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När jag fått mina alldeles egna långfärdsskridskor i julklapp räckte inte tålamodet längre än 
till juldagen. Hela familjen delar isintresset så vi trotsade de varma plusgraderna utomhus och 
for till jämtländska Näkten. Det var med skräckblandad förtjusning vi gled fram tillsammans 
på den vattentäckta isen, som om vi vore mitt ute på öppna sjön. Sällan uppskattar jag hem-
matrakterna som så exotiskt fascinerande som i dessa stunder. Att snabbt sväva framåt med 
den ständiga soluppgången/solnednedgången som utsikt över mig och den steniga sjöbotten 
som utsikt under mig. Nordlig vinter är det vackraste som finns.

Text och foto: Sara Ling
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”I MÖRKA LAND, långt från stadens brus, i 
snötyngda granskogars famn. Där månen sprida sitt 
bleka ljus, mellan grenars skuggor på skidåkare utan 
namn. Tre stycken är de som tysta genom lössnön 
glider, till bruset av snökristaller likt svallvågor från 
två par skider.  Den första är gammal, den andra 
är ung, den tredje hör ännu ej till denna världen.”

DEN BÄSTA TIDEN för sagor är tiden runt elden 
och nog är det mysigt att plocka fram en god bok 
för högläsning, men varför inte skriva en själv? An-
tingen sitter du hemma på kammaren, innan färden 
och knåpar ihop en historia, eller så improviserar 
ni fram en tillsammans. Det finns flera olika knep 
att ta till för att få till en bra historia. Den klas-
siska sagan börjar ofta med en presentation, ”Det 
var en gång …” eller en stämning som i exemplet 
ovan. Därefter följer någon form av konflikt eller 
problem som karaktärerna ställs inför. I gamla sagor 
upprepas gärna samma procedur, men med olika 
utgång beroende på karaktärernas agerande. Detta 

moment två kan med fördel upprepas i olika varian-
ter innan upplösningen och sagans slutskede. Dessa 
byggstenar hjälper berättaren att behålla tråden i 
sagan, men det beror ju på vilken känsla en vill åt. 
Kanske behöver sagan inget ordentligt slut?

VI HAR NOG alla använt oss av den mer skruvade 
stafett-varianten, då den första skriver en mening 
och skickar över till nästa, som skriver, viker bort 
det den första skrev så att nästa medförfattare bara 
har en mening att utgå ifrån. En annan variant 
går ut på att deltagarna i gruppen ritar varsin bild, 
det behöver absolut inte bli snyggt, och sen hjälps 
gruppen åt att berätta med dessa bilder som bas. 
Ännu roligare blir det om en blandar in händelser 
från färden. Tänk efter, var där någon som gjorde 
en riktigt snygg vurpa i backen? Spillde ut kaffet? 
Eller den där haren som korsade stigen före lunch!? 
Går det att få in det någonstans? Bara fantasin sätter 
gränser.

MEDAN VI TITTAR BORT
Ett konstigt spår och okända dofter. Bäst 
att kolla vem som har traskat in i mitt 
revir. Underlig pinne. Jag ska nog hålla 
mig undan! Kanske upptäcker du tass-
avtrycken efteråt? 
Bild: Evelina Håkansson

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

Redaktion:
Lisa Behrenfeldt (ansvarig utgivare), 
Lovisa Larsson, Alma Bågefalk, Katinka 
Johansson, 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

KLEO BARTILSSON
Är självhushållare, lönear-
betare, illustratör, handar-
betare och naturnörd. Fasci-
neras av detaljerna i naturen 
– hur harkranken håller sina 
ben, mönster i isen, färgen 
på en domherres bröst. 
Hennes friluftsliv handlar 
oftast om att långsamt ta 
sig fram på bekanta och 
obekanta platser, att iaktta 
allt det stora och lilla som 
händer där. Varje plats har 
sitt äventyr! I det här numret 
har hon ritat baksidan. 

HENRIK HALLGREN
Henrik är initiativtagare till 
Lodyn, en tankesmedja för 
ekopsykologi, naturvaken-
het och aktivism. Han är 
verksam som sagoberättare 
och författare. Henrik tycker 
om att ströva i de filosofiska 
och påtagliga gränslanden 
mellan mänsklig och annan 
natur. I skogen kan du se 
honom spåra, smyga och 
drömma tillsammans med 
träden. I detta nummer 
skriver han om jordens rät-
tigheter och ekopsykologi. 

Sagoskapande
Text och bild: LOVISA LARSSON”En sak jag ska inte glömma, aldrig”, 

säger Mahmud. ”Det var igår, vi hade 
åkt upp till det här berget (vi som var 
med börjar skratta så snart vi förstår 

vad han ska berätta) och mina skor, nej vad 
heter det, skidor, de gick ner själva! Vi var högt 
uppe, jag kan inte gå ner utan skidor, jag tänkte 
hur ska jag göra? Jag hoppade över mina skidor 
såhär”, säger han och visar med armarna hur 
han kastar sig efter skidorna. ”Jag har tagit mina 
skidor. Det var kul!”

DET ÄR SISTA kvällen på Äventyrsgruppens 
sportlovsresa till fjällen och alla berättar sitt 
bästa minne från veckan. Jag är helt uppfylld 
av all glädje i gruppen. Sedan jag började med 
att ta ut nyanlända ungdomar i naturen har 
jag tänkt att jag vill ta med dem till fjällen på 
vintern. För att det är världens roligaste grej 
att få vara ute i snön och att åka skidor. Och 
för att jag vill att alla, nyanländ eller inte, ska 
få chansen att upptäcka det. Att fara iväg från 
vardagen, ta sig an en utmaning, ha naturen 
runtomkring och träffa vänner – det funkar! 
Innan vi ska fara hem till Stockholm skidar 
jag över snön som gått från nyfallet puder när 
vi kom till sträv skare och tänker att det är de 
själva som har skapat alla sina glada minnen 
den här veckan. Tillsammans. Det jag har gjort 
är bara att ge dem förutsättningar för det. 

I det här numret av Väglöst handlar det om 
att dela med sig. Om Matti till exempel som 
kör hundspannsturer hela vintrarna, om Cecilia 
som ägnar nästan all sin tid åt att hennes vand-

rarhemsgäster ska få en fin upplevelse och om 
Linda som tar med sin bäbis i en pulka på fjället. 

Det är mycket jobbigare att planera en skid-
resa för 12 nybörjare än att fara ut med erfarna 
vänner. Det är stort besvär att kånka allt ett litet 
barn behöver på tåget till fjällstugan, och om 
en driver ett vandrarhem går det bara mycket 
sällan att stänga för att ge sig ut på en egen 
utflykt en solig dag med perfekt skidföre. Det 
tar tid och energi, men det är tusen gånger värt 
besväret. Vanliga vardagsäventyr blir värdefulla 
på ett annat sätt med nya upptäckare vid sin 
sida. Cecilia beskriver känslan att äta middag 
inne i en igloo tillsammans med dem som själva 
byggt den som magisk. Och jag blir otroligt stolt 
över att Mahmud som inför skidresan oroligt 
frågade: ”alltså om det är jättejobbigt med snö 
och kallt och att åka skidor, kan jag åka hem 
då?” redan i somras började prata om att han 
längtade till vintern. (Vill du se när han kastar 
sig efter skidorna finns det förresten förevigat i 
filmen om resan. Sök Adventure group+Pedro 
på Youtube.) 

HELA VÄGLÖST HANDLAR egentligen 
om att vi vill dela med oss av det som vi älskar. 
Det är mycket jobb att göra en tidning, men 
när vi berättar om olika personer och deras 
äventyr, ger tips och plats åt olika funderingar 
är det för att vi är övertygade om att det också 
kan inspirera andra. Så håll till godo, nu är det 
äntligen vinter igen!

/Lisa Behrenfeldt
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Slädfärd i 
Sápmi

FÄRDREPORTAGE

Text och foto: MATTI HOLMGREN

DAG 1: MOT FJÄLLEN
Jag plockar upp snöankaret och sätter det på 
plats på släden. Hundarna står oroligt och 
spänner i linorna. I något av spannen bakom 
mig, gnäller ett par av hundarna till i sin iver 
och jag hojtar åt dem att vara tysta. Stina, min 
kollega och partner vinkar att allt är okej med 
alla. Samma stund som jag ger mitt startkom-
mando, kastar sig de åtta siberian huskyerna 
i mitt spann framåt, med all sin kraft. Släden 
skjuter fart. Spann efter spann glider ut på 
sjön likt ett pärlband bakom mig. Fyra gäster, 
28 vältränade slädhundar och jag. Färden har 
börjat.

Vid lunchelden möter vi en vän, Juoha, 
som trött svänger in sin nerisade skoter vid 
vår lägereld. 
– Det är tungt. Mycket snö och massor av 
vatten på isarna. Räkna inte med att komma 
fram, rapporterar han från sin färd längs med 
leden. Vi delar en panna kaffe och lite mat 
med honom. Ensam i obanad terräng med 
en skoter är detta ingen lätt puck att ta. För 
vår del innebär det att vi förhoppningsvis 
kan hitta delar av hans skoterspår och följa 
det. Snöfallet tilltar liksom den svaga vinden 
som sakta sopar igen spåren under den kom-
mande natten. Ovissheten är ofta en del av 
livet här ute.

DAG 4: KALLT SOM DEN
Stugorna på Kungsleden har ännu inte öppnat 
så vi får förlita oss till våra tält. Vår nattcamp 
slås upp vid en liten ofrusen bäck där vi kan 
ta vatten. Snön är mjuk och snöskor ett måste. 
Hundarna tas om hand, tälten kommer upp, 
slädarna packas ur och temperaturen sjunker. 
Den sjunker faktiskt väldigt mycket.

Under middagen kan jag knappt se gäs-
terna som sitter i andra änden av stortältet. All 
vår utandningsluft blir till frostdimma inne 
under duken. Vi känner alla hur kylan letar 
sig in igenom våra skor och kläder. Bensin-
köket dundrar febrilt och sprider lite värme 
medan kvällsteet kokas. Med jämna mellan-
rum är vi uppe och går för att hålla oss varma. 
Norrskenet flammar oberört hela kvällen på 
himlavalvet och in över fjällen.

Detta visar sig i efterhand, bli årets i sär-
klass kallaste upplevelse för oss alla. Tempe-
raturen sjunker till strax under -40 °C vilket 
i sig inte är onormalt. Kombinationen av den 
lösa snön som gjort att vi blivit svettiga, hög 
luftfuktighet i tälten och så vidare, har bi-
dragit till att ingen av oss sovit speciellt bra 
under natten. Jag imponeras över mina gästers 
attityd. De har inte heller haft en bra natt, 
men ändå är de förhållandevis positiva! Detta 
är min hemmiljö. För många av mina gäster 
är detta, norr om polcirkeln, ett mycket kargt 

och främmande vildmarksområde. De måste 
rimligen känna sig betydligt mer utsatta än 
jag.

DAG 6: TREDJE ÄLVDALEN
Med full kraft på slädarnas bromsar rör sig 
kolonnen av hundspann utför den långa 
fjällsidan ner mot Saltoluokta fjällstation. 
Hundarna trycker alla på rejält i selarna. De 
vet mycket väl vart vi är och vart vi har varit 
på väg, under de senaste 220 kilometrarna, 
sedan vi lättade ankar i Jokkmokk.

Strax nedanför trädgränsen vid stora Lu-
leälvens strand ligger den gamla byggnaden. 
Saltoluokta fjällstation är en riktig pärla med 
bra restaurang, bastu med fjällutsikt och det 
är alltid trevligt folk som arbetar här. Under 
de senaste 15–20 åren har detta varit min 
utgångspunkt under vårvintrarna. På något 
vis mitt andra hem.

DAG 12:  DET DRAR IHOP SIG
Vinden ökar och den lösa snön rivs upp i 
luften. Sikten försämras allt eftersom och 
spåren suddas ut. Emellanåt kan jag inte ens 
se den sista av mina gäster. Hundarna arbetar 
fokuserat vidare med sänkta huvuden längs 
den kryssmarkerade leden. Snön fastnar på 
läsidorna av hundarna och selarna får is-
klumpar. Några gånger per timme ankrar jag 

För gästerna är detta en vecka i svenska Lappland. För mig och 
flera av hundarna kommer det att bli en färd på omkring två 

månader, med nya grupper varje vecka. Mitt jobb och mitt liv. 
Två månader utan att komma hem till torpet.
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spannet stadigt och går tillbaka för att checka 
av gästerna. De är glada, sammanbitna och 
spända. En blandning av respekt, nyfikenhet 
och förståelse över att detta är ingenting som 
vem som helst får uppleva. Allt är vitt. Uppåt, 
åt sidorna, nedåt, framåt och bakåt. Ljudet 
från vinden som sliter i kläder och slädkapell 
är påtagligt och kan stressa de flesta. Tillsam-
mans hjälper vi hundarna så gott vi kan och 
kör sakta men säkert framåt. 
Kryss efter kryss dyker upp ur 
snöstormen. Kryss efter kryss 
kommer vi allt närmare den 
lilla stugan där vi skall över-
natta. Kryss efter kryss av en 
vit upplevelse där man förstår 
sin litenhet. Kryss efter kryss 
mot den efterlängtade enkla 
men värmande vedkaminen.

DAG 28: MOT SAREK, 
MEN FÖRST KAFFE
Vi är på väg mot Sareks na-
tionalpark. Solen lyser från en i det närmaste 
klarblå himmel. Det är vindstilla och bar-
fläcken känns riktigt varm. Hundarna ligger 
utsträckta på skaren medan vi lutar oss tillbaka 
mot det skönt doftande kråkbärsriset. Dofter 
som påminner mig om den tid då snötäcket 
inte är en självklarhet.

De torra videkvistarna äts upp av de små 
flammorna som sakta värmer den sotiga kaffe-

pannan. Vattnet kokas först upp och sedan 
läggs två eller tre nävar riktigt kokkaffe på. 
Allt kokas om och lukten får smaklökarna 
att reagera. Det är finväder på fjället och idea-
liskt för kaffekok och då får även Sarek, utan 
minsta tvekan, vänta!

DAG 33: LODJUR
Plötsligt kommer en kille inspringande i 

stugan. 
– Nu, nu är det där ... lodjuret 
alltså. 

På några sekunder, töms 
stugan på folk. Alla springer 
tvärs över den lilla frysta älven 
och upp på strandbrinken på 
södra sidan. De öppna jackor-
na och oknutna skidpjäxorna 
på folket slänger och far. Här 
har några andra gäster hållit 
utkik i sina tubkikare mot 
fjällsidan under några dygn 
och nu kommer resultatet.

Lodjuret sitter uppe på ett stort stenblock. 
Under närmare timmen kan vi i omgångar 
titta på det magnifika djuret. Katten vet utan 
minsta tvekan om att vi finns här nere vid 
stuga tillsammans med ett gäng slädhundar. 
Uppifrån fjällsidan har den dock totalkoll på 
läget och beter sig tämligen ogenerat.

DAG 34: BACON

Med spaden råddar vi undan en del snö och 
snart flammar en liten eld under den gamla 
tallen. Hundarna har lagt sig till ro. På några 
träpinnar sticks sedan saftigt feta baconskivor 
fast och sträcks mot eldens värme. Vi följer 
hela tiden girigt med våra blickar, hur de 
först svettas av värmen, sedan blir allt mer 
gyllenbruna, för att till slut vara färdiga för att 
flottigt sältade slinka ner i våra strupar. Allt 
sköljs ned med några muggar starkt kokkaffe. 
Vi lutar oss tillbaka med ansiktena mot solen 
och livet är riktigt gott.

DAG 40:  VILDMARKEN
I Jokkmokks kommun bor vi en person per 
tre kvadratkilometer. Vildmarken här i norr 
är vid en första anblick enormt stor. Snart 
förstår man dock att den är hotat på många 
sätt. Skogsindustrin vill avverka i princip all 
skogsmark och odla tallar. Energibolagen 
ser en möjlighet i att bygga vindsnurror och 
dämma de rinnande vatten som ännu inte 
är förstörda av vattenregleringen. Prospekte-
ringsbolagen har mutat in stora områden och 
hoppas på brytningsrätt av de mineraler som 
ligger under jordytan. Krigsindustrin beslag-
tar landområden och luftrum för att kunna 
testa sina och andras företagsprodukter och 
förmågor (läs vapentester och krigsövningar).

På barrikaderna försöker renskötarna ta 
strid tillsammans med några av oss turistentre-
prenörer, miljövänner, fredsvänner, turister 

och undanskuffad lokalbe-
folkning. Tillsammans för-
söker vi värna den vildmark 
som faktiskt inte är vildmark. 
Den är sedan generationer 
brukad kulturmark av främst 
renskötare men på senare tid 
även av ödemarksbor. Männ-
iskor som blir undanskuffade 
än idag. ”Ni har flyttat förr 
och kommer att få flytta 
igen” uttryckte sig prospekte-
ringsbolagets företrädare, till 
de renskötare som försökte 
att hävda sin rätt. Man skulle 
kunna tro att det är läst ur 
en historiebok men så är det 
inte. Vi snackar nutid.

DAG 43: NÄRKONTAKT
Under flera av turerna har 

jag sett den stryka runt hundarna. Orädd 
kommer den bara ett fåtal meter ifrån, medan 
hundarna sitter och iakttar den. Rödräven. 
En hård predator på renkalv och kanske den i 
särklass största orsaken till att fjällräven får allt 
svårare att hävda revir ovanför trädgränsen.

Med kameran i högsta 
hugg och snöskorna på fötter-
na sprätter jag iväg efter den. 
När jag ser den, sitter den på 
en liten kulle. Jag stannar på 
50 meters avstånd. Rör mig 
sedan sakta mot den i sick-
sack. Aldrig gå rakt emot. 
Tiden står stilla. Kameran 
jobbar.

Emellanåt stannar jag av 
och bara är. Känner på något 
sätt en samhörighet med 
denna varelse. Vi är två som 
lever sida vid sida på denna 
planeten. Sitter där i snön och 
känner mig nästan rörd av 
tilliten den ger mig. Är det fem meter mellan 
oss kanske? Tiden går men jag upplever den 
inte. Nuet är betydligt mer påtagligt.

Sakta drar jag mig tillbaka medan räven 
lägger huvudet tillrätta för att slumra. Väl 

tillbaka i stugan har mina gäster börjat med 
middagen. Tydligen så har jag varit borta mer 
än två timmar men i min värld fanns det ingen 
tid. I stället fanns det en typ av förtroendefull 
kontakt med det ursprungliga och naturliga.

DAG 48: TILLSAMMANS
Vi har slagit oss ned bredvid 
leden och äter lite mat. Hun-
darna har även de fått sig en 
bit. När vi sitter där ser vi ett 
par, närma sig på skidor. De 
är muntra och stannar till då 
de är i jämnhöjd med oss. De 
har långt kvar till stugan så vi 
frågar om de inte vill ha en 
kopp kaffe då våra termosar 
ännu är välfyllda. Tveksamt 
säger de ja, men sedan far 
ryggsäckarna av och snart är 
vi inne i ett trevligt samtal om 
livet på fjället.

När de skall fara nämner 
de någonting om sina ryggsäckar. En av mina 
gäster har arbetat med att sälja friluftsutrust-
ning och snart är hon på fötter. Tillsammans 
får de inställningarna på säckarna att hamna 
rätt. Inte långt därefter, drar de vidare på 

skidorna med säckar som sitter avsevärt bättre 
och de tackar oss flera gånger.

Åter slår det mig hur trevligt livet här ute 
är, av olika anledningar. Vi träffar såpass få 
människor per dag att vi gärna tar oss tid 
att möta dem. Ibland hjälper man varandra 
och andra gånger handlar det om samtal. 
Min upplevelse är att man faktiskt möter fler 
människor på riktigt här ute, än vad man gör 
i dagens så kallade civiliserade stadsmiljö. Vad 
är egentligen en civiliserad civilisation och vad 
är det för samhälle vi har byggt upp? Vi lättar 
ankare och låter hundspannen styra vidare 
mot nästa delmål.

DAG 57: LILLA STOCKHOLM
Vi kommer med hundspannen från väster. 
Styr in dem mot gamla anrika Kebnekaise 
fjällstation. Vi kommer från lugnet, de små 
stugorna och de ospårade fjällvidderna uppe 
vid norska gränsen. Vid fjällstationen snurrar 
snöskotrar med stora packslädar. Folk kliver 
av och dräller upp mot entrén. En helikop-
ter kommer in för landning. Det är liv och 
rörelse. Lugnet är som bortblåst.

Under kvällen får vi bada bastu och duscha 
varmt. Mat lagas till på elektriska plattor och 
disken fixas under rinnande kranvatten. Nere i 

”Tiden går, 
men jag upp-

lever den 
inte. Nuet är 
betydligt mer 

påtagligt.”

”Med spaden 
roddar vi 

undan en del 
snö och snart 

flammar 
en liten eld 
under den 

gamla tallen.”
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huvudbyggnaden sitter folk och sippar på sina 
vinglas och ölbuteljer. Det snackas och dia-
lekten går inte att ta miste på. Vi har hamnat 
mitt i lilla Stockholm långt ute på fjället. Det 
har sin tjusning även om vidderna i väster 
lockar mig mer.

DAG 63: HUNDARNA
De trycker sina huvuden in i mina händer. 
Sakta stryker jag deras solvarma päls. På något 
sätt kan man nästan känna hur pulsen går 
ner. Lugnet. Det harmoniska. Öronen hålls 
undergivet bakåtstruket och jag låter min näsa 
sjunka djupt in i den tjocka polarhundpälsen. 
Jag drar ett djupt andetag och bara myser lika 
mycket som hundarna.

Sakta går jag längs spannen. Procedu-
ren är den samma. Olika hundar har olika 
egenheter. Vissa vill först bli klappade under 
hakan medan andra kastar sig på sidan och 
vill bli kliade på magen direkt. På många sätt 
är de råa arbetshundar men samtidigt är de så 
mjuka och goa. Det är jobbigt för jag känner 
mig aldrig tillräcklig. Ofta ser jag gäster som 
har samma känsla. De får svårt att slita sig 
från hundarna. De dröjer sig kvar ute med 
hundspannen istället för att kasta sig in i stug-
värmen. När man stänger stugdörren bakom 

sig sitter de kvar och kikar efter vart vi tog 
vägen. Kanske lyfter de sina nosar mot himlen 
och ylar en kortare konsert.

DAG 67: HOME SWEET HOME
Efter den blöta och tunga gårdagen som bitvis 
var utan spår har vi nu sovit ut i tälten. Vi 
är bara ett par mil från kenneln, men har 
ett par passager över lite speciella sjöar kvar 
innan vi är hemma. Buskarna på is-lederna 
är nedtagna sedan ett tag. Säsongen går helt 
klart mot sitt slut.

Isarna har torkat och flutit upp. De ligger 
mestadels som torra skarpa salsgolv. Man 
måste vara vaken och hela tiden söka efter 
svagheter. Nu ser vi dock tydligt de mörka 
och olämpliga partierna som vi kör runt med 
ledarhundarna som lyssnar snällt på mina 
kommandon. Hundarna vet garanterat vart 
vi är. De vet garanterat att vi närmar oss sä-
songsavslutningen.

Den sista sjön klipper hundspannen i 
riktigt snabb galopp. Från vårt lilla torp har 
de andra hundarna uppfattat att det är spann 
på ingång. De ylar glatt och välkomnande. 
Från strandlinjen lösgör sig en liten svart 
fyrbent prick, som kommer flygandes fram 
i fullt ös. Det är Flippa som kommer oss till 

mötes. Hon är lycklig och efter att ha kollat 
in ledarhundarna kastar hon om och leder 
kolonen in mot torpet.

DET ÄR MED vemod jag ankrar spannet 
hemma vid stugan. Visst är det också skönt 
att få växla från nomad till torpare. Men jag 
vet att när jag lever där ute, så saknar jag 
ingenting materiellt. Jag saknar människorna 
här hemma och hundarna, men allt annat 
är tämligen ointressant. För mig är det helt 
klart livet på färd, som betyder mest av allt. 
Enkelheten där ute. Att dessutom få leva av 
och med, att visa detta för människor från 
när och fjärran är ofattbart bra!

Att arbeta som guide innebär att man skall 
förmedla någonting. Det handlar givetvis om 
att man säljer aktiviteter, som till exempel en 
hundspannstur. Men för mig är det även ett 
ansvar att förmedla ett tänk. Hur lever folk i 
glesbygden och vilken kultur finns i området? 
Hur var det historiskt och hur ser det ut idag? 
Det blir politik. Miljöpolitik, glesbygdspolitik 
och mycket annat. Naturen skall inte bara vara 
en lekplats för de aktiviteter vi pysslar med. 
Naturen är en plats där man kan skala bort allt 
onödigt och komma nära livets kärnvärden. 
Vad är egentligen viktigt? Back to basic. 3

AKTUELLT

Länge har det globala arbetet för en hållbar utveckling och skydd av natur 
fått förhålla sig inom lagstiftning som förhindrar detsamma. Vi närmar oss 
nu ett paradigmskifte, då spelreglerna ändras till Jordens fördel. Idén om 
Jorden som ett subjekt vinner gehör på högsta politiska nivå, men samtidigt 
behöver denna idé förankras på individnivå och där kommer ekopsykologin 

in i bilden. I denna artikel reder Henrik Hallgren ut begreppen.

Ett århundrade 
för jorden

Text: HENRIK HALLGREN Bild: SUSAN COHEN THOMPSON (THOMPSONARTSTUDIO.COM)

Den 22 april år 2009 stod Bolivias 
president Evo Morales inför FN:s 
generalförsamling och höll ett tal i 
samband med att den ”internatio-

nella dagen för Moder Jord” instiftades. Han 
talade om att 1900-talet hade varit de mänsk-
liga rättigheternas århundrade och att detta 
innevarande nu behöver bli ett århundrade för 
Moder Jords rättigheter. Om vi skall kunna 
leva i harmoni med naturen behöver vi förstå 
att inte bara människor, utan allt levande och 
planeten som helhet har rättigheter, menade 
Morales. 

Senare samma år antog FN:s generalför-
samling den första resolutionen inom ramen 
för ”Harmony with Nature”, en internationell 
dialog om hur vi kan utveckla en ny, icke-
antropocentisk relation till naturen och till 
vår egen mänskliga existens. Evo Morales 
var en drivande kraft även i detta initiativ. 
Sedan uppstarten av ”Harmony with Nature” 
har dialogmöten hållits och fem resolutioner 
har antagits av FN:s generalförsamling. De 
har alla haft ett holistiskt förhållningssätt till 
miljöfrågorna och inkluderat diskussioner om 
exempelvis hälsa, ekonomi och världsbilder.

Det bestämdes att dialogen år 2016 skulle 
fokusera på en ”Jord-centrerad världsbild” 
och vad som kallas ”Earth Jurisprudence”, 
en Jordlig rättsfilosofi. 120 experter – akade-
miker, aktivister, m.fl. – bidrog med texter där 
de reflekterade över vilken betydelse en Jord-
centrerad världsbild och en Jordlig rättsfilosofi 
kan får för olika områden som juridik, utbild-
ning, vetenskap, ekonomi, andlighet, etik och 
filosofi. Från Sverige var vi fyra stycken som 
deltog, alla medlemmar i tankesmedjan/or-
ganisationen Lodyn. Det var Pella Thiel och 
Niklas Högberg (utbildning), Anders Tivell 
(holistisk vetenskap) och jag själv (etik och 
filosofi). Utifrån de över femhundra sidor 
text som producerades skrevs en 18-sidig 
sammanfattande rapport som lämnades till 
generalförsamlingen. 

SÅ VAD HANDLAR då en jordlig rätts-
filosofi om? I dagens juridiska och ekono-
miska system ses naturen som en råvara att 
utnyttja, ett objekt som varken har rättigheter 
eller något egenvärde. Visserligen har vi en 
miljölagstiftning, men den utmanar inte i 
grunden idén om att resten av naturen är ett 

objekt. Om vi drar en parallell till slaveriet i 
Nordamerika under 1800-talet fanns det där 
lagar som skulle skydda de svarta slavarna 
från alltför hårt utnyttjande. Där fanns lagar 
om hur många piskrapp en herre var tillåten 
att ge sin slav och under vilka omständig-
heter. Detta var dock något helt annat än 
den lagstiftning som senare upphävde möj-
ligheten till slaveri och som slog fast att alla 
människor har inneboende värdighet och 
rättigheter, oavsett hudfärg. 

På samma sätt räcker det inte med dagens 
miljölagstiftning, utan vi behöver nya lagar 
som slår fast att naturen har en inneboende 
värdighet och rättigheter. Det fungerar inte att 
endast en art – människan – erkänns rättig-
heter, medan alla andra arter behandlas som 
rättslösa objekt. De mänskliga rättigheterna 
behöver balanseras och integreras inom ett 
större ramverk av naturens och Moder Jords 
rättigheter. 

En sådan lagstiftning skulle vara revo-
lutionerande genom att den bryter mot en 
antropocentrisk förståelse av lag som varit för-
härskande i västerlandet sedan antiken.  Ur-
sprungsfolk runt om i världen har levt utifrån 
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en sådan syn, där människans samhälle är en 
del av naturens och kosmos större samhälle. 
Naturen är inte något ”därute” som vi kan 
utnyttja. Naturen är snarare 
en relationsprocess eller 
ett relationsfält av folk och 
personer bestående av olika 
arter och individer, varav 
bara några är mänskliga. I 
dessa kulturer ses djuren, 
växterna och elementen som 
människans läromästare. De 
lär oss att leva i harmoni med 
naturens större lagar, med 
Jordens puls.   

MÅNGA – ÄVEN INOM 
MILJÖRÖRELSEN – har 
länge skakat på huvudet 
åt en sådan idé, kallat den 
romantiserande och verklig-
hetsfrånvänd. Att naturens 
varelser och jorden som 
helhet skulle ses som subjekt med rättigheter 
tycks av vissa som en fjärran, hopplös utopi. 
Det kan anses bättre då att ägna sig åt konkret 
miljövårdsarbete, att arbeta utifrån de befintli-
ga spelreglerna och att med siffror och statistik 
beräkna naturens monetära nytta för männis-
kan formulerad som ekosystemtjänster. 

Nu ser vi början på ett skifte av detta tan-
kesätt. Vi börjar inse att Einstein hade rätt då 
han skrev att vi inte kan lösa problem genom 
att använda samma tankebanor som skapade 
dem. Med tanke på radikaliteten i visionen 
om en ny rättsfilosofi, är det häpnadsväckande 
att se utvecklingen under de senaste tio åren. 
I land efter land växer det fram rörelser som 
arbetar för en rättsfilosofi som harmonierar 
med Moder Jord. Miljörörelser, jurister, filo-
sofer och representanter för lokalsamhällen 
och ursprungsfolk arbetar tillsammans. År 
2006 antogs den första lokala författningen 
om naturens rättigheter i samhället Tamaqua 
Borough i Pennsylvania, USA. Sedan dess har 
vi sett en kraftig utveckling där nu över 200 
kommuner och städer har antagit lokala för-
fattningar om lokalsamhällets och de lokala 
ekosystemens rättigheter. Dessa författningar 
har skapats som respons på hotet från stora 
transnationella bolag inom gruvindustrier och 
jordbruk som vill exploatera lokalsamhällenas 
mark. Just nu pågår juridiska tvister där de 

lokala författningarnas skrivelser om naturens 
rättigheter ställs emot storföretagens intressen. 

I länder som Ecuador och Bolivia, som 
har en stark ursprungsbe-
folkning, har naturens rät-
tigheter fått gehör på natio-
nell nivå. Ecuador har sedan 
2008 skrivelser om Moder 
Jords rättigheter i sin konsti-
tution och även Bolivia har 
nationella lagar om detta. 
I Nya Zeeland har floden 
Wanganui – en flod helig 
för ursprungsbefolkningen 
maori – fått status som ett 
eget juridiskt subjekt med 
egna rättigheter. En växande 
rörelse driver frågan om 
”Ecocide Law” – att ”brott 
mot naturen” skall tas upp 
i Romstadgan, grunddo-
kumentet för den interna-
tionella domstolen i Haag. 

Ett sådant ”brott mot naturen” skulle då bli 
ett femte brott i Romstadgan, vid sidan av 
”folkmord”, ”brott mot 
mänskligheten”, ”krigs-
förbrytelser” och ”aggres-
sionsbrott”. Ett upprop 
finns också för att FN skall 
anta en universell dekla-
ration för Moder Jords 
rättigheter. Förslag på en 
sådan deklaration formu-
lerades år 2010 under ett 
rådslag i Bolivia med över 
35 000 deltagare.

DET ÄR TYDLIGT att 
naturens och Moder Jords 
rättigheter inte längre 
bara är en idé utan för-
ankring. Det är en idé 
som börjar förkroppsligas 
i lokala författningar, nationella konstitutio-
ner och inom FN:s institutioner. Detta med 
en hastighet som få av oss kunnat föreställa 
sig. 

Därmed inte sagt att vi inte har långt kvar. 
Vi är fortfarande bara i början av ett para-
digmskifte för en annan relation till Jorden. 
Den helt dominerande utgångspunkten i 
världens juridiska system är fortfarande att 

naturen är en ägodel, en slav. Även i länder 
som Ecuador och Bolivia som antagit lagstift-
ning om Moder Jords rättigheter sker grova 
brott mot dessa rättigheter i ”den ekonomiska 
nödvändighetens” namn. Enbart lagstiftning 
räcker inte. Vi behöver också transformera de 
ekonomiska systemen så att de harmonierar 
med naturens rättigheter. Vi behöver lämna 
kapitalismens tillväxtbaserade ekonomiska 
system till förmån för nya former av livsba-
serade ekonomier. 

INGA FINA DEKLARATIONER och 
lagar kommer vara meningsfulla om de inte 
är grundade i en levande, besjälad relation 
mellan människan och resten av naturen. 
Vi behöver utveckla kulturella former som 
stödjer oss i att lyssna till och förstå naturen 
språk. Det kan handla om praktiska, poetiska 
och ceremoniella former av umgängen där vi 
hedrar och hyllar den helhet vi är en del av. 

Ekopsykologin är ett fält som starkt kan 
bidra till detta. Den är ett frigörelseprojekt 
som inkluderar men går bortom människan. 
Visionen är att låta alla varelser blomstra, 

fria från förtryck och 
exploatering. I linje med 
detta utmanar ekopsyko-
login föreställningen om 
den djupa klyftan mellan 
psyke och natur som så 
länge funnits i vår civi-
lisation. Samtidigt som 
den utforskar vägar till ett 
återförvildande av psyket 
och ett återbesjälande av 
världen. 

Jag hoppas denna 
artikel gjort det tydligt 
att naturens rättigheter är 
något mer än en lagtext. 
Det är en del av en hel 
rättsfilosofi som implice-
rar en annan relation till 

Jorden, nya former av ekonomiska system och 
en djupgående kulturell förnyelse. 3

”De mänskliga 
rättigheterna 

behöver balan-
seras och inte-
greras inom ett 
större ramverk 
av naturens och 

Moder Jords 
rättigheter.”

”Visserli-
gen har vi en 
miljölagstift-

ning, men den 
utmanar inte i 
grunden idén 
om att resten 
av naturen är 

ett objekt”

Läs mer om naturens 
rättigheter: 

www.lodyn.se
www.harmonywithnatureun.org
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Text: ALMA BÅGEFALK & LISA BEHRENFELDT Bild: LINUS MALMQVIST

Med hjärtat 
i Muddus

Cecilia Lundin får gäster från hela världen att trivas i kallaste 
vintern. Hon är igloo-byggare och skidåkare, entreprenör och 
naturvän. I det snötyngda skogslandskapet finner hon inspira-

tion, andrum och hemliga smultronställen.

PORTRÄTT CECILIA LUNDIN

I morse var det vårdagjämning, säger 
Cecilia. Klockan 05.30. Jag firade genom 
att åka skidor. 
Sen visar det sig att det inte alls var pla-

nerat. 
– Nej, bara tur. Jag sov ute och skulle skida 
åtta kilometer genom Muddus innan jobbet.

Vi har anlänt till Jokkmokk och har många 
timmars resa med tåg och buss bakom oss. 
På stela ben går vi den hala vägen från buss-
stationen upp till vandrarhemmet, kånkandes 
skidor och ryggsäckar inför veckans skidtur. 
Utanför det stora, röda huset står en vit Volvo, 
med ett par enormt långa träskidor på taket. 
Av skidmakaren Bo Östergren förstås. Han 
är Cecilia Lundins bästa friluftskompis visar 
det sig senare. De har samma syn på att vara 
ute, berättar Cecilia. Att prestation inte är 
alls viktig, utan att det alltid är naturen och 
upplevelsen som är nummer ett.

Cecilia möter oss i dörren till vandrarhem-
met och hälsar oss välkomna. Vi har kommit 
hit för att göra en vårvinterfärd på skidor i 
Muddus nationalpark och i morgon bitti ska 
vi ge oss ut. När vi började planera för att 
intervjua Cecilia föreställde vi oss att vi skulle 
vara med och bygga igloo eller kanske åka med 

ut på en färd, men när vi slår oss ner i matsalen 
tillsammans är det kanske ändå den i dags-
läget mest passande platsen för en intervju. 
Sedan 2014 är det att driva vandrarhemmet i 
Jokkmokk som tar upp det mesta av Cecilias 
tid och energi. Faktum är att hon knappt haft 
en enda ledig dag sen hon tog över driften. 
Det stationära livet som vandrarhemsvärd har 
gjort det svårt att komma ifrån och göra turer, 
så när en lucka plötsligt dök upp i förrgår 
hann Cecilia knappt packa ryggan innan hon 
var på väg mot Muddus med skidorna på bil-
taket, berättar hon. Kartan och kompassen 
kom inte med och gps:en funkade inte. 
– Då tänkte jag ”okej då får jag öva vägmär-
ken, jag har ju varit här så många gånger” 
och det gick rätt så bra. Jag tänkte att den 
här sjön känner jag igen och märket i den 
här tallen. Sen kom jag till ett skogsområde 
där jag alltid snurrar till det, eftersom det ser 
likadant ut åt alla håll. Jag var säker på att 
jag skulle hamna fel utan kompass där, men 
då kom jag på att jag har nån form av gps i 
mobilen och lyckades lokalisera skogsbilvä-
gen och hitta till stugan med hjälp av den. 
I morse följde jag mina egna spår innan jag 
kom på att jag kunde sätta i batterierna från 

pannlampan i gps:en. Då hade jag bara gått 50 
meter fel! Det är intressant när det blir sådär, 
mer spännande. Jag hamnar en liten bit från 
den vanliga vägen och gör nya upptäckter.

Tilläggas skall att Cecilia tillbringat bra 
många dagar i Muddus, så inte konstigt att 
hon känner sig trygg med att improvisera lite. 
Men, tillägger hon, packar lätt och bara drar 
iväg gör hon bara när hon är ute själv. När hon 
är ute med gäster är det ett helt annat ansvar. 
Då funkar det inte att ha glömt elementära 
delar av utrustningen hemma.  

SEDAN TIDIGARE DRIVER Cecilia eko-
turismföretaget Natulife, som bland annat 
erbjuder just skidturer i Muddus och igloo-
bygge för mindre grupper. På sikt är tanken 
att kunna kombinera de två arbetena, säger 
Cecilia, men just nu är det vandrarhemmet 
som får ta mest tid och energi.
– Jag har varit flaxig ett tag nu och det känns 
rätt skönt med lite stabilitet, hur konstigt det 
än kan låta. Med mitt företag hade jag en 
mobil bas och tog jobb på alla möjliga ställen. 
Dessutom sliter det rätt mycket på kroppen 
att bygga igloos och snöbivacker tio timmar 
per dag. 

Att Cecilia är van att ta i syns, för även 
om hon inte skyfflar snö och lyfter block hela 
dagarna längre är det fortfarande rejäla muskler 
i armarna som vilar på bordet.
– Jag läste en studie om kreativitet för ett 
tag sen, säger Cecilia plötsligt apropå den 
där skidfärden till Muddus. Att kreativiteten 
ökar med 50 procent bara genom att vara ute 
i naturen. Som nu, när jag gav mig ut ett dygn 
och skidade bara för att det var härligt, att jag 
kommer tillbaka och har en massa idéer. Det 
betalar liksom tillbaka sig att ta sig tid till att 
vara ute, även om det är tråkigt att tala i såna 
termer.

Att var ute i naturen är en sak men en av 
Cecilias utmaningar med vandrarhemmet är 
att lyckas skapa en kreativ miljö även inomhus. 
– Jag tänker att jag ska sätta upp lite naturbil-
der som får gästerna att längta ut … Fast lagom 
inspirerande, för det vore förstås tråkigt om de 
drog härifrån direkt, säger hon och skrattar.

Många av vandrarhemsgästerna är, liksom 
vi, på väg till eller från en färd. Cecilia berättar 
att hon tycker om att få ta del av alla historier, 
höra vad gästerna har upplevt och få små rap-
porter. Vi undrar om hon inte blir avundsjuk 
när hon hör om gästernas turer och själv måste 
stanna och ta hand om vandrarhemmet?
– Nja, svarar Cecilia. De flesta har gått Kungs-
leden och liknande och det lockar mig inte så 
mycket längre. Jag vill inte trängas; jag har 
mina egna smultronställen. 

Sen säger hon bestämt att hon inte brukar 
dela med sig av sina egna favoritplatser. 
– Jag vet till exempel många fina fiskeställen 
som blivit förstörda när de blivit kända. Ef-
tersom kanske fem procent av befolkningen 
inte kan hantera att respektera en plats. Eller 
ta Njupeskär vid Fulufjället, Sveriges högsta 
vattenfall, dit det byggts stora spänger och till-
rättalagts för att alla ska kunna ta sig dit. Det 
är ju en fin tanke, men det är ju inte samma 
magiska plats längre ...

Cecilia medger att hon kanske är hård som 
inte vill dela med sig, men förklarar att hon 
tänker att alla precis som hon kan hitta de där 
speciella platserna om de bara har motivatio-
nen. Samtidigt som hon så klart vill att folk 
ska ta sig ut.
– Vissa ställen tål mycket människor, men det 
finns också platser som inte gör det, som kall-
källor och samiska viktiga platser. Jag vill inte 
vara den som tar dit folk som förstör.
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På 80-talet när jag flyttade till Av-
estatrakten var Orres lager stället att 
gå till när det var dags att skaffa nya 
ullstrumpor eller en skjorta som tålde 

att slitas på. Då var det också rutin att stanna 
till vid överskottslagret i Arboga eller Solna 
om tillfälle gavs. Prylar av bästa kvalitet för 
en spottstyver. Det fanns relativt få tillverkare 
av friluftsutrustning och det var nästan alltid 
antingen av svenskt eller norskt ursprung. 
Det var inte svårt att hitta bra kvalitet som 
höll länge.

Idag är det annorlunda. Utbudet har vuxit 
och fortsätter så. Omsättningen för ”outdo-
orsegmentet” inom detalj- och e-handel har 
mer än fördubblats sedan millennieskiftet. 
Friluftskläder har blivit en statusmarkör och 
funktionsplagg har blivit ”streetfashion”. Mo-
deplaggen kostar vad friluftsplagg kostade förr 
och kvalitetskläder kostar skjortan.

Att hitta kvalitetsutrustning 
till rimliga priser är svårt, dock 
inte omöjligt. Sverige har ju 
rykte om sig att utveckla och 
tillverka friluftsutrustning 
av bästa märke. Men hur ser 
verkligheten ut? Här följer en 
presentation av några välkän-
da företag, deras historia och 
nutid.

1892 BÖRJADE FRANS Lindqvist och 
Johan Svenson tillverka det första sotfria fo-
togenköket. De kallade det Primus. Primus 
ägs idag av Fenix Outdoor AG.

Haglöfs grundades i Torsång 1914 av 
Wiktor Haglöf. Då tillverkades bara ryggsäck-

ar. Haglöfs har genom-
gått flera ägarskiften 
och är nu en del av den 
japanska sportkoncer-
nen ASICS.  Tillverk-
ning främst i Asien och 
östra Europa. Omsätt-
ning 2015: 706 mkr

Trangia har sedan 
starten 1925 haft sin 
tillverkning i Jämt-
ländska Trångsviken 
och är fortfarande familjeägt. 1951 lansera-
des Trangiaköket. Omsättning 2015: 41 mkr

Lundhags bildades 1932 av Jonas 
Lundhag. Tillverkningen bestod av skor och 
kängor anpassade till jämtländska förhållan-
den. Liksom många andra friluftsföretag har 
man idag breddat sortimentet och tillverkar 
nu även bl.a. kläder och ryggsäckar. Företaget 

ägs idag av Norska Swix A/S. 
1960 startade Åke Nordin 

från Örnsköldsvik Fjällräven. 
Första produkten var en ram-
ryggsäck. Senare tillkom tält 
och de välkända kläderna i 
G-1000 väv som ursprungligen 
togs fram av svenska försvaret.  
Omsättning 2015: 806 mkr. 
Fjällräven är idag en del av 
Fenix Outdoor.

Hilleberg grundades 1971 i Östersund 
av Bo Hilleberg. 1973 lanserades ”Keb”, det 
första tältet där inner- och yttertält satt ihop. 
Företaget är fortsatt familjeägt med ett dot-
terbolag i USA. Tillverkningen sker i Estland. 
Omsättning 2015: 59 mkr

Woolpower började under namnet Ull-
frotté som en del av Kooperativa förbundets 
företag Vinetta. I samarbete med försvaret ut-
vecklades underställ och förstärkningsplagg av 
ullfrotté. Tillverkningen startade 1972. 2006 
bytte företaget namn till Woolpower. Tillverk-
ning i Östersund. Omsättning 2015: 83 mkr. 
Företaget ägs av svenska Ekstigen AB som 
också äger Gränsfors bruks yxfabrik. 

Silva var den första vätskefyllda kompassen 
och uppfanns av bröderna Björn och Alvar 
Kjellström tillsammans med Gunnar Tillan-
der. Finska Fiskars köpte företaget 2006 och 
sålde det vidare till nuvarande ägare svenska 
investmentbolaget Karnell 2011. Omsättning 
2015: 114 mkr

Fenix Outdoor AG. Företagsgrupp skapad 
av Fjällrävens grundare Åke Nordin. Moder-
koncern för Fjällräven, Tierra, Naturkompa-
niet, Primus, Partioatta (Naturkompaniets 
finska motsvarighet), Hanwag (skor och 
kängor, Tyskland), Globetrotter (butikskedja, 
Tyskland), Brunton (kompasser m.m.,USA). 
Koncernens säte är Schweiz.

Schyssta prylar?
När vi senare sitter och tittar på kartan över 

Muddus och diskuterar olika vägval genom 
skogen får vi också en släng av det. Cecilia 
delar med sig av sina erfarenheter om hur 
skogen ser ut i olika delar, var det är smart att 
bli avsläppt av taxin och annat. Däremot när 
vi frågar om en av de stugor i nationalparken 
som inte sköts av länsstyrelsen säger hon tvärt 
att hon ingenting vet om den, även om vi är 
tämligen övertygade om att hon varit där. Vill 
vi veta något får vi helt enkelt skida dit och 
se efter själva.

FÖR CECILIA BÖRJADE friluftsintresset 
med att hon var scout som barn, nere i Sala 
där hon växte upp, men hon berättar att det 
egentligen var först efter gymnasiet som det 
”tog skruv ordentligt”. Det var då hon flytta-
de upp till Jokkmokk, för att gå på samernas 
folkhögskola på Ekologilinjen. Därefter gick 
hon Fjäll- och vildmarksledarutbildningen 
på Malungs folkhögskola. När hon började 
arbeta med sitt eget företag var det dock inte 
att ta ut människor och och visa naturen som 
var drivkraften. Då handlade det mest om att 
hon ville få vara ute mycket själv, men med 
tiden har gästperspektivet blivit allt viktigare. 
– När jag jobbar med mitt turistföretag vill jag 
jobba med små exklusiva turer med ett fåtal 
gäster. Då får jag chans att själv sätta normen 
och dela med mig av mitt förhållningssätt och 
min filosofi, och då kan jag också själv försöka 
förmedla respekt för platserna jag tar dem 
till. Jag försöker att föregå med gott exempel, 
som att plocka upp allt skräp jag hittar. Det 
är sorgligt hur mycket nedskräpning man 
ser ute på lederna nu för tiden. Det gör mig 
ganska ledsen.

Cecilia berättar att hon skulle vilja börja 
ordna fjällkurser i karta och kompass. Det är 
alltför många som ger sig in i Sarek med bris-
tande kunskap om orientering, berättar hon. 
Folk är ovana och vet inte vad de ska packa 
med sig eller hur man bedömer om en jokk 
är lämplig att vada och det bekymrar henne.

DET RINGER på dörren. Cecilia reser sig 
och går för att öppna. Hon hälsar ett par nya 
gäster välkomna och ger dem nycklar till 
rummet. 

Hon kommer tillbaka, sätter sig vid bordet 
och utbrister:
– Jag har sån förbannad träningsvärk! Är 
inte så tränad nu som förr. När jag for ut på 
skidorna (hon rör armarna som i stavtagen 
och får det där ivriga i blicken som gör att vi 
precis förstår hur härligt det är att susa fram 
över skaren), blev det liksom tre mil av bara 
farten för att det var så himla kul. Det är 
perfekt före. Ni har tur!

Vi börjar prata om Muddus igen. 
– Jag kände det första gången jag kom dit 
att det var speciellt, säger Cecilia. Det finns 
inte många platser kvar i Sverige där man kan 
skida så många dagar i skogen utan att stöta 
på bilvägar och utan att skogen tar slut. Där 
finns så många berättelser ... det är som att 
det finns en dimension till där. Jag upplever 
att jag blir testad. Det går inte att lägga sig 
att sova var som helst i Muddus.
– Tallhedarna som finns där är ett sånt land-
skap som är naturligt för oss människor, 
fortsätter hon. Där trivs vi och där hittar 
man också historiska lämningar. Jag märker 
det på människor som inte varit där innan, 
att de tycker om platsen. Kanske för att den 

öppna skogen liknar savannen, människans 
grundtillstånd. På tal om kreativitet, så är det 
skillnad på att vara ute i en sån skog och i en 
planterad skog. Det blir så fantasilöst med 
raka rader och enfald.

Med tiden, och i mötet med många ut-
ländska gäster, har Cecilia insett att det vi har 
här är ganska unikt. Allemansrätten, vintern, 
mörkret, norrskenet, midnattssolen. 
– Det tog mig lång tid att fatta det, men för 
en gäst från Sydafrika kan det vara äventyr 
nog att bara komma hit till Jokkmokk och 
kanske åka en runda i elljusspåret.

TIDIGARE VAR DET igloobygget som var 
den största delen av Cecilias verksamhet. När 
vi frågar vilka som lockas av att bygga hus 
av snö berättar hon att det är många äldre 
personer. Hon säger att det verkar vara en 
barndomsdröm för många att få bygga något 
tillsammans av ett material som fruset vatten, 
som att det liksom suddar ut gränserna för 
vad som är möjligt.
– Det är svårare än de flesta tror, som typ sett 
Pingu på tv. Jag skulle nästan rekommendera 
det som teambuilding för företag. På riktigt. 
Det är intressant att se hur samarbetet går till. 
Vem tar initiativ, vem tar tag i sågen? Först 
måste perfektionismen bort. Det kommer inte 
bli perfekta skarvar första gången. På tredje 
varvet brukar folk tro att det ska rasa. ”Cecilia, 
vi klarar inte det här.” Då hjälper jag till och 
ser till att det går. Känslan när folk lyckas med 
något de inte trott, den är obetalbar. När vi 
sitter där tillsammans och äter middag i igloon 
på kvällen – det är magiskt!

Cecilia berättar att vissa gäster är jätte-
seriösa i sitt byggande medan andra helst vill 
åka stjärtlapp halva dagen – och att det inte 
gör någonting. Det viktiga är att se vad de vill 
göra och vara flexibel utifrån det. Det är inte 
hennes förväntningar som som ska uppfyllas 
utan deras.
– Jag tycker att jag lyckas när jag får vuxna 
människor att leka. Jag tror att det är jättevik-
tigt egentligen, fast det liksom inte anses till-
låtet längre. Lek gör det inte oseriöst, utan det 
handlar om att laborera och pröva olika saker. 
Jag tänker att friluftsliv egentligen i grunden 
är en form av lek och att det absolut inte är 
något negativt. 3

Reklamaffischer och skyltfönster dignar av friluftsutrustning. Det 
svenska lyfts fram som genuint och äkta. Frågan är hur svenskt det 

egentligen är. Ofta döljer sig multinationella bolag bakom det svenska 
namnet med en tillverkning långt borta. 

Text: BO WESLIEN Bild: LOVISA LARSSON
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STICK OCH BRINN – Praktiska tips för livet på färd

Att bygga en snöigloo är en dröm som 
många har kvar från barndomen. Här får 
du grunden till hur en igloo byggs steg för 
steg. Prova du också att känna snön riktig 

nära och njut av den absoluta tystnad 
som bara ett snöhem kan ge dig!

Bygg en 
igloo

Text: CECILIA LUNDIN Foto: TOR L TUORDA

GÖR SÅ HÄR:

1. Hitta bra byggsnö. Den bästa är den 
som naturen själv har vindpackat till fjälls 
i mars eller april.

2. Skär upp en herrans massa block. Jag 
brukar skära upp de flesta jag behöver innan 
jag börjar. Jag brukar bygga med block som 
är ca 15 cm tjocka, 80 cm långa och 60 
cm höga på första varvet. Det viktiga är 
att de är lika höga på varje varv. Sedan blir 
blocken mindre och mindre ju längre upp 
man kommer.

3. Plocka ut block till första varvet och 
placera dem i en cirkel. Nu bestäms stor-
leken på igloon. Ett tips är att inte bygga 
för stort, omkring 240 cm i diameter i yt-
termått räcker gott och väl för de flesta.

När du har placerat ut alla block för 
första varvet skär du en uppåtgående spiral 
med lutning in mot centrum. Det är lut-
ningen och spiralen som får hela byggna-
tionen att hålla ihop.

4. Börja på varv två vid spiralens lägsta 
del. Nu är det viktigt att alla block är lika 
höga. 

5. Fortsätt i obruten följd att lägga varv 
på varv. Lutningen in mot centrum gör att 
det till sist bara finns plats för ett sista block 
på toppen. Det är bäst att var minst två 
stycken då blockläggaren snällt får stanna 
inne i igloon tills den är klar. 

6. Lägg på topplocket försiktigt från 
utsidan. Blockläggaren skär försiktigt 
blocket på plats från insidan, ett mycket 
snöigt precisionsjobb.

7. Skär dig försiktig ut på det ställe som 
är säkrast, ta hänsyn till blockskarvar m.m. 
Tänk även på vindriktningen.

VERKTYG VID IGLOOBYGGE: 
Snösåg med grova tänder. Stor kniv och en 
spade. Bär gärna vattentäta kläder och knä-
skydd. Extra vantar kommer att behövas.

DE SISTA TRE decennierna har globali-
seringstakten inom handel och transporter 
ökat enormt.

Friluftsföretagen har inte stått vid sidan 
av den utvecklingen. Tillverkning sker med 
få undantag i låglöneländer. Reklamations-
kontona hos de tillverkare jag fått hjälp att 
analysera är – enligt en bokslutskunnig 
bekant – ovanligt höga. Det återspeglas 
också i många forum på internet. En orsak 
kan vara att den viktigaste kunden idag är 
den penningstarka modemedvetna stadsbon 
som inte i första hand är ute efter hållbara 
friluftsprylar. Det är bättre vinstmarginaler. 
”Streetfashion” behöver helt enkelt inte lika 
bra material och inte lika bra sömnad och 
”friluftsbyxor” som går sönder i grensöm-
men eller jackor med undermåliga blixtlås 
är vanligt. 

Alla sätter, trogna tidens anda, hållbar-
hetsmål och marknadsför sig som miljö-
vänliga samtidigt som fjolårets modeller 
återfinns i butikernas avfallscontainrar. 
Miljövänliga kläder av idag kan vara t.ex. kli-
matkompenserad återvunnen polyester. Just 
en sådan jacka blev  utsedd till årets frilufts-
produkt vid friluftsgalan 2016. Friluftsgalan 
gick av stapeln i frluftsbyn vid Skuleberget 
utanför Örnsköldsvik där Fjällräven har 
sitt huvudkontor. Årets friluftspersonlig-
het ägnar sig bl.a. åt produktutveckling på 
Fjällräven. Årets friluftsprodukt – jackan 
–  är händelsevis gjord av samma företag.

Läsaren bjuds att dra egna slutsatser. Till-
verka själv eller leta i secondhandbutiker 
har aldrig varit ett så aktuellt alternativ. 3
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Vides första vinterfärd
Med en stuga att utgå ifrån för dagsturer, en bra pulka och en god vän som 

färdsällskap, går det alldeles utmärkt att ta med halvårsgamla Vide på färd. 
Som med allt annat en gör tillsammans med små barn är tricket att ta dagen 

som den kommer, se till att ha gott om tid och vara beredd på att improvisera. 

Text: LINDA NORDSTRÖM  Foto: GUN HOFGAARD

Skönt att vi tränat skidåkning med 
pulka hemma hela vintern. För det 
är en del pyssel med skaklar, packa 
ner bäbis lager på lager med åkpåse, 

vindstrut och fällar. När vi parkerar bilen vid 
stranden av Saggat strax öster om Årrenjarka, 
sitter göra-i-ordning-rutinerna där de ska. Lite 
protester från Vide när vi stänger igen över-
dragstyget på pulkan, men så fort vi börjar 

åka på skidorna blir det tyst.
Vi börjar med motvind över sjön. Efter en 

stund får jag låna Guns ena hund, och när 
vi båda har draghjälp kan vi hålla jämn fart. 
Det är härligt att komma in i skogen med 
gammeltallar och gammelgranar som hälsar 
en välkommen tillbaka igen. Ett kärt återse-
ende. Då vi skidat över Änamusjavvre stannar 
vi för fikapaus, för små och stora. Skönt att 

jag testat även utomhusamning hemma. Det 
går fint; Vide blir mätt och jag blir inte kall 
– extratröjan jag tar på direkt när vi stannar 
hjälper bra.

Det känns lättsamt att färdas i välbekanta 
marker, och med en god vän att samtala med. 
Hon kan också enkelt kolla så att Vide har det 
bra i pulkan: att vindstruten ligger som den 
ska och att han inte är kall om kinderna. Att 

det underlättar mycket att vara två konstaterar 
jag många gånger under färden! Det är nästan 
en större utmaning att ta sej själv hemifrån till 
Jokkmokk med tåg och buss (ett antal byten); 
kånkandes skidor, babyskydd till bilresan från 
Jokkmokk mot fjällvärlden och en stor rygg-
säck med kläder för två och tygblöjor.

Det märks att hundarna också känner 
vägen, och den sista sträckan nedför backen 
och ut på sjön Peuraure går med en himla 
fart! Bara 1,5 mil från bilen befinner vi oss 
nu i väglöst land med gammelskogar närmast 
sjön och fjäll som ramar in vyerna åt alla håll. 
När vi kommit fram till stugan tänder Gun i 
spisen och ordnar med mat. Jag kan ägna mig 
åt Vide med amning, blöjbyte och så vidare. 

Stugan är rejält isolerad så även om tem-
peraturen sjunker en del under natten är jag 
aldrig orolig för att Vide ska frysa. Han sover 
under samma täcke som jag och är varm som 
en kamin. Tidigt på morgonen när jag vaknat 
för att Vide vill amma hör jag hur Gun gått 
upp för att tända i spisen. Den knastrande 
björkveden söver oss snabbt igen.

VI GÖR DAGSTURER beroende på väder, 
lust och pigghet. En dag far jag och Vide 
själva en tur över sjön, kollar in små vikar och 
spanar bort mot fjällen bortanför Skaite. En 
annan dag föreslår Gun att vi ska åka uppöver 
myrarna förbi Gádtjáhpe och vilket före vi 
får! Vi flyger fram över myrarna och både vi 
och hundarna är helt euforiska.

Dagen med snöfall och nära noll grader blir 
det korta turer åt varsitt håll. I skogen klabbar 
det men ute på sjön går det just så pass att åka. 
Sen tänder vi ljus, sitter och kollar ut genom 
de stora fönsterna på fjällsiluetterna när solen 
sakta går ner och det blå ljuset infinner sig. Vi 
dricker te och äter torkad frukt, samtalar om 
kommande sommars byggprojekt hemmavid 
och minnen från andra fjällturer.

På kvällarna blir det även tid för att tvätta 
Vides tygblöjor. För att spara plats har jag 
inte med så många blöjor, så varannan kväll 
behöver jag tvätta. Första kvällen kokar vi 
vatten på vedspisen och jag tvättar i diskbal-
jorna. Det funkar, men ännu smidigare blir 
det när vi testar Guns förslag om att tvätta i 
bastun när vi ändå eldar där och har varmt 
vatten i bastukaminens vattenvärmare. Vide 
har kört med potträning sen han var nyfödd, 
och förutom en liten bajsblöja första dagen 

kommer allt bajs på pottan under färden. Det 
underlättar såklart mycket när det ska tvättas.

Gun och jag turas om att basta och tvaga 
oss, så att nån alltid är i stugan med Vide. 
Rådet är ju att inte ha med små barn i bastun 
eftersom de har svårt att reglera sin kropps-
temperatur så snabbt. När Vide hunnit bli 
drygt sju månader testar jag att ha med 
honom i en annan bastu, sittandes i en balja 
med vatten på golvet och där blev det inte 
så varmt – det fungerade bra. Han plaskade 
hejvilt i trekvart och höll igång så pass att 
vi fick fylla på vatten ett par gånger! Så jag 
kunde nog gott ha haft med Vide i bastun 
även på fjällturen.

Det blir en del häng-tid i stugan, vilket är 
skönt för alla. Vi kommer in i ett behagligt 
tempo. Nån dag tar vi det lugnt på förmid-
dagen, och far inte ut förrän efter lunch. När 
Vide förmiddagssover kan jag passa på att läsa 
– sånt händer annars inte ofta i hemmavar-
dagsförälderlivet … Stugans köksutrustning, 
träslevar och annat är roliga leksaker. Dess-
utom har Gun en jättefin ramtrumma som 
Vide älskar att trumma på!

DAGARNA GÅR FORT. Fina samtal då vi 
kurar skymning varvas med amning i soffan 
och kvällskissning under stjärnklar himmel. 
Till slut är det dags att bege oss hemåt. Vi 
städar och gör klart så mycket som möjligt 
sista kvällen, så dagen när det är dags för 
avfärd kan vi snabbt klara av morgonbesty-
ren och vid åttatiden på morgonen bege oss 
hemåt. En strålande dag, solen värmer och 
föret är lagom mjukt under skidorna. Det 
bidrar såklart att det är mycket nedförs, 
och hundarnas draghjälp gör att vi kommer 
snabbt framåt – så pass att när vi kommit 
drygt halvvägs ligger vi flera timmar före vår 
tidsplan. 

Vi tar tillfället i akt och unnar oss en skön 
långpaus på en barfläck i en södersluttning. 
Fikar, njuter och går på detaljupptäcktsfärd 
med Vide. En björkknopp smakar gott! En 
grankvist känns spännande mot huden. Med 
mätt mage, gammelgranars sus, fint sällskap 
och vårvintersol på kinden är livet enkelt. En 
önskar sej inget mer. Förutom möjligen lite 
mer tid för att stanna där ett tag till, med 
goda vännen Gun, kära bäbisen Vide och de 
stora skogarna och fjällen som omsluter oss. 3

BRA-ATT-HA-LISTA TILL 
6-MÅNADERS BÄBIS PÅ 
VINTERFJÄLLFÄRD: 

● Vindstrut (som jag gjorde 
själv genom att ta en ylle-
halsduk och lägga som en 
strut runt ansiktet. Funkar 
bra för små barn som inte 
rör på sig så mycket i pul-
kan.)

● Fårskinn eller renskinn att 
lägga undertill i pulkan.

● Ullunderställ (tröja och 
långkalsonger)

● Ullvantar, ullsockor, ul-
lmössa och halskrage/
fuskolle eller liknande (svårt 
med halsduk på liten bäbis).

● Ytterkläder i flera lager 
som kan kombineras på olika 
sätt. Vi hade en overall i 
fleece och en åkpåse fodrad 
med fårskinn – det funkade 
fint.

● Extra ullfilt att ha i pul-
kan ifall det blir jättekallt. 
På vår tur behövdes den inte 
för detta syfte, men den 
fyllde en funktion som stopp 
längst fram i pulkan, så att 
Vide inte skulle kunna glida 
för ”långt in” i pulkan.

● Första-hjälpen- kit

● Potta (fanns i stugan) 

● Skötbordsprylar: liten 
skötbädd, zinksalva, ring-
blommesalva, flergångst-
vättlappar, rapsolja, tygblö-
jor och ullbyxor eller andra 
blöjor.

● Extra varmt klädlager för 
kyliga morgnar i stugan; vi 
hade en stickad ulloverall, 
men ulltjocktröja och ullt-
jockbyxor funkar ju också.
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Det som en gång var

Helena om boken:

Vi lever i en kultur som påstår sig öka vår materiella 
levnadsstandard, samtidigt som den systematiskt ödeläg-
ger de grundläggande materiella förutsättningarna för 
mänskligt – och icke-mänskligt – liv. När jag började 
skriva Det som en gång var var den här paradoxen central, 
liksom den fråga den leder fram till: Vilka berättelser, 
vilken kulturell mytologi, är det som verkar i oss när 
vi uppfattar denna ödeläggelse som acceptabel, eller 
nödvändig – i vissa fall kanske till och med önskvärd? 
Det jag intresserar mig för är inte i första hand de vär-
deringar vi säger oss uppbära, utan de som vi gestaltar 
genom våra handlingar, eller vår oförmåga att handla.
Vilket förhållningssätt till världen ligger till grund för 
den kulturella praktik vi bevittnar idag? Enbart genom 
att bringa dessa föreställningar, som annars ofta förblir 
implicita, i dagen, kan vi synliggöra deras konsekvenser 
– och kanske också deras absurditet.

Marcus om boken:

I Det som en gång var har jag fotograferat tio hotade 
platser i Sverige, från Vättern i Söder till Rönnbäcksnäset 
i norr. Platserna är hotade av skogsbruk och infrastruk-
tursatsningar men framförallt av gruvboomen.

Platser som idag finns intakta, men som imorgon 
kanske bara finns kvar som ett minne av det som en 
gång var.

Med bilderna vill jag visa att kända fall som Ojna-
reskogen bara är toppen av ett isberg och att det fortfa-
rande finns natur värd att kämpa för.

Ett samhälles normer formar dess handlande. Men 
det omvända gäller också: Ett samhälles hand-
lande formar dess normer. Ett upplevt behov 
av att avverka skog, odla jorden, utvinna olja 

eller föda upp djur i fångenskap påverkar den kulturella 
berättelse som kringgärdar dessa praktiker. På samma sätt 
som en kultur som ser träd som meningsbärande subjekt 
inte kommer att bedriva trakthyggesbruk, kommer en 
kultur som bedriver trakthyggesbruk aldrig att se träd 
som meningsbärande subjekt. 

I vår kulturella mytologi finns ingen omvärld att 
ingå relation med; det som finns är resurser att utvinna, 

materia att bearbeta. Om den konkreta produktions-
apparaten fungerar genom att omvandla levande till 
dött – träd till papper, berg till konservburkar – verkar 
det kulturella mytskapandet på samma sätt, bara ännu 
mer effektivt: Träd och berg är väl inte levande? Det 
sker inget dödande, eftersom det aldrig funnits något 
liv att ta. En sådan berättelse om världen är både en 
förutsättning för och en konsekvens av den storskaliga 
förödelse som vi bevittnar idag. För en kultur baserad på 
exploatering finns ingen annan möjlighet än att förneka 
de exploaterades subjektivitet. 

KULTUR

Helena Granström och Marcus Elmerstad sätter med text och 
bild perspektiv på hur vi i vår kultur ser på, eller snarare 

behandlar, omvärlden och vad det får för konsekvenser. I sin 
bok Det som en gång var belyser de hur vi utifrån vår kultur 
agerar på ett sätt som kanske inte alltid stämmer överens 

med de värderingar vi säger oss ha. 

Utdrag ur boken:

Falbygden. Foto: Marcus Elmerstad

Rönnbäck. Foto: Marcus Elmerstad
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Efter att vi ätit frukost har Lisa och 
Frida (våra ledare) bestämt att vi ska 
gå härifrån för att det börjar bli tråkigt 
här. Eftersom en person i gruppen har 

ont i sitt knä har vi bott två nätter på samma 
plats. Nu är alla nöjda med beslutet att flytta. 
Vi börjar med att packa våra saker och går sen 
sex kilometer till Blåhammarens fjällstation. 

Äventyrsgruppen är en grupp för ungdo-
mar i Stockholm som har kommit nya till 
Sverige och som vill vara med på olika akti-
viteter. Vi har gjort många roliga aktiviteter 
tillsammans med Äventyrsgruppen som att 
klättra, paddla kanot och kajak, spela badmin-
ton och springa olika lopp.  Fjällresan  är en 
av de aktiviteterna och vi är 15 personer från 
Afghanistan, Eritrea, Saudiarabien, Italien och 
Sverige som är med.

På väg till Blåhammaren går vi alla till-
sammans och alla pratar med varandra, 
skojar med varandra och hjälper varandra. 
Till exempel hjälper de som har stövlar både 
kompisar i gruppen med låga skor och andra 
människor som behöver hjälp att ta sig över 
vattnet utan att bli blöta. De med tunga rygg-
säckar få hjälp att bära, vi fikar tillsammans  
och allt är väldigt roligt. 

När vi kommer fram finns det hus som vi 
kan vara i, där vi kan använda el, internet, 
duscha, laga mat och torka kläderna som är 
blöta. Det finns olika spel där och vi spelar 
mycket med barnen som vi träffar i huset. Alla 
är glada över att vi är framme. Vi sätter upp 

våra tält precis utanför och det känns bra att få 
vara inomhus efter att vi varit ute i tre dagar, 
med ganska mycket regn, blåst och kallt väder. 

Innan resan tänkte jag att det skulle vara 
kallt och snö överallt i fjällen, men då trodde 
jag inte att vi skulle promenera hela vägen 
med en tung ryggsäck.  Jag tänkte att vi skulle 
åka buss. Som tur var är det inte snö överallt 
men det finns på några platser högre upp på 
bergen.

DEN HÄR DAGEN ser jag många fina ut-
sikter som jag aldrig har sett förut och på 
kvällen ser jag sen solnedgången och den är 
vacker. Alla är ute och tittar på den röda 
himlen.

Jag kommer från Afghanistan och där 
bodde jag i en liten by. Byn har höga berg 
runtomkring men det finns inga skogar och 
inte så mycket gräs och träd som växer där 
eftersom det inte kommer så mycket regn på 
sommaren.  Jag tycker att fjällen är finare än 
platsen där jag bodde i mitt hemland.

Jag vill tacka Äventyrsgruppen för den 
här spännande resan där jag fick se den fina 
naturen, fina utsikter och renar för första 
gången i mitt liv. Det var också en lärorik 
resa där vi hjälpte varandra, samarbetade när 
vi lagade mat och diskade och där vi visade 
respekt för andra människor och för naturren. 
Alla vi mötte, gamla och unga, var trevliga och 
önskade oss god tur på vägen. 3

FÄRDMINNE

Text: ZAKIR KARIMI  Foto: FRIDA SAMUELSSON, GHADIR HEIDARI, TALIA ONEN & ZAKIR KARIMI

Nya utsikter
På morgonen när jag vaknar ser jag den lilla sjön som är utanför våra 
tält, renarna som kommer väldigt nära tälten och betar gräs och att 
det är bättre väder än de tidigare dagarna. Allt är verkligen fint. Det 
är den tredje dagen på vår resa i fjällen med Äventyrsgruppen, och 

första gången i fjällen för mig.

är ett projekt inom 
föreningen Miljöverk-
stan Flaten. Om du vill 
bidra med något du är 
bra på, skänka ett par 
skidor eller en ryggsäck 
du inte längre använder 
eller bara hänga med 
oss ut nästa gång är 
du mycket välkommen! 
Kontakta: 
lisa@miljoverkstan.se

ÄVENTYRSGRUPPEN



26  Väglöst Väglöst  27 

KRÖNIKAKRÖNIKA

I skrivande stund är jag söder om Stock-
holm, men mina tankar är långt borta 
i norr. Jag behöver bara sjunga för att 
minnas. Jojken tar mig tillbaka till landet 

uppe i norr, där midnattssolen härskar över 
fjällen dygnet runt. Saltoluokta har fått en 
alldeles egen plats i mitt hjärta. Vart jag än 
befinner mig i världen kommer jag alltid bära 
med mig dessa sånger och minnen från min 
sommar i Sápmi. 

Stigen slingrar sig genom den urgamla 
skogen och uppför fjället. Jag följer efter 
Laila, den samiska medicinkvinnan som 
bjöd hit mig till Saltoluokta. Lailas berät-
telser väcker till liv landskapet omkring oss. 
Den nerfallna gamla tallen visar sig ha varit 
en favoritsovplats för många. Laila berättar 
att hon brukade klättra upp och sova på den 
tjocka trädstammen som ung. En gång mötte 
hon även ett lodjur som tyckte om att sova 
däruppe. Fjällandskapets flora är riklig och 
Laila stannar ofta för att berätta om de olika 
växternas medicinska kvaliteter, samt kultu-
rella historia. Varje blomma och varje träd har 
sin berättelse. Laila berättar med stor inlevelse 
och hennes berättelser väver samman tiden. 

Förfäderna väcks till liv. 
ATT BERÄTTA HAR varit en viktig del av 
den samiska kulturen, och det märks tydligt 
på det naturliga sättet som Laila berättar. 
När Laila var liten så brukade hon ibland 
smyga upp på natten för att lyssna på när 
de vuxna berättade runt elden. En efter en, 
tog de fram sina knivar i eldens sken för att 
berätta sin knivs historia. Laila berättar ofta 
om sina förfäder och framförallt om sin far, 
Jovva Spik. ”Min far lärde mig att alltid visa 
respekt för naturen. När man sätter upp sitt 
tält eller gör upp eld, måste man alltid fråga 
om tillstånd först. Visa respekt för naturen. 
Fråga om du får vara där och ta dig tid att 
lyssna på svaret. Många har glömt att lyssna 
till naturen.”

Runt Lailas långa köksbord samlas många 
människor från alla världens hörn. Människor 
kommer hit för att ta del av den kunskapen 
som Laila bär på och som har gått i arv sedan 
många generationer tillbaka. En del kommer 
hit för att lära sig om naturmedicin, medan 
andra vill lära sig mer om den samiska kul-
turen. En dag dök det upp en ung, tysk man 
på cykel. Han hade cyklat till Saltoluokta 

ända från Kalmar. Efter att vi bjöd honom 
på lunch och kaffe, bestämde han sig för att 
slå upp tältet och stanna kvar som volontär 
några dagar – som sen blev två veckor. 

Ja, det är lätt att bli kvar här länge. Det 
finns så mycket att lära sig här och jag trivs 
så bra under mitt tarp i skogen utanför Lailas 
sommarviste. Dagarna fylls lätt upp av att 
skörda växter, laga mat, skölja rötter, torka 
växter, lära sig nordsamiska, lyssna på Lailas 
historier och hämta vatten från bäcken. Var-
dagsmaten är delikatesser såsom rökt renkött, 
lingon, hjortron, gröna blad såsom rosenrot 
och mjölkört, hembakat surdegsbröd, bark-
bröd av tallbark, skägglavs-soppa och färsk 
fisk. Kan man äta skägglav och bark? Visst kan 
man det! Det är faktiskt väldigt gott. 

I naturen finns allt vi behöver och mycket 
mer. Låt oss hedra våra förfäder och ta till vara 
på kunskapen innan den går förlorad. Låt oss 
hedra jorden och visa tacksamhet för alla dess 
gåvor. Låt oss ge tillbaka. 

Tack Laila, för sommaren och allt som du 
gör, allt du ger och all den visdomen du delar 
med dig av.
Olu giitu. Tack.

Lyssna till 
naturen

STINA GRAY är en modern nomadkvinna, 
som bär sitt hem med sig vart hon än vandrar 
i livet. Hon studerar etnologi, folklore och 
nordsamiska. Hon älskar att hitta sagor och 
sånger i naturen, i dammiga arkiv och runt 
lägerelden.

BREVLÅDAN

Filmtips
Birkebeinerne (Den sista konungen)
I 1200-talets Norge råder krig mellan kung Håkons 
män birkebeinerne och de danska baglarna. Mitt i dessa 
onda tider blir kung Håkon mördad, men lämnar innan 
sin död över tronen till sitt oäkta barn. Gossen förs av 
Norges två raskaste skidåkare (Kristofer Hivju, Jakob 
Oftebro) över fjället, med baglarna tätt i hälarna. Regis-
sören och filmskaparen Nils Gaup har gjort träskidor 
och action till en lyckad kombination. Lusten att ge 
sig ut och åka i lössnö väcks och det gör att även om 
dialogerna lämnar en del att önska, så är filmen förlåten. 
Inramad av vackra vyer och episk musik är Birkebeinerne 
en lättsam äventyrs-saga för stora och små. 

Sharing is caring
I avsnitt 115 av podcasten Husky, berättar Babek 
Toloe bland annat om sitt arbete med friluftsliv och 
ungdomar. Han brinner för att naturupplevelser och 
äventyr inte ska bli en klassfråga, helt i onödan. I slutet 
av intervjun pratar han om sitt initiativ att skapa en 
förening, Reer Guuraa (som betyder ungefär nomad 
på somaliska), en mötesplats mellan alla som hittar ut 
och de som vill göra det. ”Att säga att Sverige är ett 
friluftsland känns jättekonstigt för mig. Det kan bli, 
men det är inte nu. Och vilka är det som kan ge alla 
möjlighet att ta sig ut? Det är inte staten som ska göra 
det. Det är vi som kan!” 

Dela med dig av Väglöst!

2017 års prenumeration av väglöst är en perfekt present 

till den samtidsintresserade, som liksom vi letar efter ett 

sätt att leva i samklang med naturen.

Foto: Klas Sandell

Hej Väglöst!
Här är en kort rapport från vårt 
jubileumsmot vid Balvatn i Suli-
telma-området: Omkring 40 per-
soner deltog i motet, varav flera 
hade varit med på Argaladeiexpe-
ditionerna under 60- och 70-talen. 
Runt lägerelden berättades många 
Argaladei-minnen. Vi gjorde en 
blomstervandring bland fjällbru-
dar, kung karls spiror, slåtter-
blomster och olika slags orkidéer. 
Vi vandrade också till ett vattenfall 
och till Fantomens grotta. Sist men 
inte minst gjordes en toppbestig-
ning på Argaladei. Hela toppturen 
tog mellan 17 och 23 timmar. Nu 
kan vi ana hur stort fjället Argala-
dei egentligen är. Vi hade fantas-
tiska dagar vid Balvatn.

Varma hälsningar från 
föreningen Argaladei Foto: Klas Sandell
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