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H E M AVA N,  L A P P L A N D.  Under höstlovet gjorde jag och mina 
pojkar ett besök i urskogen i närheten av där vi bor. Isen hade lagt 
sig på den lilla tjärnen några dagar tidigare och vuxit rejält efter 
några nätter med ner emot minus 10 grader. Den här dagen blev 
gnistrande klar och betydligt varmare. Lavskrikorna hördes runt 
sjön men var den här gången inte lika närgångna som vid tidigare 
besök här. En av pojkarna fick en abborre. Men det bästa var elden 
och fikat på stranden. 
TEXT OCH FOTO: ANDREAS KARLSSON
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På upptäcktsfärd

Rebecka Le Moine
Rebecka har med avstamp i 
mossan tagit klivet in i Riksdags
huset, där hon arbetar med att få 
in skog och biologisk mångfald 
på agendan. Rebecka gillar tigrar, 
garnlav och poetry slam – en 
tävlingsform i poesi, där hon själv 
ställt upp och satt ord på en av 
mänsklighetens stora utmaningar: 
att stoppa det sjätte mass
utdöendet av arter. I detta nummer 
av Väglöst peppar Rebecka inför 
Biologiska mång faldens dag.

Andreas Karlsson
Andreas arbetar som natur
vägledare på naturum 
Vindelfjällen i Hemavan. 
Fjällområdet är ett eldorado för 
fiske, blommor och grottor och 
det är nära till glaciä rer och fina 
gammelskogar. Sönerna Knut, 8, 
och Vidar, 5,  får ofta följa med 
ut. För Andreas är det är viktigt 
att barnen får lära sig saker på 
riktigt, som att fånga sin egen 
mat, göra upp eld och sova ute.  
I detta nummer berättar Andreas 
om att uppleva vintern på fjället.

 är inte alltid de äldstaT R A N B Ä R S M Y R E N ,  M Ö R K A S K O G E N ,  klätter
stenarna, gamla vindskyddet, eken, nya vindskyd
det, blåbärsstället, hallonsnåret, toppen, klippan, 
trollbordet, utsiktsplatsen, lärken, ekorrplatsen 
och eldplatsen. Tillsammans med ett hundratal 
små upptäckare har jag utforskat och namngett 
dessa platser under de senaste fyra åren. Från 
början var det bara en gammal skidbacke bakom 
fabriken. Lät inte så kul, men som nyanställd ut
omhuspedagog behövde jag och min kollega hitta 
en bra plats för förskolans uteverksamhet, så vi 
tog med ungarna dit och kollade.

Barn är de bästa upptäckarna! Nyfikenhet och 
entusiasm råder det ingen brist på och dessutom 
får en som fröken fri entré in i deras fantastiska 
lekvärld. Oftast har vi hittat en favoritplats och 
hållit oss kvar där ett tag innan något av barnen 
fått en idé: ”Ska vi gå på en liten upptäcktsfärd?” 
Varje gång hittar vi något nytt och spännande. Den 
bästa klätterstenen med hand och fotgrepp på per
fekta avstånd för en fyrafemåring och rutschkana 
ner, hundra ekorrgnagda kottar, en myrstack, en 
varulv, trollens matbord, älgbajs, utsikt över sjön, 
ett rymdskepp eller rävspår i snön. 

Varje ställe har sin egen potential, något är 
perfekt för kurragömma, ett annat för stjärtlapps
race, ett är bra när det blåser, ett är perfekt för 
vårskrik och såpbubblor och så alla olika bär och 

svampställen förstås. Tillsammans med barnen har 
jag lärt mig känna igen grävlingens strut formade 
nosavtryck där den har letat mask i marken och 
vi har hittat ett fint ekorrkranium. Jag har förstått 
hur snabbt myrorna bygger på sin stack och hur 
fort mossa växer tillbaka på en sten. 

Både när du går ut i hemmaskogen och i 
okänd terräng finns det mängder att upptäcka. 
Naturen är som världens bästa klassrum, bara du 
är nyfiken. Här kan du lära dig om arter, ekolo
giska samband, kulturhistoria, etnobiologi, psyko
logi, filosofi, matematik, naturgeografi och mycket 
mer. I detta nummer av Väglöst vill vi inspirera 
dig till att upptäcka mer när du är ute. Helena, Elin 
och Rebecka ger oss alla inblick i en värld av fas
cinerande artmångfald. Lisa skriver här intill om 
hur du lär dig känna igen gamla träd. Andreas lär 
dig om vad spåren i snön berättar, jag skriver om 
kulturspår och Jennie lär dig mer om fotokonsten, 
som ju också är ett utmärkt sätt att upptäcka sin 
omgivning. I färdreportaget skriver Fredrika om 
en solofärd genom vinterfjällen. En färd där hon 
fick både utsikter och insikter.

Njut av vintern och innan sommarnumret 
kommer – varför inte leta upp ett orrspel, som 
Ingela och Johan tipsar om i färdminnet!

TEXT: ALMA BÅGEFALK

Väglöst #12 Medarbetare

De största träden
Framsida
Umeå 24 november. Kvällen 
det andra dygnet med kyla i 
höstas kunde vi inte hålla oss 
längre ifrån att utforska de 
närmsta sjöarna efter åkbar 
is. Det blev tre sjöar och tre 
strålande leenden, två dopp, 
fullmåne och sjungande 
skridskoskär på tunn is som 
ekade vackert mellan träden i 
skogen.
Foto: Jennie Wadman

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 
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 
Ellinor Hegart.

Dela med dig!
Vi vet att ni är många i 
läsekretsen som gjort eller pla
nerar tänkvärda, spännande, 
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.

9550 år! Åldersrekordet i Sverige har granklonen Old Tjikko på Fulufjället. När gamla delar 
av rotsystemet dött har nya vuxit fram, så fast stammen många gånger bytts ut är det fortfarande  
samma individ som den gran som började växa där just efter att inlandsisen dragit sig tillbaka.

D E Ä R I M P O N E R A N D E ,  de gamla tallarna. Grova 
och ståtliga. Krokiga och vridna. De står tryggt i 
skogen och kan vara tillräckligt starka för att bära 
upp ett kungsörnsbo. Eller smala och sega, klam
rande i nån skreva där det är nästan omöjligt att 
förstå att något kan slå rot och leva.

Hur stort ett träd är beror på tillgången på 
näring och ljus. Relativt unga träd kan vara stora 
och ståtliga. Samtidigt som till synes små och 
klena träd kan vara flera hundra år gamla om de 
växer i kärva lägen som på myrar och hällmarker.

Tallens ved är impregnerad av kåda. Det ger 
ett bra skydd mot svampar som orsakar röta. Bara 
ett fåtal arter kan ge sig på ett levande träd. Även 
som död är tallen långlivad. I flera hundra år kan 
en talltorraka stå kvar i skogen. Äldst blir ofta de 
träd som vuxit långsamt i sin ungdom. De som 
står i dåliga lägen har tätt mellan årsringarna och 
har de dessutom råkat ut för någon skada, till 
exem pel överlevt en skogsbrand, är de ännu mer 
fyllda av försvarssubstanser. I 900 år kan en tall 
leva, men de ovanliga gammeltallarna i Sveriges 
skogar är sällan äldre än 400.

För att få ett hum om en talls ålder finns det några 
tydliga tecken att titta efter: 

 • Unga träd har raka grenar som står rakt ut. 
Ju äldre trädet är desto krokigare är grenarna 
och ju mer lutar de neråt.

 • På ett gammalt träd är kronan oftast utplat
tad. Det har för länge sedan nått så högt som 
det behöver för att få tillräckligt med ljus och 
växer inte längre på höjden.

 • Med stigande ålder blir tallens stam och 
grenar alltmer skruvade. Tydligast syns vrid
ningen på döda träd och grenar där barken 
fallit av.

 • Den grova barken skyddar och ger tallen 
goda chanser att överleva en skogsbrand. På 
gamla tallar kan man se att den tunna och fla
giga barken ersatts av grov bark ända upp i 
kronan. Med tiden blir de tjocka barksjoken 
allt slätare.

E N A S P  K A N B L I  1 5 0  Å R , en björk 300. Äldre än så 
blir sällan granar och lövträd i Sverige. Och när de 
dött rötas de snabbt av svampar och andra ned
brytare. Men ekarna lever däremot riktigt länge. 
Det brukar beskrivas som att en ek växer i 500 år, 
dör i 500 år och sen står kvar i 500 år till.

TEXT OCH BILD: LISA BEHRENFELDT
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Med tystnaden som

                 Sällskap

Många drömmer om att ge sig ut ensam, 
och alla som gjort slag i saken vet att det 
är något speciellt med solofärder. Beslu
ten är ens egna, liksom tystnaden är ens 
enda färdkamrat. Ensam är sårbar, men 
samtidigt stark. Fredrika lockades av att 
färdas länge, över våra allra nordligaste 
fjäll. Följ med henne genom skoskav
strubbel, existensgrubbel, ett gnistrande 
Sarek och mycket mer.

TEXT OCH FOTO: FREDRIKA LUNDBERG 

U
nder sommaren 2017 jobbade jag som kajakguide i Sogne
fjord i Norge. Jag hade just tagit examen  från en tvåårig 
vildmarksguideutbildning och funderade över vad jag 
skulle göra kommande vintersäsong. En av mina kolle

gor hade gått på en flera månader lång skidtur med en kompis, och 
hennes historia inspirerade mig och fick mig att tänka att det faktiskt 
är möjligt att ge sig ut med skidor och pulka och bara gå, jättelångt. Så 
jag började drömma framför olika kartprogram över fjällvärlden. På 
dagarna under mina kajakturer fick jag ofta frågan vad jag gjorde på 
vintern och så föll det sig att jag började berätta om en lång skidexpe
dition jag skulle göra genom svenska och norska fjällen.

Det var spännande att planera ett helt eget äventyr och planen 
blev att göra en drygt sju veckor lång soloexpedition på cirka 800 kilo
meter, från Ammarnäs i Västerbotten till Alta i Nordnorge. Genom 
stora delar av svenska fjällen, längs Kungsleden genom Sarek, upp i 
ödemarken norr om Kiruna, via Finska Kilpisjärvi, över gränsen till 
Norge och slutligen till Alta. Att nå havet var en målbild, att sitta och 
titta ut över fjorden och veta att nu, nu är jag framme. Men det ligger 
ofta i ett äventyrs natur att det inte blir som man tänkt sig.

Stora delar av sträckan skulle gå längs fasta leder så jag skulle 
inte vara helt ensam hela tiden. Jag tänkte först inte ge mig in i Sarek 
utan sällskap. Men en kompis övertygade mig om att väl där skulle 
inte Sarek vara så svårt, bara jag var förberedd och tänkte igenom allt 
ordentligt. Nu i efterhand är jag glad att jag följde det rådet. 

En otroligt vacker eftermiddag i Sareks 
hjärta, till vänster i bild syns Lådde
pakte. Jag hade lunchat vid Rovdjur
storget, där tre dalar möts. Detta var 
fjärde dagen i sträck som jag inte såg 
en enda annan människa.

Färdreportage
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J A G B E S TÄ M D E M I G F Ö R att fixa all mat själv, sy en del egen utrust
ning och bygga ett eget dragsystem till pulkan. Dragselen är gjord av 
bärsystemet från en gammal ryggsäck. Med några kompisars input 
tog  konstruktionen form. Jag är tacksam för hjälpen och det var en 
rolig process att ge något gammalt ett nytt liv. Jag köpte en Parispulka, 
den är billig och lätt, skaklarna byggde jag av glasfiberrör. I november 
2017 dumpstrade jag mat flera gånger i veckan och en grönsakstork 
stod ständigt och surrade i köket. Det var ett evigt tvättande, hack
ande, torkande och packande. Jag torkade även ett antal kilo bönor 
och kikärtor, eftersom jag är vegetarian skulle det bli min viktigaste 
proteinkälla. Jag skaffade en Garmin Inreach, en GPS med medde
landefunktion. Den skickar sms och position till utvalda personer och 
har även en nödknapp, för riktiga nödsituationer.

Så äntligen. Sent på kvällen den 22 februari stod jag och väntade 
på nattåget i Uppsala. Massor av gånger har jag stått där och väntat 
förut, men aldrig för att ge mig ut på en soloexpedition. Att till slut 
vara på väg kändes befriande, det är en okomplicerad tillvaro att vara 
på tur. Det var skönt att återse fjällen och vädret var soligt och kallt, 
25 på nätterna. Samtidigt som jag njöt av lugnet, skönheten och 
skidåkningen så kände jag en inre stress. Skulle jag klara hela vägen 
till Alta? Gick jag långt nog varje dag? Och jag oroade mig för att 

någon del av dragsystemet skulle nötas sönder under alla milen. De 
första tre dagarna snittade jag cirka 15 kilometer per dag och fick 
rejäla skavsår på båda hälarna. Varje morgon i tältet spräcktes nya 
blåsor, desinficerades, plåstrades om och tejpades. Jag räknade an
talet compeed delat med avståndet till närmsta butik och hoppades 
att såren skulle bättras. 

K O N S T I G A  D E T A L J E R  O C H  R U T I N E R  blir viktiga ute på långa kräv
ande strapatser. Alla onödiga moment tar tid, energi och kropps
värme. Min andra morgon skar jag mig i handen. Kokosoljan hade 
blivit en stenhård klump och när jag karvade loss en bit till gröten 
slant kniven. Dyrbar tid gick till sjukvård, medan gröten och min 
kropp kallnade. Allt gick långsammare med ett pulserande bandage 
på handen, tungan fastnade på skeden men jag smälte loss mig med 

kaffet. Mitt under snösmältandet var jag nära att faktiskt skita på 
mig, men hann precis ut ur tältet och uträtta mitt behov. Nästan tre 
timmar senare var jag redo för avfärd. Jag stod fortfarande i skugga 
men solen fick omvärlden att gnistra. Jag hade absolut noll känsel i 
fötterna, den återvände efter drygt 30 minuters raskt skidande. När 
smärtan av känselns återkomst lagt sig infann sig en känsla av tack
samhet över att bara gå där och må bra, trots kaoset samma morgon. 

Så småningom blev rutinerna så väl inarbetade att jag knappt 
tänkte på vad jag gjorde, men skavsåren blev inte bättre. Den fjärde 
eftermiddagen nådde jag ett värdshus där jag kunde gå på toaletten 
inomhus och där hörde jag också talas om ett gammalt par som hyrde 
ut ett rum i Adolfström, sex kilometer bort, dit jag tog mig. Väl där 
öppnade en liten, liten man  ”Kom in, kom in!”, välkomnade han. 
”Det är en skidåkare!”, ropade han in till sin fru i stugvärmen. Det var 
befriande att gå omkring i underställ inomhus och jag tog en vilodag 
för att vila upp fötterna. Det var ett väldigt bra beslut. När jag åter 
spände på mig skidorna och började gå på nytt var jag utvilad och 
modet hade återkommit. Det blev en vändpunkt. Jag slutade tänka på 
mer än max några dagar framåt och mådde mycket bättre.

Från Ammarnäs tog det mig tio dagar till Kvikkjokk. Det är den 
minst vandrade sträckan på Kungsleden. Man rör sig upp och ner 
mellan skog och kalfjäll och över sjöar så det är fysiskt tungt. Folk kör 
mycket skoter i området för fiske, ripjakt och utflykter. Många nyfikna 
skoteråkare stannade och bytte några ord, bjöd på Snickers eller lite 
kaffe. Jag fick en hatkärlek till skoterspår. När skotrar gasar knyckigt 
gräver banden upp gropar i leden, vilket är jättestörigt. Typ vart tredje 
steg får man en knuff  bakifrån av skaklarna när pulkan åker ner för en 
snöhög och ibland behöver man saxa för att komma upp för ovanligt 

stora vallar. Det positiva är att det blir jättemycket enklare att ta sig 
fram. I björkskogen där snön ofta är över två meter djup hade det 
tagit jättelång tid om jag skulle spårat helt själv. 

E F T E R  T VÅ  D A G A R  PÅ  fjällstationen i Kvikkjokk var det åter dags 
för avfärd, mot Sarek. Matdepån jag skickat ut hade farit på villo
vägar och mitt liggunderlag var trasigt, men allt löste sig med lite 
ansträngning. Jag minns dagarna i Sarek som i ett skimmer. Oftast 
var jag på gott humör och allt var lite som en sagovärld. Det var 
kallt, klart väder under hela tiden och knappt någon vind. Under de 
stjärnsprakande svinkalla norrskensnätterna mådde jag bäst nerbäd
dad i sovsäcken. I Sarek fanns mycket ripor, ibland flög hela flockar 
förbi. Ett glädjeämne var att spela jättehög musik som jag var säker 
på aldrig hörts där förut. En morgon avnjöt jag kaffet uppe i en björk 
medan jag pumpade ut det brasilianska skatepunkbandet Charlie 
Brown på högsta volym. En annan gång dansade jag till SKAbandet 
Kalle Baah tills jag föll omkull av skratt, men oftast var det förstås 

Första morgonen på turen! Strax utan
för Ammarnäs. Redo att ta mig an en 
utmaning jag inte hade en aning om 
hur den skulle bli.

Routsevagge i Sarek. Jag hade precis 
nått dagens lägerplats. Så fort solen 
försvann sjönk temperaturen betydligt 
och all fukt på buffen och i håret för
vandlades till iskristaller. I den stränga 
kylan kunde det till och med vara jobbigt 
att stanna och rätta till något eller äta 
godis medan jag gick.

Vackra fluffiga fjäll strax söder om 
Kvikkjokk. Just nedkommen från ett 
rätt smalt pass där det varnades för 
lavinrisk. Under morgonen hade jag 
kämpat mig upp för en lång, seg stig
ning med ett tunt snölager på en hal 
isskorpa. All snö hade blåst över på 
den här sidan fjället. Det fick mig att 
verkligen tänka genom vägvalen på väg 
ner, eftersom drivsnön ökar belastningen 
på svaga lager i snön.
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knäpptyst. Vid bra väder är det jättelätt att hitta i Sarek, man går på i 
sin dal och på sidorna finns höga spetsiga fjäll att navigera efter. Från 
Skarjakorsningen gick jag upp i Routsevagge. Det är en mycket sma
lare dal, större delen saknar helt träd och känslan är högalpin. Redan 
tidigt på eftermiddagen försvann solen bakom bergen och tempera
turen sjönk cirka tio grader, då tog jag en munfull Ahlgrens bilar och 
bet ihop. Jag har aldrig sett så många vackra berg på samma ställe, 
det var helt fantastiskt. 

På kvällarna när jag bytt om till varma kläder låg fokus på att få 
mat, sedan brukade jag smälta snö  och diska. Äta lite godis, dricka en 
kopp te och kanske ta en klunk rom. Jag lyssnade på musik, kollade 
kartan, läste bok eller skrev dagbok. Vissa kvällar pratade jag hela 
tiden, bad sakerna samarbeta och vara snälla, sjöng och skrattade åt 
mina egna skämt, och ibland var jag knäpptyst. Jag tror det är nyttigt 
att sakna underhållning i perioder. Man blir kreativare, mer uthållig 
och i mindre behov av distraktion. Under dagarna tänkte jag ofta på 
vad jag vill göra i livet, på vad som känns viktigt. Jag fick inte någon  
uppenbarelse. Vissa dagar tänkte jag inte någonting alls, det kunde 
verkligen vara helt tomt i huvudet. Ibland tittade jag bara efter nästa 
landmärke, störde mig på skoterspår, ledkryss eller något annat trivi
alt, tills jag började prata högt och driva med alltihop.

A T T S E V E R K L I G H E T E N N Ä R man tittar på kartan är en färdighet. På 
långturer ligger utmaningen inte i att sätta ett mål och pusha sig dit 
till varje pris, utan i att bli ett med färden. Att bli varse sina fysiska 
och mentala energinivåer. Observera skiftningar i vädret och naturen, 
läsa terrängen och göra bra vägval. Känna när man kan pusha sig 
själv och när man ska ta det lugnt. Hålla hårt på trygga rutiner, och 
ibland frångå dom för att göra vardagen lite roligare. På en solotur 
finns ingen där att bolla beslut med, så ibland blir begreppen luddiga. 
Vad spelar det för roll om jag gör si eller så? Ens ideal, värderingar 
och sunt förnuft får vägleda, eller en liten djävul i örat som säger 
att man ska göra helt tvärtom. Oavsett vilket så får man stå ut med 

sitt beslut. Jag tog massor av bra beslut, vilket har stärkt mig otroligt 
mycket sedan dess. Jag tog också en del dåliga beslut, som jag lärde 
mig mycket på. Jag har blivit mer självmedveten och bättre på att 
agera efter min magkänsla.

S A R E K - D E L E N AV S L U TA D E S V I D R I T S E M F J Ä L L S TA T I O N .  Jag var 
både glad, nöjd och sorgsen vid ankomsten. Det var kul att träffa 
folk igen men jag var en introvert upplaga av mig själv. Sakta hade 
dessutom ett beslut att avsluta färden redan i Abisko börjat växa fram. 
När jag fortsatte norrut var jag i sjukt bra form, gick som regel längre 
än 20 kilometer per dag, hade ganska långtråkigt och jag tyckte att det 
räckte med allt jag redan upplevt. Jag hade fått nog av en så repetitiv 
tillvaro helt för mig själv. Det fanns behov av att smälta intrycken och 

sedan börja på ett nytt kapitel. Hade jag planerat den här turen igen 
hade jag nog valt att ändra fokus på äventyret ungefär vid det laget 
men istället valde jag att avsluta. Mitt äventyr blev drygt fyra veckor 
och cirka 450 kilometer långt, från Ammarnäs till Abisko. Trots stor
heten i ursprungsplanen kände jag mig otroligt tillfreds med hur det 
blev.

Att nå målet på en soloexpedition är i regel inte så glamoröst, 
man anländer till något ställe där man ska packa ihop allt och åka hem. 
De man träffar har fullt upp med sitt och märker inte att en långväga 
äventyrare just smugit in genom portarna. Och skönt är väl det, man 
behöver vänja sig lite vid att vara tillbaka. Jag kände det som att jag 
befunnit mig i en annan dimension, som hela tiden finns parallellt 
med vår tillrättalagda värld. Där träden susar i vinden, snön yr, korpen 
kraxar, regnet piskar och solen skiner. Hela tiden. 

Vissa intryck var extra starka tiden efter framkomsten. Att laga 
mat med färska råvaror, sitta i en skön soffa, dricka vin, gå omkring i 
strumpor. Prata med vänner och familj när man vill, väldoftande tvål, 
jeans och gympaskor. Ni förstår. Sedan rullar livet igång och fylls med 

en massa superviktiga saker. Minnen som man inte har upplevt till
sammans med andra är lite svårare att dela med sig av och jag tänker 
inte så ofta på den här skidturen, men den lever sitt eget liv inom mig. 
Flera av de större valen jag gjort sedan jag kom tillbaka är baserade 
på sådant jag kom fram till under turen.  Och äventyr behövs. Strunt 
samma hur långa eller extrema, det är faktiskt ointressant. Vetskapen 
att jag befann mig utanför min komfortzon, återtog kontrollen och 
lyckades ta mig in på tryggt vatten igen, är stark. Det är en vetskap 
som är otroligt bra att kunna ta fram även i andra sammanhang. 

En av mina sista tältplatser innan 
Abisko. I slutet av mars var solen uppe 
betydligt längre och det gick att ”äta ute” 
samt njuta av de sista sneda solstrålarna 
utanför tältet, något som aldrig lockade 
i början och mitten av turen.

Det var alltid kul att passera spår. Ibland 
stannade jag och bara tittade och tänkte 
på djuret som gått där, i det här fallet en 
järv. Jag känner vördnad inför naturen och 
dess invånare, det var stort att få vara gäst 
i deras hem under så lång tid.

PLANERAD STRÄCKA: Ammarnäs 
– Sarek – Abisko – Kilpisjärvi 
(Finland) – Alta (Norge): 80 mil
SKIDAD STRÄCKA: Ammarnäs 
– Sarek – Abisko: 45 mil
DAGAR UTE: 31

Fakta

Fredrikas tips
 • Vänj dig vid kängorna du ska använda innan 

turen. Även om de är ingångna kan fötterna vara 
ovana vid kraftiga skor och mycket användning.

 • Stoppa fötterna i plastpåsar! Jag hade dubbla strum-
por och plastpåse emellan. Då slipper du två par 
blöta strumpor. När pjäxorna blir varma och fuk-
tiga under dagtid så blir de också stenhårda varje 
morgon, vilket fötterna inte mår bra av alls.

 • Skippa toapapper. Torka med snö och rengör 
med tvål och vatten. Mer hygieniskt och mindre 
sopor! Använd menskopp, av samma anledning.

 • Ha med en mp3-spelare med bra musik 
eller ljudböcker du vet att du gillar.

ammarnäs

abisko

ritsem

kvikkjokk
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         med
      taigan  
   i blodet

Porträtt: Helena Björnström

TEXT: LOVISA LARSSON
BILD: NOEMI NASZARKOWSKI

Som en energibomb, lika färgsprakande 
som fungan hennes hjärta klappar för, 
drar hon fram genom Naturvårdsverige. 
Den som fördomsfullt sneglar på 
nitbältet och finkläderna kan slänga 
sig i lodväggen, här är en kvinna med 
skinn på näsan och öga för minsta 
röda prick. Såväl på egen hand som i 
sällskap av sambon, håller hon kurser 
i naturvård, guidar och inventerar de 
sista spillrorna av skyddsvärd skog i 
Mellansverige. Kaptensmössan av för 
Helena Björnström.

”M
örk kolflarnlav! Ser ut som kinapuffar.” Tyd
ligt och klart ringer Helenas skånska i stavatall
skogen. Vi är uppe i snart femtio arter den här 
kurshelgen och för tillfället känns det som att min 

hjärna har samma struktur som den lilla skrovliga, skrumpna kolveds 
älskande kryptogamen hon nyss visat upp. Men upptäckarglädjen 
rår inte tröttheten på, entusiasmen smittar av sig från kursledningen. 
Invid en låga krälar vuxna människor runt i mossan på jakt efter ved
trappmossa och tickor. Andra undersöker varje kvadratcentimeter 
av pansarbarken på en tall, eller spanar med kikare efter garnlav och 
tallticka i topparna. 

Just detta letande är vad Helena ständigt har med sig till skogs. 
Blicken sveper vant genom skogslandskapet efter intressanta saker 
att titta på: fåglar, bär, svamp och potentiella substrat (växtplatser) 
för skyddsvärda arter. Det är en skattjakt, någonting lekfullt, även om 
det ofta sker i kamp mot klockan. Skogsmaskinerna sover inte och 
art erna talar bara sitt ordlösa skogsspråk till den som har kunskapen 
och viljan att försvara dem. Artletandet är också ett sätt för Helena 

att umgås med skogen. Med känslan för skogen blir det mer utav en 
livsstil, gränsen mellan arbete och fritid suddas ut. Bland hällmarker 
och gransumpskogar, försvinner tiden. Omvandlas till ett enda långt 
nu.

O F TA N Ä R H E L E N A Ä R U T E O C H I N V E N T E R A R ,  är det dagsturer 
från stuga som gäller. GPS:n behöver tömmas på koordinater och 
artfynd pytsas upp i artportalen. En vecka i somras, innan skogsbrän
derna och eldningsförbudet, spenderade hon dock helt i fält. Men 
oavsett turens längd tar hon sig tid vid lunchen att göra upp eld. 

– Elden är viktig, säger hon glatt. Jag eldar alltid, om det inte är 
kurs  då hinner jag inte. Det är viktigt att ta sig tid och äta ordentligt, 
även om det bara är en dagstur. Men även om jag inte lagar mat på 
elden varje gång, så är den en stor del av att vara ute. Ja, utom i somras 
då det var eldningsförbud förstås, då eldade vi inte.

Även om Helena har det borreala skogslandskapet som i blodet, 
så var det i den skånska bokskogen som hennes naturintresse bör
jade. Därav ligger även bokskogarna henne varmt om hjärtat. Under 
barndomsåren hyrde hennes familj en stuga i hjärtat av Skåne och i 
bokskogarna omkring fanns det gott om svamp. Som barn var det 
matsvampen som lockade mest och redan då var det lite av en skatt
jakt. Fungans färger och former fascinerade Helena. Varje höst an
ordnades det även en svamputställning i närheten av stugan  och 
hade en bara svampkorgen med, så fick en gå in gratis.

Svampintresset höll i sig och Helena blev så småningom svamp
konsulent. Som svampkonsulent höll, och håller, hon kurser i mat
svamp. För att få vardagen som egenföretagare att gå ihop körde hon 
truck på ett lager, men jobbade så lite som möjligt för att ha tid till 
annat. Efterhand ville Helena mer med sitt naturintresse och sökte 
sig till Värmland och folkhögskolan i Stöllet. Där hamnade hon på 
kursen Natur och faunavård med siktet inställt på att bli naturguide.

– Mamma skämtade innan jag åkte, tänk om du nu blir kvar i 
Värmland. Det trodde jag inte då, men så blev det, berättar Helena. 
Jag kände väldigt tidigt att jag hittat hem. 

I dagsläget är Helena bosatt med sambon i Västerdalarna och 
arbetar, utöver inventeringar och kurser, som naturguide i Fulufjällets 

Fungans färger och former 
har alltid fascinerat Helena.

VÄGLÖST #12 VINTER 2018 VÄGLÖST #12 VINTER 2018 1312



Nationalpark. Det blir många turer upp till världens 
äldsta gran  Old Tjikko. 

– Det är väldigt skönt att få jobba även i skyddad 
natur. Att en kan vila i att det här, det kommer att 
få vara kvar. Ofta när en inventerar är området av
verkningsanmält och det är väldigt ovisst om skogen 
kommer att försvinna eller inte. Men det är som min 
sambo säger, att vi kommer att förlora skogar, men 
vi kommer också att rädda skogar.

E N S K O G S O M FÅ R L I T E E X T R A av Helenas enga
gemang just nu är kalkbarrskogen. Det är en typ av 
skog som en antingen behöver geologiska kartor 
för att lokalisera eller stor kunskap i skogsekologi. 
Jorden alternativt berggrunden är basisk, anting
en beroende på kalk i form av skalgrus, lerhaltiga 
jordarter, basisk skiffer eller så kallade grönstenar. 
Till just kalkbarrskogen är ett flertal hotade kärl
växter och svampar knutna. En av dessa svampar 
är svartgrön spindelskivling, en mörkt grön svamp 
med pepprig lukt som Helena drömmer om att 
få hitta. Men då får hon leta. Svartgrön spindelskivling har bara ett 
trettio tal kända  lokaler i Sverige, huvudsakligen på Gotland, men även 
Uppland, norra Öland och Sörmland.

Sommaren 2016 följde Helena med på Forskningsresan i Na
turvårdens utmarker. Det var också första sommaren på nio år som 
hon inte besökte Sweden Rockfestivalen. Rockmusiken byttes mot 
skogshäng med experter och nybörjare från hela landet, i en härlig 
skogsbubbla. Helena beskriver det som magiskt att få vara ute med 
så många andra som är intresserade av att kämpa för den svenska 
skogen. Även sommaren 2017 deltog hon och i somras antog hon 
rollen som samordnare.

– Det var väldigt spännande att få vara bakom kulisserna för 
något som en bara upplevt som deltagare innan.

Forskningsresan som projekt startades i början av 1990talet för 
att få ut biologer och artkunniga från Götaland och Svealand till gam
melskogarna i Norrlands inland. Efter Forskningsresan 2017 gjorde 
Helena en kort avstickare till Muddus Nationalpark tillsammans med 
en kompis. Sambon hade, innan resan, ringat in en bit på kartan med 
kommentaren: ”Galen urskog!” och det lät ju bra. 

– Det var jättebra. Jag kunde stanna upp och tänka det här är en 
av de bästa platserna jag varit på i hela mitt liv. I just det här skogs
partiet var det fullt med enorma mormortallar, granar draperade med 
garnlav och en genuin känsla av storskog. En kände verkligen att det 
var långt till väg. Sen finns det många fina naturreservat i Norrbotten 
som jag vill besöka. Det vore fint att få mer tid däruppe. I arbetet rör 
jag mig mest i Dalarna, Uppland, Närke och Värmland.

A
tt inventera skog innebär att leta 
efter skyddsvärda livsmiljöer. 
Arterna är egentligen bara kvit
ton på att antagandet kring livs

miljön stämmer. Genom att betrakta helheten 
i ett skogsparti kan du avgöra om det är värt 
att leta vidare. Finns det träd i olika åldrar och 
storlekar? Är det ett och samma trädslag eller 
är det blandat? Finns det död ved i form av 
lågor i olika nedbrytningsstadier eller torr
rakor och stubbar? Finns det brutna toppar? 
Finns skuggade lodytor på bergväggar och 
flyttblock? I en granskog kan du hitta kjolgra
nar med lågt hängande grenar om barken; är 
barken grå och skrovlig har du större chans 
att hitta signalarter. Det bästa är att ha med 
sig någon som kan visa, bekräfta eller avvisa 
fynd som allmänna. Det är väldigt viktigt att 
det som rapporteras in stämmer. Det är lätt 
att bli ivrig som nybörjare och dra förhastade 
slutsatser  särskilt om det är en favoritskog 
som hotas av avverkning. Ett tips är att gå med 
i Skydda Skogen eller någon av Naturskydds
föreningens skogsgrupper. Du kan också följa 
med på Forskningsresan som vi berättar om i 
porträttet. Skydda Skogen har även ett infor
mativt häfte, Nyfiken på skog, som finns att 
ladda ner från deras hemsida.

SÅ VA R FÖR BEHÖV ER V I SK Y DDA SKOG? Så 
länge skogen i Sverige fortsätter att brukas 
som den gör idag, kommer vi inte att nå upp 
till riksdagens miljömål ”Levande skogar”. 
Precis som i övriga världen pågår ett massut
döende av arter och i Sverige huvudsakligen 
på grund av förlorade livsmiljöer. 

För att klara miljömålet ”Levande skogar” 
behöver vi skydda 17 procent, och forskarna 
menar att vi skulle behöva skydda 20 procent 
av all skog i Sverige. Många fågel och dägg
djursarter har 10–30 procent gammelskogs
andel som minimikrav. Vid 2017 års slut var 
7 procent av Sveriges skog skyddad enligt 
någon av de permanenta skyddsformerna. 
Där ingår nationalparker, naturreservat, na
turvårdsområden, biotopskyddsområden 
och Natura 2000. En stor andel av den skyd
dade skogen är oproduktiva marker nära fjäl
len, mindre än 4 procent av den produktiva 
skogen, där majoriteten av de hotade arterna 
lever, är skyddad.  

TEXT: LOVISA LARSSON
BILD: NOEMI NASZARKOWSKI

Att 
inventera 
skog

I  D E N VÄ R M L Ä N D S K A stavatallskogen fortsätter vi 
artskattjakten. Jag och en kamrat går varv på varv 
runt en grå stubbe, på jakt efter dvärgbägarlav. Vi 
hinner nästan bli snurriga innan den lilla gråfesna 
laven med köttbulleliknande apothecier ger sig till 
känna. Naturligtvis fullt synlig i toppen av stubben 
och den största dvärgbägarlav vi någonsin sett.

– Här är den! Kom och kolla om ni hittar den! 
Helena står invid en högstubbe av åldrig silver

ved, ögonen lyser. Nyfikna strömmar vi till. Letar i 
sprickorna efter kortskaftad ärgspik, eller dvärgbä
garlav på de solexponerade delarna. Båda lavarterna 
är små och kräver lupp och ibland extra ljus för att 
identifieras. Men icke. Det Helena upptäckt är ännu 
mindre, men synligt med blotta ögat. På veden sitter 
en röd prick, liten som ett knappnålsstick, men ly
sande karmosinröd.

– Vad är det för nåt?, undrar en av kursdelta
garna. 

– Det är Röda pricken, men den har inget offi
ciellt namn än. Den är nyupptäckt, bubblar Helena 

över. 
Jag sätter pricken under lupp. Den röda färgen kontrasterar fint 

med silverveden. Den lyser varmt, eller kanske varnande? Jag fascine
ras över hur mycket det ännu finns kvar att upptäcka till skogs. Sörjer 
över att tiden är knapp, men fylls samtidigt av hopp vid tanken på 
att det finns människor som Helena. Människor som är kämpar för 
skogen och livet härute.  

Lavskrika.

”Det är 
väldigt 
skönt att få 
jobba även 
i skyddad 
natur. Att 
en kan vila i 
att det här, 
det kommer 
att få vara 
kvar.” 
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På upptäcktsfärden i naturen med kameran 
runt halsen kan du få tiden att stanna både 
bokstavligt och bildligt. Med ett fotografi kan du 
frysa ögonblicken och spara upplevelserna. Kameran 
i din hand kan också hjälpa dig att stanna upp och utforska 
omgivningen, att se det lilla eller stora ur nya perspektiv. Här kommer 
några första tips för fotograferandet. Fortsättning följer i nästa nummer!
TEXT OCH FOTO: JENNIE WADMAN

U P P TÄ C K T J U S N I N G E N M E D ” DÅ L I G T VÄ D E R ”  och nyttja det till att 
fånga ögonblicket. Med hjälp av mörka åskmoln, gråtunga regnmoln, 
ihållande snöfall eller kraftig vind kan du skapa fantastiska fotografier. 
Ta kameran eller mobilen till hjälp att uppleva och utforska alla väder. 
För att skydda kameran mot rusk kan du till exempel skruva fast en 
genomskinlig plastpåse under motljusskyddet med påsens öppning 
framför linsen eller varför inte spänna fast ett paraply i ryggsäcksrem
men. Många av dagens kameror och mobiler klarar några regndrop
par eller snöflingor, se till bara så de inte hamnar på frontlinsen och 
förstör bilden. 

Tips!
Förutom kamera är en termos med något varmt att dricka, ett sitt
underlag och ett stativ eller en ärt eller sandpåse bra att ta med ut. 
För att hålla kameran stilla är det bra att luta den mot till exempel en 
sten eller direkt mot marken om du vill fotografera från en låg vinkel. 
Då är en ärt eller sandpåse ett jättebra hjälpmedel att lägga under 
 kameran. Enkel att sy själv och fylla med sand, lätt att ta med och 
dessutom billigare än ett stativ. 

frys 
ögon
blicket

experimentera!
Låt kreativiteten flöda: lägg dig på marken, klättra upp på en sten, 
huka dig ner, ta tre steg bakåt, ställ dig på andra sidan det du vill foto
grafera eller vänta tre minuter tills solstrålarna silar in mellan grenar
na. Om du har en kamera med manuella inställningar: experimentera 
med bländaren för att förändra skärpedjupet eller lek med slutaren för 
att fånga rörelse kontra rörelseoskärpa.

L E K M E D B O K E H och skapa härligt mjuka, oskarpa bakgrunder med ljusfläckar. Med hjälp 
av en stor bländaröppning, till exempel f/1.4, minskas skärpedjupet och ljuspunkter i 
bakgrunden blir oskarpa. Ordet ”bokeh” kommer från det japanska ordet (ボケ) som 
betyder just ”oskärpa”.

FÅ N G A  S T O R L E K S F Ö R H Å L L A N D E N A  genom att placera en människa 
i en landskapsbild för att ge bilden en känsla av proportioner. Särskilt 
i stora, öppna landskap som fjällvidder, stränder eller jordbruksland
skap kan det vara svårt att få en känsla av storleksförhållandena. Med 
en person i bilden är det enklare att se hur storslagen utsikten är efter
som ögat vet hur stor en person är och därför undermedvetet jämför 
personens storlek med naturen. Smart va?!

L E TA E F T E R L I N J E R i naturen som går mot samma flyktpunkt och 
på så vis leder blicken in i bilden. Det här är ett av de mest effektivaste 
kompositionsverktygen som skapar perspektiv och djup i ett fotogra
fi. Exempel på linjer är stängsel, stigar, vägar, järnvägsräls, åkerkanter, 
elledningar eller alléer.

U P P TÄ C K DYG N E T S A L L A T I M M A R ,  spana in vädret och utforska 
naturen efter de förutsättningar som råder just idag. Det är en myt 
att alla bilder tagna utomhus mitt på dagen med klarblå himmel och 
strålande sol blir platta och tråkiga. Regnar det, ta regnbilder. Är det 
strålande sol kanske du får leta dig in i skogen där det är skuggor och 
mer skiftningar i ljuset. Om du kliver upp tidigt på morgonen har du 
större chans att fånga morgondimman och om du stannar ute i sol
nedgången kan du få ett magiskt ljus i dina landskapsbilder.

K O M P O N E R A D I N A L A N D S K A P S B I L D E R  så att 
det finns en förgrund, mellangrund och bakgrund. 
Med dessa tre ”grunder” kan du skapa ett djup i 
bilden; till exempel med lite gräs i förgrunden, ett 
vattendrag i mellangrunden och en skogshorisont 
eller ett fjäll i bakgrunden. Framförallt förgrund 
ger en dynamik i bilden och många landskapsbil
der utan förgrund tenderar att se platta och intet
sägande ut. En förgrund kan vara liten, stor, skarp 
eller suddig. Testa, lek och experimentera tills du 
hittar en känsla som du gillar i bilden.
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Stick & brinn — praktiska tips för livet på färd

Det är sällan vi får syn på djuren. Men vinterns spårsnö avslöjar att 
de absolut finns där ute. Ledtrådarna till vilka vi delar skogen och 
fjället med är många – för den som lägger märke till dem. 
TEXT: ANDREAS KARLSSON BILD: LISA BEHRENFELDT

Spår i snön

I granskogen
Idag är det dags att uppleva de skäggiga farbröder
nas djup. I dessa skogar finns mycket att upptäcka 
med skidorna på fötterna. Den tretåiga hackspettens 
hack i ringar syns här och var på trädens stammar. 
Jag åker vidare och passerar en rad med spår. Stan
nar upp och tittar. Inga klor syns i stegen och spåren 
är i stort sett absolut runda och går i en lång rad 
uppför sluttningen. Helt klart har ett lodjur passerat 
här. Kanske sitter det på något av de stora blocken 
längre upp i sluttningen och spanar. För på dagen 
vilar det sig helst och då gärna där utsikten är god. 
Jag bryter lite grankvistar och hittar lite större ved 
att bygga upp i botten med. Gör upp en eld, hänger 
en bit korv i ett träd och sätter mig för att vänta på 
fler av skogens invånare. Plötsligt dyker de upp, ett 
helt gäng med lavskrikor hoppar fram mellan träden. 
Och till slut når de mig. De tjattrar med varandra ett 
tag innan de vågar närmare och jag lyckas få några 
bilder av de nyfikna fåglarna. Efter ett tag är korven 
slut. Jag dricker lite kaffe och väntar på mörkret 
och månljuset. När det så faller kommer pärlugglan 
igång. ”Do do do do do do” i snabb takt. Sitter en 
stund och njuter av ljudet och åker sedan hem i det 
blå månljuset.

Längs fjällbäcken
Idag bär färden mot en å i fjällbjörkskogen där förmodligen många trev
liga djur bor. Och där är det gott om lössnö denna decembermorgon. På 
min väg syns små spår av sork och man ser tydligt svansens avtryck. Och efter 
den syns en vesslas parhopp. Sedan har de båda två försvunnit i snön, och jag 
funderar över hur det gick med jakten. Från en björk bräker en talltita. Vid åns 
forsar hörs plötsligt ett metalliskt ”tjipp”. Det är strömstaren som upptäckt mig och 
lyfter. Den trivs här frossandes på bäckens alla nattsländelarver. Högre upp ser jag en 
ränna i snön. Här har en utter lekt igår kväll. Åkt ner flera gånger och sedan hoppat uppåt 
igen. Man kan tycka att uttern borde ha problem att ta sig fram med sina korta ben men den 
verkar kunna gå många kilometer och ses nu mer ofta ända uppe på kalfjället. Upptäcker lite 
spillning på en sten. Tar upp och luktar och det doftar lite som viol, till skillnad från till exempel 
en minks spillning som luktar otroligt illa. Efter en fika bär färden ner igen och lössnön yr kring 
skidorna där jag kryssar fram i den glesa fjällbjörkskogen.

Mot kalfjället
Kalfjället hägrar. Det är frostigt i alla träd och de lyser som silver. Upp genom björk
skogen och upp till vyerna och vidderna. Det biter friskt i kinderna denna februari
morgon. En hare har precis passerat och efter den en räv och dess jämna trampdynor 
med trekantiga tår syns väl i spåret. Uppe på fjället passerar jag ett videsnår. Här sitter 
en dalripa och spanar i kylan och den tittar nyfiket upp. Plötsligt brakar det till fram
för skidorna och ännu en ripa kommer upp genom snön. Dess 
skratt klingar över fjället. Jag åker vidare uppåt och följer de 
många ripspår som syns i snön. Fötterna är stora för en så liten 
fågel. Men det är klart nödvändigt med stora och ludna fötter 
om man lever hela dagarna gåendes runt i snön i jakt på kvist. 
Här ligger en hög med spillning. De långa fibrerna från trä syns 
tydligt i de ostkroksformade korvarna. När jag kommer högre 
upp hörs ett mer knorrande ljud upp mot en barfläck. Någonstans 
går en fjällripa och letar kråkbär och frökapslar. Jag åker vidare uppåt. 
Ripan har full koll och är hela tiden en bit före mig. Här ligger ännu 
en ostkrokshög men denna gång är krokarna jämnare med små bitar i. 
Plötsligt ser jag en spårlöpa upp mot en av topparna. Spåren är i grupper 
om tre och klorna syns tydligt i de breda avtrycken. Fem tår på varje fot. 
En järv har sprungit förbi här tidigt på morgonen. Detta otroligt skygga 
djur. Vid några stenar hittar jag lite spillning. Mycket hår och massor av 
stora benbitar. Än en gång förundras jag över hur järvens mage klarar av 
dessa stora benbitar. Ben är järvens favorit, eller rättare sagt märgen inuti 
benen, och järvens starka käkar är som en bultsax som klipper sönder de 
tjockaste älg eller renben.  
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Aktuellt

S
ommaren led mot sitt slut, efter den evigt envisa kampen 
mot hösten, och sakta har hösten glidit över i någon slags 
vinter. Flyttfåglarna har tagit sig till sydligare breddgrader 
och småkrypen har dragit sig undan. Men vi är kvar. På 

något sätt känns det som att den här delen av året lämnar mer utrym
me för eftertanke och planering. Kanske orkar vi också ta in vår om
givning, genom att ta pulsen på planetens livsådra: hur mår den bio
logiska mångfalden egentligen? WWF har släppt sin rapport, Living 
planet report. Den går igenom hur populationer av ryggradsdjur har 
förändrats de senaste 40 åren, och läget är minst sagt allvarligt. Men 
vi vet också att det är för sent för att vara pessimist. Nu är det dags 
att sätta den biologiska mångfalden högst upp på agendan och ta ett 
helhetsgrepp om miljöfrågorna. Det ska vi göra tillsammans, och det 
finns ett gyllene tillfälle att ta vara på.

2002 initierade FN den biologiska mångfaldens dag, som äger 
rum årligen den 22 maj, just i syfte att öka förståelsen för en artrik 
natur. Dagen finns för att nå personer som i vanliga fall kanske inte 
känner sig insatta i frågan om biologisk mångfald, eller känner sig 
hemma i naturen. Att återetablera kontakten med naturen är kanske 
viktigare än vi tror. För om vi inte känner till naturens varelser, hur 
ska vi då kunna bry oss om dem? Om vi inte vet om något annat än 
trädplantage och monokulturer, hur ska vi då kunna få folk att kämpa 
för urskogen? Att kunna känna igen arterna är som att lära sig ord i 
ett språk, och det gör det möjligt att läsa naturen på ett annat sätt. En 
rikare natur bjuder ofta på en rikare naturupplevelse!

T R O T S S I N S J Ä LV K L A R A O C H viktiga roll, har dagen inte fått den 
uppmärksamhet som den förtjänat. Utan att ha träffat mannan bakom 
Natursidan, hörde jag ändå av mig till honom för att lufta min idé, 
att driva på för att uppmärksamma den biologiska mångfaldens dag. 
Erik är journalist och jag är biolog, och tillsammans lyckades vi sätta 
en boll i rullning genom att helt enkelt bjuda in organisationer, kom
muner, nätverk, privatpersoner och företag för att uppmärksamma 
den biologiska mångfaldens dag. Vi frågade om det fanns intresse av 
att göra en gemensam hyllning till FNdagen den 22 maj, genom att 
ordna olika aktiviteter efter förmåga och intresse. Svaren var överväl

digande och positiva: folk var beredda att arrangera aktiviteter och 
events över hela Sverige för att tillsammans lyfta dagen och frågan. 
Tack vare ideella eldsjälar anordnades allt från utställningar, informa
tionsmöten, utflykter, bioblitzar (intensiva perioder av biologisk in
ventering), manifestationer och invigning av naturreservat. När dagen 
ägde rum 2017 anordnades mer än 70 aktiviteter. Året därpå gjordes 
kampanjen tillsammans med Naturskyddsföreningen, och rekordet 
slogs med råge: 190 aktiviter ägde rum på den biologiska mångfaldens 
dag runt om i landet. 

I frågor som känns stora och omöjliga att lösa måste vi inse att 
vi alla kan vara med och påverka och att det faktiskt kan ge resultat. 
Det finns inget mer givande än att samarbeta för en bättre värld. Och 
den biologiska mångfaldens dag är har blivit mer än en dag, det har 
blivit en positiv rörelse av personer som lägger sin tid och kraft på 
att introducera fler personer till naturen. Genom att vi är många som 
arbetar för dagen, hamnar frågan om arternas överlevnad högre upp 
på dagordningen samtidigt som människor kommer närmare naturen.

K U N S K A P E N O M N A T U R E N H A R aldrig varit så här stor. Vikten av 
biologisk mångfald fastslås i forskningsrapport efter forskningsrap
port, och vi vet att människor mår bättre av att leva nära en artrik 
natur. Vår dröm är att folk ska gå man ur huse för att vara med på 
aktiviteter den 22 maj varje år och att det i samband med biologiska 
mångfaldens dag diskuteras vikten av att gynna en artrik natur. Vi vill 
också att det ska bli en dag när hela Natursverige förenas under en 

Naturens högtidfira

22 maj gemensam flagg. Allt från de största naturorganisationerna till små 
lokala initiativ kan enas om vikten av en artrik natur och göra något 
gemensamt denna dag. Vi är många som vill att kommande genera
tioner ska få en rättvis chans att njuta av en rik natur. Det visade sig 
tydligt den 22 maj 2017 och 2018. Och vem vet, med din hjälp kanske 
det blir ännu tydligare i maj 2019? 

TEXT: REBECKA LE MOINE
FOTO: ERIK HANSSON

Rebecka Le Moine är initiativtagare till #BioMfDag
För mer info om hur du kan engagera dig i 22 maj: www.biomfdag.se

Vid Sävbysjön anordnades en bioblitz,.
Det går ut på att hitta så många arter 
som möjligt på en bestämd tid. Här 
letar deltagarna efter fåglar.

Lunglav och blåmossa, båda rödlistade 
signal arter. Lunglaven växer på lövträd 
och känns igen på sina karaktäristiska 
ådringar och lysande gröna färg då den 
är fuktig. Blåmossan växer i kuddar 
och det känns som att klappa på en fin 
gammal soffa. Foto: Lovisa Larsson.

Två av aktiviteterna 2018: manifesta
tion för biologisk mångfald på Norr
malmstorg i Stockholm samt artbingo.
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Kultur

J
u mer jag är ute, desto fler nyanser ser jag. Skogen blir allt 
mer levande. Jag urskiljer arter, mönster och samband. 
Det är som en riktigt bra deckare! Jag hittar spår av dem 
som bor där, djur och växter  men också människor. 

Människorna som vandrat, arbetat och levt i skogen före mig. Ledtrå
darna berättar en historia. Vems historia är det och vad är det egent
ligen spåren berättar?

F J Ä L L E N Ä R N O G D E N M I L J Ö som vi uppfattar som mest vildmarks
lik idag. Förutom leder och stugor som anlagts för turism ter sig fjäll
miljön orörd. Men här lever samer sen årtusenden tillbaka och här har 
de sedan 1600talet flyttat med sina renar. Nere i skogen går det fort
farande att se gamla renvallar, platser där renarna samlades och mjöl
kades under sommar och höst fram till 1900talets början. Marken där 
hölls öppen och fick en frodig vegetation präglad av gräs och örter, 
tack vare renarnas trampande och gödslande. Om du kommer till en 
sådan plats i skogen, en öppen glänta med avvikande, frodig flora kan 
du leta efter ”handtag” på träden. Det kunde vara en pinne instucken 
i trädet eller ett uthugget handtag där vajan (renkon) bands fast vid 
mjölkningen. 

Vid samernas gamla boplatser, som ofta placerades vid sjöar och 
vattendrag eller på myrholmar, uddar eller höjder, går det ofta att hitta 
stenhärdar från eldstäderna i kåtorna. Ibland är de byggda som en 
ring, ibland fyllda med sten. Den stenfyllda varianten användes främst 
i kåtorna på vintern, då stenarna hjälpte till att bevara värmen. 

I Sapmi går det att finna högar med ben, vilket kan vara antingen 
en bengömma (i anslutning till ett viste) eller en gammal offerplats. 
Sejter kallas heliga platser i form av stenar, klippor eller hela berg där 
man offrade av sitt jaktbyte eller fiskfångst för att få lycka i jakten eller 
fisket. Det var även brukligt att offra mynt eller andra värdeföremål 
när man passerade med sin renhjord. 

En del gamla tallar har märken efter barktäkt. Innerbarken på 
tallen är rik på kolhydrater, Cvitamin och mineraler och var ett ef
tertraktat kosttillskott bland samerna. Även svenskarna åt barkbröd, 
men främst under nödår. Tallens innerbark användes också till för
packningar att förvara sentråd i. Barktäkterna på tall är ofta tagna i 
brösthöjd på trädets norrsida och för att trädet skulle överleva spara
des alltid en sträng bark, en så kallad livrand. Barktäkt på tall förbjöds 
i slutet på 1800talet.

Stubbar som är huggna en och en halv meter upp och växer i 
renbetesland är rester av lavrika träd som fälldes för att renarna skulle 
kunna beta av hänglavarna uppe i träden, under vintrar då annan föda 
var svåråtkomlig. Dessa kallas lappstubbar och höjden beror på snö
djupet då de fälldes.

I  G A M M E L S K O G E N H A R M A N goda möjligheter att hitta spännande 
kulturspår. Fällor är ovanliga, men olika sorter finns fortfarande på 
sina håll. En typ kallas rävtana och är en enkel fälla för räv. Idag är det 
en torraka som är kapad i manshöjd och har en eller två djupa, lodräta 
hack längst upp som är vässade på insidan. Högst upp sattes något 
lockbete till räven. När räven hoppade upp för att ta det fastnade den 
med tassarna. 

Fånstgropar är ett betydligt vanligare fynd. De äldsta är 6 000 år 
gamla och användes framför allt i norra Sverige för jakt på älg och 
vildren. Fångstgroparna användes ofta tillsammans flera stycken på 
rad, strategiskt placerade på ett ställe där man visste att djuren passe
rade, till exempel mellan sjöar eller i ett bergspass. Groparna var djupa 
och täckta med ett ickebärande tak som rasade in när djuret klev på 
det. Metoden förbjöds på 1860talet. 

Kolbottnar är en lämning från gamla tiders kolframställning. Kol 
har använts vid järnbruk och smedjor, till ånglok och gengasbilar. 
Kolbottnar finns i skogsbygder i hela landet och är oftast en rund 

upphöjning eller nedsänkning i marken, 525 meter i diameter, med 
kolrester och avvikande växtlighet. I närheten av kolmilan fanns den 
enkla kolarkojan, där kolaren som vaktade milan sov. Även resterna av 
dem finns ofta att hitta, genom att delar av spisröset är kvar. 

Tjärbränning har också varit en mycket viktig verksamhet i våra 
skogar förr. Det finns olika varianter av så kallade tjärdalar, men van
ligt är en grop i en sluttning, där tjärrik tallved eldades. Tjäran som 
”svettades ur” veden leddes i en ränna och samlades upp.

S T O R S K A L I G T S K O G S B RU K H A R V I  H A F T i Sverige sedan mitten på 
1800talet. Dessförinnan var det främst i närheten av städer och byar 
som skogen användes för att ta virke och ved eller fick ge vika för 
att anlägga odlingsmark. Gamla tiders skogsbruk går ibland att se i 
form av stora yxhuggna stubbar i skogen. Dessa stubbar är troligen 
äldre än 150 år, eftersom man i senare delen av 1800talet övergick till 
stocksåg. På den tiden var endast de grövsta och finaste träden intres
santa för sågverken och stubbarna är ofta två till tre gånger grövre 
än de träd som växer idag. I början av 1900talet stämplades all skog 
som skulle avverkas. Träden valdes ut inför avverkningen, barkades 
av och markerades med en stämpel. Några träd glömdes och har sin 
stämpling kvar än idag.

Då skogsbruket tog fart anlades sågverk vid kusten och timret 
kunde transporteras vattenvägen dit via älvarna. Forsar rensades och 
jämnades ut eller särskilda grävda eller byggda timmerrännor anlades 
bredvid. Timmerrännor, dammar, stensättningar vid forsar och olika 
smiden är exempel på rester från flottningen som kan ses vid gamla 
flottningsleder. Så kallade dykare, stående timmerstockar som fastnat i 
botten, ser man också relativt ofta kvar sen flottningens dagar.

Mycket av det som idag är skog har tidigare varit något annat. Är 
det en gammal odlingsmark finns ofta odlingsrösen, som kan vara re
lativt nya eller flera tusen år gamla. Husgrunder med inrasad skorsten 
från torp (i söder) och fäbodar (i norr) är ofta från 1700 och 1800
talen. Vid dessa går det också ofta att hitta matkällare, brunn eller 
kallkälla, fruktträd och bärbuskar, hamlade träd (beskurna för löv
täkt), vårdträd, olika trädgårdsväxter och gamla saker, såsom pottor 
och hinkar. 

Gamla stigar och vägar är förbindelselänkar mellan platser där 
människor bott och verkat. Även bleckningar (märkningar där barken 
huggits bort) i träd, för att hitta i skogen under vintern, eller små sten
rösen på fjället, användes för att navigera mellan platser. Bleckningar 
och rösen kan också vara gränsmarkeringar av något slag. I betesmark 
går det att hitta gamla stängselstolpar, stenmurar och fägator. Och finns 
det mycket en i skogen, tyder det på att platsen varit öppet skogsbete. 

PÅ M Å N G A AV D E P L A T S E R V I  S Ö K E R O S S  T I L L för friluftsliv är det 
inte svårt fantisera om att vara den första människan på plats. Men 
med vetsapen om att mer än tiotusen år har gått sen inlandsisens rand 
drog sig norrut och människor för första gången vandrade in i vårt 
land, är det kanske inte så rimligt att upptäcka nya platser och se på 
naturen som vildmark. Naturen har alltid varit vår bas. Från naturen 
har vi fått vad vi behöver: mat, värme och skydd, men skalan på ut
taget för att tillfredsställa våra behov har skett med allt mer rationella 
och storskaliga metoder och idag har de flesta av oss ingen koll på 
sambandet mellan oss själva och naturen. När skogen kalhuggs och 
naturen exploateras på andra sätt är risken överhängande att även 
många kulturlämningar elimineras och med dem också lärdomar som 
vi kommer behöva i framtiden. 

TEXT OCH FOTO: ALMA BÅGEFALK 

Doldaberättelser    
   från förr

Gammal husgrund och hoprasad timmer
byggnad, troligen en fäbodvall, Härjedalen

Hamlade träd och 
stengärdsgård, 
Östergötland.

Stensättning från flottningen, Laisälven.
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D
et är en tidig morgon i maj, just den tiden då livet känns 
extra levande. Vi är bjudna på konsert och har klätt 
oss enligt klädkoden: diskret och bekvämt. Vi tassar ut 
på myren i skydd av mörkret för att nå arenan. Dock 

har förbandet till konserten redan börjat, rödhaken sjunger för full 
hals. Silvertonerna han sprider tycks lätta på mörkret och vi anar en 
morgon rodnad – nu måste vi tassa på för att hinna till huvudnumret 
för konserten! 

FärdminneFärdminne

   Fribiljett tillmorgonens konsert
Vi sätter oss där myren möter en tallholme, sjunker ner i bärriset 

och lutar ryggarna mot varsin tall. Lyssnar på tystnaden som uppstår 
mellan rödhakens strofer. Vi hann i tid, de har inte börjat än! En tal
trast låter höra sin ramsa sittandes i en talltopp en bit ifrån oss, som 
en senil gammal mor upprepar han högljutt alla skogens ljud, om och 
om igen – triggar på något vis upp stämningen. En grönbena faller in 
i kören, liksom smålommen, trädpiplärkan, bofinken och lövsångaren 
– fantastiskt vackert! 

P L Ö T S L I G T H A R H U V U D N U M R E T A N L Ä N T.  Vi 
nås av ljudet av en bubblande, forsande bäck. 
Ljudet stiger sakta. De kom ändå, konserten kan 
börja på riktigt! Vi ser dem inte, men de spelar 
för fullt där ute på myren. Då och då blandas den 
bubblande bäcken med hesa skrin och vingslag. 
Det är orrarna som bjuder oss på konsertens hu
vudnummer. Orrtupparna spelar för att visa upp 
sig för orrhönorna och det är ett mäktigt skåde
spel. När dagen har övertaget om natten ser vi att 
det är sju tuppar som spelar och slåss om vartan
nat så fjädrarna ryker! En sten börjar sakta röra 
på sig ute på myren – spelet är verkligen magiskt 
och skulle sannerligen kunna få stenar att röra sig, 
men det var visst en orrhöna som legat helt still 
och bevittnat spelet. Vilken tupp ska hon välja tro? 

Vi ser fler och fler hönor som i sakta mak rör 
sig runt leken medan tupparna slåss för livet. Det 
är nu alldeles ljust ute och spelandet dånar emot 
oss. Då, som på en given signal, flyr alla tuppar och 
hönor åt olika håll, kastar sig iväg för att försvinna 
in i närmaste talldunge. En öronbedövande tyst
nad uppstår och genom den kommer en duvhök 
glidande lågt över myren och spelplatsen. Vilken 
avslutning på konserten! Duvhöken glider in 
mellan tallarna, det blev ingen orre till frukost … 

Vi smyger oss iväg en bit för att avnjuta vår 
medhavda frukost och tackar tyst för konserten. 
Rödhaken ställer upp som efterband tillsammans 
med en trallande tofsmes och två tutande tranor. 
Den tidiga morgonen går mjukt över i förmiddag, 
och livet, ja det känns som en bubblande orrbäck i 
maj! 

TEXT: INGELA KÄLLEN OCH 
JOHAN RÅGHALL
FOTO: INGELA KÄLLEN

Orre
Spelar på myrar och andra öppna ytor i hela landet. Tupparna 
spelar nära nog året runt, men som intensivast när hönorna 
besöker spelen under ett par veckor i månadsskiftet april/maj. 
Ett sätt att hitta en spelplats är att skida runt i rätt miljö under 
senvintern och leta efter spår från orrarna. Spelet brukar starta 
i gryningen och håller på till en bit in på förmiddagen. Det går 
ofta bra att betrakta på lite håll i kikare. Om orrarna skräms 
bort från spelet brukar de snart återvända och börja igen. Om 
du vill fotografera spelande orrar är det bra att ha ett gömsle att 
övernatta i. Till exempel ett billigt tält som du klipper fotoglug
gar i tältväven på.

Tjäder
Spelar helst på mossar eller hällmarksskogar i äldre tallskogar 
och spelplatserna är känsliga för skogsavverkningar. Spelplat
ser med fler än tio tuppar hittas nästan bara i stora samman
hängande gammelskogar. Tjäderhanarna spelar från februari
mars till mitten på maj, samt ibland på hösten. Hönveckorna 
infaller vanligen i skiftet april/maj. För att uppleva tjäderspel 
är det i stort sett nödvändigt att åka ut och övernatta i ett 
gömsle. För att få bra bilder krävs dessutom ofta många nät
ters nötande där man successivt flyttar gömslet mot där spelet 
är som intensivast. När tjädern är helt inne i sitt spelande 
kan den ofta vara mycket ouppmärksam och det påstås att 
man under den så kallade ”sisningen”  när tjädertuppen ger 
ifrån sig ett väsande ljud  ska kunna gå mot den utan att den 
märker något. Oftast finns det dock fler tjädrar som kan se 
vad som sker och varna. Tjädrar som skräms från en spelplats 
brukar inte återkomma förrän dagen efter.

Brushane
Brushanen häckar på stora öppna norrlandsmyrar och betade 
strandängar. Den minskar starkt i Sverige men under vårflyt
ten kan man få se brushaneflockar lite varstans, ofta på åkrar, 
ängar och stränder. Brushanarna har inga specifika spelplat
ser utan spelet sker under flytten där fåglarna rastar och på 
häckningsplatsen efter ankomst. Enklaste sättet att få uppleva 
brushanespel är att söka upp flockar med rastande brushanar 
och besöka dessa under tidig morgon då spelaktiviteten ofta 
är störst. När de rastar på åkrar brukar en bil fungera som ett 
utmärkt gömsle.

Dubbelbeckasin
Dubbelbeckasinen häckar sällsynt på blöta myrar längs fjäll
kedjan. Den spelar sporadiskt under flytten och sedan på ut
valda spelplatser i häckområdet. Spelet pågår vanligen från 
slutet av maj till början av juli, ofta från midnatt till en bit in 
efter gryningen. I de flesta fall krävs övernattning i gömsle för 
att uppleva ett dubbelbeckasinspel.

TEXT OCH FOTO: ANDREAS GARPEBRING

Spana på 
spelande 
fåglar

Tjäder.

Orre.

Dubbelbeckasin.Brushane.
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Brevlådan

Gilla oss på Facebook och kolla in vår 
hemsida vaglost.se, där du kan läsa 

alla utgivna nummer som PDF.

Prenumerera
på Väglöst

För att få hem en årsprenumeration
av Väglöst bestående av två nummer:

Sätt in 200 kr på
bg 1454644 

eller

betala till Swishnr:
123 537 03 41.

Märk betalningen med 
namn och adress. 

Ryms inte adressen? 
Komplettera med ett mail till

redaktionen@vaglost.se.

Vill du annonsera i 
nästa nummer? Läs på 
vår hemsida om hur du 
går till väga! vaglost.se

Läsarnas bästa snabbmat
Vi förespråkar oftast ett friluftsliv som inte 
bygger på att saker ska gå så snabbt som möjligt. 
Men ibland är det ändå värdefullt att kunna fixa 
sin egen snabbmat ute, så till detta nummer 
eftersökte vi just detta. Här är fyra av tipsen på 
smidiga luncher vi fick in: 

1. Tikki masala, en portion 
Klar på ca 30 minuter 

1,5 dl snabbris
3,5 tsk kryddmix tikki masala
8 msk kokosmjölkpulver
2 msk torkad sötpotatis
0,5 dl torkad squash
2 msk torkad kyckling eller 0,5 dl sojafärs
2–2.5 dl vatten som tillsätts vid tillagning 

2. lappskojs
Blöt upp lite torkad svamp, lök och ev. renkött i 
hett vatten från termosen. Späd med mer vatten 
och rör ner potatismospulver – sim salabim så 
har du lappskojs!

3. Gröt
Havregryn, torkad frukt och så på med 
kokhett vatten. En gröt som lättare lunch eller 
mellanmål på turen! 

4. gryta i termos
En god gryta i en mattermos istället för 
varmvatten och tillbehör. Med gott bröd till. 

För andra året bjuder 
Sjöviks folkhögskola i 
samarbete med Svenska 
Kanotförbundet och 
Friluftsfrämjandet in till 
Canadensarsymposium den 
30 maj – 2 juni, 2019.
Under fyra dagar erbjuds 
inspirerande workshops 
och föreläsningar kring 
canadensare paddling med 

ledare och instruktörer från Sverige, England, Irland och USA. Inbjudan 
finns redan nu på www.canadensarsymposium.se. Löpande information får 
du genom att följa symposiets Facebooksida – Canadensarsymposium Sjövik. 
Kontakt: canadensarsymposium@sjovik.eu 

Trött på toviga 
mössfrisyrer?
Tillsammans med 
vägledarnätverken på 
Facebook har Lovisa 
utforskat de ultimata 
friluftsfrisyrerna. Är du 
redo att kapa kalufsen? 
Göra dreads? Eller kliar det 
i fingrarna efter att fläta 
alltihop? I videoklippet 
på Väglösts Facebooksida 
hittar du inspiration till flera 
varianter.

Canadensarsymposiet 2019

Väglöst 

färdpepp

... är namnet på listan vi skapat på Spotify med 

hjälp av Väglöst följare. Musik för packning och mat

torkning. Musik att lyssna på i bilen eller bussen sista 

biten fram till fjället, älven eller skärgården. Musik 

som får dig att längta ut! Lyssna och fyll 

gärna på med fler peppiga låtar! 

VÄGLÖST #12 VINTER 2018 27



J
ag är ganska nördig, och det är ofta en anledning för 
mig att vara ute i naturen. Jag minns när jag åkte till 
Vättlefjäll norr om Göteborg för att se cypresslum
mern. Det var i januari och de flesta växter är ju ner

vissnade då, men cypresslummern stod där fortfarande grön och 
lyste i vinterkylan. Eller när jag var i Kvikkjokk och skulle ta mig 
till den sällsynta ryssbräknen. De jag liftade med sa lakoniskt ”ja, 
det kan man ju också göra,” när jag förklarade mitt ärende. 

På de här exkursionerna har jag ofta koordinater, som andra 
rapporterat in på Artportalen, så jag kan låta GPS:en leda mig 
ända fram. Det är lite som en skattjakt  riktigt säkert är det ju 
inte att jag kommer att hitta det jag vill, särskilt inte om koor
dinaternas noggrannhet är dålig  men känns också lite grann 
som fusk. 

Det roligaste är när jag bara trillar på någon art jag inte 
alls väntat mig. Jag vandrade norr om Torne träsk i stiglös ter
räng, och var ganska trött i benen efter att ha klättrat upp på 
Lullehačorru för att se fjällkrassingen som växte i rasbranterna. 
Då fick jag plötsligt syn på den sällsynta lappnätfjärilen, som jag 
bara hade sett en gång förut. Den satt alldeles stilla och visade 
upp sig, och gjorde mig helt lycklig. Det året kryssade jag alla 
arter jag hittade  jag och några kompisar ville se vem som kunde 
se flest arter på ett år. Jag skäms en liten aning för att jag gillar 
den typen av tävlande, men så är det. Jag tror det är den lilla 
mentala belöningen som kickar in för varje ny art. 2220 arter 
landade jag på.

En del fynd dyker upp först i efterhand. Jag samlar oftast 
på mig många kollekt under sommarhalvåret, mest mossor men 
också lavar, vedsvampar och småkryp (fast dem försöker jag be
stämma från foton så långt det går). Sedan sitter jag med mik
roskop och stereolupp under vintern och artbestämmer vad jag 
hittat. Det är något av det mest rogivande och samtidigt intellek
tuellt absorberande som jag vet. Nyckla mig fram i en bok, titta 
hur bashörncellerna på mossans blad ser ut, inse att jag måste ta 
till en annan bok för att se om det finns fler artskiljande karaktä

rer, snitta bladnerven för att se den i genomsnitt... Och till sist bli 
helt säker på vad det är! Eller möjligen erkänna att jag inte klarar 
av det. Från fjällvandringen norr om Torne träsk visade det sig 
att jag bland annat hade plockat med mig en trubbklockmossa, 
ytterst liten men väldigt fin. Klockmossorna är lite som mossor
nas orkidéer tycker jag  de har långa mössor på sporhusen som 
liknar just klockor. 

Artkunskapen är också ett verktyg  jag använder den för 
att skydda så många gammelskogar som möjligt. Förra somma
ren ägnade jag säkert fyra veckor åt ideell skogsinventering. Vi i 
miljörörelsen som nördar på fritiden har en otroligt viktig roll i 
att värna den biologiska mångfalden i skogen. För det första var 
det vi (tillsammans med naturvårdsforskare) som ursprungligen 
drev igenom att samhället nu ser artmångfald som något viktigt, 
och artrika skogar som skyddsvärda. För det andra är det ofta 
vi som har högre artkompetens än både skogsbolag och lokala 
myndigheter, och vi som åker ut och inventerar, ifrågasätter, och 
ockuperar när det behövs. 

Det är inte bara på skogsinventeringar och långväga utflykter 
som jag ser oväntade saker  det räcker att bara vistas ute i natu
ren, var som helst egentligen. Kanske sitter jag med luppen och 
försöker bestämma vilken av dagglavarna som växer på ett träd, 
när jag plötsligt ser att det också kryper en söt liten penselfoting 
på barken! 

Elin Götmark var fältbiolog när hon var yngre 
och är nu aktiv i Skydda Skogen och diverse 
artnördföreningar som till exempel Mossornas Vänner. 
Hon undervisar i matte på Chalmers och Göteborgs 
universitet och är fackligt aktiv i Syndikalisterna.

Krönika

Med minnet fyllt 
av mångfald

POSTTIDNING B
Väglöst
c/o Axel Löfsved
Allarp 855
268 68 Röstånga

Prenumerera på Väglöst: Årsprenumeration (2 nr): 200 kr till bg 145-4644 eller Swish 123 537 03 41. Märk betalningen med namn och adress.


