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Bilden är från ”Stocketräffen”, en paddelträff, 2016. Vi var en ganska stor grupp som paddlade ut i 
blåsten mot en vacker vik. När vi väl kämpat oss fram till viken blev det paus med mat som var och 
en hade med sig. Vinden låg på även efter lunch, vågorna skummade och fräste, där de bröt utanför 
viken. Dånande och lockande. Tillslut var det några av paddlarna som inte kunde med att hålla sig på 
land längre. Nyfikenheten på dynamiken i vattnet tog överhand...

Text och foto: Jens Lithen
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KULA, KÖKA, KÖLA, kauka – kärt barn har 
många namn – åsyftar alla den typ av lockrop som 
användes på fäbodarna långt före dagens skärm-
ålder. Det användes framför allt för att få hem 
korna från skogsbetena runt fäboden men också 
som kommunikationsmedel människor emellan. 
Varje vallpiga (eller vallgosse, män kan också) hade 
sin egen signaturmelodi. Den personliga melodin är 
inget som du hittar på själv, den ”får du av skogen”. 
När vallpigan hade ropat sin melodi följde därefter 
melodier som en kommit överens om innan vad de 
betydde. En fras kunde annonsera att en ko sak-
nades, en annan att kon var funnen, en tredje att 
”tolv man”, som var ett smeknamn på björnen, var 
i skogen. 

Även om du inte har kor eller getter med på färden 
är kulning än idag ett praktiskt redskap för att 
kommunicera över längre avstånd. Det kräver lite 
röst-teknik för att få till det men är något som alla 
kan lära sig. Hur väl tonerna bär när en kular beror 
på den omgivande naturen, i fjällen når ljusa toner 
längre och i skogen lite dovare toner. Såhär gör du!

1. Kulning är ett rop, ett redskap – det är inte sång. 
Tänk att du tjoar efter någon eller ropar ”maten är 
klar”. På sångar-språk använder du din huvudröst 

(falsett för herrarna), alltså ska det kännas i huvudet 
och inte i halsen.
2. Däremot ska det också kännas i magen, där 
hämtar du kraften! Ta i med magen som om du 
håller på att göra en armhävning eller står i plankan. 
Håll en hand i sidan och en framme på magen så 
känner du tydligt om dessa muskler jobbar eller inte.
3. Sätt tungspetsen bakom nedre tandraden.
4. Le (håll kvar tungan). Det ser inte klokt ut, jag 
vet, men det gör inget.
5. Tjoa ”e” så nasalt du bara kan, det ska kittla lite 
fram i gommen. Ta i ordentligt med magen – inget 
fjös. Tänk dig att du är en extremt högljudd mygga!
6. Pausa nu. Drick vatten.
7. Ta sikte på något, ett träd några meter bort eller 
en kamrat. Upprepa steg 3-5 och tänk dig att du 
”skickar” tonen. Tänk långt – inte starkt.
8. Experimentera lite, men håll bara på korta stunder 
i taget. Annars är det lätt hänt att du blir trött och 
börjar försöka använda halsen. Är ni flera kan ni leka 
”kulnings-kurragömma”, dela upp er i par, den ena 
gömmer sig och kular sedan till sig den som letar. 
När den gömda är hittad byter ni rollerna.

Det bästa är förstås att få hjälp av någon som redan 
kan, men jag hoppas att dessa ord kan ge lite hjälp 
på vägen.

KARTKOLL PÅ HÖSTFJÄLLET
Mellan Hemavan och Ammarnäs i slutet 
av september. Det är lagom varm sol, 
inga mygg, folktomt och fantastiska 
färger. Vi beslutar att vandra på hösten 
härmed ska bli tradition.
Foto: Emma Björk

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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PETRA WESTERMARK
Petra växte upp i närheten av 
skog och vatten. Det gjorde 
starkt intryck på henne 
redan som barn. 
Hon värdesätter förmågan 
att totalt kunna gå upp i 
det som sker runt omkring 
henne, doften av ett 
nybakat muurikkabröd, 
kylan från en skogstjärn som 
omsluter kroppen, ett samtal 
med någon eller 
glittret i trädens grenar en 
vintrig fullmånenatt. Att 
vara närvarande i det som 
sker är för henne 
själva grunden i att vara vid 
liv.

JONAS SJÖBLOM
Jonas strävar efter att leva ett 
naturnära liv. Helst glider 
han tyst fram i en kanot på 
älven eller hantverkar något 
i naturmaterial. Han faschi-
neras av gamla 
beprövade och näst-intill 
bortglömda tekniker inom 
hantverk och friluftsliv. 
Mycket fritid, att leva billigt 
och konsumera så lite som 
möjligt värderar han högt.

Ropa så det hörs
Text och bild: LOVISA LARSSONHemma har jag en världskarta som 

fungerar som en trisslott. Jag skrapar 
fram de länder jag varit i och när 
jag skrapar bort ytan byter länderna 

färg, detaljer som vattendrag kommer fram 
och kartan får liv. Skrapkartan är som en bild 
av det jag upplever när jag varit på färd och 
kommer hem igen: att kartan fått liv, och att 
minnen förknippade med en händelse kommer 
tillbaka till mig när jag tittar på kartan. Kartor 
är också förknippade med äventyr - oavsett om 
det handlar om att utforska kartans vita fläckar 
eller använda kartan som ett verktyg för att 
planera en färd och hitta dit vi ska.

UTFORMNING OCH VAD som finns på 
kartan är en generalisering av verkligheten. 
Så långt som möjligt väljer kartografen att 
använda symboler som intuitivt ska förklara 
vad symbolen visar. Det går bra så länge kar-
tografen och läsaren har liknande referens-
ram, men kulturkrockar kan lätt uppstå. Ett 
exempel: Numera använder fler och fler flygbil-
der för att göra bland annat inventeringar, men 
att tolka dem är tidskrävande. En kommun i 
Sverige valde därför att skicka sina flygbilder 
till Indien för tolkning. I Indien finns gott om 
duktiga kartografer med erfarenhet av flyg-
bildstolkning för en billig penning. Tillbaka 
till kommunen kom data med en massa silos 
i tätorten. Mycket märkligt, tills någon kom 

på att det som indierna tolkat som silos i själva 
verket var studsmattor. 

LÄNGST NER PÅ en del kartor kan man 
hitta texten ”Tänk på att kartans innehåll kan 
skilja sig från verkligheten”. Kanske syftar det 
mest på att saker kan ha förändrats sen kartan 
ritades, men det är också en påminnelse om att 
kartan trots att den är till synes objektiv alltid 
baseras på någons världsbild. När jag var liten 
och bodde utanför Falköping trodde jag att 
Sverige låg mellan Vänern och Vättern. Sverige 
låg ju mellan två stora vattendrag, och jag hade 
utifrån mina kunskaper gjort en tolkning.

Om vi tolkar verkligheten fel, saknar lokal-
kunskap eller har olika kulturella referensramar 
blir kartan fel. Omvänt kan vi också tolka en 
karta fel och hamna någon helt annanstans än 
det var tänkt. Lite som med dagens samhälle - 
där en hel mängd människor har sin egna skeva 
karta över verkligheten framför sig. De tolkar 
världen utifrån sin egen teckenförklaring och 
tar följaktligen beslut som gör att de hamnar 
ännu mer vilse.

I det här numret handlar det om att hitta 
rätt. Rätt plats att bo på, rätt sak i ryggsäcken 
eller rätt ton för att höras till andra sidan fjället. 
Med eller utan karta. 

/Emma Björk
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Utan sällskap
FÄRDREPORTAGE

Text och foto: PETRA WESTERMARK

Efter att hela sitt liv ha känt en drag-
ning till vatten lade Petra Westermark 

sommaren 2015 i kajaken i Yukon-
floden för en 300 mil lång paddling 
genom vildmarken. Att paddla utan 
sällskap gav upphov till reflektion 

över vad ensamhet egentligen är och 
skapade en tillvaro där basala behov 
och nuet hamnade i centrum. Här får 
du följa hennes möte med djur, natur 
och områdets ursprungsbefolkning. 

 men inte  ensam
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Yukonfloden fick min mage att pirra 
av längtan. Den rinner genom na-
turskön mark som är orörd och till 
stora delar obebodd men med ett 

bra fiske och rikt djurliv. Den ligger på en 
breddgrad där jag är bekant med både flora 
och fauna. Den har forsar som är farbara och 
går således att paddla i sin helhet. Jag begav 
mig dit med idén att med enkla medel skapa 
en bra tillvaro. 
Redan som liten, nyfiken fyraåring drogs jag 
till vatten, Skellefteälven. Min längtan och 
fascination var så stor att jag trotsade både 
stängsel uppsatt av kraftbolaget och mammas 
starka förmaningar att absolut inte gå till 
kanalen. Ofta stod jag och tittade på vatten-
massornas framfart, och på vintern bildade 
strömmen skikt på skikt med is och mäktiga 

vackra formationer skapades. Fantasin sattes 
på prov då jag en dag rev mig på stängslet och 
skulle svara på en orolig moders undran om 
hur såret hade uppkommit. Kvickt men föga 
genomtänkt svarade jag: 
– Det var vargen…
Inte anade jag då att jag 43 år senare på besök 
i storslagen orörd natur i Alaska skulle få möta 
densamme, vargen.

Det som tog mig dit, till Yukonfloden, och 
fick mig att följa den drygt 300 mil långa 
vattenleden genom Kanada och Alaska var 
samma obändiga lust att få ta del av vattnets 
okuvliga virvlar, forsar och sel. Det mäktiga 
breda saktmodet, den djupa harmonin och 
det vilsamma lugnet. Att bäras av dess starka, 
rörliga yta genom total och absolut skönhet. 
Påverkas av kraften och energin som genereras 

ur den men också följa vattnets beslutsamma 
färd genom marker som förändrats av tidens 
tand men lämnats opåverkad av mänsklig 
hand. 

JAG LANDADE I ett vårglittrande White-
horse i slutet på maj. I Yukonflodens klara, 
kalla vatten speglade sig omgivande höga, 
vitklädda bergsformationer. Jag hade länge 
drömt om att få befinna mig här och kunde 
inte nog önska att de första dagarnas provian-
tering skulle vara till ända så att jag skulle få 
glida ut med kajaken lastad med kartor, fiske-
redskap, proviant och övrig bas för att kunna 
göra mig ett bra liv under enkla former.

Första nära mötet med djurlivet skedde 
morgonen efter den första nattens sömn. Jag 
följde stranden promenerandes för att re-
kognosera vattnet som skulle öppna sig i en 
sex mil lång sjö några kilometer längre fram. 
Träd- och jordekorrar följde tjattrande min 
vandring och jag iakttog uppmärksamt min 
omgivning. Skogen var tätbevuxen och ned-
fällda trädstammar vittnade om hårda vindar. 
Jag rundade ett buskage och såg i ögonvrån 
en meterhög, fjäderklädd, ljushättad varelse. 
Jag vred mig varsamt om med en förväntan 
om att den skulle breda ut sina mäktiga vingar 
och flyga iväg. På bara några meters håll vände 
den vithövdade havsörnen ett kort ögonblick 
sina skarpa, isgrå ögon mot mig. Den yttrade 
inte ett ljud men visade värdigt att det var jag 
som skulle ”back off”. Jag var väl medveten 
om vem som var där först och lämnade platsen 
samma väg som jag kom. 

DENNA EPISOD VISADE sig vara 
synonym med många av de möten som 
jag senare hade med Alaskas djurliv under 
färden. Djuren gjorde i huvudsak det de var 
i färd med, utan att ta någon notis om mig. 
Jag reflekterade över skillnaden i de möten 
med djur som jag haft i Sverige där deras 
beteende snarast har kunnat tolkas som att 
de är på flykt i sitt eget hemland.
– I thought you where one of us, an Indian 
woman.
Freda Rosalie Alfred, Northern Tutchone, ut-
strålade styrka och hennes inledningsreplik 
öppnade för en stark känsla av samhörighet. 

Jag klev i land på den branta stranden i 
Fort Selkirk och gick stigningen mot den his-
toriska platsen på platån med en vidunderlig 

utsikt över landskapet. Platsen har brukats 
för byteshandel sedan urminnes tider. Från 
mitten på 1800-talet fick ursprungsbefolk-
ningen samsas med människor som sökte sig 
till området för jakt, och i ett senare skede 
även i hopp om guld. Det var här jag mötte 
henne. Hon kom gående emot mig i tron om 
att jag var en av dem. 

 Vi umgicks i värmen från elden där jag 
bakade bröd och hon bjöd på rabarber och 
rökt kött. En bra känsla av samhörighet förde 
samtalet från traditioner till likheter, olikhe-
ter och personliga berättelser. Hon berättade 
för mig att när övriga bybor flyttar till Pelly 
Crossing över vintern är hon den enda som 
stannar kvar i byn. Hon bor själv i sitt lilla 
trähus hela vintern för att jaga. 
– Vad jagar du främst? 
– Lodjur. 
Vi tog en rundtur i byn och Freda visade sin 
morbrors hus. Huset hade stått tomt sedan 
han gick bort 15 år tidigare. Dörren var skev 
och ett stort gap mellan dörr och karm gav 
upphov till skratt då vi samtalade om vikten 
av att hålla stugan varm vintertid. Fredas 
eget hus låg inte långt därifrån. I mina ögon 
liknade det mer en stuga med ett stort fönster 
som vätte åt flodens håll. Kaminen i stugan 
var enorm och kompletterad med en vedeldad 
spis som höll grytan kokande under vintern. 
Vi drack kaffe i det sparsamt möblerade kök- 
och allrummet. Mot skogen rymde stugan 
ett sovrum samt Fredas arbetsrum, där hon 
sydde, beredde skinn och gjorde kängor av 
läder. Jag kände de breda golvtiljorna under 
fötterna och såg ut över byn med tomma hus 
och kände kraften, kompetensen och stolthe-
ten hos min samtalspartner. Hon visade sina 
händers verk och jag iakttog med vetskapen 
att hon under kalla vinterdagar också till-
fångatagit råmaterialet till dessa funktionella 
och välskapta kläder, smycken och redskap.

EN STOR UTMANING under färden var 
fisket, och det tog många timmars övning 
innan jag fick kläm på när och var det fung-
erade som bäst. Största genombrottet kom 
när jag började kajaka uppströms biflöden 
för att fiska. Ofta var det mest lyckade fisket 
precis där biflödenas klara vatten möter Yu-
konflodens strömmar. Bifloderna är inte bara 
hem åt harr, gädda, she-fish och olika arter 
av lax. Många vattenlevande fåglar häckar 

också där och det var med mjuka paddeltag 
jag gled in i dessa flöden som också beboddes 
av bävrar och utterfamiljer. 

Bifloden Andreafsky Rivers skimrande 
djup gav mig efter sju veckors paddlande en 
fin fiskeupplevelse med den absolut runda 
fullmånens glittrande sken i vattnet på natten. 
Med kajaken fylld av fisk paddlade jag ned-
ströms och gjorde läger på en strand som 
var fri från björn- och rovdjursspår. Kanske 
var jag desperat efter att få variation och nya 
smakupplevelser, för jag använde kryddor som 
normalt inte används för fisk. Min gäddbuffé 

bestående av curry- och russingädda, vitlöks-
gädda, svartpeppargädda samt paprika- och 
torkad tomatgädda var vackert färgglad. Med 
så mycket mat satt jag på kvällen vid den fal-
nande brasan och önskade att jag skulle ha 
någon att dela fisken med. Vattnet var stilla 
och hade börjat skifta i kvällssolens rosa toner 
då jag såg en båt med tre personer närma sig 
stranden. Mitt leende växte när jag förstod att 
de hade för avsikt att lägga till på min strand. 
Döm om min lycka när de första orden de 
yttrade var:
– Do you have food? 

Möte med vithövdad havsörn. Örnen vände ett kort ögonblick sina skarpa isgrå ögon mot mig. Den 
yttrade inte ett ljud men visade värdigt att det var jag som skulle ”back off”. Jag var väl medveten 
om vem som var där först och lämnade platsen samma väg som jag kom. 

Att fiska får mig att le. Om jag dessutom får en fisk gör det min dag! Morgonens fångst - en fin 
Chum Salmon som sedan grillades och avnjöts under flera måltider.
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Visst hade jag det! Det var en god känsla att 
dela currygäddan med mina nyfunna vänner. 
Det visade sig att de tre inuiterna just varit på 
fiskafänge och hade fina laxar i båten. Deras 
avsikt hade varit att dela med sig av sin fångst 
till mig, så i utbyte mot gädda fick jag en 4 
kilos Silver Salmon som lades i glöden och 
utgjorde en fet och smaklig frukost dagen 
efter. Innan de begav sig vidare hem till sin 
by frågade jag vad de tyckte om gäddan jag 
bjudit på. Tre stenansikten riktade sina blickar 
mot mig varvid en svarade:
– It was different…
Jag log inombords. Jag älskar ärliga människor 
och den kryddningen kommer jag inte ta för 
vana att använda.

ENSAMHET, VAD ÄR DET och när 
upplevs det? Inför färden uppsökte jag vår 
bokhandlare för att få hjälp med anteck-
ningsmaterial som skulle vara vädertåligt och 
slitstarkt. Med ett stolt uttryck presenterade 
hon en skrivbok där papperet var tillverkat 
av sten. Hon upplyste mig om dess förde-
lar miljö- och styrkemässigt och jag kunde 
naturligtvis inte motstå tanken att få skriva 
i sten. Jag tog tacksamt emot blocket men 
reagerade på orden som stod på dess fram-
sida ”fact is the enemy of truth”, fakta är 
sanningens fiende. Under resans gång fun-
derade jag på innebörden av citatet. Jag kan 
inte säga att jag kom fram till något svar och 
skulle gärna ta emot er läsares tankar runt 
citatet men i mina funderingar runt detta 
gled jag in på tankar om att vara ”själv” och 
att vara ”ensam” samt hur fakta och sanning 
kan förhålla sig till just dessa begrepp. Stora 
delar av paddlingen var jag ensam, själv, so-
lokvist, utan kontakt med andra människor. 
Upplevelsen eller känslan av ensamhet var 
inte närvarande. När floden mynnade ut i 
oceanen stannade jag ett par dagar på en ö i 
Berings hav och lekte i vågorna, vinden och 
friheten innan jag vände och paddlade upp-
ströms till närmaste inuitby. Små enmotoriga 
flygplan förde mig sedan till allt större flygfält 
och så klev jag ut på flygplatsen i Anchorage, 
Alaskas största stad. Det var människor över-
allt, det är fakta. Jag var omgiven av folk men 
ingen såg mig i ögonen eller log. Jag kände 
mig ensam för första gången på länge, det 
är sanningen. Fakta i det sammanhanget är 
sanningens antagonist. 

STORA DELAR AV ALASKA har in-
landsklimat där sommardagarna kan vara 
rejält varma. För att undkomma solens ste-
kande strålar under dagen ägnade jag ibland 
tiden från sen eftermiddag till tidig morgon 
åt att paddla. Vinden var vanligtvis stillsam-
mare under natten, fåglarna tystnade och 
nattlevande djur gjorde sig synliga. Efter 
en sådan paddlingsnatt slog jag läger vid 
klockan 03.00 på morgonen. Kajaken förtöj-
des, mattunnan med säkerhetslock innehål-
lande öppnad proviant, bars på rovdjurssäkert 
avstånd från tält och kajak. Liggunderlag, 
sovsäck, anteckningsmaterial och björnspray 
placerades i tältet. Jag lade mig ner och tänkte 
på paddlingsdagar där solens stärkande 
strålar legat mot huden eller dagar med regn 
som med säkerhet tagit sig in överallt. Dagar 
med skjortan blöt av svett i kraftig motvind 
eller kraften i vattenströmmen som smidigt 
drivit kajaken genom en ljus sommarnatt. 
Vågor, grund, enkelhet, oväntade möten, 
sömn som aldrig varar ihållande. Känslan 
av flyt, både bildligt och bokstavligt. För-
nimmelsen av en stor tacksamhet för att jag 
fått befinna mig med huvud, kropp och själ 
på platser där jag mått så gott, spred sig och 
sakta sjönk jag in i dvala. 

INTE LÅNGT DÄREFTER fann jag 
mig själv lyssnandes efter något i tystnaden 
utanför tältduken. Vad hade väckt mig? 
Natten var alltigenom stilla. Vanan drev mig 
upp ur sovsäcken. Ståendes på alla fyra styrde 
jag mjukt upp tältets dragkedja och höjde 
blicken. Mina ögon mötte en djup, ohotad, 
lugn blick hos en högbent, gråbeklädd varg 
som småleende betraktade situationen. Nå-
gonstans inombords stannade sinnet, till-
varon gjorde en paus, medvetandet rymde 
endast detta enda möte. Det som varit och 
vad som skulle komma upphörde att existera i 
ett ögonblick där jaget, duet och nuet länka-
des ihop och runt omkring fanns ingenting. 
Jag log tillbaka.

Färden uppmuntrade dagligen just denna 
förmåga att totalt gå upp i en vy eller i ett 
tillfälle. Doften av muurikkabakat nygräddat, 
lite lätt bränt bannokbröd, ett samtal, glitter 
i trädens lövverk en tidig morgon, kylan hos 
en bäck som omsluter kroppen efter en het 
paddlingsdag eller en makaonfjärils lätta färd 

mellan tunt strandgräs på en strand i Yukon 
Territory. Den förmågan var något jag gladdes 
åt. Den mådde gott och utvecklades av det 
fokus och den närvaro i stunden som uppstod 
under resan. 

Tillbaka hemma så förundras och ler jag 
över att jag fått paddla i Yukon och Alaska. 
Lusten att befinna mig i naturen har inte 
minskat och jag kommer ihåg styrkan i lyckan 
över att ha klarat av att få mina basala behov 
tillgodosedda, att vara varm, säker och mätt. 
När hemmalivet behöver något mer ligger det 
nära till hands att ge sig ut, och som denna 
kväll ge min uppmärksamhet till den stjärn-
klara natthimlen. 3

Alaska Kanada

Anchorage Fort Selkirk

Pellys crossing

Dawson

Fairbanks

Whitehorse

Berings 
hav

En magisk morgon i vildmarksparadiset. Jag vaknar av solens varma gyllene strålar som varligt värmer tältduken.” Klockan är halv fem på morgonen den 16 juli på en ö som inte har något namn på kartan.

FAKTA
Tid: 9 veckor
Längd: Ca 330 mil
Start: Kanada, Yukon Territory, 
Whitehorse
Avslut: USA, Alaska, Berings hav
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Konsten att rita 
en karta

Det är något fascinerande med kartor. I utmaningen att visualisera 
världen utifrån en tecknad bild av linjer och tecken. Det är särskilt när 
jag läser en orienteringskarta som det slår mig: varje sten, varje stig, 
bergens form, kärr och hyggen - Är det verkligen någon som gått precis 

överallt i skogen och ritat in det på kartan?

Text och foto: LISA BEHRENFELDT

Vi ska samlas vid Sundby gård, 
utanför Huddinge söder om Stock-
holm. Det någon sorts vår på gång 
men blåser iskallt och vägarna är 

täckta av snömodd som fryst till is igen.
De första personerna jag ser på parkerings-

platsen där vi ska mötas är klädda i tjocka 
overaller och stövlar. Jag hinner tänka ”Jädrar, 
jag visste att jag skulle tagit kängorna!”, innan 
jag fattar att de ska ut på isen och pimpla. 
Anders Wisén har förvisso täckjacka, men 
låga terrängskor. Det är Anders som ska visa 
mig hur det går till när verklighetens terräng 
blir tecken på en orienteringskarta och jag 
tänker att han är en sån som vanligen springer 
genom skogen. Eller går med väldigt snabba 
och långa kliv. Som hellre är smidig än garan-
terat torr och varm om fötterna. Inte en som 
klampar fram med stora kängor. En oriente-
rare helt enkelt. Även om det är kallt idag.

En bra kartritare, säger Anders och pekar 
på ett stort grönt område på en karta han ritat, 
en kartritare med heder, går ut och kollar igen 
på ett sånt här ställe. 

Området är helt grönt – alltså med färgen 
för ”svårframkomlig skog” - och misstänkt 
tomt på detaljer. 

Jag minns inte hur det var, men jag skulle 
gissa att när jag kom hit hade jag redan varit 
ute i skogen hela dagen, klockan började 
närma sig 17 och jag tänkte att ”nu går jag 
hem”. 

Anders förklarar att det kallas för egen-
kontroll, att komma tillbaka och kolla upp 
eventuella missar på en karta man ritat. Efter 
att han gått en sväng i skogen här vid Sundby 
gård och demonstrerat kartritande för mig och 
Emma ska han fara vidare till skogen med den 
gröna fläcken och rita in detaljerna i den där 
snårskogen en gång för alla.
– Man måste älska att vara i skogen, tilläg-
ger han också. Annars går det inte att vara 
kartritare.

DET FINNS BARA ett 30-tal kartritare i 
Sverige (som ritar orienteringskartor, räknar 
man alla som ritar olika typer av kartor är de 
betydligt fler). En konst man lär sig genom att 
hänga med dem som är gamla och erfarna. 
Anders har också gått en utbildning på ett 
halvår, men den finns inte längre.

Anders ritar kartor både professionellt 
och ideellt till sin klubb, Snättringe SK. När 
han ska rita en karta utgår han alltid från ett 

grundmaterial som beställs från Lantmäteriet 
och som baseras på laserdata. När han skriver 
ut den informationen får han alla höjdkurvor 
på pappret. Lantmäteriet började samla in 
laserdata 2009 och sedan dess har det flugits 
över hela Sveriges yta med flygplan som skjutit 
laserpunkter mot marken. Jättetätt. 
– Om man tittar in i ett sånt ”punktmoln” 
i datorn går det till och med att utläsa hur 
höga träden är, säger han för att jag ska förstå 
exaktheten.

Ganska nyligen var det också en kille 
(orienterare förstås) som hittade på en algo-
ritm som gör att det går att utläsa mer in-
formation än bara höjdkurvorna ur punkt-
molnet. Som var det finns en brant, och var 
skogen är väldigt tät till exempel.

Oftast finns det en gammal karta över 
området också, och i så fall synkar han den 
gamla kartan och information från Lantmä-
teriet om byggnader och vägar med grund-
materialet han fått ut.  

– Kompassen, säger Anders när vi ska 
börja, den är viktig när man ritar. Och i andra 
handen har han en skiva där han tejpat fast 
ett kalkeringspapper ovanpå pappret med 
informationen han redan har om området. 
Med ut finns också pennor i olika färger till 
att rita in ändringar och nya detaljer vartefter 
han hittar dem. Han har sitt eget system av 
koder: A för öppen mark, AB för halvöppen 
mark och så vidare. Nu för tiden har många 
kartritare med sig en handdator i fält, men 
Anders är nöjd med att rita för hand.

Det ser kladdigt ut, men är det är mest för 
det egna minnet. 

JAG FÖRESTÄLLDE MIG att vi skulle 
gå längs linjer eller i nåt bestämt rutmönster 
genom skogen. Så är det inte. Anders går lite 
kors och tvärs som han har lust, och kartan 
fylls långsamt med justeringar och kommen-
tarer överallt där han har varit. 
– Förra året ritade jag en karta över ett område 
utanför Tyresta nationalpark och jag var jät-
tesugen på att vara ute i skogen så jag började 
med att gå i finskog hela första dagen. Men 
det fick jag igen sen, när allt sånt här var kvar, 
säger Anders och pekar mot ett blött, snårigt 
område i kanten på sjön.
– Min fru som är biolog har förvisso lärt mig 
att just såna områden, de som jag helst bara 
vill färga gröna på kartan och inte ge mig in i, 

kan ha höga värden med mycket arter.
Även om informationen från laserskjut-

ningarna är bra, är den inte perfekt. Medan 
vi går stannar Anders hela tiden och gör små 
korrigeringar. Något som datorn ritat som 
en långsmal höjd är kanske i själva verket två 

små höjder intill varandra, och så stannar han 
till vid en brant och bestämmer sig för om 
den är möjlig att passera och i så fall bara ska 
markeras med ett tjockt streck på kartan eller 
om bergväggen är så brant att den ska vara 
en liten kam. Alla de där små avvägningarna Ovan: Grundmaterial framställt från laserdata 

och geodata från Lantmäteriet. De lila linjerna 
är fastighetsgränser. Nedan: Färdig karta över 
samma område, Vistaberg i Huddinge. 
© Snättringe SK

Ovan: Anders Wisén visar hur det går till att rita kartor. Nedan: Kartbild delvis digitaliserad samt 
med inskannat rekognoseringsunderlag från fältarbetet. © AW-kartor
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På Lantmäteriets hemsida möts jag 
av det här: ”Längs varje väg, bakom 
varenda tuva och under varje sten. 
Varje brygga, varje tak, varenda 

stig och varje fält. Slottet, kojan och torpet. 
Parken, elljusspåret och hagen. Varje vänd-
plan, varje avfart och varje landsväg. Sporta-
renan, skidbacken och fiket på 
hörnet. Varje tätort, förort och 
citykärna. Mötesplatsen, göm-
stället och smultronstället. Lant-
mäteriet är bekant med varenda 
plats i Sverige. Vi har koll på 
bredden, höjden, längden och 
tvären. Vi kartlägger verklighe-
ten, sätter gränserna och håller 
reda på vem som äger vad.”

LANTMÄTERIET, SOM 
FUNNITS sedan 1600-talet, är 
den myndighet som har ansvar 
för att dokumentera Sverige 
geografiskt. En stor del av uppdraget är också 
att hålla koll på vem som äger marken och 
att fastställa ortsnamn. Den totala kartlägg-
ningen av Sverige började 1810. Sedan tog 
det 100 år innan den var klar.
– Inte en jädra sten lämnades, säger Roland de 
Thorest de Thorey som driver den lilla butiken 
Vobam mitt inne i Stockholm. Lokalen är 
proppfull av gamla kartor. 

Det var Karl XIV Johan som initierade hela 
arbetet med Generalstabskartan, efter att han 
kommit till Sverige och blivit förskräckt över 
att det inte fanns några bra kartor över landet. 

Roland beskriver hur det var militärer som 
vandrade genom hela Sverige, från Ystad till 
Haparanda, på linjer med två meters mel-
lanrum. De ritade in träbroar, spänger och 
vadställen, varenda stig och väg, koppargruva, 
vattenkvarn, soldattorp, båtsmanstorp och 
herrgård och satte olika mönster för barrskog, 

ljunghed och berg i dagen. 
Jag får genast en massa frågor i huvudet: 

Hur höll de riktningen över berg och runt 
sjöar? Vad gjorde de för att skydda kartan mot 
regn? Och hur klarade de långa etapper med 
bara skog och fjäll? 

Roland vet inte så mycket om det. Men han 
kan visa hur jag kan se 
att det är olika delar 
som sammanfogats till 
ett kartblad och går 
för att leta efter gene-
ralstabskartorna i en av 
alla tusentals mappar. 
Jag frågar något mer 
och han ropar tillbaka 
att jag måste vänta ”jag 
är så jädra gammal så 
jag hör så dåligt!”
– På kartor från 1920 
och 30-talet finns det 
en ruta med namn på 

alla som ritat olika delar, säger han. Det var 
hög status att vara kartritare. Det var under-
officerare, löjtnanter och sådana som var ute 
och gjorde det. Många var väldigt duktiga 
tecknare. Även om det också kunde hända 
att kartritaren druckit och sen glömt att rita 
in en hel gård...

DE TEKNIKER SOM historiskt använts 
för att framställa kartor var enkla men ef-
fektiva och kartorna stämmer förvånansvärt 
bra när man långt senare uppdaterat med 
moderna verktyg som flygfoton och satel-
litbilder. Samma tekniker används ibland än 
idag med komplement av digitala hjälpmedel 
för att till exempel göra höjdmätningar i fält.

Länge var det en militär tillgång med 
kartor och något som staten höll hårt på. Alla 
kartor var hemliga fram till 1857 då de första 
detaljerade kartorna kunde börja tryckas och 

säljas till allmänheten.
 Nyligen gick Lantmäteriet ett steg längre 

och släppte mycket av den småskaliga kartin-
formationen fri som öppna data. Sedan 2016 
kan man ladda ner Översiktskartan,  Vägkar-
tan, Terrängkartan och Fjällkartan gratis från 
Lantmäteriets hemsida.  

DEN GAMLA GENERALSTABSKAR-
TAN gavs ut i nya utgåvor fram till 1979 
när den ersattes av Nya topografiska kartan.
– Men de Ekonomiska kartorna är betydligt 
vackrare! konstaterar Roland bestämt och drar 
ut en annan av alla mappar med kartor.
–Titta här!, säger han och lägger fram en färg-
gladare karta på bordet. 1877 och pris 50 öre 
står det skrivet med blyerts uppe i ena hörnet. 
– Den här kartan har den gamla färgsätt-
ningen, med gröna sjöar, visst är den vacker!

Och så är vi tillbaka till att kartritare i själva 
verket är konstnärer. Att det inte bara handlar 
om att dokumentera verkligheten och rita en 
karta som det är möjligt för andra att tolka 
och orientera sig efter, utan att själva kartan 
också är ett konstverk. Själv fascineras jag 
mest av allt av hur en karta, trots att den är 
förenklad och subjektiv, ger mig möjlighet att 
skapa en inre bild av verkligheten. Jag älskar 
att studera en karta och föreställa mig hur fan-
tastisk den avbildade platsen kan vara, och blir 
också mycket nöjd varje gång jag hittar rätt. 3

är det som gör kartritandet intressant. Ju mer 
komplicerat område desto roligare är Anders 
inställning. Så skogen vi går i idag är följaktli-
gen kul terräng –full av små bergsknallar och 
med en kartbild som är brun av mängder av 
höjdkurvor. Om jag skulle springa orientering 
här skulle jag behöva vara extremt noggrann 
med att hålla reda på var jag är. Det är den 
typen av terräng där det är nästan omöjligt att 
läsa in sig på kartan igen om man tappar bort 
sig. För Anders är den här skogen ett dröm-
projekt. Tyvärr finns det redan en gammal 
karta över området. Det allra bästa är att få 
starta med ett vitt papper.
– Du måste vara jättebra på att läsa kartan 
när du orienterar, säger jag.

Och Anders konstaterar att ja, lite för bra. 
För att vara snabb i orientering ska man läsa 
in så lite som möjligt på kartan. Bara hålla 

koll på det man verkligen behöver. Att lägga 
märke till allt och samtidigt springa och tänka 
på om det är bra ritat eller inte vinner man 
inga tävlingar på. 

NÄR VI FIKAPAUSAR vid den stora 
stenen (minst 1,5 meter hög för att marke-
ras på kartan) konstaterar Anders att det är 
vackert med fina kartor. Och att det krävs 
en särskild talang för att få till det.
– Vi hade en kvinna som var konsult åt oss på 
jobbet förut som alltid ritade jättefina kartor. 
Det kunde till exempel vara så att förutom 
området vi beställt hade hon ritat med en 
lång å som slingrade sig utanför. Och när jag 
ringde och frågade, med hänvisning till att 
det inte var uppdraget, så svarade hon att hon 
tagit med den för att det blev en vackrare karta 
så. Och det var ju sant. 

– Det jag tycker om med kartritningen är 
att det känns som att jag skapar något när 
jag är ute och ritar en karta. Jag gillar att 
vandra i skogen också. Och att tävla. Men 
det känns ändå som att jag saknar något då. 
Det är därför jag gillar nyritning också. För 
att pappret blir som en tavla. 

Över vilka områden det ritas orienterings-
kartor är väldigt tävlingsstyrt. Det är bara när 
det ska ordnas en större orienteringstävling 
som nya kartor beställs. Vilket i sin tur gör 
att det bara ritas kartor över områden där 
det är möjligt att få tillstånd till tävling från 
markägare, kommunen, jaktlag och andra 
intressenter. Anders tycker att det är synd.

Om jag var miljardär skulle jag rita kartor 
överallt. Det spelar ingen roll om det bara är 
en person som springer där sen. 3

Den stora 
kartläggningen

Sverige är ett synnerligen väldokumenterat land

HITTA ORIENTERINGS-
KARTOR!
www.omaps.net 
Orienteringsförbundets kartda-
tabas. 
www.naturpasset.se 
På över 400 platser i Sverige 
erbjuder orienterings-klubbarna 
kartor med kontroller som sit-
ter ute hela sommarsäsongen. Höjdkurvor från Lantmäteriets laserskanning, automatiskt producerade i dator.

”Militärer som 
vandrade genom 
hela Sverige, från 

Ystad till Hap-
aranda, på linjer 
med två meters 
mellanrum.”
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– Vad ska vi med tio exemplar till, av samma 
bok? frågar hon. En lustigkurre föreslår att de 
ska donera dem till Sveaskog och alla skrat-
tar. Ur en miljömupps perspektiv känns idén 
sorgligt absurd. För vad säger vi till Sveaskog? 
Hur får vi ett stort skogsbolag att köpa kon-
ceptet om trädens informationsnätverk ”the 
wood-wide-web”? Och börja ta hänsyn därefter? 
Några dagar senare tapetserar Sveaskog, Bergvik 
Skog, Skogsindustrierna och LRF Skogsägarna 
ironiskt nog storstäderna med propaganda-
kampanjen ”det finns något större…” där de 
målar upp bilden av träd-plantager som riktig 
skog. Det vore nog bra att skicka några exem-
plar av boken till dem ändå.

SENARE UNDER VÅREN sitter jag och 
lyssnar på ett seminarium med LRF om skog 
och äganderätt. Jag upplever att de idisslar 
samma farhågor som vanligt, att någon annan 
(läs turistföretagare) ska göra åverkan på deras 
mark utan dialog, att deras äganderätt hotas av 
att allmänheten eller att organisationer börjar 
lägga sig i skogsbruket. De får bra svar på tal, 
både från länsstyrelsen, entreprenörer och fri-
luftsfrämjandet. Själv är jag där för att lyssna, 
ta in och försöka förstå hur de här människorna 
tänker utan att själv färga debatten. Kvinnan 
bredvid mig frågar om jag äger skog.
– Nej, svarar jag sanningsenligt. 
– Jaha, men jobbar du i skogen?
– Ja, svarar jag lika sanningsenligt. Vi småpra-
tar om annat en stund och i slutet av kvällen 
frågar hon:
– Kör du skördare? Jag får bita mig i läppen för 
att inte gapskratta. 
– Nej, jag är naturguide, svarar jag glatt och 
konversationen fortsätter, men min samtals-
partner är avsevärt mycket stelare. 

Vi har olika filter hon och jag. Vi har olika 
bakgrund. Olika kunskaper och grupper i 
ryggen. Även om vi sätter ner foten i samma 
mossa kommer vi att göra olika avtryck. 
Hemma på nattduksbordet ligger mitt eget 
exemplar av Trädens hemliga liv och jag önskar 
nu att den låg i ryggsäcken. Önskar naivt att 
jag kunnat passa boken vidare för att låta den 
sprida sitt budskap om värdet i att låta skogen 
vara skog. 3

KULTUR

Skog är ofta förknippat med starka känslor. För en del är skogen 
en ekonomisk buffert, för andra arbetstillfällen och för ytterligare 
andra rekreation och relation. Jag har läst Peter Wohllebens bok 

Trädens hemliga liv i vinter och under våren har jag haft den 
läsningen med mig i mina möten med människor.

Genom sidorna kliver jag in i salar av 
flerskiktad bokskog, känner lukten 
av multnande löv och fuktig mossa. 
Länge har jag närmat mig träd och 

sakta men säkert hittat en känsla för skog. 
Med boken i min hand får jag ord för den 
känslan. Plötsligt är idén om träd som kom-
plicerade organismer inte bara något flum-
migt hippie-snack från trädkramare och mil-
jömuppar. Det är vetenskap – ren biokemi. 
Jag läser både med andakt och en klump i 
magen. För med varje mening jag tar till mig 
växer sig trädens väsen starkare men det blir 
också allt tydligare vilka fruktansvärda mil-
jöbrott kalhyggen och trädplantager utgör. 
Inom skogsnäringen finns en utbredd idé om 
träd som konkurrenter – som slåss om ljus, 
vatten, näringsämnen och utrymme – men 
det är bara halva sanningen. Träd samarbetar 
också. Så kallade undertryckta träd är snarare 
fostrade. De får växa till sig långsamt för att 
senare i livet kunna stå emot stormbyar, 
skogsbränder och andra yttre påfrestningar. 
Friska träd skickar näringsämnen via röt-
terna till sjuka och angripna individer, och 

på samma vis håller yngre slyn sina gamla 
knotiga släktingar vid liv. En skog är inte bara 
träd. En skog är inte bara ett ekosystem. En 
skog är en superorganism. Forskare har till 
och med kunnat mäta elektriska impulser i 
träd, oerhört långsamma sådana, men ändå 
en sorts signalsystem. Hela boken känns som 
en sagobok, där varje kapitel innehåller en ny 
magisk aspekt av skog. Medan jag fortfarande 
läser boken går budet i hembygden om en 
bokcirkel kring Trädens hemliga liv. Ekotu-
rist-entreprenörerna Martha och Anders har 
köpt in ett tiotal böcker för utlåning och dessa 
cirkulerar snart hemma i stugorna.

VI SES KLOCKAN SJU. Tivedsbor, 
skogsägare och entreprenörer – för att dis-
kutera boken med besöksvänlig skog i åtanke. 
Vi vill hjälpas åt att definiera “besöksvänlig 
skog” eftersom Sveaskog har gått med på att 
eftersträva detta i sina skogar runt Tivedens 
Nationalpark (läs mer om detta i Väglöst 
nr 7). Några knotar över språket i boken, 
men vi konstaterar att det nog kan skyllas på 
översättningen. Genom samtalet om boken 

kommer olika relationer till skog och träd 
fram men att vi alla upplever skillnaden 
mellan en naturskog och plantageskog blir 
snabbt tydligt.

En guidekollega, Bosse, berättar om den 
skog han hade när han bodde borta i Värm-
land på 60-talet. Om hur han brukade skogen 
”vänligt” genom att ta ut träd ”på gammalt 
vis”. Eller när han planterade sina plantor för 
hand och satte en planta för att växa till sig 
och en åt älgen. Detta i en tid då det kon-
ventionella skogsbruket sprutade gift på varje 
björk de hittade i fält.
Lena berättar om sin pappas björk. Lenas far 
var inte sentimental på något vis, men den 
stora björken vid garaget – den var hans. Den 
brydde han sig om. Även efter hans bortgång 
och efter att björken fläkts itu av ett blixtned-
slag fick en bit av den stå kvar. 

Där sitter vi och håller med varandra 
utan att egentligen komma fram till något 
mer världsomvälvande än att vi har stöd i 
varandra. I slutet av kvällen försöker någon 
lämna tillbaka sitt exemplar av boken, men 
Martha avböjer. 

Trädens 
hemliga liv

Text: LOVISA LARSSON  Foto: Jakob Jakobsson 

Kanadensiska Goh Iromoto har skapat en dokumentärfilm om paddling. Om 
kanotens betydelse för olika människor. Med hjälp av fem olika ingångar, 
närmar sig tittaren själva essensen av paddling. En person hittar sina rötter 
i paddlingen, en annan skapar sina rötter genom att färdas med kanot. En 

återkopplar till nära, kära och natur. Ett par vill inspirera andra genom att fånga känslan 
på bild. En annan hittar ro i sig själv, mitt i forsen. Hela filmen är otroligt vackert gjord, 
stundtals på gränsen till smörig reklamfilm. Större delen av filmen går i slowmotion, 
med softat ljus, mängder av vackra ögonblicksbilder och vyer. Vissa sekvenser är så 
naturromantiska att en blir tårögd, men mitt bland vattendroppar från paddelblad, 
ljus genom lövkronor, lugna fjärdar och lägereldar – når vi fram. Vi når fram till 
återkopplingen till naturen och oss själva, paddeltag för paddeltag. Paddeltekniken är 
inte alltid den bästa, men som helhet är The Canoe en poetisk och kraftfull källa till 
inspiration som jag gärna ser om.

The Canoe

Vacker. Ska jag beskriva filmen med ett ord är vacker det rätta. Och så van-
sinnigt vacker att det nästan gör ont. Mongoliet är ett land som väcker 
starka känslor i mig. De vidsträckta slätterna, bergen, nomaderna, hästarnas 
galopp, jurtorna, kylan, solen... Där, mitt i allt detta, utspelar sig berättelsen 

om 13-åriga Aisholpan som blir örnjägare. Detta är spektakulärt, då att bli örnjägare 
traditionellt varit något som varit förbehållet männen. I Aisholpans släkt har fäderna 
varit örnjägare i sju generationer och nu vill hon följa i deras fotspår. Familjen stöttar 
henne och pappan låter henne fånga sin egen örn, som han hjälper henne att träna. 
Men många är skeptiska till hennes dröm. På den årliga örnfestivalen och senare i de 
snötäckta bergen på rävjakt får hon chans att visa vad hon lärt sig. The Eagle Huntress 
är en brittisk-mongolisk-amerikansk dokumentär från 2016, som vunnit fina utmär-
kelser. Med denna spännande och gripande berättelse, de storslagna landskapen och 
mäktiga musiken är succén given. Tveka inte – se den!

The Eagle 
huntress

Foto: Alma Bågefalk



18  Väglöst Väglöst  19 

Håll ordning i ryggsäcken

STICK OCH BRINN – Praktiska tips för livet på färd

Hur ryggsäcken packas beror 
mycket på hur du kommer att 
färdas. Ska du åka långfärdsskrid-
skor (skrinna som vi säger här på 

Åland) eller skida är låg tyngdpunkt att 
föredra eftersom du kastar kroppen hit och 
dit, det gäller även om du vandrar på väldigt 
kuperad terräng där du behöver klättra över 
hinder eller hoppa. För den mesta vand-
ringen däremot vill du ha tyngdpunkten 
högt eftersom du lunkar fram och tyngden 
då ligger mot ryggen mer än den drar i ax-
elremmarna.

Oberoende hur du tar dig fram är det en 
fördel att ha det tyngsta närmast ryggen och 
det lättare längre bak. Det hjälper balansen 
och avlastar axlarna.

Förutom var du placerar tyngden är det 
viktigt att tänka efter vad du enkelt vill 
komma åt under dagen. Sovsäck, extraklä-
der, vindskydd m.m. kan med fördel ligga 
långt ner. Medan du kanske vill komma åt 
kåsan, vattenflaskan, grytorna och eldstålet 
under dagen.

Ett bra sätt att hålla ordning i säcken 
är att använda packpåsar i olika färg och 
storlek. Du kan ha en för kläder, en för mat, 
en för diverse småprylar etc. Är påsarna 
dessutom i olika material kan du sticka ner 
handen och hitta dem helt på känsla.

Har ryggsäcken ytterfack kan du där 
sätta vattenflaskan, jägarsnuset, regnkläder 
och kåsan m.m. I topplocket är det bra att 
ha första förband så du enkelt kommer åt 

det. Ifall liggunderlaget inte får plats inne i 
ryggsäcken kan du fästa det på utsidan. An-
tingen liggandes under säcken eller stående 
på baksidan eller en av sidorna. Oftast finns 
det remmar på säcken för det ändamålet.

Ett alternativ till ryggsäck som lite 
glömts bort på senare dar är en packram. 
Helt enkelt en ram i trä eller aluminium 
med axel- och midjeremmar där du kan fästa 
packpåsarna direkt på ramen. Du kommer 
då åt allting direkt utan att behöva gräva dig 
ner till botten av ryggsäcken. Dessutom är 
de fantastiskt sköna och tillåter luftning av 
ryggen. Blandvarianten är ryggsäckar med 
extern ram, men då kommer du inte ifrån 
grävandet.

Vattentäta packpåsar i linoljad bomull

Det är enkelt och går mycket snabbare 
än de flesta tror! Torktiden ligger på 
1-3 veckor och själva arbetet gör du 
på en kväll. Passa på att göra några 

stycken när du ändå håller på.
Materialet bör vara tätvävd bomull av 

något slag. Den lätta varianten är cambric, 
som används till duntäta sängkläder. Den 
grövre varianten är canvas ämnad för tält 
eller kläder. Har du inget av det så låt dig 
inte stoppas där. Ett tätvävt lakan eller ett par 
jeans kan fungera lika bra! Håll tyget mot ett 
fönster och titta på tätheten. Helst ska det 
inte lysa igenom alls, men små hål fungerar 
fortfarande.

Klipp ut en cirkel för botten, du kan 
använda ett kastrullock eller något annat runt 
som mall. Klipp den lite större än du vill ha 

påsen. Mät sedan diametern på botten och 
räkna ut omkretsen (π * diametern). Klipp ut 
en rektangulär bit som ska bli sidorna. Höjden 
ska vara som du vill ha påsen plus tre cm och 
bredden så som du räknade ut omkretsen på 
botten plus fyra cm.

Maskinsy nu ihop rektangelns breda sida 
med botten. Använd bomullstråd och gör en 
fällsöm. Det kan vara svårt att få helt bra men 
lite veck gör oftast inget.

Sy sedan ihop påsens sida, även här med 
fällsöm. Fålla kanten högst upp och sy på en 
läderrem eller gammalt bälte. Den ska vara 
styv men så tunn som möjligt. Låt den sticka 
ut ca 3 cm på vardera sida. Gör små hål med 
kniv i vardera ända så du kan fästa en karbin.

Linolja påsen med kokt linolja. Rå går 
bra om det är av hög kvalité. Stryk på den 

med en pensel in- och utvändigt så den är 
genomvåt men inte drypande. Torka sedan 
bort så mycket du kan med en bomullstrasa 
eller papper. Elda eller blöt pappret, det kan 
självantända.

Häng ut påsen upp och ner på en skuggig 
plats, stick in en pinne så att påsen hålls helt 
öppen. Om du var noggrann när du torkade 
bort oljan borde den vara torr (oxiderad) efter 
ett par veckor. Våren är bästa torktiden. Vin-
tertid behöver den torka inomhus.

I början kommer den lukta rätt starkt av 
linolja, men lukten försvinner med tiden. 
Eventuellt kan en andra strykning behövas, 
men vänta tills den är helt luktfri = genom-
härdad.

Text  och  foto: 
JONAS SJÖBLOM
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Text: KATINKA JOHANSSON  Bild: EVELINA HÅKANSSON

Urkraft från 
skogen

PORTRÄTT LOVISA LARSSON

En liten röd stuga med vita knutar. Två 
rum, varav ett med kakelugn och så 
kök med vedeldad spis. På övervåning-
en finns ett sommarrum, ett rum som 

är varmt nog att bo på under sommarhalvåret, 
men som på vintern kräver varm sovsäck och 
tjocka filtar. På nedervåningen finns elektriska 
element och varmvatten i kranen. Skogen står 
rakt in på knuten och bara några hundra meter 
bort ligger sjön Unden. Det är en idealisk plats 
att bo på för den som vill ha naturen nära 
inpå. Här, mitt i gränsskogsområdet Tiveden, 
bor Lovisa Larsson tillsammans med sin finska 
lapphund Peikko. För inte så längesedan flyt-
tade de hit, ifrån ett lite annorlunda boende 
med helt andra egenskaper. 

En frostbiten helg i november något år ti-
digare, träffar jag Lovisa första gången. Jag får 
ett första intryck av henne som en ganska lugn 
och stillsam person, kanske tänker jag också att 
hon är lite blyg. Det är också då jag får reda på 
att Lovisa bor i en egentillverkad tipi. Sedan 

dess har jag haft förmånen att träffa henne ett 
par gånger om året, i olika årstider, väder och 
sammanhang. Och hon besitter förvisso ett 
lugn, men mitt första intryck prövas ganska 
tidigt och får ge vika. Bakom lugnet finns en 
stark individ som inte sitter snällt och tyst när 
det blåser, en person som verkar ha hittat sin 
egen väg, som har nära till skratt, en fantastisk 
sångröst och en härlig förmåga att härma fåglar 
och andra små djur när andan faller på. Lovisa 
har också värdefulla kunskaper inom friluftsli-
vets och hantverkets konst och kan göra upp 
eld med tändstål på bara någon minut. 

I JANUARI 2016 hälsar jag på hos Lovisa 
på Tivedstorp, i Tiveden, en plats som ligger 
henne varmt om hjärtat. Det är mitt i vintern 
och snön ligger djup kring husknutarna i den 
gamla finnbyn med anor från 1600-talet. Hon 
driver bloggen Tipin i Tiveden, sysslar med 
hantverk i en liten hantverksbod och jobbar 
aktivt med en protest mot Sveaskog som 

planerar att hugga ned skog som angränsar 
till Tivedens nationalpark. I hantverksbo-
den finns kådsalva, smycken i trä, inristade 
med runor och symboler, tillsammans med 
snidade skedar, slevar och skålar. Här finns 
också en skiva med egenkomponerade låtar. 
Min fascination är stor. Jag har alltid varit 
imponerad av människor som tillverkar sina 
egna saker. Men det som imponerar mig mest 
är egentligen att Lovisa har tillverkat tipin 
som hon då bor i på egen hand. Slanorna 
består av träd som hon huggit ned, barkat och 
kvistat av. Duken består av en canvas som 
hon sytt ihop och målat med utomhusfärg. 
Tipiduken är fint dekorerad med handmålade 
bilder av djur och urgamla symboler för solen. 
Lovisa berättar att hon tillverkat tipin själv 
både i konstnärligt syfte, men också ekono-
miskt. 
– Det är dyrt att köpa en. 

Även om jag är både imponerad och fasci-
nerad undrar jag också vad som får en män-
niska att vilja bo så här? Hur kom det sig 

att Lovisa en dag beslöt sig för att bo i en 
tipi? Under mitt besök i Tivedstorp väljer jag 
tråkigt nog att krypa ned i min sovsäck, på 
en madrass på golvet i hantverksboden och 
jag funderar lite över 
vad jag går miste om 
som inte lägger mig där 
ute i tipin. Jag tycker ju 
också om att tälta, men 
det här är kanske inte 
riktigt samma sak och så 
är det ju mitt i vintern 
nu,  så det gäller att ha 
en bra sovsäck. Tankarna 
vandrar. Många kan nog 
förundras över att någon 
som inte måste, väljer 
bort bekvämligheter som värme, varmvatten, 
elektriskt ljus och möjligheten att sova mellan 
fyra väggar, under tak.  Kan det inte dessutom 
vara otryggt att bo i ett tält? Morgonen därpå 
lagar vi frukost över öppen eld i tipin och jag 
frågar Lovisa kring mina funderingar. Hon 

säger att det är ytterst få tillfällen som hon 
har känt sig otrygg i tipin och att det inte 
hör till vardagligheterna. En sak som kan 
ställa till problem är hennes livliga fantasi i 

kombination med att 
Peikko varnar för allt 
ifrån ekorrar till rådjur 
till gud vet vad. I början 
var hon, blåsiga kvällar 
ibland också rädd för 
att vinden skulle fånga 
tag i tipin och flyga iväg 
med den, men tiden och 
tipilivet har gjort henne 
klokare. Hon har bott så 
här i över tre år, året om, 
men inte dygnet runt, 

alla dagar i veckan.

LOVISA BERÄTTAR ATT allting startade 
för ganska längesedan. Hon har haft turen 
att växa upp med friluftslivet nära inpå, men 
just själva tipilivet kom hon i kontakt med 

” Jag ville bo i en 
tipi ut i skogen, jag 
ville spela musik, 
odla och jag ville 

ha sällskap utav en 
hund.”

I Tivedens djupa skog lever och verkar Lovisa Larsson. Där 
finns något som inte går att ta på, en slags urkraft, menar 
hon och ur denna kraft får hon inspiration till poesi, hant-

verk och musik. Men också kraft att göra motstånd när 
skogsbolag hotar hennes älskade skog. 
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för första gången på ett konfirmationsläger 
på Skagagården, som också ligger i Tiveden. 
Tillsammans med konfirmandledaren Billy 
Joelsson och en annan konfirmand satte de 
upp en tältkåta och trots att det var första 
gången hon gjort något liknande, så kändes 
varje moment självklart, berättar hon. Efter 
att kåtan blivit rest satte de sig på gräset inuti 
och och Billy började berätta om tipi-etikett, 
som att när en kliver in och stänger dörren 
står en kvar tills en blir hänvisad en plats och 
att när en går förbi är det viktigt att göra ljud 
ifrån sig så att den som bor där inne hör vem 
som kommer. Lovisa minns det som att hon 
blev helt tom när han berättade. Som om 
hon saknade något hon aldrig tidigare hade 
upplevt. Då, mitt i alltihop vände Billy sig 
plötsligt mot henne och sa 
– Du borde varit med på den tiden Lovisa, 
du borde ha bott i tipi. 
Och i den stunden visste 
hon att det var det hon 
ville göra. 
– Jag ville bo i en tipi ut 
i skogen, jag ville spela 
musik, odla och jag ville 
ha sällskap utav en hund. 
Men verkligheten för en 
femtonåring gjorde sig 
påmind. Hon visste ing-
enting om vare sig odling 
eller hundar, ville inte 
leva som eremit och nog 
förstod hon att en inte 
kan bo i ett tält. Sedan 
tog det några år innan 
profetian blev verklighet. 

Lovisa både sjunger 
och spelar ett flertal in-
strument, har gått flera 
utbildningar där hon 
studerat folk- och världs-
musik. På den vägen 
hamnade hon en dag också på folkmusik-
inriktningen på Sjöviks folkhögskola. Men 
under studierna där drogs hon ofrånkom-
ligen från fiolen och musiken till eleverna 
och aktiviteterna på Friluftsliv, hantverk och 
ledarskap-programmet (FHL). Sjön lockade 
henne till paddling och längtan efter att ”flytta 
ut” väcktes åter. En natt satt hon ensam på 
stranden, under stjärnorna och eldade från 
skymning till gryning. 

Där på gränsen mellan kyla och värme, 
mörker och ljus, kom livet liksom närmre, 
blev mer påtagligt. Jag bestämde mig för att 
skita i vad folk tyckte och sa om mig. Jag 
bestämde mig för att flytta ut, beskriver hon.

Och så blev det. Dagen därpå sov hon 
under en ek. Några dagar senare hade hon 
skaffat sig ett vindskydd och inte långt där 
efter fick hon tillgång till en annan elevs tipi 
och sedan fortsatte tipilivet. För några somrar 
sedan kom också Peikko in i Lovisas liv och 
hon blev med hund.

MEN ÄVEN OM Lovisa idag, i alla fall 
för stunden, har övergivit tipilivet har hon 
inte lämnat Tiveden. Det var här hon växte 
upp och det är här hon fortfarande lever och 
verkar. Tiveden har alltid varit hennes hjärtas 
skog. Inte bara träden och flyttblocken, utan 

också dess historia och 
sägnerna och sist men 
inte minst det där som 
inte går att ta på eller 
riktigt beskriva, det där 
magiska, som hon upp-
lever som extra starkt 
just här. Området har 
varit utsatt för natur-
krafter under miljontals 
år. Först spänningarna 
i jordskorpan för nio 
miljoner år sedan, som 
formade höjderna och 
sprickdalarna. Därefter 
inlandsisen som när den 
drog sig tillbaka stod och 
stampade här i över tusen 
år, slipade ner urbergets 
kanter och strösslade 
med flyttblock. 
– Jag vill tro att allt det 
där lämnar andra spår än 
de vi ser med blotta ögat 

och jag tror att det gör intryck på alla som 
kommer hit, oavsett om de själva förstår det 
eller inte, säger hon med eftertryck.Det är 
urkraft, helt enkelt. 

Och lite av just den urkraften har hon 
själv använt sig av för att kunna återgälda. 
Striden mot Sveaskog som påbörjades den 
där vintern 2016, då hon fortfarande bodde 
i tipi har genererat Sveriges första buffertzon, 
ett område där alternativa skogsbruksmetoder 

prövas för att hitta fram till besöksvänlig skog, 
kring Tivedens nationalpark. Det är en stor 
seger. Hon berättar att hon inte sett sig själv 
som aktivist tidigare, att hon inte visste vad 
hon skulle göra eller om hon vågade, men att 
det var omöjligt att sitta still när skogen som 
gett henne så mycket hotades att huggas ned. 
Det var dags att ge någonting tillbaka. När 
jag frågar vad som driver henne framåt svarar 
hon skrattandes. 
– Det kanske du inte tror om mig, men ilska. 
Hon fortsätter med mer allvar i rösten 
– Jag kan bli så förbannad på hur vi männ-
iskor beter oss mot varandra och allt annat 
levande här på jorden. En del säger att aggres-
sioner bara är av ondo, men jag tror inte det, 
för mig är inte ilska liktydigt med våld. Det 
handlar om att tillåta känslan och använda 
kraften därur till något konstruktivt. 

Sedan sommaren 2014, driver Lovisa fö-
retaget Traceless in Tiveden. I tipin har hon 
hållit kurser i hantverk och haft små kon-
serter, med framförallt kvinnliga, låtskrivare 
som artister. Hon håller också kurser i kulning 
och nu det senaste året har hon börjat med 
guidade turer och kurser – i träkanoter. I sin 
verksamhet jobbar hon med att uppmärk-
samma deltagarna på hur vi påverkar naturen 
med vår framfart, både indirekt och direkt. 
Hon vill väcka tankar kring vad vi lämnar 
för spår efter oss beroende på hur vi väljer att 
färdas, agera och vilka material vi använder oss 
av när vi är ute. Att vara i naturen på naturens 
villkor har alltid varit viktigt för henne. Just 
nu håller hon själv på med att plastbanta. 
– Om man tappar en plastsked i naturen så 
blir den kvar där för all framtid, eller i alla fall 
väldigt, väldigt länge, förklarar hon. Tappar 
man en sked tillverkad i trä tar det bara några 
år så har den förmultnat och är borta. Utan 
att påverka växt- och djurlivet negativt. 
När de är ute föredrar hon att laga maten 
över en öppen eld framför att laga den på 
ett modernt gas eller spritkök. Inte bara för 
mysfaktorns skull.
– Det finns gott om bränsle i skogen i form 
av kvistar och grenar, som man kan ta av utan 
att skada naturen, så det skulle kännas kon-
stigt att släpa runt på gas eller bensin som är 
framtaget någon annanstans på jorden och har 
fraktats lång väg för att komma hit. 

NU I SOMMAR är det återigen dags för 

tältliv, om än inte i tipi utan i ett bakertält. 
Lovisa har sedan en tid tillbaka planerat 
en expeditionsfärd i träkanot tillsammans 
med ett gäng likasinnade friluftsfantaster. 
Färden ska gå genom norra Finland och ut 
igenom Norge. Förutom all planering inför 
färden fylls dagarna med hundpromenader, 
dikt- och låtskrivande och arbete med fö-

retaget. Aktivisten i henne har inte somnat 
och mycket av det hon skriver handlar om att 
väcka uppmärksamhet kring saker som hon 
bryr sig om och som på ett eller annat sätt 
hotas. På scen uppträder hon ibland tillsam-
mans med estradpoesigruppen Ordvittra som 
hon är en del av och hon tävlar med framgång 
i poetry slam. Det där blyga som jag upp-

fattade hos henne i början har snarare visat 
sig vara ett exempel på eftertänksamhet och 
tankfullhet hos en människa som trotsar sina 
rädslor, vågar agera och låter livet leda henne 
framåt. Samma person som idag njuter av att 
trycka på en lampknapp för att få ljus eller 
att lyfta på kranen för att få varmvatten. 3

”Där på gränsen 
mellan kyla och 
värme, mörker 

och ljus, kom livet 
liksom närmre, 

blev mer påtagligt. 
Jag bestämde mig 
för att skita i vad 
folk tyckte och sa 
om mig. Jag be-

stämde mig för att 
flytta ut.”
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Hav har alltid fascinerat mig och efter 
ett antal skridskoturer på insjöis 
denna vinter fanns det nu gott om 
fina isar i Norra Kvarken. Norra 

Kvarken är sundet mellan Umeå och Vasa 
som skiljer Bottenviken från Bottenhavet. 
Området är en del av världsarvet och präglas 
av landhöjning. Största djupet är på 25 meter 
och om den nuvarande landhöjningen med 

8,5 milimeter per år forstätter kommer sundet 
om 2000 år utgöra en landbrygga över till 
Finland.

Vi hade gått upp tidigt och satt på färjan 
ut till Holmön. Isen bredde ut sig. På håll 
kunde vi se sälar långt ute på isen. Havsisen 
hade legat i snart två veckor nu och vi hade 
hört flera personer berätta om hur de skrin-
nat ut från fastlandet och runt öarna, något 

som inte är möjligt var vinter. Jag kände mig 
pirrig. Skulle isen bära? Det hade blåst en del 
de senaste dagarna.  

Planen var att skrinna från färjeläget på 
Holmön till Stora Fjäderägg. Om det var 
möjligt. 

Väl i land på ön knäppte vi förväntans-
fullt på oss våra långfärdsskridskor och gav 
oss ut på isen. Vi testade isens tjocklek med 

FÄRDMINNE

Text och foto: YASMINE KINDLUND

  På skridskor   över havsisen

En tidig morgon i februari begav sig Yasmine ut på Kvarken i Västerbotten 
tillsammans med några vänner. Det var första gången hon åkte långfärds-
skridskor på havsis. Här berättar hon om deras möte med storslagna vyer 

som gav en känsla av att vara ute på ett äventyr mitt i vildmarken.

våra ispikar – visst bar den och det var den 
vackraste havskärnis. 

VI BÖRJADE SKRINNA nordost och hade 
till en början stark medvind. Det räckte med 
att stå på våra skridskor så gjorde vinden 
resten utav jobbet. Det var mäktigt att färdas 
fram över den väldiga havsisen och passera 
holmar och öar präglade av landhöjningen. 
Vissa skogsbeklädda, andra stack upp som 
små fjäll i havet. 

Med vindens hjälp var vi framme vid Stora 
Fjäderägg på trettio minuter och trots att 
det skulle innebära att färdas även motvinds 
en sträcka, beslöt vi oss för att skrinna hela 
Holmön runt innan vi tog färjan tillbaka mot 
fastlandet och Umeå framåt kvällen. 

När vi studerade kartan och funderade 
över vägvalet mellan öarna kände vi hur isen 
gungade med i havets vågor. Vi kunde rentav 
se hur isen sviktade. Den salta havskärnisen är 
mjukare än sötvattensis och kan följa med i 
dyningar och vågor utan att brytas. Ovan oss 
tornade plötsligt en havsörn upp sig och lät 
visa upp sig där den seglade i vinden.

UPPSPELTA ÖVER VÅRAT äventyr gick 
vi i land på en liten ö för att fika innan vi 
skulle leta oss vidare in i sundet som skulle 
leda oss ut på öns västra sida, för att sedan 
fortsätta norrut tillbaka till färjeläget. Solen 
tittade fram lagom till vår paus och då vi åter 
begav oss ut på isen igen hade vinden lagt sig 
vilket innebar att vi slapp färdas resterande 

delen av dagen i motvind.
I det smala sundet var isen tunn och vi fick 

ta oss ett par hundra meter genom skogen. 
Det milda vädret hade dock gjort skoterspåret 
vi följde till isgata, så enklaste sättet att ta sig 
fram var med skridskorna på även där. 

Efter en del trixande i skogen kom vi åter 
ut på havsisen igen. Den mäktiga och väldiga. 
Det var roligt att hitta en väg fram genom ter-
rängen i skogen, men det kunde inte mäta sig 
med havets storslagenhet och den höga farten 
som det gick att komma upp i där ute. Att få 
känna vinden mot kinderna, ljudet av skrid-
skorna mot isen och den milsvida utsikten. 
Det var ett mycket nöjt och trött gäng som 
gick ombord på färjan som skulle ta oss hemåt 
mot fastlandet. 3
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KRÖNIKAKRÖNIKA

Över bäcken, runda höjden, upp 
i sänkan. Kollar kartan utan att 
sakta ner. Hitta rätt, hitta snabbt. 
Inget annat. Spända käkar, torra 

läppar. Fokus nu. Ingen tid att förlora. 
På orienteringsbanan. I livet. Öka. Vänd 

dig inte om, stanna aldrig upp. Evig jakt, 
framåt marsch. Tjusig examen, högre lön, 
lägre BMI, ny partner, snabbare wifi, större 
tv och lydigare barn. Kämpa på. Där framme 
väntar allt du drömt om. Framgång, bekräf-
telse, pengar och lycka. Jag vet att det är så.  
Det måste vara så.

Dubbskorna får fäste i den ljusa barken 
när jag hoppar över rotvältan. Pulsen ökar. 
Nästan där. Skynda, hitta, vinna. 

Kartan igen. Röda, skarpa cirklar ringar 
in en liten, liten yta. Det viktiga, det enda 
som betyder något, där inne i cirkelns mitt. 
En sten, en punkthöjd, ett nyrenoverat kök. 
Allt det som kommer göra mig lycklig. Finns 
där. Finns då. 

Jag sänker kartan och stödjer mig mot 

granstammen. Kådan klippar mot handfla-
tan, sekunderna flödar och det svider till i 
halsen. Solljuset faller som gyllene strössel 
genom lager av mörka barr och kottar. Det 
prasslar till i en buske. Den orangea näbben 
avslöjar honom och koltrastens svarta ögon 
möter mig.  

JAG FÖLJER STENMUREN med mosaik 
av lav och mossa. Ränder av knotiga rötter 
och kvistar knäpper under mina steg. Mot 
kontrollen, mot lyckan. Klumpen i halsen 
och hjärtats oregelbundna slag. Bara jag 
kommer fram blir allt så bra. Kanske ska jag 
köpa en ny kompass också, unna mig en ny 
tröja, det brukar kännas bättre då.

 Jag kommer fram till en äng. Syrsor som 
spelar. Osynliga musikanter i skydd av högt 
gräs. Starkare på avstånd och mer försiktigt 
när jag närmar mig.  Jag ser på kartan, det 
är något som inte stämmer. Jag borde vara 
framme nu. Vara lycklig.

Min kropp värms upp av dagens sista 

strålar. Jag vänder mig om och kisar mot 
ljuset. Låter värmen fylla mina lungor. Hjärtat 
saktar ner och sekunderna vilar. Jag håller 
andan och blundar. Andas ut och tar några 
steg åt rätt håll. Så ångrar jag mig och vänder, 
viker av där stensötan klänger som vackrast 
över klippblocken. Går i motsol och andas 
med öppen mun. Blåbärsriset breder ut sig 
som ett prickigt fält och lila fläckar fastnar 
längs mina vader.

 Jag sätter mig på huk. Sträcker handen 
nedåt, känner riset och plockar ett bär. Rullar 
mellan fingertopparna innan jag stoppar in i 
munnen. Jag pressar bäret upp mot gommen. 
Den söta saften sprids på tungan och mina 
läppar böjs i ett leende. 

 Jag behöver ingen karta, inget helkaklat 
badrum eller rutor på magen. Allt jag behöver 
finns här, i sötman i min mun, i solens sena 
strålar, i mina mjuka andetag. Finns här. Finns 
nu. 3

Det som inte 
finns på kartan

BREVLÅDAN

Missa inte Missing maps
På sidan Missingmaps.org kan du genom att läsa 

flygbilder hjälpa till att kartera data för bland andra 
Läkare utan gränser  - utan att lämna soffan. Ett 

roligt sätt att lära sig mera om kartor och världen. 
Det behövs ingen tidigare erfarenhet och det finns 
tydliga instruktioner hur du gör för att börja bidra 
till kartor över områden där det inte finns några.

Det var en gång 
en skog

”Det var en gång en skog” är en podcast om 
skogen gjord av Petra Mattson i samarbete 
med Naturskyddsföreningen. I fyra avsnitt 
försöker Petra förstå Sveriges skogspolitik – 
både vad lagtexterna säger och hur det ser 

ut i praktiken. Hon pratar med skogsbolag, 
biologer, miljöaktivister, turistentreprenörer, skogsstyrelsen och inte minst med allmänheten. 

Hon tar upp konkreta exempel: skolbarn 
som fått sin skolskog nedhuggen, bybor som kämpar för skogen vid sin största sevärdhet och skogsägare som gått mot strömmen. Pod-serien är otroligt pedagogisk och proffsigt gjord. Den 
som vill sätta sig in i skogsläget börjar med 

fördel med att lyssna på dessa avsnitt!

Mästerskap i Kajakbrännboll!

Helgen 11-13 augusti, går mästerskapet i antiklimax-sporternas 

antiklimax-sport – Kajakbrännboll av stapeln. Kajakbrännboll 

är vad det låter som, brännboll fast med kajaker, med några 

få regelskillnader (se regelbok i eventet nedan). Tävlingen och 

paddel-hänget kommer att hållas på sjön Stora Trehörningen, 

Tivedens Nationalpark, med basläger på Ösjönäs. Själva 

turneringen hålls på lördagen utanför Vitsand. Då du inte 

tävlar eller hejar på kamrater kommer du att kunna delta i 

paddel-teknik-workshops, bada och träffa andra kajak-paddlare 

från hela mellansverige. Friluftsföreningen Argaladei är 

inbjudna och kommer att stå för kanotbaletten vid invigningen. 

Regelbok och mer praktisk info hittar du på Facebook i eventet 

Kajakbrännbollsturnering-save the date.

Ivalojoki – Inarijärvi – 
Ishavet

Fröet till Väglöst var en tanke om att locka 
fler att göra långfärder. I sommar ska tre av 
Väglösts fem redaktionsmedlemmar (Alma, 
Lovisa och Katinka) ut på en sju veckor lång 
kanotfärd på Nordkalotten. Totalt är vi sju 

människor och en hund som ska färdas ihop. 
Via facebooksidan Ivalojoki-Inarijärvi-Ishavet 
får du del av förberedelserna innan färden och 

historierna efteråt när vi kommit hem igen.

ÅSA JÄRVHOLM bor i Lund. Hon är utbildad 
ekosystemtekniker, men arbetar idag med att 
skriva sin första bok. Hon har orienterat sedan 
barnsben och älskar att vara i skogen.
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