat 
och maten tog slut, några 
behövde bege sig vidare, 
en annan hade för dåligt på 
fötterna. Då satte en av de 
lokala konstnärerna, Anna 
Bergström, upp ett leransik-
te på en av tallarna. En skogens skyddsande 
som vi döpte till ”Amazon”. Elden släcktes 
noga och eldstaden förstördes och spreds ut. 
Bara minnet, fotspåren i snön, enstaka kolbi-
tar och ett leransikte vittnade om att vi varit 
där. Vi gick därifrån och ingen av oss anade 
vilken stark effekt denna enkla skogspicknick 
skulle få.

FILMKLIPPET FRÅN Aktivitetsdagen 
hamnade snart på Facebook och i samband 
med detta började lokaltidningarna höra av 
sig. Snart hade vi artiklar i både Nerikes Alle-
handa och Sydnärkenytt. Kristina Bäck skrev 
flera artiklar om Tiveden och jag skrev en 
debattartikel till ETC. En Facebook-grupp 
bildades under namnet ”Kalhyggesfritt 
skogsbruk i Tiveden” och var på kort tid uppe 

i 200 medlemmar. Ekoturismföreningen och 
Naturskyddsföreningen gjorde varsin offent-
lig skrivelse till regeringen. I samband med 
media-vågen skapades uppropet ”Selfie för 
skogen” där människor skickade in en bild på 
sig själva och skrev om sin relation till skogen 
och hur de ville att den ska brukas i framti-
den. Uppropet skickades in till skogsstyrel-
sen, som bollade över ansvaret till Sveaskog. 
Därefter skickades uppropet vidare till reger-
ingen och fick gensvar. Facebook-gruppen 
och uppropet letade sig in på kommunkon-
toret i Laxå och till kommunchefen Harry 
Lundin och kommunalrådet Bo Rudolfsson. 
Tack vare opinionen och påtryckningar från 
Ekoturismföreningen fick de nu mandat att 
ta frågan om en buffertzon runt nationalpar-
ken till regeringsnivå. 

Under våren har opinionen hållits levande 

med hjälp av sociala medier. 
I slutet av februari målade 
medlemmar i ”Kalhyggesfritt 
skogsbruk i Tiveden”-skyltar. 
Dessa skyltar höll vi upp på 
olika platser och fotografera-
de, med syftet att lyfta frågan, 
”hur vill vi att Tiveden ska 
se ut i framtiden?” Hygge? 
Granplantage? Naturskog? 
Gammelskog? I samband 
med konstrundan gjorde jag 
och Anette Nilsson varsin in-
stallation på ett privat hygge 
(med markägarens tillstånd). 
Anette satte upp sin installa-
tion ”Till minne av ett träd” 
och jag placerade ut skyltarna 
i ”Skyltat för skogen”. Båda 
installationerna är väl synliga 
från vägen mellan Tived och 
Askersund. Skogsdikten som 
jag läste i vintras tog jag med 
mig upp på scen vid en del-
tävling i poetry slam (en po-
esitävling) och sedan dess har 
”Om dessa träd…” hörts både 
från scen och i radio. 

I SKRIVANDE STUND står 
vi inför ett avgörande möte 
i frågan om en buffertzon 
runt Tivedens Nationalpark. 
Fredagen den tredje juni, 
kommer två riksdagspoli-

tiker – Matilda Ernkrans (S), ordförande i 
miljö- och jordbrukstillskottet och Pernilla 
Gunther (KD) ledamot i näringsutskottet 
– till Tivedstorp. De kommer för att hålla 
ett seminarium med kommunen, Sveaskog, 
länsstyrelsen Region Örebro Län, Ekotu-
rismföreningen, lokala entreprenörer och 
allmänheten om besöksvänliga skogar. Blir 
vi hundra personer så har vi chans att få till 
en bra buffertzon. Blir vi trettio personer 
den dagen så kommer träden att falla som 
plockepinn och med tiden kommer Laxå 
kommuns största näring – turistnäringen – 
få ta konsekvenserna av Sveaskogs framfart. 
Den här frågan handlar huvudsakligen inte 
om unika naturvärden eller koldioxidsänkor. 
Den handlar om social hänsyn. Hänsyn till 
en glesbygdskommuns hårt arbetande entre-

Kom min vän!
Kom gör dig till rätta.
Om dessa träd, 
om dessa träd ska vi berätta!

Vi kan inte stanna i stugorna
Va’ snälla och gnälla
för så länge vi smyger
kan de fortsätta fälla träden.
Nej, vi måste ställa oss upp
Ja, vi måste ställa krav!
För det är Tiveden som lider
när grenarna bryts av

De måste fatta, fatta vad vi menar
innan de har kapat alla stammar, alla grenar
vänt på alla stenar
och ingenting finns kvar
finns kvar som förenar
det gyttret och de stubbarna 
från träden de tog
med den floran och den faunan
som en gång var en skog

Ska Sveaskog få göra tabberas? 
Göra Tiveden till en granplantage?
Säg, hur ska vi nånsin komma överens
när bolagen gör som de vill
utan att det får nån konsekvens?

Vi måste visa att det finns alternativ.
Visa på att vi har ett driv
och att det de gör idag
påverkar våra liv
imorgon, låt dem se det
från våra perspektiv!
När orden inte räcker
måste en va’ kreativ.
Vår konst kan verka barnslig,
fåfäng och naiv
Ett skämt, men det är allvar
–inget tidsfördriv

Så kom min vän!
Kom gör dig till rätta.
Om dessa träd, 
om dessa träd ska vi berätta!

Under februari månad höll Kulturhuset/
Stadsteatern i Stockholm en utställning och 
en samtalsserie med utgångspunkt i boken 
”Det som en gång var” av Helena Granström 
och Marcus Elmerstad. Boken ställer i både 
text och bild frågan: Hur kan vi människor, 
med den kunskap vi i dag besitter, acceptera 
att vi rör oss mot en oåterkallelig förstörelse 
av vår egen livsmiljö? Här samspelar texter 
om politik, teknik, ideologi och biologi med 
svartvita foton av hotade naturmiljöer runtom 
i Sverige, bl.a. Ojnareskogen. (Källa: Kultur-
huset/Stadsteaterns hemsida)

prenörer. Hänsyn till turistens upplevelse av 
svensk natur. Hänsyn till en levande lands-
bygd. Med dessa hänsyn följer naturvärdena 
och den biologiska mångfalden automatiskt 
som en bonus. Än en gång är flera starka 
krafter i rörelse genom Tiveden. 3

Fotnot: Under seminariet den 3/6 sa Sveaskog 
ja till den föreslagna buffertzonen på2000 ha 
(och en arbetsgrupp från flera instanser har 
tillsatts.

Det som en gång 
var

Mitt i kråksången

Systrarna Märak, 
Sofia Jannok och 
Hanna Sofie Utsi

I USA hade staden Lancaster så stora 
problem med kråkor att det planerades 
massförgiftningar av fåglarna. Men en 
liten grupp fågelvänner började testa 
alternativa metoder för att skingra 
kråkorna, fyrverkerier, signalpistoler och 
attrapper. Till slut lyckades de få kråkorna 
att flytta till ett område utanför staden. 
Nu, 10 år senare, anordnar Lancaster 
en årlig kråkfestival under en månad(!) 
med konstutställningar, kråktema på 
restaurangerna och kråkmaskerad. (Källa: 
Natursidan.se)

Praktexempel på svenska artister som an-
vänder sig av sin konstgren för att föra fram 
politiska budskap. Sofia Jannok tar alltid 
med miljöpolitiken och samernas rättighe-
ter upp på scen mellan och i låtarna. Likaså 
hör vi systrarna Märak – Maxida, musiker 
och producent, Mimi, estradpoet. Båda 
systrarna, liksom Hanna Sofie Utsi, är starkt 
förknippade med gruvprotesterna i Gàllok, 
ett planerat dagbrott mitt i renbetesland. 
Systrarna Märak kunde vi i vintras följa på 
SVT i dokumentärserien ”Sàpmi sisters”. 
(Källor: Sveriges radio P2 dokumentär 13/3 
2016, SVT)

Om dessa träd ska vi berätta

Natur + kultur = sant
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Det var kanske en lite galen idé från 
början. Inför kursen skickade ar-
rangörerna från studieförbundet 
NBV ut lite information för att vi 

skulle få en inblick i vad överlevnad handlar 
om. En länk till en film där en amerikansk 
familj kapsejsar med sin båt i ett vintrigt 
Alaska och överlever helt utan mat och utrust-
ning i flera veckor. En annan länk till Försva-
rets överlevnadshandbok där man bland annat 
kan läsa: ”Du kan samla in myror genom att 
lägga ett föremål på myrstacken. Då kommer 
myrorna genast för att ta hand om detta. Eller 
också kan du helt enkelt lägga handen på myr-
stacken och slicka av myrorna.” Sedan följer 
en lång beskrivning av hur man kan samla in 
myrägg, som är näringsrika och ”kan vara av 
betydande kvantitet”. 

Vi äter inga myror under den här kursen. 
Men vi funderar mer eller mindre allvarligt 
på hur mycket näring spindlar och grodor 
innehåller, och när/om det är moraliskt för-
svarbart att äta upp sin hund för att överleva. 
Min femåring matar jag konstant med godis.  
Henrik Toresson, vår ciceron, berättar att det 
enda han verkligen lyckats äta sig mätt på är 
kokt islandslav smaksatt med blåbär. Några 
blåbär finns ju inte än, men vi testar islands-
laven. Lite slemmigt och ganska smaklöst. 
– Kan jag få en till? säger femåringen. 

Men jag ska försöka berätta om kursen i 
kronologisk ordning. Vi samlades vid Lugnets 
sportanläggning, i utkanten av Lugnets natur-
reservat, en lördag klockan 13. Det visar sig 
att halva gruppen hoppat av i förväg. 
– Nu är det bara de hårdaste kvar, säger Carl 
Wiking från NBV.

VI ÄR SEX PERSONER, varav två ledare. 
Plus en glad hund. Vi lämnar hästtävlingar 
och helgflanörer bakom oss och slår oss ner i 
en solig backe. Här får vi en första genomgång 
på lämpliga växter att stoppa i sig. Daggkåpa, 
lomme, späda björkblad och andra läckerhe-
ter. Sedan får vi tälja varsin ”grävpinne” och 
samla in rötter från hundkex och maskros. 
Henrik Toresson hittar något att berätta om 
i varje krök. Vi märker snabbt att han sitter 
inne med otroligt mycket kunskap. Vi går 
förbi några kacklande höns in på en gård där 
vi fått tillstånd att vara. Här ska vi lära oss 
att känna igen nyttiga ogräs. Brännässlor till 
exempel. En av deltagarna, Louise, har lovat 

sig själv att prova ALLT det här dygnet. Men 
hon är skeptisk. 
– Det är bara att stryka brännhåren åt samma 
håll några gånger, så här. Hårdare och hårdare. 
Sedan maler man ner bladen till en liten boll. 
Då har allt brutits sönder och den bränns inte 
längre, säger Henrik och föregår med gott 
exempel genom att stoppa in en stor boll 
i munnen. Femåringen är inte långt efter. 
Louise testar hon också, men lyckas bränna 
sig innan bladen kommit in i munnen. Då är 
kärleksört och kirskål trevligare bekantskaper. 

VI FYLLER PÅ våra vattenflaskor i en bäck, 
och börjar följa den nedströms.
– En bäck leder nästan alltid till civilisation, 
dessutom riskerar man inte att gå i cirklar, 
säger Henrik.
– Annars kan man lyssna på högtalarna, säger 
Louise cyniskt. 
Vi har inte kommit längre bort från Lugnet 
än att man hör rösten som maler på om de 
pågående ridtävlingarna. Men Henrik gör vad 
han kan för att få oss att ta det här på allvar. 
Han ser lite besviken ut när vi en efter en 
erkänner att vi tagit med både det ena och det 
andra som inte stod på utrustningslistan inför 
kursen. Ett sent inköpt festivaltält. Havregryn 
att koka gröt på. Yxa, sesamkakor och tepåsar. 
Det ska visa sig att han själv faktiskt packat 
ner en ”tarp”, alltså en presenning som man 
spänner upp mellan träden. Planen var att 
sova under en gran, men när regnet börjar 
falla framåt kvällen är vi hemskt tacksamma 
för tarpen. 
– Mysigt! säger femåringen och kryper ner 
med sitt gosedjur i dubbla sovsäckar. 

Innan sovdags ska vi laga middag. Vi befin-
ner oss i ett naturreservat och får inte elda hur 
som helst, utan håller oss till en iordningställd 
grillplats.
– Nödvärnsrätten ger oss rätt att göra det 
mesta om vi kan bevisa att vi gör det för att 
överleva. Men jag tror vi skulle få svårt att 
bevisa det i det här fallet, säger Henrik. 

Vi tänder en fnösketicka, om det nu hade 
funnits mygg, och kokar våra rötter. Sedan 
fyller vi på med allehanda grillmat, något 
som faktiskt stod på utrustningslistan. Vi är 
ju trots allt nybörjare. Femåringen börjar se 
mer än lovligt slak ut, och vi skippar kvällens 
teoripass. Istället kryper vi in under tarpen 
och lyssnar på regnsmattret. Hon somnar 

på två sekunder och sover som en stock till 
klockan sju. 

– MAMMA, VI KANSKE kan ligga kvar 
här tills det slutar regna? säger femåringen, 
när det blivit dags att gå upp.
– Ja … det hade varit skönt. Men det kommer 
nog inte att sluta regna, svarar jag och krång-
lar på oss båda våra sjöblöta regnkläder. Vi 
återvänder till eldstaden och Henrik visar hur 
man ska preparera en näverbit för att den ska 
bli lätt att få fyr på med ett tändstål. Jag tänker 
att man kanske inte alltid har ett tändstål i 
fickan, exempelvis om man skulle överleva en 
flygkrasch. Henrik har naturligtvis svar på tal:
– Vid en flygkrasch kan man använda batte-
rierna från flygplanet. Vi testade med bilbat-
terier på en kurs en gång, och det fungerade, 
säger han entusiastiskt. 

Louise har inte sovit en blund på hela 
natten. Hennes hund fryser och ser ömklig 
ut.  Festivaltältet har hon slängt i vredesmod, 
det läckte in redan innan hon gick och lade 
sig. Nu vill hon bara hem. Ulrika blev den 
enda som sov under en gran. Marken sluttade 
och så fort hon kom för långt från stammen 
regnade det på henne. Hon följer med Louise. 

Henrik fortsätter tappert att berätta om 
fler sätt att orientera sig i terrängen när man 
är vilse. 
– Överlevnad handlar till väldigt stor del om 
psyke. Bestämmer man sig för att inte dö så 
kommer man inte att dö, säger Henrik.
Det tröstar inte femåringen som till slut har 
tappat modet i blötvädret. Nu vill hon inte 
mer. 
– Mamma, nu har du sagt typ fem gånger 
att vi ska åka hem men du kommer ju aldrig, 
konstaterar hon argt. 
Jag kapitulerar. Det som inte redan var blött 
blir blött när jag försöker få ner packningen 
i ryggsäcken. Vi vandrar långsamt mot bilen, 
som jag förutseende låtit min man parkera 
några hundra meter bort (men det har jag 
inte berättat för femåringen förrän nu). Jag 
blir nervös över att jag sabbat hennes frilufts-
intresse för alltid och att hon bara ska minnas 
den här sista timmen. Men när vi sitter på 
Lugnets restaurang och äter mjukglass skiner 
hon som en sol. Mäkta stolt. Med rätta. Det 
är inte alla femåringar som borstat tänderna 
med björkkvist och kåda. 3

FÄRDMINNE

Text och foto: ERIKA HAGEGÅRD

Mycket godis och 
lite maskrosrötter 
Kursen i överlevnad var inte alls barnanpassad och regnet öste 

envist ner hela helgen. Det där dygnet i Faluskogarna blev en minst 
sagt minnesvärd upplevelse för Erika och hennes femåriga dotter. 

Men de överlevde, och nu är de redo för nya utmaningar.

Planen var att sova under en gran, men när regnet börjar falla framåt 
kvällen är vi hemskt tacksamma för tarpen.

Naturlig tandborstning med kåda och björkris.
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STICK OCH BRINN – Praktiska tips för livet på färd

En tältbastu är ett spännande projekt och en fantastisk upple-
velse att dela med sina friluftsvänner. Tältbastun värms genom 

att vatten stänks på glödheta stenar inne i ett lågt tält (ju 
mindre tält, desto effektivare uppvärmning). Det blir en form 

av ångbastu med stark naturkänsla.

Heta stunder 
bygg en bastu på färden

Text och bild: ANNELIE HILMERBY

Något som är speciellt med tältbastu-
badande är att en inte kan springa 
ut och in hur som helst. De som 
bastar sitter i en ring runt en grop 

där de heta stenarna ligger. För säkerhets 
skull kryper alla lugnt och i tur och ordning 
in och sätter sig på sina platser – och sitter 
där tills de gemensamt har bestämt att det är 
dags för en svalkande paus. För att spara på 
värmen undviker en att ta paus allt för ofta, 

så det gäller att komma överens om en lagom 
rytm i badandet. Detta ger en speciell prägel 
åt tältbastandet. Det är verkligen något att 
göra tillsammans, en övning i lyhördhet och 
samarbete.

En tältbastu är enkel att bygga men kräver 
en viss arbetsinsats. Platsen är viktig. Se till 
att bastun ligger nära vatten och att marken 
är plan och skön att sitta på. Undvik rödmy-
rebon! Det kan t.ex. vara bättre att ha bastun 

i strandsanden än att ha den i gräset ovanför..
Bygg först en stomme av tunna, långa 

slanor. Slå ner en liten pinne i marken där 
ni vill ha mitten på er bastu. Mät med hjälp 
av ett snöre upp en cirkel på marken så stor 
som ni vill att bastun ska vara.

I mitten av cirkeln gräver ni en grop där 
de heta stenarna ska läggas.

Stick ner åtta slanor med jämna mellan-
rum längs cirkeln. Surra ihop slanorna två 

” När vattnet stänks 
över stenarna sprider 

sig ett varmt och 
fuktigt moln inne 
i det lilla rummet, 
som får kropp och 
själ att slappna av.”

och två till bågar tills alltsammans bildar en 
kupolform. Sätt fast en slana som en ring runt 
hela kupolen. Se till att den i höjdled sitter så 
att det går att krypa under den något så när 
bekvämt. Täck kupolen med duk eller presen-
ning. Knyt inte fast duken, lägg hellre t.ex. 
träklabbar på den som tyngder längs kanterna. 
Det ska vara dragfritt men möjligt att snabbt 
ta sig ut åt alla håll. Gör en dörr som går lätt 
att öppna och stänga.

Bygg en rejäl eldstad utanför och lägg i 
denna upp en hög med stenar som är cirka 
10 cm i diameter. Elda en stor brasa runt och 
ovanpå stenhögen. Elda så länge att stenarna 
blir glödande.

Se till att det finns flera kärl med vatten 
inne i bastun, viktigt i händelse av brand/
brännskada!

När stenarna är glödheta, lyfts de från 
eldstaden till bastun med hjälp av grova trä-

klykor.
Dags att krypa in och sätta sig! När vattnet 

stänks över stenarna sprider sig ett varmt och 
fuktigt moln inne i det lilla rummet, som får 
kropp och själ att slappna av. Gemenskapen 
kring byggandet och badandet, ger en fin 
känsla av omsorg, att skapa ett gott liv med 
enkla medel och ta hand om varandra. 3
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KRÖNIKAKRÖNIKA

Medan vissa människor helst inte 
sätter sin fot utanför markerad 
led, och minimerar sin utetid så 
länge inte temperaturen är behag-

lig och solen skiner, så är jag ofta den som 
inte vill gå in. Som kan känna sig instängd av 
husväggar och som är rätt så ointresserad av 
städer. Hur kommer det sig, att jag och alla 
andra naturälskare blev som vi blev?

Orvar. Många gånger tänker jag att det för 
min del var Orvar. Hunden som under min 
ungdom tvingade mig ut på promenader i alla 
väder, dag som kväll som natt. I svarta höst-
stormar med vågrätt regn, i vinterns bistra vita 
kyla men också under dagsljusa nätter i juni. 
Den glade Orvar som fick mig att uppleva 
och så småningom verkligen uppskatta att 
vara ute i alla väder. 

En av mina visioner och mål i livet har 
blivit att värna det jag älskar allra mest, däri-
bland naturen, vars existensformer ständigt 
står på spel. I mitt stilla sinne låter ekvationen 
logisk för alla: det du älskar värnar du. Men 
nutidens religion är vetenskapen och i dess 
namn ska allt beprövas, så också detta. När 
det var dags för mig att välja examensarbete 

på psykologprogrammet våren 2015 tog jag 
mig frågan an. 

ARBETET FICK TITELN Skogen i våra 
hjärtan. Det kom att handla om samband 
mellan vilka värderingar, erfarenheter och 
emotionella band vi har till skog och natur, 
liksom attityder till naturresursutnyttjande 
och allemansrätt. Resultatet visade, föga för-
vånande, att fler erfarenheter av att vara i 
naturen gör att vi känner starkare emotionellt 
för den. Det visade också att personer som 
vuxit upp på landsbygden har starkare emo-
tionella band till naturen, och att närheten 
till natur i vardagen har stor betydelse. Tidi-
gare forskning har visat att naturupplevelser 
under barndomen varit viktigast för att pre-
dicera hur en som vuxen känner för naturen. 
Men i denna studie visades att upplevelser 
under vuxen ålder betyder något mer. Slut-
ligen bekräftades idén att vi är mer benägna 
att värna om natur och allemansrätt om vi 
har starkare känslomässiga band till naturen. 

Så har vetenskapen fått stärka det vi in-
tuitivt förstår. Och jag kan inte längre nöja 
mig, vara tyst och acceptera. I 

dessa tider av ökande urbanisering gör vet-
skapen om närhetens och landsbygdsboen-
dets betydelse mig oroad. Fler och fler får 
längre och längre till naturområden som blir 
svårtillgängligare och inte en självklar del av 
vardagen. Vetskapen förenar med ett ansvar, 
min röst måste kämpa för de gröna oaser som 
finns i tätorter liksom för möjligheterna till 
en levande landsbygd. 

Det bästa av allt är ändå, att ett sätt att 
värna och stärka naturens position är att göra 
det jag tycker om allra bäst. Att vara ute, i 
det gröna, bruna, grå fantastiska landskapet, 
i sällskap med andra. I naturupplevelserna 
ryms känslor som skapar och förändrar våra 
attityder. Alla ni som är som jag, gör en insats, 
ta med er några fler ut då och då, unga som 
gamla. Och framförallt kanske människor 
som kommit till Sverige på senare tid. För 
både ditt, andras och naturens bästa. 

Om du vill läsa examensarbetet i sin helhet, gå 
in på följande länk http://www.diva-portal.se/
smash/get/diva2:821634/FULLTEXT01.pdf, 
eller googla ”Skogen i våra hjärtan, Agnemo”.

Skogen i 
våra hjärtan

MAJA AGNEMO bor i Umeå, Västerbotten 
och arbetar som psykolog i en rehabträdgård 
där utmattade söker läkning och erbjuds möj-
ligheter till kravlös aktivitet. 

BREVLÅDAN

Gör det själv!
Saknar du kartfodral, lägerskor eller 

kök till sommarturen? Gör det själv! 

På http://andersj.se/ finns många bra 

beskrivningar på såväl mjuka som 

hårda friluftsprylar att tillverka själv. 

Glada hälsningar Maria Ferm

Rädda nattågen!
SJ har beslutat att sluta köra reguljära 
nattåg till Jämtland. Inom kort ska de även 
utreda övriga nattåg till norra Sverige. Alla 
som är lika förbannade som vi över SJ:s 
idiotbeslut och som vill kunna fortsätta åka 
hållbart genom Sverige kan skriva på STF:s 
namninsamling för att behålla nattrafiken 
norrut på http://www.raddanattagen.se/ 

Gratis kartor
Sedan tidigare har Lantmäteriet lagt ut digitala ter-
rängkartor gratis på sin webbplats. Detta har nu 
utökats med fjällkartorna. Det finns både en tjänst 
för att utforska dem online direkt på datorn och 
möjlighet att ladda ner filer för att öppna i GIS-
program på datorn. Flera gratis GIS-program finns 
att ladda ner från Internet, exempelvis QGIS. 
Filer för nedladdning hittar du om du går in på 
www.lantmateriet.se, klickar dig in till kartor och 
vidare till ”öppna data”.  Direktlänk till onlinetjäns-
ten är https://kso.etjanster.lantmateriet.se/
Emma Björk

Ekofilosofi på Hola 
folkhögskola

För dig som vill lära dig mer om de stora 
miljö- och framtidsfrågorna, relationen män-
niska - natur - kultur och teknikens begräns-
ningar. Kursen är på halvtid, CSN-berättigad 
och startar hösten 2016. Det är träff fredag – 
söndag fyra gånger per termin och resten läses 
på distans. Läs mer på www.hola.se eller ring 
Linda Nordström 070-254 11 48

Friluftsliv i Mörkret
Gillar man riktiga skogar och ödemark finns det många pärlor 
i trakterna runt Mörkret vid Fulufjällets nationalpark.
För den som inte bor ute finns vandrarhemmet Fulufjällsgår-
den. En spännande plats att besöka är Skärvallen som ligger 
ungefär 5 km sydost om Mörkret i ett område med myrar och 
gamla tallar. Här bodde och levde en gång för inte så länge 
sedan människor i väglöst land. Området bjuder på både fina 
skogar och närhet till fjället. 
Per Lissel
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