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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

STORVALLEN, JÄMTLAND 

Det var typ en hög kulle och det var ganska 
tufft att gå till toppen. Jag åkte från toppen 
två gånger, sedan bestämde vi oss för att åka 
med tre personer och det var mycket roligt. Vi 
försökte att åka utan att ramla, så vi åkte flera 
gånger och varje gång ramlade vi men till slut 
gjorde vi det utan att ramla! 
Hela resan var ett äventyr och ett fantastiskt 
minne som jag ska ha kvar i hela mitt liv. Jag 
kommer ihåg att i början var det så jobbigt att 
åka skidor – fast det var kul också.

Text: Mushtaq Hussaini 
Foto: Pedro Pérez Vento
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DET FINNS FLERA spännande övningar men en 
enkel övning som går att utföra även inomhus är att 
balansera på ett ben. På med pjäxor och skridskor 
och ställ dig på en trasmatta på golvet och börja 
öva. Testa att böja på benet, luta dig åt olika håll 
och försök att hålla balansen. Sen kan du ta med 
dig övningen ut på isen och träna på att glida på 
ett ben i taget.

En vidareutveckling av övningen är att ställa skrid-
skorna formade som ett T på isen. Börja med till 
exempel vänster fot framåt och ställ höger fot bakom 
vänster så att skridskorna bildar ett T. Skjut sedan 
ifrån med högerfoten och försök hålla balansen på 
vänsterbenet så långt det går. Sedan upprepar du 
samma procedur fast på andra benet och så små-
ningom kan du försöka svänga åt höger och vänster . 
Är det svårt att hålla balansen är förmodligen någon 

inställning på skridskon fel.

En annan rolig övning är att lägga upp ena benet 
på det andra benets knä i farten och glida framåt. 
Här sätts balansen verkligen på prov! Glid långsamt 
framåt med båda skridskorna i isen, böj på knäna 
och lägg försiktigt upp högerbenet på vänsterbenets 
knä och fortsätt glida. Ta hjälp av armarna som 
balanspinnar i luften.

Att överstega i cirklar är ett annan spännande balans-
övning. Stå still och sätt höger skridsko på vänster 
sida om vänsterfoten och upprepa. Du kommer 
sakta att få upp farten och börja svänga inåt vänster. 
Testa sedan att göra samma procedur fast sätta 
vänster skridsko på höger sida om högerfoten för 
att överstega åt höger.

SNÖLYCKA
Kärlek vid första ögonkastet – till snön 
och till skidorna! Det är sportlov och 
vi tränar skidåkning i Jämtlandsfjällen. 
Den stora lyckan är att (nästan) klara 
hela backen ner utan att ramla.
Foto: Pedro Pérez Vento

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

SARA EAZAZI
När Sara beskriver sitt 
tecknande säger hon att 
det känns skönt att känna 
djupet av något genom att 
teckna det. Att tecknandet 
är ett sätt för henne att förstå 
skapelsens mening och det 
ljusa och mörka i livet. 
Till vardags studerar Sara 
svenska. Hon tycker också 
om att dansa och träna och 
ritar bilder av det som finns 
i hennes omgivning. Till det 
här numret har Sara tecknat 
ett porträtt av Josef och hans 
kanot.

HANS FOWELIN
Hans är lundabo med 
passion för den svenska 
fjällvärlden. Till Sarek kom 
han inte förrän mitt i livet 
och skidfärder till fjälls blev 
det först betydligt senare, för 
visst kan man börja med nya 
saker även i mogen ålder. Att 
mänskligheten blir alltmer 
främmande för naturen 
bekymrar honom och han 
inspirerar till uteliv i olika 
skrivna medier. Till vardags 
är han ämnes- och yrkeslä-
rare inom vuxenutbildning-
en. I detta nummer berättar 
Hans om en dramatisk skid-
färd i fjällen.

Håll balansen på isen

Text och foto: JENNIE WADMAN

Plötsligt händer det. Mitt bland 
ömmande axlar, genomblöta kläder 
och iskalla fötter, händer det. Det 
händer i toppen av backen, nedanför 

forsen, i tältet under vrålande snöstorm, eller 
i lägret efter en lång och slitsam dag. Plötsligt 
händer det. Det kan vara kompisen som trollar 
fram fem kilo färskpotatis ur sitt svarta hål till 
ryggsäck, tio dagar in på färden. Det kan vara 
att mötas av chokladbiskvier, efter att ha burit 
kanoter över fjället i hällregn. Det kan vara 
muffins utställda i renlaven maskerade som 
svampar. Det kan vara en födelsedagstårta, eller 
bara tårta i största allmänhet. Det kan vara det 
där extra lyxiga fikat som länge har legat längst 
ner i packningen. Det kan vara en frågesport, 
ett lotteri, en skattjakt, en femkamp, ett kort-
spel, en dikt eller en helkväll med charader.

FENOMENET OVAN KALLAS ”överrask-
ning”, något extra att bjuda färdkamraterna 
på. Antingen för att fira, eller bara för att. Ge-
mensamt för dem är att de sätter guldkant på 
friluftsvardagen. De hjälper också till att föra 
samman gruppen, hålla humöret och ångan 
uppe. För mig personligen är överraskningar 

en stor bit av det naturliga friluftslivet. Själv-
klart går det att ha det gött utan godis och 
lekar, men den där guldkanten, den betyder 
något mer. För den uppstår bara när någon 
eller några har tänkt till. Att vi gör något för 
varandra därute, utöver det mest basala som 
krävs för att vardagen ska fungera. Det är lätt 
att kötta på, gå förbi, men i firandet stannar 
vi upp. Njuter av tillvaron och den där riktigt 
goda kakan.

NU I VINTER firar vi att vi gett ut 10 
nummer av Väglöst.  I detta jubileumsnum-
mer hittar du recept på godsaker, ett quiz med 
koppling till tidigare tidningar och i färdre-
portaget en överraskning av det besvärligare 
slaget. Jonas knyter ihop kulturhistoria med 
knopar. Lise berättar hur hon och Robin tog 
sig replängd för replängd uppför klätterleden 
Presten, uppe i Lofoten. Med fem år i rygg-
säcken blickar vi framåt, mot nya färder, fler 
spännande friluftspersonligheter och vem vet, 
kanske en och annan överraskning.

/Lovisa Larsson

Det är härligt att åka skridskor och med bättre balans kan 
det bli ännu roligare. Varsågod– övning ger färdighet!

(Överkurs)
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Fem dagars färd in i den snöklädda vildmarken. Två färdkam-
rater. Ett tält. En storm. De såg nästan ingenting för snön som 

vräkte ner och hela tiden kom det bara mer.

Text: HANS FOWELIN  Foto: HANS FOWELIN & ANDERS GUDMUNDSSON

Ett dygn i stormens grepp
FÄRDREPORTAGE
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När min gode vän Anders Gud-
mundsson i vintras pratade om att 
göra en ny skidtur i fjällen var jag 
lite tveksam till idén. Jag tänkte på 

förra årets vintertur och på hur han och jag 
suttit fast i tältet under fyra stormiga dygn 
på kalfjället vid Kebnekaise. Men han ville 
gärna åka och efter lite övertalning gav jag 
med mig. När beslutet väl var fattat kände 
jag att det nog skulle bli roligt och givande. 
Bland annat såg jag fram emot att återse fjäll-
urskogen vid Kvikkjokk som vi skulle skida 
genom de två första dagarna. Men inuti mig 
gnagde en känsla av olust. Till att börja med 
ganska svagt men den ökade under tågresan 
upp. Ångrade jag innerst inne beslutet att åka? 
Eller var det någonting annat?

Vi sov över på fjällstationen i Kvikkjokk. 
På morgonen återkom mina betänkligheter. 
Jag kunde inte begripa att de inte släppte. 
Var det medvetandet om att jag var ganska 
otränad och att det skulle bli jobbigt att dra 
pulkan genom skogsterrängen? Eller var det 
tveksamheten inför allt praktiskt arbete som 
en vintertur medför? För det kunde väl inte 
vara oro över att vi på nytt skulle kunna råka 

in i oväder och storm? Jag försökte förgäves 
skaka av mig de dystra tankarna. Till Anders 
sa jag ingenting. Inte just då.

SÅ GAV VI OSS IVÄG. Vädret var mulet 
men annars bra att skida i. De första kilo-
meterna gick på den väg som löper utmed 
Kamajokks östra sida. Därefter skidade vi på 
jokkens frusna flodfåra, och några timmar 
senare vek vi av in i skogen. Vi kunde urskilja 
gamla skoterspår men de hade en tendens att 
försvinna eller ta slut och då blev det eget 
navigerande istället. Men naturen gjorde oss 
inte besvikna. Det fanns gammelskog med 
lavbeväxta barrträd på många ställen. Vår 
första lägerplats hade vi i skogen öster om 
järnmalmsberget Ruovddevárre.

Nästa morgon blåste det men träden gav 
bra skydd. Vi skulle fortsätta utmed Vállásjjå-
hkå i relativt måttligt uppförslut. Till att börja 
med fanns inget skoterspår att följa så vi tog 
oss fram i den lösa snön. Marken var ojämn 
och träden stod tätt ibland. För tillfället var 
det jag som drog den tunga pulkan och jag 
kände mig som en lastbil med släp. Upp-
försbackarna var utmattande, även de som 

inte var stora. En kort bit kunde vi följa ett 
gammalt skoterspår som underlättade något. 
Det var uppför och nerför i det mindre forma-
tet. Vi skulle ta oss ända upp till trädgränsen. 
Minnena om hur vi slet uppför en lång slutt-
ning förra året blev med ens tydliga.

– Vi kan inte hålla på så här, sa jag till 
Anders när vi gjorde paus för lunch. Dra en 
tung packning i uppförsbackar genom fjäll-
skogen. Hopplös terräng och elände. Det är 
sådant som tjugoåringar gör. Vi måste se till 
att få mindre slitsamma vinterturer.

Anders sa inte så mycket, möjligen tänkte 
han desto mer. Vi brukar annars inte klaga 
under fjällturer. Biter bara ihop och kämpar 
tills det är klart. Efter pausen kom vi upp 
på högre mark där barrskogen glesnade och 
träden övergick i björk. Terrängen var små-
kullig, buskig och svårframkomlig. Vinden 
var isande kall, trots att solen försökte bryta 
igenom molntäcket. Det blev ett nytt läger, 
inte så långt från det första.

Den följande dagen blev en fin åkdag. 
Björkskogen glesnade och marken lutade 
inte särskilt mycket uppför. Framför oss hade 
vi den spektakulära toppen på berget Tju-
ollda, som trots sin måttliga höjd ser ut som 
en riktig alptopp (1418 m ö h). Sluttningen 
ledde oss allt högre, och vi hittade en bra väg 
genom björkskogen upp till kalfjället. Resten 
av dagen färdades vi på den kala sluttningen 
mot berget Goabrekbákte, med milsvida vyer 
mot fjällen och dalen nedanför oss. Men i 
luften fanns ett märkligt snödis. Vi såg själva 
landskapet runt omkring men däremot inte 
vad som fanns på marken. Plötsligt stannande 
Anders. Han befann sig strax före mig med 
pulkan.
– Det är ett stup här, sa han.

Jag var bara två, tre meter bakom honom och 
såg ingenting. Han vände sig mot mig.
– Det är bara en meter framför mina skidor!

Jag åkte fram och märkte då att vi stod vid 
en fem meter hög snökant, intill en ravin. 
Men den syntes nästan inte alls! Om någon 
kommit med snöskoter hade personen knap-
past hunnit bromsa. Det är lurigt med ljuset 
på vinterfjället. Vi drog fram repbromsen på 
pulkan och satte på en extra draglina baktill 
för att lotsa packningen förbi ravinen. 

På morgonen nästa dag fick Anders syn på 
en kungsörn som kom glidande nere i dalen. 
Vi gladdes åt den magnifika fågeln. Den 
dagen hade vi för övrigt ett viktigt beslut att 
fatta om turens fortsättning. Vi hade tidigare 
funderat över hur länge vi skulle följa Njoat-
sosvágge. En idé vi diskuterat var att färdas 
hela dalgången och komma upp vid gränsen 
till Padjelanta. Men vi låg efter i tidplane-
ringen och hade inte hunnit så långt som vi 
tänkt. Fortsättningen kunde innebära stora 
ansträngningar och jag var inte säker på att 
mina krafter skulle räcka. Men framför allt var 
det motivationen som tröt. Och så var det en 
sak till. Åkte vi mot Padjelanta skulle vi vara 
mycket långt bort från Kvikkjokk när det var 
dags att vända tillbaka. Om vi då fastnade en 
eller två dagar i storm (varför kunde jag inte 
sluta tänka på det?) så riskerade vi att inte 
hinna tillbaka i tid.

VÅRT BESLUT blev alltså att avstå från de 
stora ambitionerna och istället ta en lugn dag 
och vända upp till Låptåvágge. Det blev inte 
många kilometer den dagen. Vi följde den 
grunda ravinen med Goabrekjågåsj, först med 
tö under skidorna, sedan i minusgrader. På 
slutet tog vi oss över en isig kant innan det 

sluttade svagt utför igen. Vi var då på väg ner 
i Låptåvágge i Sarek. 

Vi hittade en bra lägerplats med hårt 
packad snö på marken och ett stabilt lager 
av skare. För att göra det enkelt struntade 
vi i att gräva ner tältet. Trampade bara till 
lite med skidorna och placerade tältet ovanpå 
skaren. Detta skulle så småningom visa sig 
vara ett stort misstag. Sedan skottade vi upp 
en flera meter lång mur framför absiden på 
vindsidan. Muren borde kunna klara mycket 
hård vind, tänkte vi. Även den bedömningen 
skulle vi få ångra. 

Under natten vaknade vi till några gånger 
och noterade sömnigt att vinden ökat. Det 
fladdrade och slog kraftigt i tältduken. Men 
det har vi upplevt förut så det kändes just då 
inte så oroande. Men någon gång efter gry-
ningen vaknade jag ordentligt och kände att 
något var fel. Tältet förde ett konstigt oväsen, 
dukens fladdrande och smällande lät inte som 
vanligt. Anders hade inte märkt något men 
jag blev snabbt klarvaken. Jag måste snabbt 
ur sovsäcken och ta reda på vad som stod på. 
Men jag var säker på åtminstone en del av 
svaret: det hade blivit storm. 

Det var på vindsidan och från huvudän-
dans absid som de egendomliga ljuden kom. 
Jag öppnade innertältet och kikade ut. Ytter-
tältet stod helt öppet och fladdrade i blåsten. 
Vinden hade dragit upp blixtlåset nästan ända 
upp och våra köksattiraljer var begravda under 
ett lager snö. Det hade även lassats upp en 
massa snö runt öppningen som jag fick fösa 
undan för att kunna dra ner dragkedjan igen. 
Jag knöt fast handtaget med en snörstump. 
Efter en stund hade vinden dragit upp knuten 
så proceduren fick göras om. Jag band fast 
snöret i en ögla i tältbotten. Samma sak hade 
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metertjock och förlängde den så att den skyd-
dade hela långsidan. När vi kommit in igen 
förklarade han vad som hänt. Blåsten hade 
angripit muren och ändrat dess utseende. 
Det hade skapats djupa vindkanaler på bägge 
sidor, men särskilt på den ena. Detta ledde till 
att vinden gjorde en tvärvändning där muren 
tog slut och slog med full kraft rakt på lång-
sidan. Det enda att göra var att förlänga den 
2-3 meter till. Och det hade vi gjort. 

Vinden, tältet och muren hade hållit 
oss sysselsatta en stor del av dagen. Kvällen 
närmade sig och vi lagade korv och nudlar 
till middag. Vi undrade hur natten skulle 
bli. Någon lust att ge oss ut i mörkret med 
pannlampa och rädda tältet från stormhaveri 
hade vi inte. Men skulle vi bli tvungna? Eller 
fanns det en chans att vädret kunde lugna 
sig? Skulle vi rentav kunna lämna lägret och 
ta oss vidare till Tjuoldavágge? Vi gjorde en 
sista insats ute i snön. Sedan kröp vi ner i sov-
säckarna med många tankar. Konstigt nog har 
vi aldrig problem med att somna. Vi är väl lite 
för naiva för att oroa oss för sådant som ännu 
inte visat sig. Att vi inom kort skulle ställas 
inför ett antal helt nya problem hade vi just 
då ingen aning om. Vi sov gott och drömde 
om helt andra saker. Och några gånger under 
natten vaknade både Anders och jag till och 
konstaterade att vinden höll på att avta. 

På morgonen hade vi stort hopp om att 
kunna fortsätta vår färd. Stormen hade stulit 
en dag från oss så det var närmsta väg tillbaka 
till Kvikkjokk som gällde. Första etappmålet 
var dalen Tjuoldavágge. Dit var det en halvmil 
på skrå ovanför en djup ravin, och när vi väl 
startat färden måste vi komma ända fram. 
Några möjligheter att sätta upp tältet eller ta 
skydd under vägen skulle inte finnas. När vi 
packade pulkan började det återigen blåsa. 
Det gällde att hålla koll på alla grejer så att 
inte de lättaste försvann i vinden. Snön drev 
och sikten på marknivå var mycket dålig. För-
ändringen var bekymmersam. Vädret var väl 
inte på väg att försämras? Det var väl ingen 
ny storm på gång?

Vi kom iväg men det dröjde inte länge 
förrän all sikt försvann. Världen var återigen 
vit i alla riktningar och vi såg bara något tiotal 
meter. På ett ställe kom vi fel, fick skida till-
baka i våra egna spår och ta en omväg. Som 
väl var syntes solen ibland som en diffus 
skiva och visade riktningen. Vi åkte ett par 

timmar utan att pausa. Det hade varit skönt 
att stanna och äta lite, men vi befann oss mitt 
i det blåsiga passet som inte oväntat fungera-
de som en vindtunnel. Ingenting fanns som 
bromsade. Vi passerade den högsta punkten 
och det började luta nedåt. Snön på marken 
var slipad av vinden och många isiga partier 
hade bildats. Det gällde att hålla balansen. 
Men blåsten ökade och höll på att bli ett stort 
problem. Den grep tag i pulkan (vikt ca 30 
kg!), välte den eller drog den åt fel håll. Skid-
åkningen blev vansklig och vi måste bromsa 
för att det inte skulle gå för fort.

SÅ KOM VI fram till den långa backen ner 
mot Tjuoldavágge. Vi visste sedan tidigare att 
den inte var klippig utan bestod av hedmark 
hela vägen, ända ner till björkskogen. På nytt 
befann vi oss i ett vinande inferno, mestadels 
utan sikt åt något håll. Om det inte var full 
storm just då så var det i varje fall halv. Att 
bara glida nerför var uteslutet. På det hårda 
underlaget skulle det vara omöjligt att bromsa 
farten när vinden sköt på. Att åka på skrå 
gick inte heller, det skulle innebära att pulkan 
välte direkt. Vi måste komma på ett sätt som 
fungerade och som var säkert. 

Först tänkte vi koppla på bromslinan för 
att få pulkan rejält trög på undersidan så att 
den inte sköt på bakifrån. Men vinden var 
så kraftig att pulkan blåste omkull och drogs 
iväg även när vi stod stilla på plan mark. Det 
var omöjligt att ha den bakom sig.
– VI MÅSTE TA AV OSS SKIDORNA 
OCH GÅ! skrek jag till Anders.
– MEN VAD GÖR VI DÅ MED SKIDOR-
NA?
– SPÄNNER FAST DEM PÅ PULKAN!

Det var lättare sagt än gjort. Vi fick hjälpas 
åt med att hålla fast varandras saker när något 
moment skulle utföras. Blåsten skulle annars 
ta allt som var löst: stavar, skidor, pulka. Det 
skulle hamna nere i dalen på nolltid och 
vara omöjligt att återfinna. När skidorna var 
fastspända vände vi pulkans riktning. Den 
skulle få glida baklänges nerför backen medan 
vi gick till fots och höll fast var sin sida av 
glasfiberdraget. Det var isigt här och var men 
metoden fungerade. Vi stretade emot med 
kängor och stavar och kunde bromsa pulkans 
framfart. Sikten var fortfarande extremt dålig, 
men så länge marken sluttade nerför så visste 
vi att vi var på rätt väg. 

Under nerfarten hade vi en enastående 
upplevelse. För en kort stund öppnade sig 
sikten mot björkskogen i Tjuoldavágge och 
vi såg dalen i fågelperspektiv. Den kraf-
tiga vinden svepte in från övre delen av 
Tjuoldavágge och virvlade upp en massa snö 
från marken. De tunna snösjoken såg ut som 
diffusa molntrasor inne i skogen och en bit 
ovanför. Men avståndet gjorde att alltsam-
mans tycktes stå nästan helt stilla trots att det 
var i snabb rörelse. Det såg ut som när mor-
gondimmor lättar över myrmark och skog. 
Vi har aldrig sett något liknande.

Ju längre nerför backen vi kom desto 
lugnare kände vi oss. Vinden var fortfarande 
hård men de riskabla strapatserna var över. 
Den storm som hållit greppet om oss i över ett 
dygn – och som möjligen på nytt rasade uppe i 
Låptåvágge – hade vi lämnat bakom oss. Nere 
i Tjuoldavágge tog de nakna träden udden av 
det värsta. Med ny energi skidade vi mellan de 
snöklädda fjällen. Vi hade tre övernattningar 
kvar före Kvikkjokk, och resten av turen blev 
en vacker färd genom Tjuoldavágge och gam-
melskogen utmed Gamájåhkå. Än en gång 
hade vi blivit påminda om naturens krafter på 
fjället. Men också om vad en vänskap betyder, 
med en färdkamrat som man kan lita på även 
under de svåraste förhållanden. 3

inträffat i den andra absiden, den på läsidan. 
Där var hela absiden så fylld av snö att det 
var svårt att krypa ut. 

Vid det här laget var även Anders vaken. Vi 
såg på varandra. Inga ord behövde sägas. Vi 
mindes de fyra stormdygnen vid Kebnekaise 
och tänkte samma sak: ”Inte nu igen...!”. Det 
var bara att ta tag i problemet. Ut i snön för att 
titta till snömuren och tältlinorna samt uträtta 
de mest nödvändiga kroppsliga behoven. Alla 
ytterkläder skulle på, inklusive snöglasögon 
som skydd för de nålvassa snökornen. Påkläd-
ningen skedde i innertältet eftersom vi inte 
kunde ha dragkedjan till innertältet öppet mer 
än några sekunder. Snön yrde in direkt då.
– Håll fast spaden! skrek jag innan Anders 
försvann i yrvädret. Så inte vinden kastar den 
på tältet!

ANDERS FÖRBÄTTRADE MUREN 
och jag skottade bort snön ur absiden så vi 
skulle kunna röra oss. Sedan gick jag ut och 
hjälpte honom. Sikten var nästan noll, man 
såg bara några meter. När vi skulle tillbaka 
igen liknade vi snögubbar. Det var bara att 
snabbt ta sig in i innertältet, stänga dragked-
jan och ta av sig. Efteråt fick snön sopas ihop 
och fösas ut. Skor och kläder fick i fortsätt-
ningen förvaras i innertältet eftersom absiden 
hela tiden fylldes igen av snö som pressades 
genom gliporna. Det mest nödvändiga var 
nu avklarat och vi behövde frukost.

Senare på förmiddagen förändrades läget. 
Blåsten slet hårdare och vi gav oss ut igen och 
bättrade på muren. Jag tror inte att jag varit 
ute i så hård vind tidigare. Det var ett inferno 
av blåst och snö. Man rörde sig långsamt och 
det var svårt att stå rak. Vi grävde det ena 

snöblocket efter det andra och lade på muren 
så att den skulle bli både tjockare och högre. 
En mycket märklig upplevelse att lyfta upp 
ett snöblock och vända sig om för att ta några 
steg mot muren som befann sig 2-3 meter 
bort. Men den syntes inte! Luften var helt vit 
av förbifarande snö och det såg likadant ut i 
alla riktningar. Sedan tog man två, tre steg 
och så fanns muren plötsligt där i snöyran på 
en halvmeters håll. Och tältet strax bakom. 
Otroligt. Om man befunnit sig tio meter från 
tältet hade man lätt kunnat gå vilse.

Muren var nu förbättrad, och alla glipor 
mellan tält och snö hade tätats utom på den 
halvmeter vi använde som dörr på läsidan. 
Tätningen hjälpte bara delvis, snö kom in från 
olika håll. Ventilationen fick ransoneras efter-
som snön pressades in genom myggventilerna 
och fyllde absiden på läsidan. Inne i tältet 
förvarade vi skidpjäxorna, de fuktiga kläderna 
och många andra tillbehör. Den snö som vi 
inte lyckades borsta av och slänga ut smälte 
förstås och gjorde tältgolvet och utrustningen 
fuktig. Eftersom ventilationen var begränsad 
gick torkningen långsamt och luftfuktighe-
ten i innertältet var hög. All vattenånga från 
kläder, sovsäckar och oss själva avsatte sig som 
fukt på innertältets insida. Och när vinden 
slet i duken skakade denna fukt ner som 
mycket små droppar och landade överallt. 
Överraskande nog blev saker och ting inte 
särskilt fuktiga eftersom dropparna spreds ut 
överallt och fördelades. Jag misstänkte att det 
rådde en hydrologisk balans i vårt innertält, 
ett komplett kretslopp av vatten. Det var ett 
intressant fenomen.

Vi hade lyckats åstadkomma en minskning 
av vindens tryck på tältet men det varade inte 

så länge. Efter en stund ökade trycket igen 
och kom snett mot ena långsidan. Vi trodde 
förstås att vinden hade vridit sig och inte bara 
attackerade mot absiden. Jag tittade på den 
mellersta tältbågen som bågnade kraftigt. 
Anders såg att jag var bekymrad och undrade 
om jag var orolig för tältets styrka. Jag hade 
inget bra svar just då men fortsatte att hålla 
ett öga på bågarna.

SITUATIONEN FÖRVÄRRADES för-
vånansvärt snabbt. Vinden tryckte på med 
så stor kraft att de två mest utsatta bågarna 
började vika sig mot marken. Alldeles för 
mycket. Med ens fick vi bråttom. Antingen 
hade vinden kantrat eller så var det något 
som var fel utanför tältet. Vinden tycktes 
komma nästan rakt mot långsidan och det 
var som om muren inte längre existerade. 
Vi satte oss med ryggarna mot innertältets 
väv och tryckte emot för att inte riskera att 
tältsidan vek sig. När stormstötarna kom fick 
vi ta i ordentligt. Ibland minskade kraften 
något men snart kom en ny stöt, ännu värre. 
Det var kusligt, och det kändes som tältet 
inte kunde klara mer. Böner bads och vi såg 
frågande på varandra. Vad hade hänt?

Anders byltade på sig sina kläder med 
väldig fart medan jag satt inne och höll 
emot med ryggen. Det var ett extremt tryck 
på väggen. Jag spände kroppen allt vad jag 
orkade, ändå vek sig bågen och duken så att 
jag satt dubbelvikt. Utanför gjorde Anders en 
heroisk arbetsinsats. Efter en stund kände jag 
att trycket på tältet minskade och jag kunde 
sitta upprätt. När allt tycktes vara under kon-
troll gav jag mig också ut. Anders höll på med 
att utöka snömuren åt alla håll. Vi gjorde den 

TIPS VID STORM PÅ 
KALFJÄLLET
 
* Var noga med tältet – det är 
din livförsäkring
 

* Gräv ner tältplatsen några 
decimeter innan uppsättningen
 

* Spänn alla stormlinor och 
kontrollera ibland
 

* Bygg en snömur som skyddar 
tältet
 

* Ingen eld i innertältet
 

* Tänk på syretillförseln
 

* Om något går fel, grips inte 
av panik. Det allra mesta går 
att reda ut. 
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Text: ALMA BÅGEFALK  Bild: SARA EAZAZI

Känsla för 
kanoter

PORTRÄTT JOSEF HEGART

Trähantverket, de naturliga materialen och livet på färd. 
Mycket av det som Josef gillar ryms i en träkanot och han delar 

mer än gärna med sig av kärleken till paddlingen till andra.

När jag paddlar i en träkanot känner 
jag mig som ett med naturen. Jag 
färdas tyst i en farkost som är helt 
gjord i naturmaterial. Kanoten blir 

något mer än bara ett fordon eller ett tran-
sportmedel, den blir mer en del av miljön, av 
hela upplevelsen, säger Josef.

Kärleken och passionen för kanotpaddling 
och i synnerhet till den dukade träkanaden-
saren vill Josef sprida till fler. Det är hans 
stora mål. I det egna företaget, i en verkstad 
utanför Linköping där han bor, tillverkar Josef 
kanoter och paddlar, samt vägleder och instru-
erar olika grupper inom paddling. Och det går 
bra! Just nu har Josef två kanotbeställningar, 
två kanotrenoveringar och sex paddelbeställ-
ningar att ta tag i. Han berättar att han, från 
att mest ha sålt till bekanta, nu säljer till alla 
möjliga. 
– I somras ringde en kanotentusiast och fri-

lansjournalist från England, som hittat mig 
via Instagram, och ville komma och titta på 
kanoterna. 
Josef tog med honom och hans fru på en 
kanottur som därefter blev en fin artikel där 
Josefs kanot och hantverk fick mycket beröm. 
– Kanske var det den som den franske kunden 
läst, funderar Josef som just fått en kanotbe-
ställning från Frankrike.

JOSEF TILLVERKAR DUKADE träka-
nadensare av den klassiska modellen Prospec-
tor efter en ritning som han köpt från en 
kanadensisk kanotbyggare. Han har även en 
solokanot på gång – en modell som han själv 
tagit fram tillsammans med en vän. Jag frågar 
honom vad den stora skillnaden är mellan en 
dukad träkanadensare och en kanadensare 
i aluminium, plast eller glasfiber, som ju är 
mer vanligt förekommande. Jo, det var ju det 

där med känslan då, känslan av att komma 
nära naturen. Men att ha en kanot tillverkad 
i naturmaterial har även andra fördelar:
– Dels finns ju en hållbarhetstanke. Jag har 
försökt hitta virke som är så lokalproduce-
rat som möjligt, ask från Västergötland och 
gran från Östergötland. Kanoten byggs på 
en plugg, en slags mall, kläs med bomulls-
tyg på utsidan och målas eller tjäras som 
ytbehandling. Botten på kanoten täcks med 
shellack. Förutom att materialen i moderna 
kanoter lämnat otrevliga avtryck på andra håll 
i världen lämnar plastkanoter också väldigt 
konkreta spår efter sig här, då de skrapas mot 
stenar på botten. Mikroplaster i vattnet är ju 
inget vi behöver mer av direkt.

Josef menar dessutom att träkanoter i 
allmänhet är roligare att paddla än andra, 
eftersom de byggs i bättre former, och byggs 
för att vara just bra att paddla, medan mass-

producerade kanoter snarare byggs för att vara 
stabila, lätta att paddla rakt med och lätta 
att tillverka.

Josef är också slöjdlärare. När vi nu pratas 
vid berättar han att han just börjat jobba 
heltid igen efter att under det senaste året 
ägnat 25 % i veckan till att komma igång med 
sitt företag. Nu vill han försöka dra in lite mer 
pengar för att komma närmare drömmen om 
en egen gård med kanotbyggarverkstad. Den 
han nu håller till i lånar han av en vän. 

Det var under uppväxten i Forsvik, med 
tomtgränsen mot Tivedens djupa skogar, 
som Josefs friluftslivsintresse grundlades. 
Där gjorde familjen utflykter, grillade, täljde 
barkbåtar och vandrade. När Josef var fem år 
flyttade de till Västgötaslätten. Familjen fort-
satte med uteliv, framför allt var de ofta ute 
med segelbåten och på vintrarna åkte de till 
Grövelsjön och gjorde skidturer.  Men utanför 

staketet som omgärdade trädgården fanns nu 
åker och det som dagmamman kallade skog, 
det var bara en liten dunge med ett trettiotal 
träd mellan husen. En saknad och längtan 
efter den riktiga skogen väcktes hos Josef.

I åttaårsåldern började Josef, som är präst-
son, vara med i Svenska Kyrkans Unga. Han 
hade turen att hamna i en lokalavdelning, och 
i ett stift, som hade en tydlig friluftsinrikt-
ning på sin verksamhet och gemenskapen han 
kände när de var ute och levde friluftsliv fick 
Josef att stanna kvar. Som 15-åring åkte han 
på ett friluftskonfirmationsläger där det under 
några intensiva veckor blandades undervis-
ning med olika färder, vandring, paddling 
och hantverk. På lägret fick Josef uppleva en 
träkanot för första gången. 
– Jag hade ju paddlat innan lite grann, men 
inte fastnat för det speciellt, säger han. Men 
det var nu när jag fick lära mig lite paddel-

teknik, och fick förståelse för hur jag kunde 
styra kanoten och att det fanns olika kanoter 
och olika paddlar, som det plötsligt kändes 
mycket roligare!

Så Josef åkte hem, mycket inspirerad, och 
började lära ut sina nya paddelkunskaper till 
resten av sin lokalavdelning, för att peppa fler 
och kunna få paddla mer.  Dessutom lade han 
beslag på avdelningens täljknivar och började 
leta täljämnen … En snygg rot kanske skulle 
kunna bli en snygg kåsa? Han gillade det, att 
kunna forma träet som han ville, till något 
användbart.

INTRESSET FÖR FRILUFTSLIV och 
hantverk fortsatte växa. Josef åkte på ka-
notledarutbildning med stiftet på Dalälven, 
hjälpte till att arrangera en lägerskola som 
projektarbete på gymnasiet och sen flyttade 
Josef till Dalarna för att läsa friluftsutbild-
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ningen på Sjöviks folkhögskola. 
– Jag ville bli asgrym på paddling, göra en 
egen paddel och bygga en egen kanot. Jag 
ville lära mig mer om hantverk och jag tyckte 
det var häftigt att kunna göra sin egen ut-
rustning! Och så ville jag förstå bakgrunden 
till det friluftsliv jag växt upp med. Inom 
Svenska Kyrkans Unga hade jag många gånger 
hört talas om Sjövik. Pedagogiken, tankarna 
bakom den lilla gruppens betydelse och sättet 
vi gjorde friluftsliv på – allt verkade komma 
från Sjövik!

Det var på Sjövik Josef och jag lärde känna 
varandra. I början av min första termin, och 
Josefs tredje, var det Josef och jag och några till 
som hängde kvar på helgerna. Vi sydde tipi. 
Frenetiskt. Sen flyttade vi in, blev tipigran-
nar och åkte på färder tillsammans. Vi hant-
verkade tillsammans och byggde våra första 
kanoter under en intensiv sportlovsvecka, med 
långa dagar, popmusik och mycket knäcke-
bröd. Två år senare åkte vi med ett gäng till 
Kanada på vårt livs äventyr – en tio veckor 
lång kanotfärd i riktig vildmark där vi som 
pausunderhållning i stretandet spexade på 
kanoternas relingar, hade dyktävlingar och 
utmanade varandra i vem som kunde göra 
flest kullerbyttor under vattnet. 

Det har gått några år sen dess och nu för 
tiden träffas vi inte lika ofta. Men det känns 
likadant när vi pratar i telefon och när vi änt-
ligen får till det och drar ut på färd förenas 
vi fortfarande i samma barnsliga förtjusning 
över kanotpaddlingen. Sist vi paddlade ihop 
lyckades jag stå på huvudet i fören på kanoten 

när Josef stöttade. Han lärde mig svänga utan 
paddel och vi finslipade enhandskontring. 
Nördigt och härligt. 

NÄR JOSEF BÖRJADE läsa utbildningar 
inom friluftsliv och utomhuspedagogik på 
universitetet var det med en tanke om att 
det var ett bra sätt att vidga synen på vad 
friluftsliv är.
– När jag kom till universitetet stack jag 
plötsligt ut, jag kom som en annan ulltomte 
med näbbkängor, tovad ullhatt och hemsydd 
anorak och tyckte att jag visste bäst. Det var 
nyttigt att behöva förklara sig och bli ifråga-
satt! Kläderna är ett bra exempel. På samma 
sätt som jag märkte att jag såg föraktfullt på 
dem med färgglada gore tex-jackor och inte 
trodde de hade något att lära mig, så uppfat-
tade de mig som överdriven och störande. 
Kläderna kunde uppenbarligen fungera som 
en barriär som gjorde det svårt att nå fram 
till varandra. 

Josef menar att ju fler sorters friluftsliv 
man utsätter sig för, desto mer förstår man 
och kan förklara varför man gör på ett visst 
sätt. Ibland får man omvärdera, förändra, 
finslipa och anpassa. Under de senaste åren 
har Josef mött många olika grupper, då han 
bland annat jobbat med utbildning som fri-
luftslivsutvecklare inom Scouterna, och som 
examinator inom Svenska kanotförbundets 
certifiering Paddelpasset. Han har anpassat sin 
klädsel en smula för att se mer ut som andra, 
utan att för den skull tumma på sina princi-
per. Han vill fortfarande stå för det naturliga 

friluftslivet – till exempel använda utrustning 
som inte bryter ner naturen i takt med att 
man upplever den. Men inte till varje pris. 
Det finns tillfällen då han väljer att prioritera 
annat högre. Som att använda torrdräkt (långt 
ifrån naturmaterial), då han är ledare och ute 
med grupper i kallt vatten och övar riskfyllda 
moment. Då måste säkerheten och ansvaret 
som ledare värderas högre, menar han. Han 
säger att han förr hade en mycket mer statisk 
syn, att det fanns rätt och fel sätt att göra saker 
på, men att det har förändrats och att han är 
mer öppen idag. 

Josef avslutar vårt samtal med att berätta 
om sociokulturell lärteori, om hur vi lär av 
varandra utifrån det sammanhang vi vistas i. 
Om hur den lilla friluftsgruppen i sig skapar 
förutsättningar för lärande, genom att alla 
deltagarna har olika kunskaper som kommer 
fram då de behövs. Om hur man som ledare 
i friluftsliv kan hjälpa gruppen att utvecklas 
vidare genom att se till att gruppen utsätts för 
situationer där kunskaperna kommer fram 
och där deltagarna har en viss förförståelse 
och därmed potential att erövra ny kunskap. 
Det är vägledarpedagogik och vi konstaterar 
att det kan bli en framtida Väglöst-artikel 
bara det.

Sen ska Josef vidare och som så ofta med 
Josef har tiden flugit iväg och jag har laddats 
med en stor dos inspiration. Hans entusi-
asm smittar och jag tänker att det är en bra 
förutsättning för att lyckas sprida naturligt 
friluftsliv och träkanoter över landet! 3

TIPS!

Josefs bok om grundläggande friluftsliv:
Leva friluftsliv, Josef Hegart, Scoutförlaget 2017

Hegarts canoe & outdoor life hemsida:
www.hegarts.se

Hegarts Instagramsida:
@hegartscanoe
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De är tuffa krabater som utan problem överlever en 
vinterstorm. Men andra hot har gjort att fjällrävarna 

är för få för sitt eget bästa. De behöver hjälp på 
traven om vi vill att de ska fortsätta leva högt uppe 

på kalfjället även i framtiden.

Text: KLARA JANSSON OCH PER HJELMSTEDT 
Foto: KLARA JANSSON & TOBIAS BIDON

AKTUELLT

Uppdrag 

Bevara fjällrävarna
Trots att packningen är anpassad för 

såväl tropisk värme som för snö-
storm, fylld med torkade morötter 
och tak över huvudet, känns den 

förvånansvärt lätt. Bäst att lägga ner ett par 
yllestrumpor till. I topplocket ligger kartan 
markerad med de för allmänheten hemliga 
lokalerna till de fjällrävslyor som jag under 
några sommarveckor ska inventera. De glada 
minnena från tidigare års fjällrävsinventering-
ar påminner mig om att en ryggsäcks tyngd 
är, som Albert Einstein skulle ha uttryckt det, 
relativ. Den relativa tyngden når oftast sitt 
maximum efter ungefär tre timmars vand-
ring den första dagen in i en fjällvandring, när 
granskog, myggig fjällbjörksskog och brant 
lutning måste forceras innan kalfjällets mer 
flacka profil och snölegor välkomnar mig. Jag 
tar ett djupt andetag. Äntligen. 

När de mjölksyretyngda lårmusklerna 
och ryggsäckens axelband, som ännu inte 
har hittat sin rätta position, gör sig påminda 
så är det skönt att veta att vikten kommer 
att ätas upp i takt med att T-röden hekto för 
hekto sotar ner spritkökets välslitna kastruller. 
Efter en lång dag är vi framme vid vår första 
lokal, tältet åker vant upp och luftmadrassen 
vädrar luft. Solen har inte under hela dagen 
lyckats knuffa kvicksilvret över femgraders-
markeringen och fingrarna blir snabbt stela 
i den kalla smältvattenbäcken när jag går för 
att hämta vatten till middagen.

När jag vaknar på natten kan jag inte låta 
bli att titta ut. Det sitter fast i kroppen, efter 
ett tiotal somrar på fjället. På lyan är inga rävar 
uppe i natt. Med grusiga ögon tar jag en titt i 
tubkikaren. Allt är stilla. Jag lägger mig igen. 
Efter den ganska slitsamma vandringen upp 
på fjället är kroppen trött. Vi välkomnades av 
en kull, den enda vi fick se i Marsfjällen i år, 
och på morgonen visar de sig igen. Valparna 
springer själva till foderautomaten och de 
vuxna verkar lugna med oss i närheten. Ett 
par av valparna hoppar och leker, och någon 
försöker, utan lycka, få med en förälder i leken 
genom att bita den i svansen. Vi håller oss på 
avstånd och anstränger oss för att inte störa 
dem. Smyger ut bakvägen på tältet när vi 
ska hämta vatten, lagar maten i förtältet och 
pratar med låga röster.

Länsstyrelsens naturbevakare gör bevaran-
dearbetet möjligt året runt. Men övervakning 
av fjällområden av den här storleken och med 

den här svårtillgängligheten kräver många 
engagerade frivilliga. En del av vår semester 
lägger vi som volontärer för Stockholms uni-
versitet på att inventera fjällrävar i den svenska 
fjällkedjan. Vi tittar särskilt efter om lyorna vi 
besöker är bebodda, i så fall av vem och om 
de har fått ungar. Vi håller också koll på om-
givningarna medan vi går och skriver ner alla 
rovdjur vi ser. Andra inventerare undersöker 
tillgången på fåglar och smågnagare. Under 
sommaren 2017 föddes 31 fjällrävskullar i de 
svenska fjällen. Fjällräven föder bara ungar när 
det finns tillräckligt gott om smågnagare, så 
trots att vi inte ser en enda sork eller lämmel 
måste de finnas därute.

EN SOM ARBETAR med fjällräven på 
heltid är Malin Larm. Hon är doktorand på 
Stockholms universitet, där hon undersöker 
turismens påverkan på fjällrävarna och beva-
randet av dem. Hittills har hon arbetat i He-
lagsområdet i Jämtland, där hon med hjälp 
av övervakningskameror på lyorna kunnat 
studera rävarnas aktivitet och beteenden. 
Hon jämför lyor som utsätts för varierande 
grad av mänsklig störning, exempelvis be-
roende på lyans avstånd till vandringsleder, 
stugor och fjällstationer. I området finns 
en lya som Helags fjällstation har guidade 
fjällrävssafari-turer till, 
där hon vill studera 
hur turismen påverkar 
rävarna. Förhoppningen 
är att aktiviteter som 
fjällrävssafari ska kunna 
fortsätta bedrivas utan 
att det påverkar fjällrä-
varna negativt. 

Vid förra sekelskiftet 
bedrevs en intensiv jakt 
på fjällräv, för pälsens 
skull. Ibland grävdes 
hela lyor ut för att få tag 
på rävarna därnere. När fjällräven fridlystes 
1928 var den starkt hotad, men den hade trots 
fridlysningen svårt att återhämta sig. Det var 
långt mellan individerna, glest mellan läm-
melåren och den större rödräven har sedan 
dess tagit sig allt längre upp på fjället där den 
tränger bort fjällräven. Sedan slutet av 1900-
talet genomförs flera åtgärder för att bevara 
fjällräven och ge den förutsättningar för att 
bli fler. Och det märks att de fungerar, fjäll-

rävarna har återhämtat sig bäst i de områden 
där åtgärderna utförs. I vissa områden jagas 
rödräv på fjället. I flera områden bedrivs stöd-
utfodring av fjällrävarna, bland annat genom 
foderautomater fyllda med hundfoder. De 
gör att fjällrävarna överlever under år med 
lite smågnagare.

Malin Larm berättar att även klimatför-
ändringarna är ett stort långsiktigt problem 
för fjällräven. 
- I Skandinavien lever redan fjällräven på den 
yttersta gränsen av sitt utbredningsområde, 
säger hon, så den har ingenstans att flytta. Ett 
varmare klimat leder till att fjällrävens livsmil-
jöer splittras upp eller förloras helt. Det gör 
även att rödräven kan klara sig längre upp 
på fjället och det kan påverka tillgången på 
lämmel och sork.

För att kunna följa fjällrävarna på individ-
nivå märks de med öronmärken, av samma typ 
som används för exempelvis får. En räv med 
öronmärken kan vi som är ute och inventerar 
känna igen på flera hundra meters avstånd, så 
vi slipper störa dem i onödan. Genom obser-
vationer av öronmärkta fjällrävar kan forskare 
se hur individer rör sig, hur de förökar sig, 
vilka som överlever och hur inavel påverkar 
fjällrävsstammen. Informationen används i de 
samarbetsprojekt som Stockholms universi-

tet har med bland annat 
länsstyrelserna, för att 
förbättra förvaltningen 
av fjällräven.

I somras var Malin 
Larm koordinator av fält-
arbetet i Helagsområdet. 
– Det blev ett betydligt 
bättre år än vi räknat 
med, med 16 kullar i 
Helags, så vi hade mycket 
att göra. Totalt pågick 
arbetet i ungefär en 
månad, där vi och någon 

volontär var med hela månaden och andra 
volontärer deltog delar av den tiden. Det var 
många dagar som regnade och blåste bort, 
men vi lyckades inventera igenom området 
och märka största delen av valparna som hit-
tades.

MIN EGEN KROPP är glad över att inte 
vaka nätterna igenom på fjällrävsmärkning 
i år, även om saknaden efter närkontakten 

”Den som sover 
gör det med klä-
derna på för att 

låta räven vänta i 
buren så kort tid 

som möjligt.”
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och den totala uppmärksamheten mot lyan 
och fällorna som står på den är stor. Det är 
rensande för hjärnan med den totala trött-
heten blandad med fokuset, att vara på hel-
spänn, alltid redo att gå ur tältet och upp. 
Den som sover gör det med kläderna på för 
att låta räven vänta i buren så kort tid som 
möjligt. Vi mäter, väger och märker räven så 
snabbt, noggrant och effektivt vi kan. Och 
med ett genomgående lugn. När räven efter 
några minuter släpps igen springer den oftast 
direkt ner i lyan. Då ställer vi upp buren 
igen och lägger lite nytt bete därinne (mina 
mest illaluktande år har betet bestått av sur-
strömming – effektivt för att fånga rävar att 
märka, men mycket mer riskabelt att hantera 
än dagens blodpudding). Vi går tillbaks till 
tältet, tvättar händerna, och den som har 
sovpasset somnar vanligtvis om på max två 
sekunder. Den där blandningen av trötthet 
och totalt fokus är speciell. Korsorden som 
följer med upp för regniga och dimmiga 
dagar blir helt olösliga efter ett par dagar utan 
sammanhängande sömn. Energin går i stort 
sett åt till att sköta uppgifterna, laga mat och 
kånka den älskade, väl avvägda, packningen 
mellan lyorna. Vid ett par nätter har jag också 
spenderat en stund med en lämmel i förtältet 
– en väldigt speciell upplevelse. Jag sitter stilla 
för att inte skrämma den, lämmeln sitter i 
ett hörn och verkar i varje sekund värdera 
risken att vara nära mig mot hur skönt det 
är att slippa regnet utanför. Jag är förvånad 
över hur länge de stannar. 

När Malin Larm får frågan om hon har 
någon särskild upplevelse från sitt arbete som 
är extra stark berättar hon att det alltid är 
speciellt att få se valparna busa och leka. 

 Från i somras minns jag speciellt en valp som 
gick in i fällan om och om igen när vi märkte. 
Hon gav inte sina blygare syskon en chans att 
hinna dit. Till slut fick vi ge upp för att hon 
inte skulle äta upp allt bete vi hade med oss. 
Det är roligt att se att de har så olika person-
ligheter. Och för några år sedan kom en järv 
förbi en lya jag var vid. Det är speciellt att 
vara ute under en längre tid och i mer ostörda 
områden där man får chans att se djur som 
oftast inte visar sig annars.

PÅ VÄGEN MOT Marsliden går vi kom-
passkurs ner från fjället. Vi ser kanske tjugo 
meter framför oss. Det är kallt och blåsigt, 
vi är blöta och frusna. Efter tiden på fjället 
har vätan tagit sig in genom regnkläder och 
tältduk. Vi vet inte om vi är vilse, eftersom vi 
inte kan se några referenspunkter att förhålla 
oss till. Men det är aldrig obehagligt. Vi litar 
på vår utrustning och är hemma här, även 
om vi aldrig gått här förut. Minns när vi 
för ett par år sedan hamnade i en snöstorm, 
och vaknade till ett gnistrande snötäcke på 
morgonen. Lyan gömd under ett tunt täcke 
nysnö. Under senare år har tanken på kli-
matförändringen, trots vädret, kommit extra 
stark när jag har varit till fjälls. Den kan 
framkallas av de enstaka granar som växer 
ovanför fjällbjörkskogens gräns, eller när jag 
spanar på en kull fjällrävar från tältet. Den 
kommer också här i dimman. 

Ryggsäckarna väger lätt när vi till sist når 
leden. Tar de sista kilometrarna i högt tempo, 
skönt och vemodigt att ha stigen att följa, med 
spänger över de våta områdena. De nyss kon-
torsjobbsvana låren har blivit hårdare och star-
kare. Tankarna har blivit renare och mer fo-

kuserade. Men sorgen över att kanske förlora 
det svenska kalfjället med dessa fantastiska 
invånare lämnar en melankolisk efterklang. 
Vetskapen om naturens och fjällrävens sårbar-
het. Som motvikt är dock känslan av att göra 
nytta här nästan lika stark: vi är stolta över 
att göra någonting praktiskt för att hjälpa till. 

Ibland funderar jag på om det är värt in-
satsen, dessa bevarandeåtgärder som kan verka 
ske i motvind allt eftersom klimatföränd-
ringens hot blir allt större. Men öga mot öga 
med en fjällräv finns inget alternativ, annat 
än att göra allt för att stoppa både klimat-
förändringar och behålla kalfjället och dess 
invånare. Allt eftersom klimatförändringarna 
och vårt ohållbara användande av naturens 
resurser skördar sina offer rör den sig också 
allt närmre att i grunden skaka vår egen ex-
istens. Våra fjäll blir för mig en första (eller 
andra, tredje) utpost att skydda. Jag vill att de 
valpar vi ser får bli far- och morföräldrar till 
många fler rävar. Det starka miljöarbete som 
bedrivs mot exempelvis klimatförändringen 
och dess effekter, och de bevarandeåtgärder 
som pågår för fjällräven idag, ger hopp till en 
frusen vandrare. Upplevelserna på det ensliga 
fjället med dess skygga invånare kan bli livs-
omvälvande, men de påminner också om att 
små vardagsförändringar kan göra skillnad 
och att världsliga ting inte är det som skänker 
lycka. När jag packar upp min ryggsäck där 
hemma blir jag återigen förvånad över hur få 
saker vi behöver för att överleva och vilken 
frihet det kan innebära. Något som faktiskt 
kan skänka lycka, och som till slut kom med, 
är ett tredje par sockor i ull. Och en stark 
känsla av ödmjukhet. 3

STOCKHOLMS UNIVERSITETS 
FJÄLLRÄVSPROJEKT bedriver forskn-
ing om fjällrävens samspel med andra arter i 
ekosystemet, och dess överlevnad, demografi 
och genetik. Projektet samordnar också somrar-
nas fältarbete med inventering och märkning av 
fjällräv. Fjällrävsprojektet är del i de två EU-
finansierade projekten Felles fjellrevoch Arctic 
fox together.

Mer om fjällrävar, om projektet och om att bli 
volontär finns på www.zoologi.su.se/research/
alopex/
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KULTUR

Att slå knopar handlar inte bara om 
att lära sig dem, utan även om att 
förstå dem. Har du någon gång 
tänkt på att rosetten du knyter 

nästan varje dag, i grunden bara är en rå-
bandsknop med nyck (ögla) på båda ändar? 
Eftersom knopar kräver både händer och 
hjärna är de en fantastisk hobby för äldre 
och rörelsehindrade och förstås lika roligt för 
unga. Speciellt för barn är det en nyttig övning 
som tränar dem i både logiskt tänkande och 
fingerfärdighet. 

MED RÄTT KNOPAR behövs inget lim, 
inga dragkedjor eller ens spik eller skruv. 
De flesta forntida vattenfarkoster och bo-
städer hölls ihop enbart av rep och rötter. 
Andra intressanta användningsområden är 
till exempel Inkafolkets sifferlösa bokföring 
som bestod av färgade fransar som knöts på 
rep och användes ända ner på decimalnivå. 
Även dagens radband och kulramar har sitt 
ursprung i knutna rep.

Vissa påstår att konsten att knyta knopar 
kanske till och med föregår konsten att göra 
upp eld. Om det stämmer eller inte vågar 
jag inte säga. Men det äldsta tecknet på an-
vändning av knopar är ett par hängsmycken i 
form av vargtänder med borrade hål i, funna 

i Österrike som tros vara över 300 000 år 
gamla. Dock är trådarna de hängt i sedan 
länge nedbrutna.

I modern tid fick knoparna sitt stora ge-
nombrott i början av 1800-talet då avancerade 
riggar och flitig handel skickade många till 
sjöss. Sjömännen var oftast inte läskunniga 
och behövde andra sätt att fördriva tiden. Ett 
utmärkt sätt var att använda förbrukade rep 
till att slå vackra knopar med, vilket kom att 
kallas sjömaning. På så vis uppkom många 
nya knopar.

I språket har vi fortfarande många knop-
referenser, uttryck som att knyta ihop säcken, 
knytkalas, gå och knyta sig och så vidare. Förr 
döptes i vissa familjer det sista barnet till Knut 
när ingen mer utökning av familjen plane-
rades.

Det finns mycket skrock och myter om 
knopar. Till exempel såldes i de finska ham-
narna ”väderknopar”. Ett kort rep med tre 
knopar på som sjömännen kunde knyta upp 
när de behövde vind. Men de fick inte bli 
för giriga och knyta upp alla tre, då skulle 
det blåsa upp för mycket och skeppet förlisa. 
Det sades också att ett sätt att snabba upp 
sårläkning var att göra ett förband med rå-
bandsknop. Och för att bota vårtor skulle den 
drabbade knyta lika många knutar på ett rep 

som den hade vårtor och sedan gömma repet. 
Den olycklige som fann repet drabbades då 
av dessa vårtor.

NU MERA HAR var och varannan män-
niska egen båt och ny teknik gör det möjligt 
att köpa billiga syntetiska rep. Framför allt 
paracord (fallskärmslina) har slagit igenom 
hårt i knopvärlden. Klättringen har också fått 
ett enormt intresse på senare år och de nya 
dynamiska (töjbara) repen gör klättringen 
betydligt säkrare än på pionjärernas tid.

De syntetiska repen är starkare, tål fukt 
bättre och kan tillverkas i oändliga längder. 
Dock är de en av de största anledningarna 
till havens microplaster. Ett syntetiskt rep 
som består av massor med tunna fibrer bryts 
snabbt upp i småbitar när det ligger i solen. 
Vem som helst som plockat skräp längs en 
stenstrand kan nog intyga att rep är det van-
ligaste skräpet.

De traditionella repen är nästan alltid tre-
slagna och högertvinnade, det vill säga att de 
består av tre tunnare rep tvinnade om varan-
dra medsols. Dessa tunna rep i sin tur består 
av tre ännu tunnare rep som är vänstertvin-
nade. De minsta trådarna består av högertvin-
nade fibrer. Naturfibrer är korta och ger spre-
tiga rep med bra friktion medan syntetfibrer 

Text: JONAS SJÖBLOM  Bild: LISA BEHRENFELDT 

Det är något magiskt med rep och knopar. Precis som med en 
bok eller ett pussel är det möjligt att fastna i timtal med att slå 
en särskild knop eller splitsa ett rep. Konsten går långt tillbaka 
i tiden och historiskt sett har knopar och rep ett brett använd-
ningsområde. De har också varit ämne för myter och skrock.

Knytkalas

oftast är långa och ger helt släta rep som är 
styvare och har sämre friktion, men skaver 
mindre i handen. Med sämre friktion och 
styvare rep håller knopar och splitsar sämre. 
För att komma runt det tillverkas numera 
produkter som till exempel polyhampa som 
är rep tvinnade av korta syntetfibrer färgade 
för att se ut som hampa. Det har också blivit 
vanligt med flätade rep med en kärna av 
längsgående fibrer, till exempel paracord och 
klätterrep. Det ger mer rörlighet och större 
styrka åt repen.

Men som friluftare använder jag rep i na-
turfiber så långt det är möjligt. Det är väldigt 
lätt hänt att en lina glöms kvar när det är 
dags att bryta läger. Framför allt om den är 
i en mörk färg.

Nu förstår jag att det rycker i fingrarna att 
börja knopa. Här intill följer beskrivningar av 
två väldigt användbara knopar inom frilufts-
livet som du kan försöka dig på. 3

SAMEKNOPEN används för att binda 
samman två linor som sedan lätt kan säras 
på igen. Knopen kan glida så använd den inte 
vid klättring eller liknande. Den är dock fan-
tastiskt bra för att förlänga tält- eller tarplinor. 
Knopen hittade jag i boken ”Knotbibeln”. 
Författaren skriver att samerna bl.a. har 
använt knopen till att fästa sina renar i slädar. 

1. Gör en bukt på ena linan. Är de av olika 
tjocklek så gör bukten på den tjockare linan.

2. För runt det andra repet kring bukten som 
på bilden.

3. Gör sedan en bukt på änden du förde runt 
och trä den genom första bukten.

4. Spänn knopen genom att dra åt första 
bukten.

PINNSURRNING kan används för att snabbt 
surra en trefot. Betydligt snabbare än att linda 
repet många varv runt pinnarna.

1. Mät upp så pinnarna är lika långa. Lägg dem 
som på bilden med ena pinnen tvärs de andra 
två. Lägg repet under benen som på bilden. Ska 
du ha samma rep till grytan så mät upp så att 
ena änden är lite längre än benet.

2. Trä ändarna genom bukten på motsatt sida.

3. Samsa knopen lite och dra sen tillbaka rep-
ändarna till sidan där de var i steg 1. Dra hårt så 
du får knopen spänd. Dra sedan båda ändarna 
under trefoten och tillbaka till ovansidan.

4. Dra åt riktigt hårt än en gång och slå en 
råbandsknop för att hålla ihop det. Kransa upp 
änden som inte ska användas och res trefoten.

Två användbara knopar

Tips!
Gillar du knopar och vill lära dig 
mera finns det en fantastisk bok 
som heter Ashley book of knots med 
nästan 4000 knopar och deras his-
toria. Skriven av legenden Clifford 
W. Ashley
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STICK OCH BRINN – Praktiska tips för livet på färd

Ute efter rätt 
efterrätt ute?

Sockerchock, chokladdrömmar, höstklassiker, standard eller lyx. Att baka på 
färd är en trevlig sysselsättning. De flesta av dessa recept är ganska svåra 
att smyga med för den som vill överraska, men goda och välbeprövade.

Claras chokladbiskvier 
(ca 14 st)

400 g mandelmassa, 
1 pkt hasselnötsmassa (alt. 2,5 dl vispbar sojacuisine + 50 g smält 
choklad) 
150 g choklad. 

Skär upp mandelmassekorven i små rundlar, tryck ut dem och 
grädda lätt i fältugn eller reflektorugn. Smält chokladen i vattenbad 
över elden under tiden. Ta lite extra choklad om du gör biskvierna 
med sojavisp istället för nötmassa, för att blanda i sojavispen. Den 
blir då stadigare att jobba med. Sen är det bara att pussla ihop, en 
klick nötmassa/choklad-fluff på vardera mandelbotten och täck 
därefter med choklad. Låt svalna innan servering.

Knäckig Äppelpaj 
(4 port.)

4-6 st äpplen
150 g matfett
2 dl havregryn
1,5 dl vetemjöl
2 dl strösocker
0,5 dl ljus sirap
1 krm salt
Ca 25 g matfett att smörja ”formen” med

Smält matfettet och blanda med sirapen och de torra ingredien-
serna. Skiva äpplena tunt och lägg antingen i en smord stekpanna i 
reflektorugn eller på botten av en smord fältugn. Täck äpplena med 
havresmeten. Grädda tills havre-täcket får en fin gyllenbrun färg.

En riktigt schysst banan 
(1 port.)

1 banan
25 g choklad

En riktig klassiker, men med en tvist! Skippa aluminium-
foliet! Lägg bananen på sidan, skär sedan ett ”lock” (se 
illustration) tryck i chokladbitar och lägg sen på ”locket”. 
Bananen kan nu läggas direkt i glöden utan att välta eller 
att innehållet blir särdeles skitigt.

Matiga pepparkakskrabbelurer 
(8 port.)

1,5 dl äggpulver
4,5 dl socker
7,5 dl vetemjöl
6 dl grovt mjöl
2 msk bakpulver
3 msk mjölkpulver
1 dl olja
1 påse pepparkakskryddor
1,5 dl vatten
50 g smör till stekning

Blanda alla ingredienser utom smöret till en luftig smet. Stek på 
muurikka eller i stekpanna tills krabbelurerna blir gyllenbruna.

Torbjörns tårta 
Tårtbotten:
Matfett och kokosflingor att smörja och ”bröa” formen med
2 ägg alternativt 1 dl torkat ägg + 1 dl vatten
2 dl socker
3 dl vetemjöl
1,5 tsk bakpulver
0,5 tsk vaniljsocker
50 g smör
3 msk mjölkpulver + 1 dl vatten

Fyllning:
3 dl hallonsylt
2,5 dl vispbar sojagrädde
0,25 dl vaniljsåspulver

Dekor:
En näve blåbärsblommor/bär
1 tablettask tuttifrutti

Smörj och bröa fältugnen. Häng den sen högt över elden på för-
värmning. Blanda ägg och socker. Blanda de torra ingredienserna. 
Blanda till torrmjölken i en kåsa. Smält smöret och häll i mjölken. 
Häll mjölkblandningen i socker och äggsmeten. Vispa ner torr-
ingredienserna till en fast smet. Häll i fältugnen. Baka kakan. Blanda 
i vaniljsåspulvret i sojagrädden och vispa till ett någorlunda fast fluff 
under tiden. Plocka lite blåbärsblommor/bär eller nåt annat fint i 
naturen som dekor. Låt kakan svalna en stund, skär den sedan i två 
våningar. Bred sylt emellan och ovanpå kakan. Täck kakan med 
sojagrädde och dekorera!

Foto: Johan Kihlgren
Foto: Katinka Johansson

Foto: Lovisa Larsson
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Efter färden
I varje nummer av Väglöst har vi fått ta del av en långfärd. Våra berät-

tare har varit ute alltifrån två veckor upp till åtta månader. De tagit 
sig fram i den svenska naturen och andra delar av norra halvklotet, 

med kajak, kanot, med skidor, till fots, med cykel och hundspann. Att 
inspirera fler till att ge sig ut på långfärder var ett av huvudmålen vi 

hade när vi startade tidningen. För när färden blir vardag händer något 
med oss människor. Inuti. För att fira jubiléet har vi hört av till några 

av våra tidigare berättare för att fråga vad som hände sen.

Vilket är ditt starkaste minne från färden?
Jag minns den ovanliga synen av en kanot 

uppe på kalfjället när vi gjorde det långa lyftet 
i början av färden. Det var en härlig kom-
bination av storslagen milsvida utsikt och 
ovanifrånperspektiv, och känslan av närhet 
och litenhet.

Jag minns också de hundratals lämlar vi 
mötte under färden. Vår hund Jussi retade 
upp dem med sin nyfikenhet och jaktlust, 
och de imponerade med sitt otroliga mod att 
försvara sig. På en av våra lägerplatser kunde 
jag inte gå ett enda steg utan att få på moppo 
av arga lämlar som fått nog av att bli störda 
av inkräktare.

Har det blivit någon fortsatt paddling på 
Piteälven? Eller har du fortsatt med andra 
färder? Planerar du någon färd framöver?

Den fortsatta paddlingen på Piteälven har 
jag kvar att göra, och ingen färd är planerad 
just nu men jag längtar ut. Nu har jag precis 
fått en liten bebis och jag ska klura ut på vilket 
sätt vi bäst färdas tillsammans.

Har den här färden påverkat ditt liv på 
något sätt? Hur då?

Den här färden var starten på en tradition 
som jag är väldigt glad över. Med de vänner 
som jag paddlade med sommaren 2011, har 
jag nämligen paddlat varje sommar sedan dess 
(med undantag för i somras). Paddling är ett 
enastående sätt att lära känna varandra och 

tack vare den här paddlingen och fler efter den 
har jag fått lära känna dessa härliga människor 
i många olika situationer och sammanhang, 
och vi har blivit vänner för livet.

Vilket är ditt bästa tips på färdlyx eller att 
fira på färd?

Chokladbollar och popcorn! Och spel 
under tarpen när en väntar ut oväder.

235 DAGAR. Så länge hade Helena ett 
tydligt mål – att färdas framåt. Idén var 
att kombinera de tre Svenska banden: först 
vita bandet på skidor från Treriksröset till 
Grövelsjön, sen blåa bandet med kajak runt 
Sveriges kust och slutligen vandring längst 
den svenska fjällkedjan på gröna bandet. Det 
blev en annan färd än den hon förväntade 
sig innan. Först blev hon hastigt ensam, då 
färdkamraten övergav och senare ändrades en 
stor del av paddingsdelen till cykling. Helena 
skrev om färdens alla sidor och avslutade med 
att konstatera att nästa utmaning skulle bli 
att komma hem. 

Hur gick det att komma hem?
Det var fantastiskt att komma hem. Att 

efter all ensamhet träffa alla jag längtat efter. 
Att bo i lägenheten efter att mer än 200 
gånger packat och färdats vidare. Att få vila, 
sträcka ut mig i soffan och titta på tv, istället 
för att ömma muskler skulle få kämpa. Efter 
att så ofta ha frusit, varit hungrig, tvättat hän- 

rerades jag av några av de jag mötte under min 
tur. Framför allt ett norskt par som var ute 
ett år och bodde veckor, ibland månader på 
samma plats. De levde livet i skogen, livet på 
fjället, levde friluftsliv. I jämförelse med dem 
känns min tur tillrättalagd, att förflytta sig 
från A till B gav min tur mål och mening. Ett 
sätt att vara ute, men egentligen inte friluftsliv. 
Men även om jag skulle vilja vara på tur som 
detta par, skulle det nog bli för svårt att bo 
flera veckor i ett vindskydd under vinterns 
mörka, kalla månader. Att frysa, bli blöt och 
ändå fortsätta när målet är så diffust. Kanske 
hittar jag en dag viljan och då är den sortens 
friluftsliv den största utmaning jag kan fö-
reställa mig

Vilket är ditt bästa tips på färdlyx eller att 
fira på färd?

De som ger sig ut med bara pulvermat 
eller ännu värre utan mat med ambitionen 
att ”överleva” har jag inte förstått mig på. Att 
äta gott och mycket är för mig grunden för 
en lyckad upplevelse. Vare sig man är ute en 
dag eller flera månader. Mina starkaste tips 
i matväg är smör och parmesan, fikalistan 
är längre men toppas av apelsinchoklad och 
chips. Men framförallt är tipset: mycket!

Fira ofta och fira gott. Ta med något av 
det godaste du vet (chokladbollar, dessertost, 
dammsugare, pannkaksmix) och spara det 
till ett förbestämt tillfälle. Då menar jag inte 
målet 130 mil bort, utan kanske ett firande 
per vecka. Och finns det inget att fira, så 
kanske du behöver nåt gott att tröstäta. Under 
min tur firade jag delmål såsom: 4 veckor på 
tur, 100 dagar på tur, att ha klarat en hemsk 
uppförsbacke, påsk, dagen det var solförmör-
kelse och ganska många vackra utsikter. Men 
minst lika ofta blev den extra godbiten en 
tröst istället för ett firande. Även om mat är 
den lättaste belöningen och mest välbehöv-
liga är det inte det enda sättet att fira. Andra 
alternativ ät vilodagar, att unna sig batteritid 
och lyssna på musik under en ensam tältkväll 
eller varför inte ta en paus från strävan framåt 
och göra en dagstur utan ryggsäck?

I TRE VECKOR färdades Anders i en hand-
byggd grönlandskajak, ensam över hav, älv 
och sjöar runt Västsverige. Han började 
i Marstrand och paddlade upp längst Bo-
huskusten, till Halden i Norge och söderut 

JUBILEUMSARTIKEL

Frida Söderlinds färdreportage finns att läsa i 
Väglöst nr 1 sommar 2013. (Foto: Maria Ferm)

I mitten av augusti 2011 gav sig Frida Sö-
derlind ut på en två veckor lång paddeltur 
på Piteälven. Som färdsällskap hade hon 
sin sambo, två vänner och sin hund Jussi. 

Färden började med ett sex kilometer långt 
lyft på fjället över gränsen mellan Norge och 
Sverige och följde sen ett sjösystem, med 
forsar emellan. Frida skrev att det var kallt 
väder, lämlar, vackra vyer och bra fiske och att 
hon lockades av tanken på att fortsätta längs 
älven ner till Bottenviken en annan sommar.

Helena Whitlock skrev färdreportaget i Väglöst 
nr 6 vinter 2015. (Foto: Helena Whitlock)

derna i en kall bäck är element, 5 minuters 
promenadväg till Ica och varmvatten i kranen 
en fantastisk lyx att njuta av. Men när jag 
träffat vänner och familj, suttit still och ätit 
mig mätt, då försvinner längtan efter sällskap, 
vila och mataffärer och lämnar plats för en 
annan längtan. Den tillbaka till de många 
upplevelsernas liv, där varje dag bjuder på 
överraskningar, utmaningar och upptäckten 
av platser man aldrig tidigare sett. 

Väl hemma inser jag också en annan sak. 
Utan att tidigare ha reflekterat över det känner 
jag mig i vardagen ofta otillräcklig: jag borde 
träna mer, borde städa, borde vara flitigare, 
borde äta nyttigare, borde göra mer av vissa 
saker, mindre av andra. Under turen var dessa 
borden borta och ersatta med den tillfreds-
ställande känslan av att vara nöjd med mig 
själv och min prestation. Att varje dag kämpa 
och nå målet. Det är en beroendeframkal-
lande känsla.

Att komma hem var först glädje och sen 
saknad. Efter två år längtar en del av mig 
fortfarande tillbaka till livet ute men tyvärr 
är inte det livet förenligt med det liv jag vill 
leva, ett liv jag delar med andra människor, 
med ett arbete och i ett större sammanhang. 
Lösningen blev att flytta från Uppsala till Öst-
ersund. Med närheten till fjällen kan längtan  
ut dämpas. Underbara helgturer ger energi 
och motivation till stillasittande arbetsveckor.

Kom du underfund med något – stort eller 
smått – genom att göra den här färden?

Under stora delar av turen träffade jag 
väldigt få människor, men efter några dagar 
i stugorna längs Kungsleden gjorde jag en för-
vånande upptäckt – hur många det är som 
fokuserar på att skynda och hur få det är som 

fokuserar på upplevelsen. När samtalet runt 
middagsbordet flera dagar i rad handlat om att 
med historier bräcka varandra i hur långt, hur 
snabbt, hur tungt, hur riskabelt och med hur 
stora umbäranden man förflyttat sig under 
denna eller någon annan tur, inser man att 
det inte handlar om en enstaka skrävlare, utan 
att det är ett utbrett fenomen. 

Det som verkligen förvirrar mig är varför 
sådant som jag tycker är enormt ointressant 
gör andra imponerade. Wow, har du varit i 
stugan sen klockan två, säger en som kom 
fram vid fem. Åh, har du gått från den stugan, 
säger en som gått samma sträcka på två dagar. 
Men är målet att sitta i stugan, är målet att ta 
sig fram snabbast eller är målet att uppleva 
något medan man gör det? Efter att några 
gånger försöka styra in samtalet på annat eller 
fråga om deras upplevelser ger jag upp. Det 
är hopplöst.

Istället slutar jag lyssna och letar efter de 
som vill berätta om hur de stannat till och 
njutit av den porlande bäcken, lagt ifrån sig 
väskan och klättrat upp på en liten kulle för 
att stilla sin nyfikenhet över vad som fanns på 
andra sidan eller satt sig i en solig fjällsluttning 
och funderat över molnens färd över himlen. 
För som tur är finns det sådana människor 
också, även om de oftast inte hörs lika mycket.

Har du gjort fler färder efter denna? Plane-
rar du någon färd framöver?

Det finns väl inte så mycket mer att upp-
täcka när man har färdats runt hela landet, då 
har man väl sett allt? Eller är det bara så att 
man fått reda på hur mycket mer som finns att 
upptäcka? Platser att återvända till, stigar som 
inte valts och tunga partier att återuppleva 
med positivare inställning. Dessutom inspi-
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Väglösts jubileumsquiz
Svaren hittar du i Brevlådan!

12345

ETT 
SNACKS

Tillverkas av en 
av världens äldsta 
k u l t u r v ä x t e r. 
Växten kommer 
ursprungl igen 
från Sydöstra 
Asien och är 
känd i Europa sen 
Antiken.

Den kallas frukt 

men är botaniskt ett 

bär. I världen finns 

70 olika arter.

Passar bra som 
energigodis eftersom 

fruktköttet innehåller 

mycket stärkelse som 

omvandlas till socker 

vartefter den mognar.

Dessa frukter kan växa 

200 st tillsammans. 

En så kallad stock kan 

väga 50 kg. Genom att 

ta bort vattnet blir det 

ändå ett lätt snacks att 

ta med.

Frukten är en av 
de mest konsume-
rade i världen. Och 
också en av de mest 
besprutade. Så välj 
eko när du tillverkar 
detta snacks som 
du hittar recept på 
i Väglöst nr 1.

Lavskrikans latin-
ska namn Garrulus 
infaustus betyder 
olycksbringande 
pratmakare. Fågeln 
troddes vara ut-
skickad av detta 
väsen för att spana.

Om du blir lockad att 
gå vilse kan du prova 
att vända tröjan avig 
och läsa Fader vår 
baklänges.

Förekommer i hela 
Norden. I Danmark 
kallas hen Moseko-
nen eller Elverpigen. 
Andra svenska namn 
är t.ex. Guänna, 
Skovsnua och Thors 
pjäska.

Hon är noga med 
att bara visa fram-
sidan, eftersom 
hon har svans och 
ryggen är ihålig 
som ett träd.

En jägare som fått 
ihop det med denna 
skogens härska-
rinna får jaktlycka 
så länge han inte är 
otrogen. En tjusig 
bild på detta väsen 
finns i Väglöst 
nr 2.

ETT
VÄSEN

EN
VÄXT

Linné skrev att en 
dekokt på denna 
ört används till 
att fördriva ohyra. 
Samt att det leder 
till huvudvärk 
om den används 
i stället 
för humle 
vid ölbrygd.

Bladen är smala 
med nerböjd kant. 
Unders idan av 
bladen är brunt filt-
håriga. På vintern 
och vid torka viker 
de ner sig.

Växer i hela Sverige 
men är vanligare 
i öst än i väst. Du 
kan ibland hitta den 
i stora mängder på 
myrar och blöt skogs-
mark.

Ett äldre 
namn är getpors – 
eftersom den ”luktar 
lika starkt som en

get”.
Andra namn är myr-
krona, vägglusgräs 
och skräckare.

Blommar med 
vita blommor i 
juni. Den kan 
användas som 
m y g g m e d e l . 
Mer om det kan 
du läsa i Väglöst 
nr 5.

EN
PLATS

Historiskt sett (och 
ännu idag) har 
denna plats utgjort 
en naturlig gräns 
mellan landskap på 
grund av sin svår-
genomtränglighet.

Reser du med tåg, 
hoppa av när du be- 
 finner dig 
precis mitt emellan 
Stockholm  
och Göteborg så är 
du i närheten.

Namnet begynnar 
med en engelsk-
klingande dryck 
och avslutas med 
bränsle till brasan i 
bestämd form.

Området har en 
nationalpark med 
samma namn, som 
tack vare folkligt 
engagemang numer 
fått Sveriges första 
buffertzon med res-
triktioner för avverk-
ning runt omkring.

Gränsskogsområ-
det mellan Närke 
och Västergöt-
land. Läs mer om 
platsen, kampen 
om den och om 
en av dem som 
kämpat i Väglöst 
nr 7 och 9.

EN 
FRLUFTS-
PRYL

Vinkel och kraft 
är viktigt för att 
denna pryl ska 
ge bästa effekt.

Dess föregångare 

uppfanns redan på 

stenåldern. Även om 

namnet kanske indi-

kerar en annan tids-

ålder.

Med denna pryl kan 

du skapa en av de 

tre förutsättningarna 

som krävs för att en 

eld ska bli till.

Naturvetenskapligt 

kan nyttan beskri-

vas så här: friktion 

och rörelseenergi 

omvandlas till 
värmeenergi.

När det regnar 
och tändstickorna 
blivit blöta är du 
glad om du har 
med dig ett sånt 
här. Läs mer om 
att göra eld på 
olika sätt i Väglöst 
nr 1 och 2

genom Dalsland, Vänern och Göta älv med 
avslut tillbaka i Marstrand. Men minst lika 
mycket blev det en resa inåt, med funderingar 
kring civilisation, människans natur, våra 
behov och vad som driver oss.

Kom du underfund med något – stort eller 
smått – genom att göra den här färden?

Hur oändligt långt steget är mellan natur 
och vår nutida civilisation, och hur oändligt 
svårt det är att överbrygga denna klyfta och 
få begreppen ekologi och ekonomi att gifta 
sig med varandra.

Har du gjort fler färder efter denna? Plane-
rar du någon färd framöver?

Paddlade i somras med en god vän, kajak- 
och kanotinstruktören/konstruktören Andi 
Röder, fotografen Anna Öhlund och marin-
biologen Andrea Johansson, Göta älv från 
källa till hav i Andis handbyggda canaden-
sare. En drygt 70 mil lång färd i vilda forsar 
och stillsamma vatten där vi i samarbete med 
Örebro universitet gjorde analyser av perfluo-
rerade ämnen och mikroplaster i vattnet. Håll 
utkik efter publiceringar, bl a i GP den 11 
november.

Vilket är ditt bästa tips på färdlyx eller att 
fira på färd?

Riktig hemmatorkad mat, kryddor, torkat 
äkta gräddpulver, olivolja, smör och kokosfett. 
Då kan du skapa underverk i friluftsköket. 
Och så gott, ekologiskt kokkaffe, mjöl och 
jäst så man kan få nybakt bröd. Lyx varje dag!

Petra Westermark skrev förra numrets 
färdreportage i nr 9 sommar 2017.
(Foto: Petra Westermark)

Anders Sporsén Eriksson delade med sig 
av sin färd i Väglöst nr 3 sommaren 2014. 
(Foto: Anders Sporsén Eriksson)

SOMMAREN 2015 förverkligade Petra sin 
dröm om att följa vattnets väg på Yukonälven, 
genom Kanada och Alaska ut i Berings hav. 
300 mil och 9 veckors paddling. Utan säll-
skap men inte ensam. En tillvaro där basala 
behov och nuet hamnade i fokus. Petra delade 
med sig av sina minnen av tillvaron på färd 
och spännande möten med vildmarkens djur 
och människor

Har den här färden påverkat ditt liv på 
något sätt? Hur då?

Jag prioriterar de människor jag har nära på 
ett mer medvetet plan. Jag har tagit mentala 
steg mot att lönearbeta mindre och har delvis 
börjat praktisera de tankarna.

 Jag ser personer jag möter tydligare och har 
en vilja att ge dem positiv uppmärksamhet. 
Jag stannar till när jag ser en ekorre som leker 
i ett träd och jag lägger märke till himlens 
skiftningar. Ibland kan det ställa till det då 
jag prioriterar närvaron i stunden framför 
tågets avgångstider … Det kanske inte vore 
ett dilemma om jag bodde i en stad och nästa 
tåg gick om 7 minuter, men det har hänt att 
jag fått vänta två timmar på nästa avgång!

 Suget att vara nära skog och vatten har 
blivit större. Konkret kan det innebära paddel-
turer innan arbetsdagen börjar eller ett dopp 
i en tjärn på väg hem från arbetet. Det kan 
också medföra att jag på kvällen går ut och 
säger god natt till kvällshimlen. Det har också 
hänt att jag helt sonika övernattat i gammel-
skog mitt i veckan och somnat till fullmånens 
sken som strilat mjukt genom storgranarnas 
grenverk.

Kom du underfund med något – stort eller 
smått – genom att göra den här färden?

Jag har fått en större förståelse över varför 
jag ska lyssna och lita på mig själv. I samband 
med det har jag också upptäckt att det är 
lättare att ta in andra människor när jag först 
vet hur jag själv känner. Jag kan lyssna och 
känna en större trygghet i att ta del av andras 
berättelser utan att värdera dem och med en 
större respekt sätta mig in i någons upple-
velse utan att ha som syfte att sedan försöka 
övertyga dem om att min ståndpunkt är mer 
fördelaktig.  

Resan har fört mig närmare en medveten-
het om vad som är källan till glädje för mig 
och insikten om att jag inte är rädd för att dö

men väl för att inte leva. Det har blivit vikti-
gare för mig att förstå mig själv och jag ställer 
allt oftare frågan, varför? Tidigare kunde jag 
nöja mig med att känna in mig själv, nu vill 
jag också veta varför jag känner som jag gör. 
Jag ser att min livsglädje väcks i kontakt med 
människor jag älskar, skogstjärnar, mossbe-
klädd mark och vidder.

Har du gjort fler färder efter denna? Plane-
rar du någon färd framöver?

Mitt inre och yttre liv rör sig så ofta i 
naturen så jag upplever det som en pågående 
färd, trots att jag fortfarande vistas fler nätter 
inomhus än utomhus ...

 Sommaren(2017) tillbringade jag nio 
veckor i norra Yukon och Alaska. Jag följde 
denna gång mindre vattendrag både med- och 
motströms i ett i övrigt väglöst landskap.

 Min blå Epsilon-kajak vilar i kärnan av 
Alaska. Om jag får återse den är ännu höljt i 
morgondagens utmaningar och möjligheter...

 
Vilket är ditt bästa tips på färdlyx eller att 
fira på färd?

Ge dig tiden att känna efter vad som ska 
till för att stunden ska bli upplevelserik och 
meningsfull för dig. Det handlar mest om 
små signaler och val. Vad som får dig att 
le, vad som får dig att vilja sträva i timmar 
och vad som får det att pirra i magen. Skapa 
utrymme för att tänka och göra det gott för 
dig själv! Har du resekamrater så ligger det 
en stor glädje i att lista ut vad de uppskattar 
och ge utrymme för att deras resa också blir 
njutbar. 3
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efter några leder får vi in ett bra flyt. Några 
dagar senare kollar vi av vädret och inser att 
vi enbart har en dag på oss att genomföra vårt 
projekt. Klättring kräver god friktion och regn 
och dimma som är vanligt förekommande i 
Lofoten försämrar förutsättningarna att ta sig 
upp. Dagen innan tar vi en nervös vilodag i den 
närliggande fiskebyn Henningsvær. Vi sätter oss 
på ett café och pratar om tidigare erfarenheter. 
Robin berättar om när han klättrat en led på 

15-pitcher med mixad is- och bergsklättring.
–  Vilken är den längsta multipitch du gjort? 
frågar han.
Jag stirrar ned i min kaffekopp.
–  Erkänn att det är den som vi gjorde igår? 
Den på 3-pitcher?

Jag skrattar till. Han har rätt. Det är 
knappt så jag vågar berätta att antalet leder 
jag lett som är av graden 6 är dem vi klättrat 
dagen innan. Men jag har en bra magkänsla 
inför Presten.

DAGEN EFTER RINGER klockan vid 
åtta. Efter en snabb frukost beger vi oss av 
och parkerar vid foten av Presten. Luften är 
ljummen, det ligger ett grått molntäcke över 
himlen och vinden är stilla. Det blå havet ser 
rofyllt ut och inger ett visst lugn. Vi kikar 
upp mot berget och ser två andra replag på 
väg upp. Små figurer som sakta rör sig över 
den gråa stenen. Vi börjar vandra upp till 
starten av leden. Blodcirkulationen kommer 
igång. Robin ska leda första pitchen och jag 
ska gå efter som andreman och plocka säk-
ringarna. Han sorterar utrustningen på selen 
medan jag kollar igenom våra rep. Första 
biten går lite knaggligt, nerverna spökar och 
rörelserna kommer inte naturligt. Vi har en 
ryggsäck med oss som andramannen bär 
med sig och det tar ett tag att vänja sig vid 
den extra vikten. Nästa pitch är min att leda. 
Klättringen är betydligt finare här och jag 
följer en tunn spricka 40 meter upp längs 
berget. Cruxet (den svåraste delen på pitchen 
som definierar graden) noterar jag inte vilket 
känns skönt. När jag har säkrat upp Robin, 
ser han mycket gladare ut.
–  Äntligen riktig klättring!

Utsikten blir allt vackrare desto högre 
upp vi kommer. Lofoten-öarna sträcker sig 
majestätiskt längst kusten och temperaturen 
kunde inte vara bättre. Vi kommer upp till 
en hylla där vi tar en fikapaus och beskådar 
utsikten. Nedanför slingrar sig bilvägen med 
de små bilarna som sveper fram inklämda 
mellan klippan och havet. Några måsar flyger 
tyst förbi. Det är en lättnad att solen inte går 
ned i Lofoten men en regnprognos ligger 
och hotar framåt kvällen så vi stannar inte 
länge på hyllan. Vinden tilltar och den lugna 
dagen byter plötsligt ansikte. Efter flertalet 
stormiga båtturer med min pappa, associerar 
jag alltid vind med kaos och samtal till rädd-

ningstjänsten. Men Robin leder smidigt upp 
nästa pitch och snart är vi ikapp ett annat 
replag. I väntan på att klättra nästa replängd 
tar vi en fikapaus till och passar på att ta 
några foton. Vinden mojnar och nedanför 
bland småöarna glider några kajaker fram 
genom det turkosa vattnet.  Vi är framme vid 
en del av leden som kallas Slanting Corner 
och är den absolut finaste pitchen, både 
vacker och välsäkrad. Dock börjar musk-
lerna kännas trötta och klättringen är inte 
lika stabil. Sista pitchen är enbart graderad 
5 men har rykten om sig att vara svårsäkrad, 
vilket kan resultera i obehagliga fall. Efter 15 
meters klättring måste man klättra ned 10 
meter, samtidigt som man är utom synhåll 
för sin klätterpartner, och därefter traverserar 
man, det vill säga förflyttar sig i sidled, upp 
till en gräsig platå varifrån man säkrar upp 
andremannen. Robin är trött, så jag får leda 
den sista biten. När andra replaget är borta 
börjar jag klättra. Ett duggregn hotar i luften.

Upp till krönet är det lätt klättring, vilket 
gör att jag per automatik inte lägger så många 
säkringar. Det får jag bittert ångra när jag 
klättrar ned och inser att det knappt finns 
några sprickor alls att säkra sig i. Jag hittar en 
tunn spricka där jag placerar min minsta kam 
innan jag försiktigt börjar traversera på några 
kristaller bort mot gräsplatån.  Jag kritar fre-
netiskt mina händer för att de ska vara torra 
och inte slira av. Nedklättringen har resulte-
rat i att det blir mycket repdrag och det känns 
som att Robin håller emot med varje steg jag 
tar. Efter några nervösa minuter är jag uppe 
på platån och en stund senare Robin likaså. 
Den absolut sista biten är enbart en lerig 
stig. Det är med lättnad vi tar stegen upp 
på toppen och blickar ut över bergskedjorna 
omkring oss. Jag kan knappt förstå att vi är 
uppe. Efter en kort vila beger vi oss ned för 
berget. Vi har 1,5 timmes vandring ned och 
regnet är i antågande. Med trötta steg rör vi 
oss långsamt ned höjdmeter efter höjdmeter. 
Efter en liten omväg är vi till slut tillbaka vid 
bilen. Vi kollar upp mot Presten medan vi 
klunkar i oss vätskeersättning. De regnfyllda 
molnen skänker sin skugga över berget, men 
det ser inte längre lika skräckinjagande ut. 
Händerna är fulla med sår, fötterna ömmar 
och min jacka har gått sönder. Jag ler och 
sätter mig matt i bilen. 3

När jag och Robin anländer till 
Lofoten har vi ett huvudmål: 
Presten. Ett nästan 500 meter högt 
berg med glänsande grå granit som 

sticker upp vid havskanten. När solen går i 
moln ser Presten skräckinjagande ut. I solsken 
ser den något mindre skräckinjagande ut. 
Leden vi vill klättra är en lätt till medelsvår 
led (beroende på hur stark man är) som kallas 
Vestpillaren Direkt. Den är 450 meter lång 

och klättras i 12-pitcher (replängder). Den har 
den norska klättringsgraden 6 (på en skala 1 – 
helt platt, till 9 – nästintill omöjligt) och den 
bestigs genom att klättra på traditionellt vis, 
vilket innebär att man placerar egna säkringar 
i sprickor och håligheter i berget (oftast kilar 
eller kammar). Man lämnar inga spår efter sig  
såvida inte en kil eller kam fastnar, vilket de 
gör ibland, men de spåren brukar mer erfarna 
eller starkare klättrare samla in och lägga till 

sin egna skara av säkringar. 
Efter tre dagar i bil och en missad färja 

som resulterat i ett sex timmars cafébesök 
nära Skutvik där vi betalat 130 NOK för en 
skål gröt kliar det i fingrarna. För att komma 
in i tradklättringen börjar vi på några lättare 
3-pitcher på Gandalfberget, det vill säga 
vi klättrar några leder med tre replängder. 
Robin som är mer erfaren tradklättrare kor-
rigerar mina så kallade ”mördarsäkringar” och 

FÄRDMINNE

Text: LISE JONSSON Foto: ROBIN OHLSSON

Ett berg kan vara en vacker vy. Den som någon gång 
besökt Lofoten vet precis. Men där gemene man 

ser en grann utsikt ser andra ett äventyr. De vackra 
branterna som står rakt inpå havet byter karaktär 

när man bestämmer sig för att ge sig upp på dem och 
uppleva dem vertikalt på riktigt nära håll.

Greppa graniten
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KRÖNIKAKRÖNIKA

Det började som ett samtal friluftare 
emellan kring ett fikabord på Sjöviks 
folkhögskola för lite drygt 5 år 
sedan.  Ambitionerna var försiktigt 

hållna och handlade, om jag minns rätt, mer 
om att vi ville hitta en väg att inspirera och 
underlätta för oss själva och andra att komma 
ut på längre färder. Kanske ett nyhetsbrev, 
ett nätverk av intresserade, en mötesplats för 
likasinnade där berättelser och planer kunde 
bytas. 

Ett halvår senare var vi ändå samlade till 
redaktionsmöte för att göra nr 1 av tidskriften 
Väglöst med devisen ”På färd mot en bättre 
värld”. Vi var överens om grundbultarna. 
Varje nummer skulle innehålla en färdbe-
rättelse, det skulle finnas en tydlig koppling 
till miljöfrågor, samhällsdebatt och givetvis 
naturvänligt, enkelt friluftsliv. Tidskriften 
skulle så långt möjligt vara ren från betalda an-
nonser och sponsring och finansieras genom 
prenumerationer. Höga ambitioner som tio 
nummer senare inte hållit riktigt hela vägen. 
Föreningen Argaladei som i över 50 år verkat 
mot kommersialiseringen av friluftslivet, har 
på olika sätt gett ett viktigt ekonomiskt stöd.

På argaladeis årsmöte i september disku-

terades Väglöst både under årsmötesförhand-
lingarna och i pauserna. Alla var eniga om att 
Väglöst behövs och att den är värd fler läsare 
och borde ha potential att på sikt åtminstone 
tiodubbla antalet prenumeranter. 

Så till följdfrågan: Hur i hela friden ska 
det gå till?

Jag tror att en del av svaret ligger i att fråga 
sig vem som bestämmer vad friluftsliv är för 
något. Förr fanns det utrymme för idéburna 
organisationer och enskilda att forma frilufts-
livet. De som idag i allt högre grad äger defi-
nitionsrätten är de kommersiella verksamhe-
terna där tillverkare, researrangörer med flera 
går hand i hand med kommersiella medier. 
Om någon söker efter utrustning, kunskap, 
kurser och annat är det här man hamnar. Ju 
större plånboken är, desto mera utrymme kan 
köpas.  Saknas de ekonomiska musklerna är 
det svårt att synas.

DET HÄR ÄR en överlevnadsfråga inte 
bara för Väglöst utan kanske främst för det 
folkliga friluftslivet. En friluftsupplevelse får 
inte förutsätta ett långsiktigt sparande för att 
köpa utrustning och betala researrangörer. 
Det är också en överlevnadsfråga för naturen. 

Om färre och färre tror sig ha möjlighet att 
komma ut på färd så är det färre som kan 
skapa en levande relation till naturen och 
färre som står upp för den.

DET ÄR TID för en tydligare bodelning 
mellan det kommersiella och det ideella. 
Väglöst ska arbeta tillsammans med dem som 
drivs av en idé som minskar konsumtionen 
och inspirerar till långsiktighet och hållbar-
het. Emot dem som enbart profiterar på fri-
luftslivet och naturen utan större hänsyn till 
konsekvenserna. De som engagerar sig ideellt 
– oavlönat eller yrkesmässigt –kan nog alltid 
behöva ett starkare stöd. Tidskriften kanske 
står och faller med deras. 

Väglöst SKA vara fri från kommersiell an-
nonsering och sponsring. 

Men varför inte bjuda in andra ideella 
krafter vid sidan av Argaladei som genom 
sponsring och annonsering bidrar till en 
livskraftig, färgstark och uppkäftig folkbild-
ningsröst? 

Jag tror på det och bidrar gärna.
Låt oss hjälpas åt! 3

Vart går färden 
– och hur ska vi ta oss fram?

BO WESLIEN bygger dukade träkanadensare och är intres-
serad av skogslivet, både det nutida och i ett historiskt perspek-
tiv. Sedan många år tillbaka jobbar han som lärare  på kursen 
Friluftsliv – Hantverk – Ledarskap på Sjöviks folkhögskola. 

BREVLÅDAN

Stuglandet – en guide till fria 
övernattningar

Kjell Vowles och Moa Karlberg
En natt i en obemannad öppen stuga kan vara 
den perfekta kompromissen. När en inte har lust 
att bo i tält, men inte heller vill ha det lika ordnat 
och upptrampat som i ett vandrarhem. Tak över 
huvudet och värme från en kamin, men vatten och 
ved måste bäras in och dasset är utanför. I den här 
guideboken finns över 200 gratis stugor runtom i 
Sverige beskrivna. Några bara med den nödvändiga 
informationen, andra med små reportage. Det enda 
jag saknar är kartor över var stugorna ligger, i denna 
annars mycket användarvänliga bok. 

Kvinnliga äventyrareUnder hösten lanserades podcasten Kvinnliga Äventyrare. Angelica Mejstedt och Karin Bröms pratar om friluftsliv ur ett kvinnligt perspektiv. Allt från handfasta tips kring hygien och utrustning, till intervjuer med kvinnor som utmärkt sig på olika vis i frilufts-Sverige. Podden är ett både proffsigt, roligt och välkommet inslag i etern.

”Man kan inte förvänta sig att allt ska vara lättvindigt på sommaren – 

inget är lätt i de nordliga skogarna.” Citatet från inledningen till kapitlet 

om sommarfärder är talande för hela den här boken. Det är jädrigt 

kärvt där ute – men med rätt kunskap kan du klara det. Och i den här 

stora, tjusiga boken om vildmarksliv får du mängder av goda råd om 

kompasskurser, knopar och köldskador. De bygger på gedigen erfarenhet 

och allt är illustrerat med fina foton. Ändå får det mig inte riktigt att 

längta ut. Kanske för att mycket andas militär disciplin. Eller för att 

Mears och Fält får underkänt när det gäller genusperspektivet. Helt 

mansdominerad är den inte, men det är till exempel otroligt att det bara 

skulle finns en enda kvinna som genom historien gjort ett uttalande om 

vildmarksliv som är värt att citera. 

Härmed en uppmaning: skicka in kloka ord om livet i vildmarken som 

sagts av kvinnor. Gamla eller nya. Vi vet att de finns! 

redaktionen@vaglost.se

Vildmark – en överlevnadshandbok i nordliga skogar

Ray Mears och Lars Fält

Väglösts minirecensioner

Psst! Kolla in norska Blocket. 
Ryktet säger att det är en 
guldgruva när det gäller att hitta 
begagnade friluftsprylar.

QUIZSVAREN! Snackset: torkad banan, Växten: skvatt-
ram, Väsenet: skogsrå, Platsen: Tiveden, Prylen: eldstål
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POSTTIDNING B
Väglöst
c/o Axel Löfsved
Allarp 855
26868 Röstånga

Gilla oss på Facebook 
och kolla in vår hemsida 

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

Fortsätt prenumerera på Väglöst 2018
För att få hem en årsprenumeration av Väglöst bestående av två nummer:
Sätt in 200 kr på bankgiro 145-4644 alt. betala via Swish nr 123 537 03 41. Märk 
betalningen med namn och adress. 
Ryms inte adressen? Komplettera med ett mail till redaktionen@vaglost.se.

FIRA VINTERN! Eller tröstät 

i väntan på minusgrader... 

Snö eller inte, det blir 

alltid bättre med en 

tårta. Glad vinter! 

önskar Väglöst-

redaktionen


