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Trädhus i skogsockupationen i 
Hambacher-skogen i Tyskland. Här 
slukar en av världens största kolgruvor 
sakta den gamla kontinuitetsskogen. 
Kampen om skogens överlevnad har 
pågått sedan 70-talet. Ett antal 
aktivister började ockupera skogen 
2012. Skogsockupationen fick stor 
uppmärksamhet förra hösten då 
den tyska staten försökte vräka 
ockupationen. Genom en mångfald 
av initiativ och aktioner från 50 000 
aktivister och olika miljöorganisationer 
är skogen tillfälligt skyddad fram till 
hösten 2020.
TEXT OCH FOTO: TRÄDAKTIVIST
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Alma Bågefalk
Alma är en av dem som startade 
upp Väglöst 2013 och som fort-
farande sitter med i redaktionen. 
Förutom att skriva, bolla texter 
och annat som ingår i att göra 
tidningen, brukar hon även jobba 
med tidningens layout och med 
vår hemsida. Alma tycker att 
höjd livskvalité och hållbar livsstil 
hänger ihop och därför har hon 
bland annat sänkt tempot i livet, 
ersatt bilen med elcykel och börjat 
odla för själförsörjning. Alma bor 
på landet i Småland och arbetar 
deltid som naturskolepedagog. 
Hon älskar att vara ute och att leva 
friluftsliv. Kanadensarpaddling är 
favoritfärdsättet, men just nu läng-
tar hon efter snö och skidåkning.

Pär Plüschke
Pär är förälder och 
socialpedagog, arbetar på 
naturskola och gillar friluftsliv, 
collage och måleri. Förutom att 
fika  och umgås med vänner och 
familj så ägnar han en hel del 
fritid åt att preppa tillsammans - 
alltså att bygga upp en lokal och 
gemensam krisberedskap - med 
grannar. För närvarande håller 
Pär på med ett bokprojekt som 
ligger i linje med texten i det här 
numret av Väglöst.  

D E T D U G G R E G N A R .  Ett fint grådis vilar mellan  
suckande granar. Stigen är rödbrun, rötterna hala 
som glansis och backarna eviga. Jag pustar, det 
är redan varmt under regnjackan och jag börjar 
undra om den här promenaden verkligen var en 
bra idé. Det hela började med att jag tyckte det 
var ironiskt att alla miljökämpar i lokala upplagan 
av Gretas gamlingar tog bilen till klimatstrejken i 
Sannerud. Hur skulle det vara att gå över skogen 
istället? Terrängkartan breddes ut på köksbordet. 
Strejken håller bara på en timma, det vore synd att 
komma försent. Tiveden är lite som yttre rymden, 
avstånd är lämpligare att mäta i tid än kilometer. 
Hemma i köket var vår promenad cirka tre timmar 
lång – enkel väg. Nedförsbacke nästan hela vägen 
dit. Sambon nickade till bifall, hunden hade ingen 
talan.

Så nu knatar vi förbi ödetorp och en tyst by 
av sommarstugor. Vandrarhemmet längs leden är 
knappt livligare. Vi fortsätter in på Kyrkstigen, 
trampar i forna torpares spår mot byn vid Unden 
– sjön med omnejd som nu hotas av både gruv-
etablering och ett industriområde med vindkraft-
verk. Hunden kissar på en tall som tidigare hyst en 
banderoll med orden ”I en skog utan kalhyggen 

får alla plats”. Skogen som banderollen hissades 
för står kvar. Men det finns alltid något att pro-
testera mot i Tiveden. Eller egentligen överallt där 
girigheten gnager på de sista naturområdena eller 
resurserna. Ibland tänker jag att vi människor är 
små barn som både vill ha och äta kakan. Helst 
äta.

Kaka och kaffe är uppdukat i byn utanför 
lanthandeln, klimatstrejkerna här är gemytliga 
tillställningar. De andra aktivisterna skrattar och 
tycker att vi valde rätt dag att gå. Därefter sägs 
inget om vårt val av färdsätt, men fredagen därpå 
går flera av klimatstrejkarna genom skogen ner till 
byn.

I detta nummer får vi träffa Pernilla från Ex-
tinction Rebellion, lära oss om prepping, Natu-
rens rättigheter och hur en arrangerar en guidad 
vandring. I färdreportaget följer vi Christina och 
Håkan som förverkligade sin dröm om en långtur 
genom Skanderna med hundspann. Steget från 
ord till handling går som en grön tråd genom tid-
ningen, kanske får det dig att tagga till? 

TEXT: LOVISA LARSSON

Väglöst #14 Medarbetare

Tälj en sked
Framsida
Kraften i naturen är helt otrolig. 
Som att vad som helst är 
möjligt. När den blint utnyttjas 
får vi till slut allt emot oss, 
och då är vi chanslösa. När vi 
samarbetar kan den få oss att 
uträtta stordåd.
Konstverk: Lisa Behrenfeldt

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, 
och Ellinor Hegart.

Dela med dig!
Vi vet att ni är många i läse-
kretsen som gjort eller planerar 
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.

A T T TÄ L J A  D I G D I N E G E N S K E D  ger dig inte 
bara en hållbart producerad, nedbrytbar och an-
vändbar friluftspryl. Att slöjda kan vara väldigt 
avkopplande och tillfredsställande, ett närmast 
meditativt tillstånd. En egen sked i trä kan väcka 
frågor om vilka naturresurser och människor som 
finns bakom tillverkningen av alla de prylar vi 
konsumerar. Det kan i all enkelhet vara en mo-
tivation till att själv tillverka och laga sina saker 
och där igenom i det lilla förändra vårt samhälle 
till något bättre.

Gör så här:
 • Om du har möjlighet, börja med att gå ut i 

naturen, till en skog, en igenväxt betesmark 
eller din tomt för att hitta ett bra, kvistfritt 
och gärna krokvuxet ämne, ca 10 cm i diame-

ter. Det är mycket mjukare att tälja i färskt trä 
jämfört med torrt. (Obs! Att ta ner ett träd 
ingår förstås inte i allemansrätten.)  Alla olika 
träslag har olika egenskaper. Gran och tall 
går bort när det är saker som ska stoppas i 
munnen, eftersom de smakar illa. Bra träslag 
är björk, asp, al eller rönn. Det kan kännas 
som ett svårt beslut att välja vilket träd du ska 
ta livet av, men tänk vilken möjlighet ändå att 
faktiskt kunna ta på sig det ansvaret själv i 
stället för att lämna det till någon annan.

 • Såga av den bit av stammen som ska bli 
skeden. Lämna minst fem centimeter extra i 
varje ände. Nästa steg är att klyva träbiten på 
mitten. Barka av sidorna där du vill att träet 
ska spricka. För att få bästa precisionen - pla-
cera yxan så som du vill att klyvningen ska ske 
och banka med ett annat vedträ ovanpå yxhu-
vudet. Eller ännu hellre: be en kompis banka. 

 • Hugg bort kärnan på den kluvna biten, alltså 
den bruna veden längst in i mitten på trädet. 
Om den är kvar spricker skeden lättare. Sedan 
kan du rita ut formen på din sked ovanifrån. 
Använd din fantasi eller studera olika skedar 
för att få inspiration. Tänk på att böjen ska 
komma på rätt ställe, mellan bladet och skaf-
tet. 

 • Arbeta med yxan så länge du kan och vågar 
när du täljer fram formen. Sedan ritar du ut 
skedens profil på sidan av ämnet och hugger 
bort det som inte är skeden. Det sista täljer 
du med kniven. Partiet mellan blad och skaft 
är extra känsligt, så tälj inte för tunt där. En 
krokvuxen sked är starkare än en böjd sked 
som täljts ur ett ämne med helt raka fibrer.

 • När du känner dig klar med skedens form 
och tjocklek (sluta i tid), är det dags att gröpa 
ur själva bladet. Använd en skedkniv och tälj 
utifrån och in mot mitten, tvärs mot fiberrikt-
ningen. Skedbladet bör vara ganska tunt och 
gropen inte för djup. Prova hur skeden känns 
i munnen för att veta när den är klar. Olja in 
skeden med linolja eller någon typ av matolja. 

TEXT: ALMA BÅGEFALK
BILD: LISA BEHRENFELDT

VÄGLÖST #14 VINTER 2019 VÄGLÖST #14 VINTER 2019 54



Skanderna

 Med på turen var samojedhundarna 
Aijas, Allak, Appa, Arija, Bielka, 
Birk, Corall, Corona, Delta, Nallo, 
Sarek, Singi, Spira och Sälka

Färdreportage

Med 
samojeder 
genom

Ä N DA S E DA N V I  S K A F FA D E våra två första samojedhundar 2004, 
drömde vi om att göra en långtur med dem om vintern. Resan vi 
plan-erade skulle gå från Grövelsjön i söder, till Treriksröset i norr. 
Först tänkte vi åka skidor med varsin pulka och två hundar var, men 
när planerna blev mer konkreta, insåg vi att det skulle bli svårt att 
få med all packning i två små pulkor. Dessutom slog polarbacillen 
till. Det är ett erkänt och väl dokumenterat fenomen, som kort sagt 
medför att de som ”drabbas” – alltså skaffat draghundar och börjat 
köra hundspann– med tiden bara kommer att skaffa fler och fler 
hundar, och köra mer och mer hundspann. I draghundsvärlden är det 
inte längre någon som tycker att det är ovanligt att någon sålt segelbå-
ten eller villan, för att kunna skaffa fler draghundar och lägga all tid på 
dem. Dessutom är alla rörande överens om att polarbacillen gör både 
hundägare och draghundar lyckligare. 

Vintern 2010 hade vi fjorton samojedhundar, som vi kunde ta 
med på vår drömtur. När vi beslutade oss för att genomföra den under 
vårvintern 2011, bestämde vi att Håkan skulle köra fyra hundar med 
pulka, och jag skulle köra ett tiospann med släde. Eftersom vi aldrig 
gjort en sådan här tur tidigare, var frågorna många: Vilken mat skulle 
vi ta med till oss själva och hur mycket? Vilka kläder? Vilka verktyg? 
Hur många hundsockor? Vilken typ av kök? Hur mycket bränsle? 

Vi ordnade ledigt från våra jobb som lärare, från slutet av februari 
till början av maj, vilket gav oss möjlighet att tillbringa mars och april 
månad i fjällvärlden med våra samojeder. Planen var att gå så långt 
som möjligt på sextio dygn, i riktning mot Treriksröset. 

Att färdas med hundspann idag bygger 
på ett nära samspel mellan människa 
och hund – och att hundarna verkligen 
älskar det. Tillsammans med sina fjorton 
hundar, tog Christina och Håkan sikte 
mot Treriksröset och genomförde ett vin-
teräventyr som många bara drömmer om.
TEXT: CHRISTINA NISULA OCH PERNILLA WICKSTRÖM 
OSIETZKI, BEARBETAD AV ERIK STORMARK
FOTO: CHRISTINA OCH HÅKAN NISULA
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V I  U T G I C K F R Å N A T T varje hund skulle kunna dra i snitt tjugo kg last, 
vilket gav oss ett tak på ca tre hundra kg. Efter att ha dragit av vikten 
för släden, pulkan, oss själva och all utrustning, återstod ca sextio kg 
lastkapacitet för hundfoder. Det innebar att vi skulle behöva fylla på 
förrådet av hundmat ungefär vart tionde dygn. Den lösning vi valde 
var att förbeställa foderleveranser, från ett företag som körde ut hund-
maten åt oss, under resans gång. 

Förberedelsearbetet var ett lika stort projekt som själva turen. Jag 
lade mängder med tid på att hacka och torka mat åt oss själva, det 
var ett bra sätt att minska omkostnaderna. Vi lyckades få delar av 
budgeten för utrustning och hundfoder sponsrad av några få aktörer, 
men i övrigt finansierade vi hela äventyret själva. Vänner och familj 
stöttade oss med handgriplig hjälp, hundpassning och utrustning. En 
natt med 26 minusgrader testades tält, sovsäck och liggunderlag ute 
på gräsmattan. 

Efter en helt hysterisk vecka med sista minuten-inköp och media-
kontakter kom vi äntligen iväg, lördagen den 5 mars. Avfärden gick 
från Särna dit vi åkt med bil. Hundarna var taggade och de två första 
veckorna var det svårt att stanna för någon längre lunchpaus. Jag fick 
stå på bromsen i stort sett hela tiden, för att mitt spann inte skulle 
springa in i Håkan som låg före. Vi trodde inte att det skulle bli några 
problem att få stopp på ett samojedspann som drog så tungt, men 
hundarna bara fortsatte imponera på oss med sin fantastiska drag-
glädje. Några av de mer rutinerade hundarna ville minsann inte stanna 

efter bara fyra eller fem mil. Arija, Delta och Sälka tyckte det var sär-
skilt tråkigt att ligga stilla, och talade högljutt om för alla andra, att nu 
ville de minsann springa igen. Även när vi försökte sova om natten.

Att vi räknade in våra kroppsvikter i hundarnas last betyder 
inte att vi stod passivt bakom spannen och lät dem göra allt arbete. 
Tvärtom, varje dag kämpade Håkan på för att hundarna inte skulle 
behöva dra honom också, och jag halvsprang bakom min släde i alla 
uppförsbackar. 

U N D E R E N S Å  H Ä R lång tur är det oundvikligt att något går snett. 
Ibland körde vi fel. Håkan krockade med några krysstolpar. Pulkan 
gick sönder flera gånger. Vi fick en gammal skylt med texten STF 
STUGA att göra en reservdel av, så vid färdens slut hade vi en pulka 
lagad med alltifrån spikar och buntband, till en böjd grangren och en 
bräda med texten STF STU. Glädjande nog höll den mesta av vår ut-
rustning måttet. Kläder, tält, sovsäckar och hundutrustning fungerade 
bra under hela resan. 

Vi hade alla sorters väder en vårvinter i fjällen kan bjuda på; från 
regn och fläckar med barmark, till 28 minusgrader och strålande sol 
från klarblå himmel. Det längsta avsnittet utan snö var vid Ocke bro, 
där det bara var att leda hundarna över och sedan packa upp all utrust-
ning och bära den, över cirka 500 meter barmark. 

Efter bara några dagar på resande fot, kom vi in i en fungerande 
rutin för att slå och riva läger. Det kändes snart helt naturligt att sova 
i tält, trots minusgrader. Hundarna sov alltid utomhus, och trivdes bra 
med det. Vårt största bekymmer var att se till att hundarna fick till-
räckligt med vatten. Vi hade räknat med att, åtminstone ibland, kunna 
ta vatten från bäckar, men allt var fruset. Istället fick vi smälta snö 
över elden, eller bunkra vatten när vi passerade turiststationer. Det 
går åt mycket tid och bränsle för att smälta snö åt fjorton hundar. 
En gång joggade Håkan in på ICA i Bruksvallarna med famnen full 
av tomdunkar och flaskor, för att fylla upp dem medan jag stod kvar 
utanför med alla hundarna. 

Under resans gång hade vi alla väder, 
här njuter två av hundarna i solen.

Det var skönt att sova inomhus, åtminstone var tredje eller fjärde 
natt. Efter några nätter i tält, hade sovsäckarna samlat på sig så mycket 
kondensfukt, att det var bra att få hänga upp dem på tork över en 
vedkamin i någon av STF:s många stugor. Det var också skönt att få 
tvätta av sig ordentligt, även om det bara var några enstaka stugor som 
var så lyxigt utrustade att det fanns dusch. När vi kom till Tänndalen 
blev vi filmade och fotograferade av allt folk vid fjällhotellet, och en 
liten tjej frågade om hundarna var tama. I Valsjöbyn, med sina 53 
invånare, passade alla de tretton skolbarnen på att kela med hundarna. 

Ju längre vi kom, desto mer imponerades vi av hundarna. De stre-
tade och drog som aldrig förr, med stor arbetsglädje och ett ständigt 
leende på läpparna. Varma och vindstilla dagar, tog de det lite lugnare, 
men till och med då arbetade de mycket bättre än i hemmaskogarna. 
Enda gången de vägrade dra, var när vi ville över en frusen bäck som 
sedan visade sig ha dålig is. Det är inte svårt att förstå varför Fridtjof   
Nansen valde samojedhundar på sina polarexpeditioner. En bättre ex-
peditionshund har vi svårt att tänka oss. 

VÅ R A DA G A R VA R O F TA S T mycket behagliga. Efter frukost för oss 
och hundarna, rev vi tältet, selade på och spände för hundarna. Färd 
över kalfjäll, genom skogsterräng i låglandet, eller över sjöisar, fyllde 
sedan dagen. En del dagar var strapatsrika, medan andra förflöt i lugn 
och harmoni. De dagar vi minns är givetvis de som hade något speci-
ellt att erbjuda, såsom sjökörningen över Munsvattnet där vattnet stod 
cirka fem centimeter högt på isen och regnet piskade mot oss, eller 

Att samojeden är en arbetsglad draghund fick 
vi kvitto på under turen.  Jag stod på bromsen 
nästan hela tiden för att mitt tiospann inte 
skulle springa in i Håkan som låg framför.
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när vi på väg ner från kalfjället och plötsligt befann oss mitt i en flock 
renar. Lunchen bestod oftast av choklad och nötter som vi åt direkt 
från fickan. När dagsetappen var avklarad, slog vi läger och njöt av en 
muntert sprakande brasa – om vi inte befann oss i ett naturreservat. 
Det var mysigt att kunna värma frusna händer och fötter, och hjälpligt 
torka blöta kläder, samtidigt som vi åt middag.

Ibland blev det busväder. Vid Acktjärn välte stormvindarna vat-
tenhinken, och det var bara att börja om från början igen med att 
smälta snö till hundarna. Vi fick ligga stilla i Gäddede nästan en vecka, 
på grund av oväder med väldiga mängder blötsnö. Det gav oss i alla 
fall tid att sova ikapp, och torka kläder och utrustning ordentligt. Även 
om vi älskade att vara ute varje dag, var färden också krävande. Håkan 
skidade ungefär tjugo Vasalopp i rad, och gick ner elva kilo. I Gäd-
dede gick han nog upp lite igen, medan hundarna hittade på hyss. Två 
av tikarna lyckades ta sig loss för att bege sig iväg på egna äventyr. Tur-
samt nog leder sådana tilltag omedelbart till att de återstående tretton 
hundarna högljutt berättar att något inte står rätt till. I mars kom en av 
tikarna in i höglöp, vilket medförde en del pusslande och byten mellan 
spannen för att undvika tjuvparning och gruff  mellan hanarna. Den 
5 april inföll vår 26-åriga bröllopsdag, och vi övernattade på ett litet 
loft i Adolfström. 

Får samojeden bara chans till att sätta 
ordentlig päls så klarar den att vara 
ute dygnet runt, året om.

Att smälta vatten till fjorton hundar tog 
sin lilla tid.

Vi tog ledigt från våra jobb som lärare 
för att få tillbringa hela mars och april 
i fjällvärlden tillsammans med våra 
hundar.

Fakta Färden
STRÄCKA: Särna – Treriksröset: 200 mil

DAGAR UTE: 49 dagar

BILDER: Mer bilder från färden finns på
www.samoyedadventure.blogspot.com

Treriksröset

Bruksvallarna

valsjöbyn

Gäddede

adolfström

Särna

Samojedhundar
Samojedhunden är en arktisk spetshund, med 
sitt ursprung hos samojediska och ostjakiska 
folk i Sibirien. De använde hundarna 
främst som drag- och jakthundar. De första 
importerna av samojedhundar till Europa, 
var som draghundar på polarexpeditioner. 
Samojedhunden är positiv, envis, självständig, 
trygg, vänlig och den älskar att arbeta, både 
självständigt och i flock. Den behöver mycket 
fysisk och psykisk stimulans. Mankhöjden för 
hanar är ca 57 cm och tikar ca 53 cm. Tikar 
väger mellan 16 och 20 kg, hanar mellan 20 
och 25 kg. Om de bara får chans till att sätta 
ordentlig vinterpäls, kan de utan problem 
bo och sova utomhus året om. De är starka 
draghundar och relativt små i maten. 
Till utseendet känns nog samojedhunden 
oftast igen på sin fantastiska, vita päls 
och sitt unika leende.Christina och 
Håkan Nisula är bosatta i Molkom, 
där de driver Bielkersmils Kennel. 

Slutetappen på vår resa blev vädermässigt en utmaning. Under 
den sista veckan råkade vi ut för två snöstormar på kalfjället. Just 
storm var något som skrämt mig, men i sällskap med tio samojeder 
som oförtrutet kämpade på, trots att snödrevet murade igen deras 
ögon, kände jag mig trygg. Det var inte särskilt kallt, och jag visste att 
om det skulle bli för besvärligt så var det bara att stanna, ankra upp 
spannet och krypa ner i min kraftiga vindsäck från norska försvaret.  

Vi nådde Treriksröset en vecka tidigare än vi hoppats på, efter sju 
fantastiska veckor som gick alldeles för fort. Samtliga fjorton hundar 
som startade resan, var även med och stötte nosen mot stenen vid 
Treriksröset. När vi var maximalt lastade hade hundarna över 300 kg 
att dra, vilket de gjorde med bravur. De höll en behaglig snittfart av 
cirka 7 km/timme i fjällterräng. Vi tillryggalade ungefär fyra mil i snitt 
per dag, och den totala distansen landade på nästan 200 mil.

Att leva så nära hundarna, på det sätt vi gjorde under turen, får 
banden till hundarna att växa sig mycket starka. Den harmoni som 
infinner sig, är som balsam för själen. Jag kan villigt erkänna att jag 
var ganska orolig inför resan, men det är en av mitt livs bästa upple-
velser.  
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Porträtt: Pernilla Weman

Hur omvandlar man ångest och hopplös-
het till kreativitet och handlingskraft och 
går det att hjälpa andra att gå från pas-
sivitet till aktion? Pernilla Weman är 
miljöaktivisten som idag lever livet fullt 
ut. Hon inspirerar till glädje, att njuta 
av det vi har och att samtidigt tillsam-
mans kämpa för det vi tror på. 
TEXT: KATINKA JOHANSSON
BILD: NOEMI NASZARKOWSKI

I  J U N I  B L I R J A G via en nära vän inbjuden att delta på ett introduk-
tionsmöte om en rörelse som kallar sig Extinction Rebellion (XR). 
Pernilla Weman är kvällens utbildare. Hon berättar att hon själv varit 
på ett liknande möte i maj i år och nu, bara en dryg månad senare, 
håller hon i egna ”Extinction talks”. Väl påläst berättar hon om det 
läge jorden befinner sig i. Om att vi redan är mitt uppe i en eskale-
rande klimatförändring, att fler djurarter dör ut för varje dag som 
går. Läget är akut. Och så berättelsen om XR, som på många sätt 
handlar om hur aktivister genom historien har fått saker att hända. 
Engagemanget går inte att ta miste på. Pernilla har en förmåga att 
inspirera och det finns en kraft i själva budskapet: vi kan göra skillnad, 
människor har gjort det förut!  Så även om det kanske inte handlar 
om att kunna rädda hela världen, utan mer om att faktiskt visa vart 
vi står, visa att vi vill förändra, vill förbättra, så ger det där mötet en 
liten gnutta hopp. Ett hopp om att vi människor, tillsammans, faktiskt 
kan göra skillnad. Det är så jag kommer i kontakt med Pernilla första 
gången och det är någonting med hennes utstrålning och engagemang 
som får mig att vilja veta mer. 

Huset är byggt helt i råbetong med omålade grå fasader. Det har 
hunnit bli höst och jag ska träffa Pernilla hemma i hennes nya bostad 
i Västra Hamnen i Malmö. Det gråa vädret till trots lyser huset färg-
glatt mot mig när jag kommer gåendes. Limegröna dörrar och orange 
inramade fönster. Jag blir glad. Det finns något lekfullt och hoppin-
givande med de där färgglada detaljerna. På balkongerna finns od-
lingslådor med klätterväxter som, när de växt till sig, vackert kommer 
klä in huset. Väl inne i lägenheten konstaterar jag att det även här är 
kala betongväggar som gäller, men att hela lägenheten liksom utsi-
dan definieras av färgklickar. Här är det möblerna, kuddarna i soffan 
och alla lådor med olika sorters te som ger färg åt det gråa och så 
det vackra trägolvet förstås. Bakgrunden till flytten är direkt samman-
kopplad med Pernillas medvetenhet kring det rådande läget i världen. 
Osäkerheten kring klimatet, massutdöendet, varningar för kommande 
resursbrister och inte minst ett ohållbart ekonomiskt system. Pernilla 
beskriver även en osäkerhet kopplad till hur människors beteende kan 
skifta när vi känner oss hotade eller när det sker stora förändringar 
och hur det i sin tur kan komma att påverka samhället. 
- Det är på så många olika sätt som klimatet och ekosystemen är 
hotade. Så min övertygelse är att ”life as we know it”, att man bara 
kan gå och handla vad som helst när man behöver det, att det finns 
ström och vatten hela dagarna, det kommer inte att fortsätta vara så, 
beskriver hon.
- Och hur kommer folk att reagera när de inser att vi är utrotnings-
hotade? Kommer de fortfarande att gå till jobbet då? Kommer de ta 
ut alla sina pengar från banken?

Det som länge känts som en grundläggande trygghet för henne, 
att äga sitt eget boende, tänker hon nu annorlunda kring. I praktiken 
har hon flyttat både för att göra sig av med lån och på det viset bli 
mer fri och rörlig men också för att omgärda sig med likatänkande 
människor. 
- När det blir en kollaps tror jag det är extremt viktigt att ha commu-
nitys. Att ha människor runt omkring sig, som man delar värderingar 
med. Att man kan hjälpas åt så där som man kan när man bor i en by 
på landet, fortsätter hon.
Och även om Pernilla i grunden är en inbiten storstadsbo från Stock-
holm och som bott större delen av sitt liv i storstan har hon också 

En rebell full 
av färger
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bott tio år på landsbygden. Hon berättar om hur det var mer själv-
klart i byn med hjälpsamhet. Man delade med sig av mat och när det 
kom mycket snö hjälpte grannarna varandra att gräva sig ut. Men det 
kändes inte hållbart för Pernilla att bo kvar där. Hon var helt beroende 
av bil för att ta sig till affären och det fanns inga cykelvägar. Hennes 
övertygelse är att om livet på landsbygden ska bli hållbart måste det 
finnas kollektivtrafik som fungerar och nära tillgång till mataffär, vård 
och skola. Det räcker inte med en busslinje till samhället som avgår 
varannan timme. Redan som ung kände hon ett starkt ogillande av 
bilar och hon beskriver hur vansinnigt det är att bilister helt utan på-
följd kan köra runt och släppa ut avgaser som både påverkar närmil-
jön men i längden också hela världens miljö och klimat. Själv valde 
hon att inte ta körkort vilket fungerade tills hon flyttade till landet. 
Och även om hon då blev beroende av bil tog hon sig till närmsta 
tågstation och pendlade med tåg in till jobbet i Malmö. Samtidigt po-
ängterar hon att vi inte har rätt att döma andra i deras val. Att vi inte 
vet andra människors bakgrund eller vilka andra uppoffringar de gör 
eller har gjort genom livet. 

D E N F Ö R S TA K O N TA K T E N M E D Extinction Rebellion fick Pernilla 
på en promenad genom Pildammsparken i Malmö i början av 2019. 
Hon fick syn på ett klistermärke med frågan ”Har du Klimatångest” 
Och då tänkte hon:
- Ja det har jag.
Det var något med både text och layout och namnet på själva rörel-
sen - revolt mot utrotningen - som fångade hennes intresse och hon 
tänkte att hon borde höra av sig. Sedan låg det där och puttrade en 
stund utan att något hände. Men så dök det upp på Facebook att det 
skulle vara ett ”Extinction talk”, eller introduktionsmöte, i Malmö och 
då kände hon direkt att hon ville gå och väl där var det väldigt tydligt 
för henne att hon ville vara med. 
- Det här är ett community där jag kan kanalisera min klimatoro och 
samtidigt vara med andra människor.
Sedan dess har hon varit aktiv inom rörelsen. Hon har startat akti-
viteter som Fika för klimatet och Dinner and dance i syfte att skapa 
mötesplatser inte bara för att prata om klimat och kommande aktio-
ner utan för att också ha roligt tillsammans med likasinnade. Pernilla 
betonar vikten av att vi njuter av den tiden som är nu och inte bara går 
runt och är olyckliga. Hon berättar om perioden när hon själv först 
kom i kontakt med sin klimatångest. Det var sommaren 2006 när Sve-
rige drabbades av en lång värmebölja likt sommaren 2018.  Familjen 
bodde på landet och Pernilla minns hur hon stod där och tittade ut 
över fälten med sädesslag som inte växte och det rådde bevattnings-
förbud. Hon har alltid älskat sol och sommar, men den där sommaren 
värmde inte solen som den brukade, den brände. Hon vaknade på 
morgonen och tänkte ”Nej, inte blå himmel idag igen”. Solen kändes 
plötsligt som ett hot. Sedan kom regnet i augusti och då regnade det 
så mycket att nästan all skörd blev förstörd. Samma år kom Al Gores 
film ”En obekväm sanning” ut och Pernilla kände att hon inte kunde 
se den. Istället gick Timbuktus ”Det ordnar sig” på repeat hemma i 
högtalarna i flera veckor och den ingjöt till slut någon form av hopp 
som lättade på ångesten ”det löser sig, det gör det alltid”.  Sedan dess 
har hon gjort en del förändringar på individuellt plan såsom att bli 
vegan och hon köper det mesta second hand. Julklappar och födelse-
dagspresenter har också fått en annan innebörd. Hon tycker inte att 
man ska ta bort människors vilja att ge, eftersom det i sig är någonting 
fint, men man behöver inte ge bort saker. Nu till senaste födelsedagen 
bad hon istället om hjälp i samband med flytten, vilket resulterade i 
många värdefulla gåvor. En vän till henne som tycker om att laga mat, 
köpte matkassar och lagade middag, en annan som är arkitekt hjälpte 
till med inredningen och en tredje ska hjälpa henne med blommorna 
på balkongen.

 

Pernillas hyresrätt omgärdas av mycket 
växtlighet, både för att bidra till den 
biologiska mångfalden men också för 
att minska koldioxidavtrycket. På 
taket finns en gemensam trädgård och 
ett orangeri.

”Pernilla 
betonar 
vikten 
av att vi 
njuter av 
den tiden 
som är nu 
och inte 
bara går 
runt och är 
olyckliga.”

Huset är byggt så att du kan du ta med 
dig lådcykeln ända upp till lägenheten. 
Det finns även gemensam cykelverkstad 
med alla nödvändiga verktyg och möjlighet 
till cykeltvätt. 

P E R N I L L A B E S K R I V E R A T T D E T läge vi befinner 
oss i nu på många sätt är mycket allvarligare och mer 
akut än hur det var 2006, men att hon redan har haft 
sin ångest, att den på sätt och vis är avklarad. Hon 
har gått igenom faserna och gått vidare. Nu hand-
lar det om att leva, att ta vara på tiden. Hon känner  
samtidigt en frustration över hur oförmögna vi är 
att hantera den här situationen som den kris det fak-
tiskt är och menar att vi i framtiden inte kommer att 
förstå varför vi inte agerade i tid. 
- Vi borde börja jämföra situationen med saker ur 
historien som vi nu bara tycker är helt absurt och fel. 
För så aningslösa är vi när det kommer till klimatet, 
så dumma är vi, vi sågar av den gren vi sitter på och 
alla vet om det. 
Hon påminner sig om att det för en del är första 
gången som det går upp för dem hur hotade vi är 
och att det är väldigt olika hur vi reagerar. Ångesten 
kan ta sig uttryck genom att vi blir handlingskraftiga 
men det finns också en risk att vi bara vill lägga oss 
ner och gråta. Hon menar att det är viktigt att vi tar hand om varan-
dra och att rörelser som Extinction Rebellion eller Fridays for Future 
ger människor en möjlighet att göra något konstruktivt av sin ångest. 
Inget gott kommer ur uppgivenhet och passivitet. Inom XR jobbar 
Pernilla framförallt genom arbetsgruppen ”Outreach” vars syfte är att 
sprida information om rörelsen och det klimatnödläge vi befinner oss 
i, nå ut till nya människor och värva nya rebeller, men även att få dem 
som börjat att inte vilja hoppa av. Hon menar att rörelsens principer 
och värderingar är lätta att ställa sig bakom. 
- Just det där att man bara ställer tre krav, att det är politiskt obundet 
och verkligen fokuserar på klimatet och inte fastnar i diskussioner 
kring huruvida vi ska köra bil eller inte, flyga eller inte, äta kött eller 
inte. Utan: ”Vi måste få ner koldioxidutsläppen, hur gör vi?” Det är 
bara det. Det är jättesmart att ha ett så enkelt fokus, för det kan ju alla 
ställa sig bakom. Men för att få människor att vilja fortsätta att vara en 
del av nätverket tror hon att det är viktigt att man ganska direkt börjar 
gå på aktioner eller engagerar sig i någon av arbetsgrupperna. Det är 
också viktigt att man känner att det är roligt att vara med. 

I samband med aktioner har outreach-
gruppen även en viktig roll i att möta irrite-

rade bilister med lättmottaglig väl utvald information 
om varför rörelsen väljer att störa trafiken exempel-
vis genom att blockera en vältrafikerad gata. Pernilla 
börjar ofta med att visa förståelse för den enskilda när 
hon pratar med dem. 
- Du, jag är jätteledsen att du kommer för sent till 
jobbet eller missar ditt tåg, men så här är läget. Det 
är jätteakut och det är bara genom sådana här direkta 
aktioner vi kan påverka. Politikerna och alla som har 
behövt veta det här har vetat det sedan 1990.
Hon berättar att det ofta handlar om att beskriva den 
oro man själv känner för hur allvarlig situationen är 
och att även informera om att medier och besluts-
fattare inte talar sanning och därmed inte heller gör 
tillräckligt. Extinction Rebellion har inte som syfte att 
skuldbelägga individer, aktionerna utförs för att nå po-
litikerna och för att rekrytera nya aktivister. Målet är 
systemförändring. 

P E R N I L L A S  N Y A B O S TA D U P P M U N T R A R både till 
miljövänligt beteende men också till gemenskap. I hyran ingår ett 
cykelgarage med ett stort utbud av cyklar för olika behov. Alltifrån 
dagiscyklar som kan ta upp till sex barn, till olika sorters lådcyklar och 
taxicyklar. Alla är lättrampade med bra utväxling.  I hyran ingår dess-
utom pendlarkort med kollektivtrafik och skulle man mot förmodan 
behöva bil vid något tillfälle finns det även en bilpool tillgänglig. På 
taket finns en trädgård och ett gemensamt orangeri. All växtlighet 
finns där både för att bidra till ökad biologisk mångfald men också 
som koldioxidsänka. Huset är som ett exempel på hur vi kan leva både 
lyxigt och hållbart på samma gång. Att vara miljöaktivist eller att ha 
klimatångest behöver inte heller betyda att du måste sluta göra saker 
som är roliga, snarare tvärt om. Pernilla uppmuntrar till att ta vara på 
varje stund vi har och inte skjuta saker på framtiden. Gör det nu, det 
du har väntat på, men gör det inom jordklotets gränser och omgärda 
dig med människor som du tycker om. Var man än befinner sig i sin 
ångest, så blir ingenting bättre av passivitet och ett bra sätt att vända 
sin ångest till något konstruktivt är att gå med i en klimatrörelse. 
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Aktuellt

I Berlin samlades i oktober tusentals 
aktivister inom rörelsen Extinction Re-
bellion för att genom civil olydnad sätta 
press på politikerna. Sju stora blocka-
der etablerades och oräkneliga mindre 
aktioner genomfördes i staden. Katinka 
åkte dit för att delta i det internationella 
upproret för klimatet. Följ med under det 
första intensiva dygnet av aktion.
TEXT:K ATINK A JOHANSSON FOTO: EXTINCION REBELLION

V I  S TÅ R I  M Ö R K E R ,  på en gångbana lite ovanför floden Spree som 
rinner genom Berlin. Träden omkring oss skuggar skenet från gatlyk-
torna och det känns som att ingen kan se oss här. Klockan är 03.30, 
det är kallt och vi har just lämnat ett femtiotal aktivister bakom oss i 

skuggan under en bro.  Vi är en nybildad vängrupp om åtta personer 
som valt att vara med och etablera en av de första blockaderna för 
veckan, vilket också innebär att risken för att vi ska bli gripna av po-
lisen är lite högre. Aktionerna här i Berlin är bara en del i ett globalt 
uppror, där Extinction Rebellion (XR) ska blockera gator och bygg-
nader i över 60 länder världen över i storstäder som London, Sidney, 
New York och Paris. Mitt emot Bundestag, riksdagen, i Berlin har XR 
fått tillstånd att upprätta ett basläger med camping, informationstält, 
aktionsträning, möjlighet till reflektion och återhämtning. 

Väckarklockan ringde 02.15 och på vägen hit har vi sett en hel 
del poliser. Vi har inte med oss några stora plakat eller långa pinnar, 
för att undvika att väcka deras uppmärksamhet, men polisen har ändå 
ögonen på oss förstås. Och det är en konstig känsla, nästan overklig. 
Det är så främmande för mig att befinna mig på fel sida om lagen 
samtidigt som det nu känns helt nödvändigt. Fredlig civil olydnad har 
genom historien lett till centrala förändringar såsom kvinnlig rösträtt 
och förbud mot rasdiskriminering så varför skulle det inte kunna re-
sultera i en samhällsomställning för att rädda livet på jorden? 

Vi ska just börja gå igen, uppdelade i ännu mindre grupper, när 
vi hör främmande röster närma sig och så plötsligt, en ljuskägla rakt 
i ansiktet. Det är tre poliser som har fått syn på oss. De tilltalar oss 
först med barska stämmor men när vi svarar: ”English please” verkar 
de bli osäkra. ”What are you doing here?” säger till slut en av dem, 
med kraftig tysk brytning. Jag har frusit till is och säger inte ett ord. 
Men Helene svarar hur naturligt som helst, att vi är på promenad. 
Poliserna påpekar hur konstigt det är att vi är ute på promenad mitt 
i natten i den här kylan, men Helene fortsätter lugnt: ”Vi är på väg i 
den här riktningen, är det ok om vi fortsätter?” Och de har inga skäl 
att hålla oss kvar, än. Under promenaden får vi vidare instruktioner 
om platsen vi ska ockupera. Vi ska gömma oss i en park längre fram 
innan vi på angivet klockslag, 04.00, ska gå ut i en rondell och blockera 
samtliga körbanor.  Vi får senare veta att det är rondellen vid Sieges-
säule eller Segerkolonnen, en av Berlins främsta sevärdheter och mest 
trafikerade platser, som vi kommer att blockera. Känslan när klockan 
slår fyra är att det finns fler poliser än aktivister i området, så vi tvekar. 
Går mot kanten av parken, försöker uppmuntra varandra. Det är yt-
terst lite trafik så här tidigt på morgonen som tur är. Vi får syn på lite 
fler aktivister och tar mod till oss och kliver ut i vägbanan. 

 Under några kritiska timmar är det både kallt och oklart huru-
vida vi kommer att få stanna kvar i rondellen eller inte. Tankar som: 
”de tyska aktivisterna använder oss som undanmanöver för en större 

I Berlin för
klimatet

aktion, det är helt orimligt att vi ska klara av att blockera den här 
platsen” glider genom huvudet. Det är svårt att få en överblick av hur 
många vi är, platsen är så stor och skenet från gatlyktorna är bristfäl-
ligt. Några rebeller låser fast sig med varandra med händerna genom 
järnrör, vilket gör att ett ingripande från polisen blir betydligt svå-
rare och under gryningstimmarna anländer fler aktivister. Kylan är 
påträngande, särskilt för de fastkedjade aktivisterna som har svårare 
att röra på sig. Alla förstärkningsplagg plockas fram och guldglansiga 
räddningsfiltar delas ut. Även de kampsånger som vi sjunger tillsam-
mans värmer och får tiden att gå. Det är ett ganska stort mediepådrag, 
flera tv- och radiokanaler har nu tagit sig hit och de filmar, intervjuar 
och tar bilder. När solen äntligen går upp börjar det sakta stå klart 
för oss att vi faktiskt har lyckats inta rondellen och det är också då vi 
förstår hur stor den är. Alla fem in- och utfarter, med tre filer i vardera 
riktning, av rondellen är nu blockerade och vi har med vissa kompro-
misser avtalat med polisen om att få börja bygga upp den ark i trä som 
några ur en konstgrupp har konstruerat. Tyvärr får vi inte bygga den i 
körbanan som var ursprungsplanen. För att en blockad ska hålla länge 
är stora tunga objekt värdefullt att placera ut, eftersom rebeller som 
vill då kan låsa fast sig i dessa, vilket i sin tur blir tidskrävande och mer 
komplicerat för polisen att rensa. Nu blir arken istället ett symboliskt 
konstprojekt, vilket inte är illa det heller. 

U N D E R M O R G O N E N DY K E R D E T upp aktivister från lägret som har 
med sig mackor och te som delas ut till alla som är hungriga. Det 
skickas även runt choklad, nötter och frukt och jag känner en härlig 
känsla av gemenskap. Solen värmer och nattens anspänning avtar och 
ersätts av ett härligt lugn. Eftersom blockaden i nuläget känns stabil 
beslutar vi i gruppen att ta en promenad i rondellen. Överallt hänger 
färgglada banderoller, flaggor och plakat med budskap om att rädda 
vår planet. En dansgrupp har sytt fjärilskostymer och de fladdrar 
färgglatt omkring. Sara bestämmer sig för att haka på dem en stund 
och blir tilldelad en fjärilsskrud. På vägbanorna sitter eller ligger det 
människor överallt, de vilar, äter eller bara umgås med varandra, några 
målar ett segel till arken. Det känns helt overkligt att den här harmo-
niska platsen normalt sett är hårt belastad av motortrafik. Stämningen 
går att jämföra med hur det känns att vara på ett festivalområde. Vad 
som både känns bra och dåligt på samma gång är att polisen har lett 
om trafiken helt, så kontakten med motortrafikanter är nära med noll. 
Det innebär att vi inte syns och inte heller får möjlighet att förklara för 
dem vad vi gör här. Det kommer dock en hel del cyklister och deras 
reaktion på blockaden är övervägande positiv med härligt plingande 
ringklockor och tummen upp som bekräftelse på uppskattning. Även 
en förskola promenerar förbi. Barnen har mycket frågor och försko-
lelärarna ser ut att svara pedagogiskt på deras frågor och ler vänligt 
mot oss. Det går rykten om att andra aktivister nu även blockerar 
Potsdamer Platz, en annan trafikknutpunkt i centrala Berlin. Vi får en 
idé om att hänga upp en banderoll i själva segerkolonnen och Pontus, 
Kandra och Åsa beger sig upp i monumentet, med lyckat resultat. 
Dagen flyter på. När vi blir trötta rullar vi ut liggunderlagen och vilar 
en stund. Polispådraget är stort kring Siegessäule, men de gör inga 
ingripanden den här dagen.  När det börjar närma sig kväll beslutas 
vilka vängrupper som ska ta vilka pass under natten och eftersom 
vi varit uppe större delen av föregående natt lyckas vi få kvällspas-
set. Det känns svårt att lämna platsen när klockan börjar närma sig 

midnatt. En rädsla för att polisen kommer att göra ingripanden under 
natten gror i magen, men nattens pass är noga fördelade så vi plockar 
ihop och beger oss.

När jag till slut kommer i säng har klockan hunnit bli 02.15 igen. 
Jag är trött och glad, fylld av ödmjukhet över alla fina möten jag haft 
under dagen. Det känns som att jag redan varit i Berlin i minst en 
veckas tid, men i själva verket har jag flera dagar av aktioner kvar 
framför mig och det känns helt underbart.  

Extinction Rebellion i korthet:
Rörelsen lanserades den 31 oktober 2018 i London och genom-
förde då sin första aktion framför det brittiska parlamentet. Greta 
Thunberg var där och höll tal. 
Rörelsen har växt snabbt och finns nu representerad i samtliga 
världsdelar. I april i år lyckades rebeller blockera gatorna i London 
under tio dagar, vilket resulterade i att London utlyste klimatnöd-
läge. Efter höstens aktioner har nu även EU fattat beslut om detta. 
Rörelsen använder fredlig civil olydnad för att uppnå radikal för-
ändring i syfte att minska risken för mänsklig utrotning och eko-
logisk kollaps.

RÖRELSENS TRE KRAV:

TA L A K L A RS P R A K:  Regeringen måste utlysa nödläge för 
klimatet och jordens arter och tillsammans med andra aktörer 
kommunicera hur brådskande det är att ställa om.
AG E R A N U :  Regeringen måste handla omedelbart för att 
bromsa förlusten av arter och minska Sveriges klimatutsläpp 
till netto-noll år 2025.
STA R K  D E M Ö K R AT I N :  Regeringen måste inrätta och 
vägledas av ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk 
hållbarhet. 

Rörelsen organiserar sig genom små grupper. Dessa är knutna till 
varandra i ett komplext nät som hela tiden utvecklas i takt med att 
rörelsen växer och skaffar sig nya lärdomar. Strävan är att bygga 
en rörelse som man lätt kan delta i och som är decentraliserad och 
inkluderande. Inom XR finns en plats för alla. Via den här sidan 
hittar du allt du behöver veta om du vill vara med. Här finner du 
också information om olika lokalgrupper:

extinctionrebellion.se
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nas internationella skulder och genomgå IMF:s strukturanpassningar 
för att få ta emot deras lån. Istället fick ett folkligt uppror den isländ-
ska regeringen att kollapsa och bankerna att gå i konkurs. Islänning-
arna slapp betala bankernas skulder eller underkasta sig IMF. 

Eller som folk gjorde när nedskärningar 2012 slog hårt mot akut-
vården i Norrlands inland. Invånare i Dorotea ockuperade sin sjuk-
stuga, höll igång verksamheten, samlade in namnunderskrifter och 
drev till slut igenom en folkomröstning. Doroteaupproret pågick i tre 

år och tre månader och ockupanterna avgick med segern. 
Det är, konstaterade Alva Myrdal i en annan tid, då när kalla kriget 

hotade att slå över i ett kärnvapenkrig, inte människovärdigt att ge 
upp. Inte heller, vill jag tillägga, att nöja sig med mindre än en så trygg 
och hållbar framtid som möjligt för kommande generationer. Och 
för att uppnå det behöver vi både samhällsbyggandet och samhälls-
störningen – vi behöver både preppa tillsammans och strejka tillsam-
mans. 

Klimatförändringen är ett faktum, och att den kommer leda till katastrofala följder 
är för sent att undvika. Det innebär inte att att det är läge att ge upp. Tvärtom. Det 
är tillsammans vi är starka, konstaterar Pär Plüschke, och det är när vi hjälps åt vi 
kommer att göra skillnad! TEXT OCH BILD: PÄR PLÜSCHKE

H E R E B E D R A G O N S  stod det i utkanterna av gamla kartor. Det mar-
kerade de områden som var okända för kartritaren. Idag rör vi oss 
som mänsklighet in på okänd terräng. Utan att riktigt förstå det har 
vi lämnat holocen bakom oss och trätt in i antropocen. En instabil 
och oförutsägbar tidsålder som påverkas av den profitinriktade eko-
nomiska människans ständiga strävan efter obegränsad tillväxt. Fast 
på nutida kartor skulle det snarare stå Here be no more dragons. För 
idag står vi inför den sjätte planetära massutrotningen och vårt ekono-
miska handlande är för många ännu levande arter 
vad asteroiden var för dinosaurierna. 

Det ekonomiska systemet är ett maskineri 
som drivs av fossila bränslen. Det ger oss ekono-
misk tillväxt men dess motor släpper ut enorma 
mängder koldioxid. Så länge motorn hålls igång 
ökar koldioxidhalten i atmosfären och i haven och 
därmed den globala uppvärmningen och klimat-
förändringarna. Ju längre business as usual tillåts 
fortsätta desto allvarligare blir följderna.

Det ekonomiska systemet är ett subsystem till 
det sociala systemet, det som organiserar vårt sam-
hälle, som i sin tur är ett undersystem till biosfä-
ren. Biosfären, den tunna hinnan kring klotet som 
ger förutsättningarna för allt liv, är summan av alla 
ekosystem - den är alla systems moder. Varför 
talar vi då om vad som anses vara ekonomiskt och 
inte vad som faktiskt är ekologiskt rationellt?

Precis som varje förälder vill jag helst lämna vidare världen i ett 
lite bättre skick till våra barn än vad den var i när vi fick den överläm-
nad till oss. Men går det ens? Hur gör jag som mest nytta i en komplex 
och konfliktfylld samtid med en kollapsande framtid för ögonen?

Jag börjar med att bjuda in grannar och vänner till en studiecirkel 
i att preppa tillsammans. Att preppa tillsammans är att bygga upp en 
krisberedskap på det mellanmänskliga planet, där vi är först på plats 
och kan agera om och när det behövs. Oron inför en krissituation kan 
ersättas med hopp när vi börjar ta till gemensam handling. I förläng-
ningen är det samhällsbyggande vi ägnar oss åt, att bygga resilienta 
samhällen för en oviss framtid.

V I  H A R T U R S O M L E V E R I DA G , som Kajsa Ekis Ekman sa i ett tal på 
en klimatmanifestation hösten 2018, för vi kan än så länge påverka 
den situation vi befinner oss i, om ett par år kan vi det inte längre. 
Precis som det finns ekologiska trösklar som, en gång passerade, kan 
leda till självförstärkande klimatförändringar så finns det sociala och 
politiska trösklar. Passerar vi de trösklarna är det som att cykla i ned-
försbacke, vi accelererar och kan ta sats för att styra om utvecklingen 
mot en stabilare värld.

Så länge som vi utgår ifrån vad som anses vara 
ekonomiskt rationellt eller politiskt möjligt är vi 
hopplöst förlorade. Lokala omställningsinitiativ, in-
dividuella ideella val, experiment i cirkulär ekonomi, 
inget av det spelar någon avgörande roll så länge det 
ekonomiska maskineriet plöjer på som hittills. Vi 
måste sätta dagens ekonomiska system i ett undan-
tagstillstånd för att möjliggöra reell förändring.
And if  solutions within the system are so impossible to find, 
then maybe we should change the system itself ? (UN Cli-
mate Change Conference 2018, Greta Thunberg. 
Greta Thunberg återkommer ofta i intervjuer till den 
enorma uppmärksamhet som först en och sedan ett 
par ungdomars skolstrejk fick – hur mycket mer ge-
nomslag får det då inte när hundratusen eller miljon-
tals människor går ut i strejk? I synnerhet när allt fler 
som strejkar är lönearbetare och deras strejk innebär 

ett produktionsbortfall? Någonstans döljer sig den punkt där en kri-
tisk massa nås, där priset för business as usual blir för högt även rent 
ekonomiskt.

D E N K R I T I S K A M A S S A N börjar byggas i mötet med andra människor 
– där bildas ett vi. I det ligger en demokratisk dimension, tillsammans 
bygger vi upp en handlingskompetens. För kanske är strejken inte i 
sig tillräcklig för att åstadkomma den systemförändring vi behöver se. 
Då får vi, precis som Extinction Rebellion, helt enkelt vara envisa och 
kreativa. Agera, utvärdera, omgruppera. Och agera på nytt. 

Så som folk gjorde på Island 2009 i samband med den globala 
ekonomiska krisen. Islänningarna skulle bli tvungna att betala banker-

I En värld utan drakar

”Oron inför 
en kris-
situation kan 
ersättas med 
hopp när vi 
börjar ta till 
gemensam 
handling.”

VÄGLÖST #14 VINTER 2019 VÄGLÖST #14 VINTER 2019 1918



stå för resekostnaden mot att deras logga syns i marknadsföringen? 
Ta en funderare kring vilka människor du trivs med och som det vore 
roligt att göra en guidning med.

Ta också en tankeställare kring säkerheten. Var ligger närmsta 
sjukhus om nån bryter benet? Hur står det till med mina kunskaper 
om första hjälpen? Oavsett om du guidar professionellt eller ideellt 
så är du som guide säkerhetsansvarig för turen. Deltagande på egen 
risk finns inte.

Gruppen
Hur många kan vara med? Beror naturligtvis på aktiviteten, på land-
backen är upp till 30 personer hanterligt på en guide. Har du begränsat 
antal platser är föranmälan viktigt, både för din och deltagarnas skull. 
Utan föranmälan fångar du visserligen fler spontana deltagare, men 
det är omöjligt att veta hur många eller vilka du ska vänta på. Fundera 
på vilken åldersgrupp turen riktar sig till. En större grupp eller en 
grupp med äldre rör sig generellt långsammare än en liten grupp med 
tonåringar.
Hur når jag ut till de blivande deltagarna? Gör du turen åt en förening 
finns redan ett kontaktnät, men annars är sociala medier överlägset 
för att folk ska hitta till din tur. Gör ett evenemang eller inlägg och 
dela i alla lämpliga kanaler, uppmana även gärna till delning i privata 
flöden. Snygga, naturromantiska bilder med glada människor på un-
derlättar också. För en äldre målgrupp funkar lapp på mataffären eller 
lokaltidning och radio fint. Närmsta turistbyrå blir också glad att du 
informerar dem om vad som är på gång.

Genomförande
Så, du har hittat din grej, din plats och nu står du med en grupp 
förväntansfulla människor i naturen. Underbart! Nervöst? Kanske. 
Även om det skakats hand medan folk droppar in så är en presen-
tationsrunda på sin plats, gärna på samlingsplatsen för att fånga upp 
eftersläntrare. Viktigast är namn och vad folk förväntar sig av turen. 
Outtalade önskningar är svåra att uppfylla och det ger dig en hint om 
vad du ska lägga särskilt fokus på. Oftast vill folk bara ha en trevlig 

stund i naturen tillsammans och upptäcka nya saker. En vild varg kan 
ju vara lite svårare att plocka fram och om det inte är turens syfte att 
spana efter varg är det bra att påpeka det nu. Glöm inte att presentera 
dig själv, eventuella medarrangörer och förklara upplägget för turen. 
Fråga också om det är någon i gruppen som inte vill finnas med på 
bild eller i sociala medier. 

 Är ni fler än sju personer? Utse en person som går sist så 
du ser när alla är på plats, det är inte trevligt att guiden står och räknar 
folk. Se även till att verkligen försöka lägga alla namn på minnet, sär-
skilt barnens. Förslagsvis går du som guidar först.

Nu är det dags för ett stopp där du vill berätta. Går ni på en stig 
eller spång, så kliv av och be de som går direkt efter dig att stanna 
efter ett par meter så får du deltagarna på rad framför dig. Om platsen 
tillåter kan ni samlas på ring eller med gruppen i klunga framför dig. 
Ställ gruppen med solen i ryggen och om möjligt när det blåser, så att 
du har vinden i ryggen. I blåsväder är det också läge att plocka fram 
sin hemliga inre yrkesofficer-röst. Titta på deltagarna när du pratar, 
skicka runt eventuella kollekt. Är det barn med i gruppen så tänk 
på att hålla språket lite enklare och gör kortare stopp. I toppen av 
uppförsbackar är bra platser att prata på, då hinner gruppen pusta lite 
medan du håller låda. Avsluta varje pratstopp med frågestund, oftast 
har deltagarna fullt upp med att ta in det de nyss hört, men det är ett 
utmärkt tillfälle att fånga upp oklarheter. Det är även helt okey att 
svara, ”jag vet inte” ibland – du är naturguide, inte riksdagspolitiker. 

Avslut
Precis innan ni är tillbaka vid samlingsplatsen och bilarna är det bra att 
samla gruppen i ring igen. Tacka för turen, kör en sista frågestund och 
gå sedan ett varv där var och en får berätta vad de fått med sig från 
den här guideturen. Förhoppningsvis får du svar som nya kunskaper, 
mersmak och en trevlig stund i naturen.

Artvandring
Sommaren 2019 arrangerade jag sju artvandringar i Tivedens Nationalpark. Konceptet gick ut på 
att deltagarna under två-tre timmar fick bekanta sig med arter längs lederna, samt få kunskap om 
skoglig ekologi och den krassa situationen i svenska skogen. Jag bistod med lånematerial som luppar, 
fälthandböcker såsom flora och fågelbok, samordning och naturvägledning. Var och en tog med 
sig eget fika och fanns spetskompetens (på exempelvis marksvampar) bland deltagarna så tog vi 
vara på det. En del höjde på ögonbrynen och tyckte det var snällt att artvandringarna var gratis, jag 
svarade då vänligt att förlusten av biologisk mångfald är en global kris – inte en turistattraktion. 
Första artvandringen lärde sig två kvinnor i femtioårsåldern att se skillnad på gran och tall. En kväll fick gruppen 
spana på en familj smålom och sista kvällen letade vi arter knutna till skogsbrand. En bit av varje vandring 
gick vi stiglöst, något som många av deltagarna aldrig tagit sig för annars, men verkligen uppskattade. 
För den som är van att vara ute, har åtminstone lite kunskap om allmänna arter, händig med sociala medier och 
är beredd att prata inför folk, så är en artvandring relativt lätt att arrangera. Den kräver inte mycket utrustning 
eller större förberedelser. I och med att en stannar nästan var femte meter behöver inte heller sträckan vara 
särskilt lång, vi gick i snitt 1,5 km. I all sin enkelhet så är artvandringarna väldigt uppskattade av både stora och 
små, nyfikna asfalts-trampare såväl som inbitna friluftare. Nästa sommar blir det fler upptäcktsfärder i skogen.

Stick & brinn — praktiska tips för livet på färd

Börja 
guida i 

Naturen 
Det vi inte känner till, saknar vi inte. I en värld där art-analfabetism och avskärmning 
från naturen bidrar till ekosystemhaverier, är det allt viktigare att fler får kunskap om 
naturen. En av de bästa vägarna till att tillgängliggöra naturkunskap är genom samtal i 
naturen med någon som kan. 

A T T VA R A N A T U R G U I D E Ä R roligt. Det innebär att du skapar förut-
sättningar för andra människor att uppleva och lära sig mer om natu-
ren på ett tryggt och säkert sätt. Som professionell guide omfattar det 
en hel rad ansvar och saker att ha i åtanke, men många proffstips har 
även den som guidar ideellt nytta av.

Förberedelser
Vad vill du dela med dig av? Älskar du fåglar, träd, geologi, kulturhis-
toria eller särskilda friluftsfärdigheter? Att välja något som du brinner 
för är vitalt för en bra tur, entusiasm är oerhört smittsamt.

Vart ska ni vara och vad gäller för det området? Allemansrätten 
omfattar inte organiserade turer. Ska du guida på privat mark, så kon-
takta markägare och beskriv tydligt vad du vill göra, i vilken omfatt-

ning och när. Rör ni er i skyddad natur så kontaktar du förvaltaren av 
reservatet/nationalparken. Oftast är det inga problem så länge ni har 
en dialog i god ton. De ansvariga för området har dessutom ofta koll 
på både intressanta platser och områden att undvika, så som känsliga 
häckningsplatser etc.

Besök området själv, gärna flera gånger vid olika tidpunkt på 
dygnet och året. Genuin platskännedom ger djup till det du vill be-
rätta. I de fall området ligger långt bort så läs på, prata med folk som 
varit där och kom gärna några timmar innan turen för att hinna landa 
och reka.

Vill jag samarbeta med någon? Kanske lokala caféet vill vara med 
och sälja fika? Eller vet du någon som kompletterar dig kunskapsmäs-
sigt att guida tillsammans med? Eller finns det en förening som kan 

TEXT: LOVISA LARSSON FOTO: ERIK STORMARK
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Kultur

Manifestation till 
Moder Jords försvar 
Den här platsen är viktig för den tu-
senåriga rennäringen och här finns aldrig 
kalavverkad gammelskog. Ändå är 
den hotad av ett tilltänkt gruvdistrikt. 
I december 2016 genomfördes en ma-
nifestation för att avsluta  skövlingen 
av Moder Jord i Gállok, Jokkmokk. 
Bilderna spreds som en påminnelse om 
vilka värden som står på spel här, och 
om allt som sker som skadar naturen. 
Lokalbefolkning, aktivister och repre-
sentanter från ursprungsfolk i Sapmi 
och Nordamerika var samlade. Genom 
att träffas på riktigt i skogen knöts 
kontakter och samlades kraft för fortsatt 
försvar av jordens alla levande varelser.
Text och bild: Mose Agestam

Naturens rättigheter: När lagen ger fred med 
jorden. Ekopedagogisk inspiration för hållbar 
samhällstransformation

Av Nikolas Berg, Ingrid Berg och Martin 
Hultman
Roos Tegner förlag. 2019.

H U R S K U L L E VÅ R T TÄ N K A N D E ,  våra värderingar, våra samhällen och 
världen förändras om vi gav jorden rättigheter? I nummer 8 av Väg-
löst skrev Henrik Hallgren om Naturens rättigheter.* Nu finns en ny-
utgiven och gedigen, svensk bok i ämnet skriven av ekopedagogerna 
Nikolas och Ingrid Berg och forskaren Martin Hultman.

Tanken om att ge naturen rättigheter kan verka absurd och flum-
mig, men vid närmare eftertanke är det ett förhållningssätt som av 
nödvändighet präglat större delen av vår existens på jorden. De 
juridiska rättigheter vi har idag har många gånger utvidgats till att 
omfatta nya grupper, kvinnor, ursprungsfolk, förslavade människor, 
barn o.s.v. Grupper som kämpat för att rättigheterna ska omfatta även 
dem. Och på samma sätt som slaveriet upphörde först efter att det 
kriminaliserats, efter många tidigare försök att reglera det till exem-
pel genom marknadsbaserade lösningar, välformulerade deklarationer 
och fördömanden, så kanske det är ett starkare juridiskt skydd som 
till slut kan stoppa vår destruktiva utarmning av jorden? De flesta 
ifrågasatte inte slaveriet, utan såg det som en naturlig del av hur sam-
hället fungerade. På samma sätt är det djupt rotat i vår kultur att se 
naturen som en resurs för människan att nyttja och att se oss själva 
som centrum i skapelsen.

Författarna skriver: ”Vi kan slippa bli ihågkomna som de genera-
tioner som i ett kollektivt missbruksbeteende utvecklade mästerskap 
i att på kortast möjliga tid förstöra största möjliga mängd natur för 
att producera allt högre avfallsberg, något vi kallade ”utveckling” och 
mätte med BNP. I stället kan framtida generationer berätta för sina 
barn att det var vi som påbörjade läkningen av relationerna till natu-
ren, omvärlden, varandra och oss själva.”

I  K A M P E N F Ö R N A T U R E N S rättigheter blir världens urfolk förebilder 
och förkämpar. Det är i deras kulturer ett annat förhållningssätt till 
jorden hållits levande, där naturen fortsatt helgas och respekteras som 
vår moder och människorna fortsatt se sig som en självklar del i natu-
ren. Fred på jorden kräver fred med jorden. I bokens andra del lyfter 
författarna fram ekopedagogik som ett verktyg i att skapa hållbara 
relationer och en ny kultur.

Ekopedagogik vill stärka lokalsamhällen, utmana normer och kul-
turella föreställningar och vara en väg ut ur offerkänslor och maktlös-
het. Det handlar om att skapa relationer på många plan genom möten 

med naturen, världen, varandra och inte minst oss själva. I slutet av 
boken ges exempel från aktivism, kurser, utställningar, händelser och 
verksamheter där små och stora steg tagits för naturens rättigheter.

I ett samhälle där naturens rättigheter respekteras och lagstif-
tas blir en förändring en logisk följd inom många områden, allt från 
skogsbruk och jordbruk till ekonomi. Senaste åren har både Ecua-
dor och Bolivia införlivat naturens rättigheter i sin lagstiftning. Flera 
länder och städer runt om i världen, bland annat på Nya Zeeland, i 
Colombia, Indien och USA har infört rättigheter för skogar, berg, vat-
tensystem och lokalsamhällen. En universell deklaration om Moder 
Jords rättigheter har tagits fram med FN:s deklaration om de mänskli-
ga rättigheterna som förlaga.  Det finns ett mål om att ekocid, (förstö-
relse av livsmiljöer, miljömord) ska tas med i Romstadgan, som ligger 
till grund för internationella brottmålsdomstolen i Haag och likställas 
med mänsklighetens mest allvarliga brott, till exempel folkmord. 

N A T U R E N S R Ä T T I G H E T E R Ä R E N 256 sidor lång bok, skriven med 
ganska formellt språk. Den är mycket teoretisk och ingående. Ett enk-
lare språk, fler kortare, fristående texter och fler enkla, tydliga exem-
pel hade nog gjort den mer lättillgänglig. Men boken rekommenderas 
ändå varmt för den som vill fördjupa sig i ämnet. Vill du börja med 
en enklare men ändå välarbetad introduktion till ämnet eller önskar 
sprida idén till andra, t.ex. inom utbildning, rekommenderas hemsi-
dan: humannatureskola.se, där världskulturmuseet har ett pedagogiskt 
material på temat. 

* Alla våra utgivna nummer finns att läsa på vår hemsida vaglost.se om du 
till exempel blev nyfiken på att läsa Henrik Hallgrens artikel i Väglöst nr 8.

Ekologik: 100 enkla sätt att leva hållbart.
Av Johan Tell
Max Ström förlag. 2018.

PÅ M Å N G A S Ä T T Ä R Ekologik en uppdaterad och upphottad version 
av den tidigare titeln ”100 sätt att rädda världen”. I fem tydliga avsnitt 
om: prylar, mat, energi, kemi och att maximera tillvaron, ges tips på 
hur vi som individer kan leva mer hållbart. Med ett lättillgängligt språk 
som bär glimten i ögat, lotsas läsaren genom miljömärkningar, olika 
bränsleförbrukning vid transport, husgeråd av trä, hängmattor och 
pannkaksmåndagar. Det är en rolig, handfast och inspirerande läs-
ning. En del gammal skåpmat för den som varit miljömedveten ett 
tag, men också några cyniska överraskningar. Tell trycker bland annat 
på att klimatet i sig saknar moral, exempelvis att klimatmässigt är det 
bättre med trångbodda broilerhöns istället för lanthöns som går fritt 
och pickar ute, men självklart är det sämre för hönsen. Så vi männ-
iskor får ofta kompromissa eller välja mellan två dåliga alternativ. Sen 
tar han upp en del oväntade jämförelser, som att en stor hund har 
samma årliga klimatpåverkan som en stadsjeep. 

Det jag saknar i boken är tips angående bevarandet av gammel-
skog och idén om Naturens rättigheter. Tell redogör för flygets bio-
bränslen från skog, men nämner varken utsläppen som sker i sam-
band med produktion av dessa eller att det dröjer ett drygt halvsekel 
tills den nyligen uppvuxna skogen neutraliserat tidigare utsläpp. Även 
om det mer än en gång lyfts att vi inte kan köpa oss ur klimatkrisen så 

daltar boken med västvärldens ohållbara sätt att leva och gjuter idén 
om att individen kan rädda planeten med enkla vardagshandlingar. 
Samtidigt behöver vi leva som vi lär och alla dessa små val ger oss 
hopp och kraft att fortsätta kämpa tillsammans för en bättre värld. 
När tankarna på klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald 
känns helt övermäktiga, finns ändå en trygghet i att steka pannkakor 
varje måndag eller cykla till jobbet. Men ska vi rädda världen på rik-
tigt, är det viktigt att vi inte stannar vid sopsortering och tygkassar. 

Naturens rättigheter
TEXT: ALMA BÅGEFALK

Ekologik
TEXT: LOVISA LARSSON
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FärdminneFärdminne
V I  B Ö R J A R G Å .  Först är det granskog. Jag njuter av den första kåsan 
fjällbäcksvatten. Det är något med fjällvatten som får det att pirra lite 
i magen. Jag vet inte varför det gör mig så lycklig, men kanske har 
det att göra med kontrasten mot all miljöförstörelse i världen och 
allt vatten som är nedsmutsat av oss människor. Att då få dricka det 
renaste vatten som finns är en lycka i sig. Det kanske ger hopp om vår 
kära jord på något vis.

När vi kommer ur granskogen upp bland fjällbjörkarna blir vi alla 
tre lika glada. Inte bara för att myggen skingras, utan också för den 
fantastiska utsikten. Snart har vi nått hela vägen upp på Prinskullen 
och kalfjället. Här bestämmer vi oss för att det är dags för att laga 
lunch.

Vi tänder spritköket. Kokar upp vatten. Förkokt ris hittade jag i 
affären och riset blir jättegott tillsammans med torkad svamp, gräslök, 
buljongtärning, peppar, timjan och varma koppen med svampsmak 
– en krämig risotto med en ordentlig klick smör, pecorino-ost och 
pinjenötter på toppen. Jag tycker det smakar perfekt. Det är konstigt 
det där. Men att ha vandrat en halv dag med tung packning och att 
ha den finaste utsikten på väldigt länge förstärker nog alla smakupp-
levelser minst till gånger tio. Kurret i magen tystnar förnöjt efter att 
jag ätit mer än jag brukar för att bli mätt. Det är viktigt att äta mycket 
när en friluftar!

Det är lite molnigt och blåsigt men inte så blåsigt att det blir för 
kallt, utan bara lagom kallt. Jag har vandrat i strålande sol och 25 
grader fullt med flygfän och jag har vandrat i regn och iskall blåst. Jag 
har vandrat på natten och jag har vandrat magsjuk. Molnigt och lagom 
blåsigt är det absolut perfekta vandringsvädret. På kvällen, vid nioti-
den, kommer vi fram till en gullig liten fjällsjö. Vi bestämmer oss för 
att slå läger där. På marken är det fullt med lämmelbajs. Vi diskute-
rar eventuell risk för sorkfeber och magsjuka och kommer fram till 
att risken är tillräckligt liten. Fjällsjövattnet smakar lika gott som från 
bäcken. Jag undrar om det finns en gräns för hur mycket en faktiskt 
kan njuta av att dricka vatten från fjället, innan en tar det för givet.

Nu är det dags för min systers maträtt. Hon har ordnat med tacos. 
Vi värmer minibröden på spritköket tills de fluffar upp sig. Sedan är 
det dags för monteringen: tacofärs, den färska gurkan, lite ajvar som 
fick följa med eftersom den lilla flaskan verkade så praktisk, rostad 
lök och så tacochips lite grovt smulade över. Där och då är det för-
stås den godaste tacosen jag någonsin ätit! Fjällsjön som gör oss säll-
skap bidrar med sitt till den goda stämningen.

Nästa gång är det dags för den andra lunchen på vår vandring. Vi 
har sådan tur att ett gäng renar lägger sig tillrätta bara femtio meter 
ifrån oss. Friterad tofu blandas nu ner i en nudelsoppa som alltsam-
mans smakar ljuvligt ihop med rostad lök på toppen.

Efter nästa strapats har vi hittat ett stenigt berg att slå läger vid. 
För att ta oss dit fick vi först vada alldeles intill snö och is, för att 
därefter göra en 400 meters stigning med full packning genom snöig 
och stenig terräng. Det är lite magiskt hur det går till egentligen, hur 
en enkel pasta-pesto med solroskärnor på toppen då helt utan vidare 
förvandlas till det godaste och mest smakrika man kan förställa sig 
just då. Trots kylan som tränger sig in djupt inpå händerna och regnet 
i luften så njuter jag återigen. Njuter av att få frilufta ihop med de 
bästa storasyskonen i världen.  

Kulinarisk kärlek på fjället
TEXT OCH FOTO: MIRJAM WALDÉN

D E T Ä R T I S DA G D E N andra juli. Jag är inne på min andra semesterdag 
av de två veckornas semester jag tagit från sjuksköterskejobbet. Jag 
ska möta upp min storebror, Arvid, på centralen i Stockholm. Staden 
är extra bullrig och det känns som att det är ombyggnationer var man 
än går. Trafiken och människorna gör mig stressad. Vi ska ta natt-
tåget till Boden och buss till Kvikkjokk, som ligger lite nordväst om 
Jokkmokk. Där ska vi möta vår syster, Amalia, och påbörja vår fyra-
dagarsvandring. Bäddarna på nattåget är mjuka och ser inbjudande 
och mysiga ut med kudde, filt och lakan. Emellanåt är det fantastisk 
utsikt från tåget. Jag plockar fram min bok och lutar mig tillbaka för 
att njuta av att vi är på väg.

Det var länge sedan jag befann mig så långt norrut. Min senaste 
fjällvandring (2016) innefattade den otroliga vildmarken kring sjön 
Balvatnet i Norge och en toppbestigning på berget med samma namn 
som föreningen jag är ordförande för nu, Argaladei. Jag tänker på att 
tre år egentligen är alldeles för lång tid. Att få uppleva fjällen varje år 
vore utan tvekan det bästa för själen och hälsan.

Så är vi äntligen framme. Vi sitter i solskenet och plockar med 
maten. Vi har turen att ha föräldrar som mer än gärna torkar mat. De 
har ett stort förråd där jag norpat både det ena och det andra. Tor-

kade trattkantareller, gräslök, äpplen, tomater, blåbär och plommon. 
Vi har smör och olivolja så det räcker och inte kommer behöva snålas. 
Min syster och jag är mer än överens om att fett i maten är mycket 
viktigt för att det ska bli godare och för att en ska bli ordentligt mätt, 
något vi konstaterar vid flertalet tillfällen.

Vi tar det lugnt första dagen. Jag tänker på pappa som är morgon-
människa och alltid är den som lagar gröt och kokar kaffe tidigt innan 
alla andra hunnit vakna, oavsett väder. Han skulle nog bli frustrerad 
på oss nu om han visste att vi sov till halv elva och inte kom iväg 
förrän vid 13. Nåväl, nu är det vår syskonkonstellation som bestäm-
mer och då är det inte så noga med tiderna.

Först får vi åka båt över Kvikkjokks vackra vatten, ett helt otroligt 
deltalandskap. Därefter påbörjar vi äntligen vår vandring. Fjällgodiset 
är med oss. Den klassiska blandningen med jordnötter, russin och 
choklad i påsar noggrant ransonerat en påse per dag. Dessutom kola-
kakor som jag bakat och tagit med. Under resans gång äter jag nog 
mer än dubbelt så mycket kakor som mina syskon gemensamt, men 
jag tror vi alla tre är rörande överens om att jag behöver mer kakor för 
att hålla humöret i schack.
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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 145-4644 

eller

betala till Swish-nr:
123 537 03 41.

Märk betalningen med 
namn och adress. 

Ryms inte adressen? 
Komplettera med ett mail till

redaktionen@vaglost.se.

Filmtips
”Varför är vi så lojala emot ett system som vi alla kan se är 
så destruktivt? På samma sätt som jag inte kan lyfta stolen 
som jag nu sitter på, så kan vi inte heller skapa ett nytt system 
så länge vi är så beroende av det system vi befinner oss i. 
På samma sätt som jag måste lyfta mig lite grann för att 
kunna flytta den här stolen, så måste vi bort från den globala 
marknaden, vi måste börja producera saker själva och börja 
bygga upp alternativa strukturer och sätt att göra saker på, så 
att vi minskar vårt beroende, men också vår lojalitet. Jag tror 
att det är först då, som vi kommer kunna se lösningarna och 
vad alternativen är.” Så säger David Jonstad i filmen ”Leva 
inom planetgränserna, del 1 - Ett jordat liv” (som finns att se 
på Youtube). I filmen tas den grundläggande problematiken 
i vår moderna civilisation upp, så som tillväxtekonomi, 
klimatkris, orättvis resursfördelning och massutrotning. 
Men här ges också plats åt nya potentiella lösningar. I del 
2 (som släpps inom kort) är temat Agroforestry. Den som 
vill fördjupa sig kan med fördel läsa David Jonstads böcker 
”Kollaps” och ”Jordad”.

Nyårslöfte?
Äventyren kan finnas långt borta, eller nära. De kan nås med flyg, eller med 
andra mycket mer klimatsmarta färdmedel. Facebook-kampanjen Flygfritt 2020 
har startat med ambitionen att visa både varandra och andra att det finns många 
som är beredda att välja bort flyget. Det är en kampanj för att inspirera och sätta 
press på flygresenärer och politiker. De som anmäler sig till eventet lovar att 
hålla sig på jorden hela 2020, men löftet blir bara bindande om eventet kommer 
upp i 100 000 deltagare innan tolvslaget på nyårsafton. Naturligtvis går det bra 
att skippa flyget ändå.

Facebook.com/vihallerosspajorden

Den inre skogen
– är en dokumentär där vi följer konstnärer 
och aktivisters tankar om naturens plats inom 
oss och om allt levandes rätt att leva för sin 
egen skull. Det är en finstämd, sorglig, stark 
och vacker timma framför skärmen. ”Den 
inre skogen” kan ses på Svtplay fram till den 
27/5-2020.

Tankar 
på tågsemester?

Att ta tåget ut i Europa är inte alls så enkelt 
som det borde vara. Men projektet blir betydligt 

mer hanterbart om en börjar med att läsa in sig på www.
tagsemester.nu. Där finns information om var du kan boka 

biljetter, om vilka resebyråer som kan hjälpa till, om vilka tåg-
sträckor som är de vackraste och olika användbara länkar.

En annan informativ sida är www.showmethejourney.com, där du 
t.ex. kan leta reda på information om hur det funkar att ta med 
cykeln på tåget i olika länder.

Tågsemester.nu ligger också bakom Facebook-sidan Tågse-
mester där det går att slänga ut vilken fråga som helst 

om tåg i Europa och få svar. Ett av alla fina 
exempel på när folk hjälps åt och delar 

med sig av det de gillar!

Stuor Muorkke/Stora Sjöfallet

Porten till världsarvet Laponia

NATURUM LAPONIA 

UTSTÄLLNING • GUIDNING • BARNAKTIVITETER
SAMISKT VISTE • FILMER • CAFÉ

 +46 (0)973-220 20 • naturum@laponia.nu • www.laponia.nu 
#naturumlaponia #laponiaworldheritage
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EN DEL AV REGION VÄSTERNORRLAND

LÄKEVÄXTER
En bred kurs för dig som vill få både teoretisk kunskap och 
praktiska erfarenheter av medicinalväxter.

Särskild kurs, distans, 50%.

Kursen syftar till att ge dig vidgade perspektiv och förståelse för 
användningen av läkeväxter. Kursen är både praktisk och teoretisk och 
kommer att ge dig en bred bas för att kunna integrera örterna i din 
vardag.
Kursinnehåll: Svensk folkmedicin, en giftfri vardag, tillverkning av 
örtprodukter, örtagårdens örter, svenska vilda örter, eteriska oljor - i 
teori och praktik, matlagning av vilda växter, örter som påverkar psyket 
(bodymind herbalism).
Sista ansökningsdag: 15 maj 2020. Kursstart 24 aug 2020.
Ansök på www.hola.se

EN DEL AV REGION VÄSTERNORRLAND

EKOBRUK
En bred kurs för dig som strävar efter självhushållning och vill 
kunna leva och må bra med mindre lönearbete.
Särskild kurs, distans, 50%.

Tredagarsträffar varje månad som innehåller studiebesök, erfarenhets-
utbyten och lektioner. Vi följer årstiderna. Mellan månadsträffarna 
praktiserar du hemma, håller kontakt och utbyter erfarenheter på 
distans.

Kursinnehåll: Ekologisk uthållighet, skog, frukt- och grönsaksodling, 
djur, livsmedel, ta tillvara, förädla, hantverk och reparation, byggande 
och energi.

Sista ansökningsdag: 15 maj 2020. Kursstart 24 aug 2020.
Ansök på www.hola.se

”Jag har slutat 
acceptera det jag 
inte kan förändra. 
Jag förändrar det 
jag inte kan accep-
tera.” 
Angela Davis, amerikansk feminist 
och människorättsaktivist



I  D E T U P P S K RU VA D E M E D I E K L I M A T E T kring i stort sett allting 
är det svårt att få en bild av vad klimatförändringarna faktiskt kan 
innebära för oss som privatpersoner. Det är lätt att tala om vär-
meböljor, översvämningar, förorenat dricksvatten eller missväxt, 
men vad innebär det egentligen för oss och hur kan vi förbereda 
oss för det?

I prepperkretsar, alltså bland de som verkligen går in för 
att förbereda sig för en katastrof, är ofta prylarna i fokus. Det 
diskuteras saker som vilken kniv som är bäst i vildmarksliv och 
vilken bil som bäst kan ta en till sin Bug Out Location – alltså en 
avlägsen stuga på landet där det i större utsträckning går att vara 
självförsörjande. Det fokuseras på saker som ett sätt att kunna 
konsumera sig ur krisen. Trots att det är just konsumtionen som 
har försatt oss i den prekära situationen. Synen på att kunna köpa 
sig ur kriser stämmer väl in i vårt samhälle. En sorts modernt 
avlatsbrev där vi inbillar oss att det ger oss trygghet. Men i det 
akuta läget är det inte prylar eller lager av konserver som räddar 
oss. 

I  B Ä S TA FA L L P R A TA R preppers om kunskap, men även där tror 
jag att vi riskerar i att hamna i samma typ av fälla. Kunskap är 
något som behöver underhållas och praktiseras för att det ska 
räknas. Att i teorin veta hur du gör upp eld, innebär inte att du 
kan göra upp eld. Särskilt inte i svårare förhållanden. Att aktivt 
vara ute och träna på att leva enklare tror jag faktiskt gör dig mer 
resilient. Inte för att du nödvändigtvis bör söka dig till skogen i 
en kris, utan för att du håller igång kunskaper om att laga mat 
utan el, att hantera mörker utan lampknapp och att lära sig im-
provisera utifrån vad situationen ger dig.  

En faktor som är viktig i verkliga överlevnadssituationer har 
visat sig vara gemenskap. När vi pratar om människors grundbe-
hov brukar inte gemenskap komma upp, men frågan är om det 
inte borde klassas som ett grundläggande kriterium för att vara 
människa. Det finns saker att lära sig kring detta - att veta hur en 
grupp fungerar, att kunna organisera och se till att alla människor 

i gruppen fyller en funktion. Bara en så enkel sak som att känna 
sina grannar tror jag är ett av de bästa sätten att förbereda sig på, 
såväl fysiskt som psykologiskt. Vi människor är dåliga på att han-
tera kriser ensamma. Vi behöver andra för stöd och bekräftelse 
på situationen, och också för att orka kämpa vidare.

D E N E N S K I L DA M Ä N N I S K A N B E H ÖV E R bygga upp psykologisk 
resiliens. Det innebär att skapa förutsättningar för att tackla oför-
utsedda situationer och motgångar i livet. Det gäller inte bara 
alla jobbiga situationer som uppstår i livet utan också kommande 
materiella påfrestningar och klimatångest. Psykologisk resiliens 
är inte ett personlighetsdrag, det involverar tankar, känslor och 
handlingar som kan läras och utvecklas hos alla människor. Det 
handlar bland annat om att ha goda relationer till vänner och/
eller familj, att se att vissa saker inte går att påverka och att foku-
sera på det du faktisk kan förändra. Att kunna sätta upp rimliga 
mål, kunna tänka långsiktigt och placera problem i en större kon-
text. Men också att regelbundet träna fysiskt och vara uppmärk-
sam på sina känslor. 

Men det bästa sättet att förbereda sig för framtidens utma-
ningar och katastrofer är att organisera sig för att se till att kli-
matförändringarna blir så små som möjligt. Praktiskt nog är det 
också organiseringen som leder till att mildra de individuella kon-
sekvenserna av en klimatkollaps. Misströsta inte – organisera er!

Herman Geijer är författare, föreläsare och 
folkbildare. Han skriver om kriser med zombien 
som inramning. Läs mer av Herman Geijer på www.
zombieoverlevnad.se eller lyssna på podden Beredsam.

Krönika

Tillsammans är vi 
starkare
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