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Agulhasströmmen förflyttar 
havsvattnet längs Sydafrikas östkust 
i upp till fyra knop. Med hisnande 
fart och fullt fokus korsade jag den 
longitud där jag startade min jorden 
runt-segling, tre år tidigare.
TEXT: LINDA LINDENAU 
FOTO: LASSE ERMALM
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Jämställdhet? 
Ja tack!
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Linnéa Skog
Linnéa är kulturvetaren som trivs 
bäst när det inte är alltför långt 
till nästa tur. Finns det snö är 
turskidorna alltid redo och längtan 
till fjällen stiger när tågbiljetterna 
är säkrade för säsongen. På som-
maren paddlar hon gärna i sin 
fältkajak från dåvarande DDR. 
Genom den spännbara duken 
känner man vattnets rörelser på 
ett sätt som inte kan jämföras med 
något annat! Hon brinner för ett 
jämställt friluftsliv och har i det 
här numret hjälpt till med texterna 
till Aktuellt.

Erik Stormark
Den självklara kärleken till 
skogen och fjällen har följt 
med Erik sedan hen var liten. 
Genom åren har hen hunnit 
med det mesta; paddlat, ridit, 
åkt skidor och kört hundspann. 
Vandringen och klättringen 
är dock vad hen ständigt 
återvänder till. Erik vantrivs i 
städer och älskar att gå stiglöst. 
Till vardags försörjer hen sig 
som kock och bor vid vägs ände, 
långt inne i Tivedsskogarna. 
I detta nummer har Erik 
skrivit om hur du kan undvika 
ojämställda fallgropar på färd.

H Ä R S TÅ R D U O C H J A G  i det nya, fast samma som 
igår. Så lyder en rad i en sång en vän till mig har 
skrivit. Den återkommer jag till då och då, för när 
livet lunkar vidare är det alltid så att det gamla 
finns kvar, men förändringen är också ständigt 
närvarande. 

Vårt förra nummer handlade om att rädda 
världen. Känslan var att vi hade valt ett högst ak-
tuellt tema när skolstrejker och annat pågick både 
lokalt och globalt. Vi hade också valt ett tema som 
vi omöjligt kan säga inte berör oss. Även detta 
nummer kommer ut i en tid när det inte går att 
dölja hur sammankopplade vi alla är med vår om-
givning. Skolstrejkerna finns kvar våren 2020, men 
de är istället digitala. Covid-19-pandemin visar 
återigen att de val vi och andra gör idag påverkar 
här och nu, men även framöver. 

Detta nummer har tema jämställdhet. Om vi 
själva funderar på våra egna val inom friluftslivet 
kanske vi kan förändra här och nu, och framöver. 
Vilka begränsningar har jag satt upp i mitt sinne 
för vem som ”ska” göra vad i naturen? Kanske 
kan jag själv bli mindre dömande gentemot både 
mig själv och andra, om jag bara tar mig tid att 
fundera. En artikel i detta nummer som fått mig 
att reflektera lite mer är den där Linnéa delar några 
erfarenheter av att vara kvinna och fjällguide, som 
du hittar på sida 16.

För många har naturen blivit en tillflykt i Co-
vid-19-kaoset. Något normalt i det onormala. Vi 

är gäster i den och vi behöver anpassa oss efter 
den – inte tvärtom. Naturen är också fantastisk 
på det sätt att den inte dömer vem som är i den. 
Den ger inga särskilda fördelar till den som vistas 
i den utifrån yttre faktorer och attribut. Naturen 
är heller ingen tävling. En del tycker att en enkel 
promenad på stigen duger utmärkt, och andra 
vill springa ultramaraton på en bergstopp. Karin 
sätter vackert fingret på det i sin text under rub-
riken “Vem är trygg i skogen?” i detta nummer. 
Naturen dömer inte, så varför ska vi göra det? 

Vi kan ställa om. Tiden vi lever i har visat det 
om och om igen. Omställningarna blir som mest 
uppenbara för dem som har varit isolerade från 
dem och återkommer som till en annan värld. 
Som gänget i färdreportaget, som var ute och 
paddlade hela sommaren 2018 och kom tillbaka 
till nyheten att Sverige stod i brand. Eller Väglösts 
redaktionsmedlem Katinka, som var isolerad på 
yoga-retreat i tre månader nu i våras och återvän-
de till en värld i lock-down. Till och med ordet, 
som tidigare kändes främmande, har nu blivit helt 
normaliserat.

Förändring är oundvikligt, men vi kan styra 
den. För att nå omställning, i alla frågor, behöver 
vi en ny inställning. Inställningen börjar inom oss 
och den färden kan både du och jag styra.

TEXT: ELLINOR HEGART

Väglöst #15 Medarbetare

Hur farligt 
kan det vara?

Framsida
Ur drömmen om att segla 
jorden runt föddes en spontan-
seglats tur och retur till Läsö en
tidig hösthelg. Vi ville känna in 
känslan av nattsegling, navige-
ring på öppet hav och samarbe-
tet mellan tre kvinnor ombord. 
Vi fick allt och mer därtill. 
Det råder inga tvivel om att vi 
fortfarande vill, och förhopp-
ningsvis kommer, oceansegla 
med kvinnlig besättning.
Foto: Frida Klingberg

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.

E N VA R M ,  S O L I G S O M M A R DA G kan snart bli för-
bytt till ovädersdag. Åskan och blixten är oberäk-
neliga väderfenomen. Att befinna sig i en kanot 
i närheten av en segelbåt är ingen säkerhetsga-
ranti. Blixten letar nämligen inte kilometervis 
efter högsta punkten, utan kan slå ner i eller nära 
kanoten. Några millimeter bordläggning skyddar 
inte mot ström från vattnet oavsett material. I 
sötvatten sprider sig elektriciteten i vattenytan 
långa sträckor från nedslaget. I bräckt eller salt 
vatten går blixten rätt ner till botten. Enligt en 
amerikansk studie från 2019 sker 62 % av död-
liga åskolyckor i samband med fritidsaktiviteter 
och 35 % av dessa i, på, eller i närheten av, vatten. 
Men därtill bör en ha i åtanke att studien baseras 
på 396 fall mellan 2006 och 2018, det är ca 30 fall 
om året - i USA. Sannolikheten att bli träffad av 
blixten ute är ungefär lika liten som att vinna på 
lotto. Frågan blir snarare: är det verkligen värt 
risken? 

Så vad gör en? Gällande paddelturen - vänta 
en stund. Åska går i regel över på en timme eller 

två. Undvik höjder, höga blöta klippblock, stora 
öppna ytor, ensliga höga träd, stängsel, järnvägs-
spår, metallräcken, elledningar, fuktiga sänkor, 
vattendrag, sjöar, hav och stränder. Är åskan 
precis över dig, är tält med metallbågar också en 
dålig idé. Enligt expertisen är det bäst att sitta 
hopkrupen på ett liggunderlag, som isolerar 
från markströmmen, alternativt befinna sig i en 
bil med kaross av metall - utan att luta sig mot 
dörren! Eller, allra säkrast, inomhus - men det 
blir ju svårt på färd. 

Sammanfattningsvis, det är onödigt att 
ägna massa energi åt att vara rädd för åska och 
blixtnedslag. Däremot behöver dessa fenomen 
behandlas med respekt och stor försiktighet. 
Rädsla för oväder är ofta grundat i rädsla för 
obekvämlighet, ovisshet eller döden. Någon-
stans här börjar det bli dags att fundera på ens 
eget förhållningssätt till dessa tre.

TEXT OCH BILD: LOVISA LARSSON
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äventyrerska

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

Färdreportage

efter en tidig

O M V I  H A R G J O R T den här färden bara för att få se det här, så var det 
värt allt slit. Vi ligger i tystnad på en liten gräsbeklädd täppa på en 
bergsrygg i Arjeplogsfjällen. Det är sent på natten och solen är på väg 
ner bakom fjällryggarna i nordväst. Tuvullen viker sig i vinden för att 
snart åter fjädras upp. En fiskmås seglar upp strax ovanför oss som 
för att kolla in vilka vi är och nere i dalen, där vi har vårt läger, vadar 
en älg tvärs över den kalla strömmen i Sieldutjåkkå, omedveten om att 
den blir studerad från långt håll.

Vi känner att det är en alldeles särskild stund, ensamma och ett 
med den stora fjällvärlden omkring oss. Solen försvinner sakta bakom 
fjällen i en makalös färgprakt. Våra trötta kroppar gör oss påminda 
om att det är väl efter läggdags. Men så dyker solen upp igen bakom 
ett berg. Som återuppstånden för att vi inte skall glömma hur vacker 
den kan vara. Så försvinner den en andra gång bakom nästa fjäll. Om 
det gick att frysa tiden och bara vara i den här stunden. Hur många har 
sett solen gå ner två gånger under samma afton?

Vinden gör ett nytt lekfullt försök att blåsa omkull gräset omkring 
oss och nyper oss i kinderna. Morgonen stundar och det är dags att 
röra sig ner mot tipin för att få några timmars sömn innan vi fortsät-
ter uppströms. 

Nästan ett sekel senare paddlar David 
och hans färdkamrater samma sträcka 
som Elsa Svartengren en gång gjorde. 
Hon var en pionjär inom friluftslivet och 
mycket har förändrats sedan dess. Det 
här är berättelsen om en sex veckor lång 
färd där en hel del också är sig likt, där 
och då, mitt ute i äventyret.
TEXT: DAVID MÖLLER
FOTO: JOHANNES LILJESON

i kölvattnet
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VÅ R E X P E D I T I O N S FÄ R D är en nästan osannolik berättelse om hur en 
med enkla medel, lite tur och mycket samlad erfarenhet kan genom-
föra en långfärd som vi kommer att minnas tills vi slutligen skiljs från 
jordelivet. Hur en kan bli så insvept av vår värld omkring oss att vi 
inget hellre önskar än att få stanna kvar - bara en liten stund till - i 
detta under. 

Under hösten 2017 började en tanke att gro på att genomföra en 
färd i Arjeplogsfjällen hos Silja-Marit, Amanda och Johannes, men 
inte förrän sent i maj våren därpå anslöt Radvile och undertecknad 
vilket gjorde gruppen komplett. Då gruppens ambition var att ge sig 
av redan i juli återstod endast en månad av planering och förberedel-
ser innan avfärd. Vanligtvis när det kommer till långa färder är det år 
av planering och drömmar som ligger bakom själva färden. Således är 
en väl förberedd på det stundande uppfyllandet av denna dröm, vilket 
både är förnuftigt och riktigt för en lång färd. Vi hade alla drömt om 
detta, men uppfyllandet kom snarare än vi hade trott.

Förberedelseveckan är kanske den mest intensiva vecka vi har 
upplevt. Vi lagade och packade utrustningen som vi skulle ha med 

oss, som vi hade fått låna av skolan: kanoter, kanotsäckar, köksutrust-
ning och första hjälpen med mera. Vi tillagade och torkade mat i stora 
mängder. Felmarginalerna var små, maten var tvungen att torka rätt 
för att hålla i sex veckor och det behövde ske under denna vecka. På 
kvällarna kunde vi ta hand om vår personliga packning. Det blev inte 
många timmars sömn för oss. Men vi hade tur också, vi hade lyckats 
ordna med lån av en bil samt släp med kanotställ under denna månad 
och hjälp med transporter i Arjeplog. 

Vi får vara tacksamma att vi fungerade som grupp trots att alla 
inte kände varandra så väl. Vi hade ett högt tempo under förberedel-
serna. Hade vi haft mer tid hade vi kunnat ta det lugnare och haft mer 
tid att lära känna varandra. Det kan också vara ansträngande att inte 
ha tid för sig själv i en grupp med helt okända. Dock sammanförde 
detta oss som grupp, vi lärde oss att arbeta tillsammans och motivera 
varandra, vilket hjälpte oss när färdandet blev tungt.

Efter närmare arton timmars bilfärd mot midnattssolens land i 
vår tungt lastade Toyota Tercel “Blenda”, kom vi så fram till Arjeplog. 
Här låg vi nu alla fem, helt utslagna en tidig morgon i juli på en sand-
strand vid Hornavan och sov. Om ett par timmar skulle vi upp och 
köra maten för nästan fem veckor till vår kommande depå uppströms 
vid en camping nära Vuoggatjålme och sedan lämna bilen vid vår slut-
destination: Örnvik vid Tjeggelvas. 

S J Ö N L I G G E R S T I L L A .  Sanden raspar försiktigt under oss i kanotdu-
ken av bomullsväv när vi skjuter ut från stranden och långsamt glider 
ut i det kalla vattnet. Här är vi nu ensamma som grupp och i sex 
veckor framåt finns det inget annat än vi och naturen omkring oss. 
Det är en obeskrivlig frihet.

Vi var inte de första som paddlat denna sträcka. När vi bestämde 
oss för att göra denna tur fann vi inspiration i en bok som skrevs för 
nästan hundra år sedan. ”Med tält och kanot - sex veckor i midnatts-
solens land” skrevs av journalisten Elsa Svartengren, född Wideblom 
1926, och beskriver hur författaren tillsammans med dennes vän Cissi 
och deras guide ”Skepparn” (Lektor Hilding Svartengren) färdades på 
dessa vatten. Deras tur hade som utgångspunkt Avaviken i Storavan 
för att slå en lov runt Sulitjelma i Norge och sedan återvända till Ava-
viken. Det var i friluftslivets tidiga dagar som ditintills varit dominerat 
av män och överklassen. Boken gav oss en möjlighet att undersöka 
hur livsmiljöer, naturen samt friluftslivet hade förändrats under när-
mare ett sekel. Genom att följa Elsa, Cissi och Skepparns färd paral-
lellt med vår egen kunde vi se hur den stundom var annorlunda och 
stundvis påfallande lik. Vidare var Elsa också engagerad i kretsarna 
kring Fogelstadgruppen, som bildade kvinnliga medborgarskolan vid 
Fogelstad 1925. Skolans målsättning var bland annat att utbilda kvin-
nor så att de skulle kunna tillvarata sina medborgerliga rättigheter. I 
boken läste vi om hur Elsa funderar kring förväntningar och rollför-
delning; Skepparn var den som bar tung packning, medan Cissi och 
Elsa fick lov att bädda för natten med granris och laga maten. Under 
färden blir Skepparn även tillfrågad om dessa “byxtöser” voro hans 
döttrar, varvid Elsa noterar “Måste man alltid vara gift eller släkt eller 
på annat sätt av Herran utsedd, för att man skall kunna få lov att till-
sammans njuta av hans “dejlige jord?” Ja, jag bara frågar”. Vår grupp 

bestod av hälften kvinnor och hälften män som färdades på lika vill-
kor och som hade lika stor erfarenhet av friluftsliv, varpå även rutiner 
och arbeten fördelades lika.

F Ö R S TA DA G E N PÅ H O R N AVA N och endast en stilla krusning på sjön, 
värmen var påtaglig. Vi hade lagt kursen för vårt första läger mot 
en liten ö längs västra sidan av sjön som kallas för Njorokholmen. 
Bakom oss stod en tjock rökplym från en skogsbrand. Vi skulle inte 
förrän långt senare få veta att denna sommar skulle bli den då hela 
Sverige stod i brand. 

Under förmiddagen nästa morgon hade vinden vänt och vi för-
stod rätt snart att vi var inblåsta. Det finns inte mycket att göra mot 
stora vågor i en öppen kanot med tung packning. Vi fick helt enkelt 
stanna på land och underhålla oss med läsning och täljning den dagen. 
Frustrerande när vi fortfarande såg kyrktuppen i Arjeplog över träd-
topparna. Vi led motvind likt våra föregångare hundra år tidigare, och 
kämpade oss framåt i vågorna och parerade förrädiska stenar. Efter 
tio kämpiga dagar med en blandning av hård motvind och stekande 
hetta under vår paddling över Hornavan och Sädvajávrre nådde vi 
så Vuoggatjålme där vi skulle proviantera. Härifrån fortsatte vi mot 
Norge decimerade till endast fyra personer då Radvile hade en annan 
resa inplanerad. Vi gjorde kväll på en strand innan färden skulle fort-
sätta uppströms Sieldutjåkkå. Under natten hörde vi hur smålommens 

David tillagar nyfångad gädda vid Hor-
navan. Fisken nappade, men större fisk 
hade gått djupt på grund av värmen.

Silja-Marit och Amanda på Ikkesjáv-
rre strax efter ett intensivt oväder. För 
pauser i paddlingen hade vi förberett 
med kaffe och hemgjorda energikakor 
så vi kunde stanna på sjön om det 
var lugnt.
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Fakta Färden
STRÄCKA: Arjeplog - Jäckvik - Vuoggatjålme 
- Sieldutjåkkå - Ikkesjávrre - Balvatnet - 
Sulitjelma - Pieskehaure - Miekak - Örnvik 
30 mil total sträcka (ca 5 mil bärning, 22,5 
mil paddling och 2,5 mil biltransport)

DAGAR UTE: 39 dagar

EXPEDITIONSKURS: Färden genomfördes som 
en expeditionskurs vid Sjöviks folkhögskola. 
Expeditionskursen är en vidareutbildning 
för friluftsliv vid skolan. Kursen skall 
omfatta minst sex veckors färd 
utöver planering och för-
beredelser samt vara 
fri från företags-
sponsring.

arjeplog

jämrande rop ekade ut över sjön.
Denna dal var den sträcka på färden som verkligen satte sin 

prägel på oss. Här formade vi oss till bärarlaget från Sjövik. Efter 
fyra kilometers paddling i glaciärvatten kom vi till forsarna och däri-
från bar vi nästan dagligen under ett par veckor tills vi nådde Norge. 
Arbetet med att bära de dryga trehundra kilona förlade vi främst till 
de svala nätterna för att orka med. Den ena platsen i dalen var mer 
magisk än den förra. Vid ett lyft slog vi läger vid berghällar där vattnet 
och stenen hade format enorma grytor i berget. Självklart skulle det 
nu badas i dessa, även om vattnet inte ens var nära tempererat.  

Amanda stod och såg ut över den brusande forsen när plötsligt 
ett litet dunfä uppenbarade sig framför henne. När skrakens unge fick 
syn på henne pep den iväg och kastade sig rakt ut i forsen, som vi just 
bedömt skulle innebära döden för en paddlare. Amanda stod kvar 
chockad, övertygad att fågelungen blivit dräpt. Men så dök den upp 
med fyra syskon på andra sidan. Alla kilade de upp och ner på hällarna 
för att sedan kasta sig ut i forsen. En vildare bergochdalbana får en 
leta efter.

Vid Jurunjávrre bar vi förbi de mest fantastiska forsar under natt-
timmarna, men Ikkesjávrre skulle visa sig inhysa ett av färdens mer 
minnesvärda landskap. Branta fjällsidor med strilande smältvatten-

bäckar och klart djupt vatten. Ej längre komna än någon kilometer 
på sjön tornade mörka moln upp sig bakom oss och snart var ett 
stormigt oväder över oss. Trygga under tipin, som vi snabbt fått upp, 
rasade vädret snart förbi och utanför tältet ropar Silja-Marit: ”Kom ut, 
det är en trippelregnbåge!”. Vattnet utanför var helt stilla, och visst, 
där skymtade regnbågarna. Vi skyndade oss ut med kanoterna och 
snart låg vi på sjön i solen belåtna med en kaka och kopp kaffe.

V I D VÅ R T S I S TA långa lyft innan Norge läste vi om hur Elsas sällskap 
för nära hundra år sedan pausade här och lutade sin Peterborough-
kanot mot riksröset. I boken beskrev hon hur en av deras bärare, 
sonen till hotellägaren Abrahamsson i Vuoggatjålme, hade ”Dansat 
nedför sluttningen med kanoten på huvudet”. Vi var nästan på uppgi-
velsens rand när vi äntligen hittade en lämplig väg ner. Från Balvass-
dammen fick vi transporthjälp de dryga tjugo kilometer som det var 
till Loamejávrre. Vi stannade ett par dagar i Sulitjelma och besökte 
gruvmuseet och bekantade oss med trakten innan vi kände att vi ville 
ut i naturen igen. 

Vad som mötte oss vid Loamejávrre var dock en ödslig plats och 
att kalla det sjö tog emot. Sedan kraftdammen byggdes kan denna 
reservoar tömmas med hela sextio höjdmeter. Kvar blir ett lerigt mån-
landskap. I öster låg Mourkkejávrre, som vittnade om hur Loame-jáv-
rre en gång varit. När vi paddlade över denna stilla sjö, som badade i 
månljus med Sulitelmamassivet bakom oss, var vi i en annan värld. Vi 
lyfte sedan över gränsen till Pieskehaure. Som vi hade längtat efter att 
få paddla nedströms. Vi fick ändå bära en hel del mer än vi trott och många forsar var klart över vår förmåga att kunna paddla. Vi paddlade 

förbi fiskare som flugits i helikopter till fiskeläget i Miekak. En helg 
för samma kostnad som halva vår totala färdbudget och fisken nap-
pade inte ens denna sommar.

FÄ R D E N B Ö R J A D E N Ä R M A S I G slutet och det kändes i hela krop-
pen. Vi minns en skiftande natur, hur vi kämpande paddlade på stora 
fjällsjöar, lukten av skogslandskapet, det kalla vattnet, de höga, kala 
fjällryggarna. Vi såg också människans förstörande kraft. Vi minns 
de måltider vi lagade och skratten och hur vi slet för varandra med 
packningen, bemötandet från alla hjälpsamma människor vi träffade 
och vi minns alla platser som vi har upplevt tillsammans med Elsa 
Wideblom. 

Elsa skriver: “Storavan log genom tårar - kommo vi på eftermid-
dagen paddlande in i Avaviken. Gästgivargården skymtade längst där 
framme, det klack till i mitt hjärta när jag fick syn på den vita gaveln 
bland grönskan. Det var som en sista fanfar innan uppbrottet”. Innan 
de tar bilen hem beskriver hon hur hon vänder bort ansiktet från sin 
älskade kanot när hon helst av allt skulle vilja slå armarna om den och 
viska “Farväl och tack min lilla påt”.

Slutligen minns jag hur vi försökte sakta in paddeltagen när vi 
paddlade över Tjeggelvas lömska vatten. ”Vart far vi nästa gång?”, 
frågade jag gruppen och vi lovade varandra att nästa gång ses vi i 
Sibirien och minst i tio veckor. Jag funderar på vad det är som får mig 
att känna mig så hemma här. Är det en verklighetsflykt vi har varit ute 
på eller flyr vi människor från att verkligen förstå hur vi påverkar vår 
omvärld genom att inte uppleva det här? Är samhället på flykt från 
verkligheten och kan jag någonsin känna mig lika hemma i samhället 
som jag känner mig i naturen? 

Johannes och David bär kanadensare 
nära fiskeläget vid Miekak. Oftast 
behövde vi sondera terrängen väl innan 
vi hittade lämpliga vägar fram.

Amanda och Silja-Marit läser ”Med 
tält och kanot” i tipin vid gränsen till 
Norge, boken där Elsa Svartengren 
skildrar sin färd i samma område 
hundra år tidigare.

Inramningen med fjällen kring Ik-
kesjávrre. Johannes hämtar vatten för 
matlagning. Enda stället där vattnet 
var otjänligt var i Sulitjelma by där 
gruvorna och byavloppen hade förorenat 
vattnet.

Sulitjelma
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Porträtt: Gun Fransson

För femtio år sen, när kvinnorna som 
ägnade sig åt friluftsliv var få och  
äventyrliga strapatser var något som var 
förbehållet männen, tyckte Gun Fransson 
att det var helt självklart att ge sig ut på 
äventyr när det var vad hon älskade att 
göra. Sen har hon fortsatt i samma stil, 
och med full kraft tagit itu med det hon 
vill göra. Oavsett vad andra tänker om 
det.
TEXT: ALMA BÅGEFALK
BILD: NOEMI NASZARKOWSKI

E F T E R D E N K A N S K E M I L DA S T E vintern i kvinnominne, vräker vin-
terns första snö ner över småländska höglandet. Bussen jag åker med 
fastnar vid rödljusen och blir ståendes och slirar en lång, lång stund 
innan den kommer loss. Gun har fått sitta och vänta ganska länge 
på mig i sin bil, när bussen äntligen når hållplatsen i Broarp, rejält 
försenad. En stund senare sitter vi i köket i den gråmålade timmer-
stugan där Gun Fransson bor med sin man. Vi knaprar knäckebröd 
och dricker hibiskus-te från Guinea-Bissau, med elden sprakande i 
kaminen. 

Jag har aldrig tänkt att jag fört nån kvinnokamp, säger Gun. Jag 
har gjort saker av eget intresse, precis som killarna Men jag har för-
stått att genom mitt liv har jag bidragit till kampen. Jag har bidragit 
till att andra har vågat. Jag har alltid varit nyfiken och velat ge mig in 

i nya saker. Och vad jag än företagit mig har jag alltid varit väldigt 
engagerad.

Jag träffade Gun för första gången i slutet på oktober förra året, 
då jag anordnade öppet hus på Naturskolan i Bodafors. Gun kom dit 
som representant för den lokala scoutkåren. När vi vid dagens slut 
satt och pustade med kokkaffe vid elden ville samtalsämnena inte ta 
slut. Det visade sig att vi hade en massa gemensamt och jag reagerade 
på att hon gjort många saker som inte kan ha varit så vanliga för en 
kvinna i hennes generation. Något som inte verkar ha varit så lätt alla 
gånger. Men Gun är helt klart en person som har haft skinn på näsan 
och alltid har vetat vad hon vill.

–  1 9 6 6  T O G J A G steget och sökte jobb som stugvärdinna i Såmmar-
lappa. Då var jag 21 år, berättar Gun. Jag var den andra kvinnliga som 
fick jobb som det. Det var inte nådigt. Jag sattes på hårda prov. Jag 
tror inte killarna över huvud taget ifrågasattes om de kunde såga ved, 
tömma latrin och bära vatten. Men de ville godkänna att jag kunde det. 
Det var uppenbart att de inte trodde på mej. Ställde väldigt mycket 
frågor. Jag tyckte det var helt irrelevant. Men jag klarade proven.
– De sa också att det var så fruktansvärt att gå från Kvikkjokk till 
Såmmarlappa. Så mycket jokkar, strida jokkar. Du kommer inte klara 
det, sa de. 

Men det var en torr sommar och inte en droppe vatten i jokkarna. 
Med 3,5 mil att gå från Kvikkjokk, var det ändå en strapats. Dessutom 
behövde Gun själv ta med sig proviant för den två månader långa 
fjällvistelsen.
– Jag gick sju mil på tre dagar fram och tillbaka för att handla och 
transportera maten till stugan. Senare frågade folk i STF ”fick du inte 
erbjudande om att tillsyningsmannen skulle köra upp maten?”, ”Nä, 
det sa de inte.” Det var ett test. Jag hade längst av alla till min fjäll-
stuga. De hade antagligen satt mig där för att avskräcka mig. Men jag 
blev inte avskräckt.

Istället skulle det bli många fler somrar i fjällen. De kommande 
tre som stugvärd i den nybyggda turiststugan i Stáloloukta. Den vack-
raste platsen i hela svenska fjällen, enligt Gun, med Virihaure, norska 
fjällen och Sulitelma inom synhåll. Kärleken till fjällen var dock ingen 

Varför 
Inte!?
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kärlek vid första ögonkastet. När hon som trettonåring tvingades med 
på sin första fjällvandring, med familjen, tyckte hon föräldrarna var 
grymma och elaka. 
– Alla sa att det var så underbart i fjällen, men enligt mig var det bara 
myggor och elände och strapatser. Att bära tung packning tyckte jag 
inte var nåt kul. Så var min inställning då.

Jag frågar när det vände och efter att ha funderat lite kommer 
Gun fram till att det var när hon började vara ute och leva friluftsliv 
med sina kompisar. Scouterna var hon med i sen hon var elva. Med 
kompisar blev till och med fjällvandring kul och nästa sommar som 
stugvärdinna fick hon med sig två vänner.
– Första sommaren var stugan inte klar. Då fick vi laga mat till bygg-
arbetarna. Vi var tre som ville jobba, men de kunde bara anställa två. 
Som lösning hittade vi på att vi skulle starta café för att komplettera 
de två lönerna vi delade på.

Ryktet om goda bullar och sockerkaka blev vida spritt i fjäll-
världen. Det gick ganska bra. Jägmästaren som anställt dem tog dit 
mycket folk. 
– Vi krusade ingen. Olof  Palme skulle komma en dag, men vi sa att 
den dagen är vi inte i stugan, för då ska vi ut och vittja nät. Nån annan 
får ta hand om honom, sa vi. Så han fick åka till nästa fjällstuga. Och 
det blev ju mycket bättre för honom. Han fick god mat av en duktig 
samekvinna, Ibba Länta, istället för av oss, som fortfarande höll på 
att lära oss laga mat. Det kom också fler som vi inte krusade, men de 

lever än så det säger jag inte vilka det var.
– Det var inte viktigt för mig. Det passade inte mig att stå och niga åt 
nån märkvärdig, det har det aldrig gjort.

1 9 7 0  B E R Ä T TA D E S A M E R N A I  området om några märkliga typer, 
söder om Stáloluokta, som sprang omkring i fjällen och gjorde kon-
stiga saker. Efter ett tag stötte Gun på dem och blev värvad till för-
eningen som kallades Argaladei, efter ett fjäll i närheten. Föreningen 
samlade natur- och friluftsintresserade ungdomar på månadslånga 
fjällexpeditioner. Året efter var Gun med för första gången. Expedi-
tionerna anordnades som folkhögskolekurser, och efter några dagars 
gemensam introduktion fördelades de hundra deltagarna på tre olika 
baser. På varje bas var deltagarna indelade i olika intressegrupper. Det 
var limnologer (sötvatten), speleologer (grottor), ornitologer (fågel), 
meteorologer (väder), glaciologer (glaciärer), botaniker (växter), men 
också olika kreativa grupper, som lyrik, foto, måleri och radio. Gun 
var med i etnologigruppen. Eftersom hon jobbat i området hade hon 
bra kontakt med samerna och dessutom pluggade hon etnologi vid 
universitetet hemma i Stockholm. Liksom de andra intressegrupperna 
gjorde de en undersökning under expeditionen. Ett år fick de i upp-
drag av Nordiska museet att undersöka gamla samevisten. Från basen, 
som var den fasta samlingsplatsen, gjorde de 4-5 dagar långa turer i 
området. 

Andra året blev hon tillfrågad om att bli basledare. Gun var tvek-

sam först, eftersom hon kände att hon inte hade 
allas stöd.  
- Jag var späd, hade flätor och såg väl allmänt vek ut, 
ingen machotyp direkt. 

Hon erbjöd sig ändå att ställa upp som basleda-
re och så blev det. Det var första gången en kvinna 
hade uppdraget och på den tiden var det inte så 
många tjejer med i Argaladei över huvud taget. Gun 
berättar att det var samma inom friluftslivet i stort. 
Kom det en kvinnlig fjällvandrare till fjällstugan, 
hajade man till. Men vid den här tiden började det 
förändras och andelen kvinnliga expeditionsdeltaga-
re ökade stadigt. Jag frågar om hon tyckte att det var 
svårt att vara kvinnlig ledare, om hon fick respekt?
– Jag var så liten så de stora killarna kunde bara lyfta 
upp mig och bära iväg med mig. Det skulle de ju aldrig gjort med en 
kille. Men jag tycker att jag fick respekt, även om jag blev behandlad 
annorlunda. Det har man ju alltid blivit som kvinna.

Guns engagemang i föreningen fortsatte med styrelsearbete, 
hantverkskurser och redaktionsarbete för Argaladeis tidning ”Fri-
luftsliv – en livsstil”, som för övrigt var en viktig inspirationskälla 
för oss när vi startade Väglöst. Föreningen blomstrade. Bland annat 
anordnades resor till Alaska och 1974 hade Gun fått ett stipendium, 
som kunde finansiera hennes deltagande i en planerad långfärd i ka-
nadensare på Yukon River.
– Jag var ensam tjej i en grupp tillsammans med sju killar. Men då var 
det så att han som jag skulle paddla med skulle gifta sig senare under 
sommaren och hans blivande fru förbjöd honom att åka. Så då blev 
det så att han inte följde med och jag, som köpt biljetter och allt, hade 
plötsligt ingen att paddla med.

Lösningen kom i form av ett tips från den dåvarande chefen på 
Jokkmokks museum, Hans Andersson. Han hade kontakter hos ur-
folken i många av Alaskas byar och den nya planen blev att när killar-
na gav sig ut på paddlingen, skulle Gun i stället resa runt i byarna och 
hälsa på. Bara några dagar innan avfärd, bestämde sig Guns kompis 
Karin för att följa med.
– Det blev en fantastisk resa. 45 dagar skulle vi vara där. Vi var i Be-
rings sund en vecka, mellan det som då var Sovjetunionen och Alaska. 
I skinnbåtar fick vi uppleva valrossjakt på Little Diomede Island. Vi 
flög till Nome och Point Hope. Överallt blev vi fantastiskt mottagna. 
Alla sa ”Å, är ni kvinnor och ensamma. Å, vad modiga ni är.” Ryktet 

spred sig från by till by. Vi blev intervjuade i lokalradion 
och det skrevs om oss i tidningarna. 

Gun visar mig en gulnad tidningsartikel från An-
chorage Daily Times. ”Swedish Women Tour State In 
Depth” lyder rubriken. På bilden sitter Karin och Gun, 
i randiga skjortor och jeans. Gun har flätor och ser 
lycklig och lite trött ut. Det är inte svårt att känna igen 
henne, trots att det har gått 46 år sen bilden knäpptes.

Resan avslutades med ett besök i Mount McKinley 
nationalpark tillsammans med killarna och en trapper. I 
ett center där klättrarna startar, blev de igenkända från 
tidningen. 
– Klättrarna utropade ”Women’s lib, women’s lib”. Vi 
fattade ingenting. Nej, det är ingen kvinnofrigörelse 
som gör att vi åker, vi åker av eget intresse, förklarade 

vi. De blev besvikna, för de trodde vi förde kvinnokampen. Men så 
har det aldrig varit för mig, säger Gun.

E N V E C K A I N N A N V I  möts har Gun kommit hem från sin senaste 
resa till Guinea-Bissau, ett litet, fattigt land i Östafrika, som haft en 
viktig plats i Guns liv de senaste 35 åren. Hon och hennes man hade 
länge talat om att de ville åka utomlands och jobba när en passande 
tjänst på Landsbygdsutvecklingsministeriet i Guinea-Bissau dök upp. 
Hennes man fick tjänsten och 1984 flyttade de ner, hela familjen in-
klusive två söner, 3 och 7 år, mitt i landets värsta svältperiod. De blev 
kvar i två år. Tillbaka i Bodafors, där Gun arbetade som lärare, ord-
nade hon ett samarbete med en liten skola ”mitt ute i nowhere”. Det 
varade i 10 år, sedan blev det inbördeskrig i landet.
– Nu är vi engagerade i en skola i djungeln i Cacine. Förr fanns det 
bara förskoleklass och årskurs 1-2. Idag har skolan 750 elever ända 
upp till tolvan, berättar Gun. Och idag är det faktiskt fler flickor än 
pojkar som börjar förskoleklass.

Genom fortsatt engagemang har Gun och hennes bekanta bi-
dragit till att utveckla skolan och byn. Under tiden de bodde där, och 
alla år efteråt, har de skickat kläder, sjukhusutrustning, sängar och 
operationsutrustning. Ett år åkte tio personer från Bodafors scoutkår 
dit och arbetade ideellt. Gun har jobbat som lärare i engelska, sömnad 
och piano. Hon har haft med syntar och symaskiner för att ge ungdo-
marna yrkesutbildning. Hennes man har byggt upp byns bibliotek och 
radiostation. Rektorn på skolan sa ”när ni blir pensionärer är det bara 
att packa väskan och komma hit.”. Och så har det blivit. Nu för tiden 
är hon och hennes man där två gånger om året.  
– Jag har förstått att jag betytt mycket för kvinnorna där nere berättar 
Gun. Jag har genom att vara ett exempel påverkat folk. Det känns bra. 
Jag har kämpat mot kvinnlig omskärelse, sagt ifrån, för jag kan inte se 
att det händer. Det är skadligt och kvinnoförnedrande. 

Nu citerar tonårstjejerna henne inför sina pappor. 
– Men mina åsikter är mina och jag för bara min egen talan, poängte-
rar Gun, återigen.

Kvinnokämpe eller inte, Gun Fransson fortsätter att vara en fö-
rebild, i en nutid när det fortfarande behövs kvinnor med skinn på 
näsan, som vågar säga ifrån, kämpa för det som känns viktigt och inte 
låta andras uppfattningar begränsa sig. 

”Kom det 
en kvinn-
lig fjäll-
vandrare 
till fjäll-
stugan, 
hajade 
man till.”

“Using backpacks instead of  suitcases 
and sleeping in tents instead of  hotel 
rooms, Karin Larsson and Gunvor 
Linder are two Swedish women who 
have learned more about Alaska than 
most tarvellers do.” Anchorage Daily 
Times, 1974. 
Karin och Gun på bild i tidningen under 
sin färd i Alaska. Överallt möttes de 
av stor förundran över hur modiga de 
var som var ute på denna långa resa 
på egen hand.
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Aktuellt

Som uppväxt på landet har jag alltid 
spenderat mycket tid i naturen. Trots 
det är friluftsliv ett begrepp jag aldrig 
identifierat mig och mitt liv med. Det 
jag sett av friluftsvärlden har jag ofta 
upplevt som en macho miljö med förakt 
för svaghet och rädsla, och hyllande av 
ideal som individualitet, uthållighet, höga 
prestationskrav och risktagande. 

TEXT: KARIN BENGTSSON  BILD: EVELINA HÅKANSSON 

M I N A E R FA R E N H E T E R AV A T T vistas i naturen har varit invävda i 
vardagen och inte i form av särskilda utfärder. Flera gånger har jag 
fått höra att jag är löjlig och tråkig som inte vågar eller vill ge mig 
ut på längre expeditioner, tälta var som helst eller lämna stigen och 
istället gå rakt ut i skogen. Ofta har det uttryckts av stadsbor som 
spenderat hela sina vardagsliv i städerna men som beskrivit sig själva 
som friluftsmänniskor. 

När jag för ett par år sedan flyttade tillbaka till min hembygd efter 
15 år i städer har naturen blivit mer närvarande i vardagen igen. Sam-
tidigt har jag insett att jag tänkt precis lika nedlåtande mot dem som 
vågar (ännu) mindre än jag. Som är rädda för sådant som jag aldrig 
upplevt som skrämmande. När jag i somras var på väg ut på hundpro-
menad ropade en granne på mig och ville följa med. Kul! Så berättade 
hon att hon har haft ”skogsfobi” hela sitt liv och aldrig vågat gå i 
skogen utan sällskap. Denna kvinna har alltid bott på landet och drivit 
lantbruk, alldeles tätt inpå skogen. Liknande berättelser har jag hört av 
flera bekanta - och alla är de kvinnor över 60. Samtliga bor mitt i eller 
mycket nära skogen, men vågar inte gå på promenad på en skogsväg 
eller plocka bär ensamma ens mitt på dagen. En sådan begränsning 
av livsrummet!

Enligt Brottsförebyggande rådets årliga nationella trygghetsun-
dersökning upplever kvinnor otrygghet i större utsträckning än män 
(36 % av kvinnorna och 19 % av männen). Det finns också undersök-
ningar som visar att transpersoner upplever otrygghet betydligt mer 
än cispersoner. Oavsett om rädslan stämmer överens med faktiska 
risker eller inte är upplevelsen i sig verklig och kan innebära stora 

begränsningar av det dagliga livet. Ett exempel är att kvinnor oftare 
än män undviker att gå ut på grund av otrygghet (10 % av kvinnorna 
och 2 % av männen). När dessa siffror tas upp i jämställdhetsdebat-
ten är det ofta offentliga stadsmiljöer som lyfts fram. Jag tycker att 
vi behöver sätta ljuset också på andra platser som vi vill ska vara lika 
tillgängliga för alla. 

D E T J A G VÄ R D E S Ä T T E R M E S T med att bo på landet är ju just den ge-
nerösa tillgången till natur: Allemansrätten, att överallt kunna prome-
nera, cykla, ta ett morgondopp, skåda fågel eller plocka svamp - gärna 
ensam. Jag är tacksam att jag vågar allt detta. Kanske skulle jag med 
tiden kunna våga ännu fler aktiviteter i naturen – och njuta av dem. 
Men jag vet att vägen dit inte är genom att få höra att det är töntigt 
att vara rädd, eller att bli avfärdad med att min oro inte bottnar i 
en ”sann” fara. Precis på samma sätt som att jag inte vågar ta mer 
plats på ett möte för att jag får uppmaningar som: ”ta plats”, eller 
”höj rösten”. Däremot kanske jag kan göra det om nya mötestekniker 
införs och normer och kultur i sammanhanget förändras. Detsamma 
kan nog gälla för tillgången till, och samvaron med, naturen. 

Jag har bestämt mig för att oftare bjuda med någon ut i naturen 
när jag ska promenera, bada eller plocka bär. Något jag hoppas att 
många kan hjälpas åt med är att förändra språkbruk och värderingar, 
bland annat genom att uppvärdera att uppleva naturen utan styrke-
prov. Om fler beskriver och behandlar naturen som en vän istället 
för som en utmaning tror jag mycket kan hända för den allmänna 
tryggheten.  

Vem är trygg i 
skogen?

– Oj, jag trodde att du skulle vara en 
man! sa gästen förvånat.    
– Jo, jag gillar att bryta mot normer,   
sa jag.

TEXT: LINNÉA LUNDMARK  BILD: EVELINA HÅKANSSON 

M I N F Ö R S TA S Ä S O N G S O M fjällguide möttes jag av denna kommentar 
när jag skulle presentera mig för en grupp. Jag jobbade på en fjällsta-
tion och skulle leda en guidad tur som innebar förhållandevis små 
risker och låga fysiska krav. Sekunden innan jag kom på svaret kändes 
som en evighet. Det lämnade min mun med ett klämkäckt leende för 
att inte skapa dålig stämning och jag kunde fortsätta med dagens tur. 
Jag är inte ensam om att ha fått ett ifrågasättande eller diskrimine-
rande bemötande bara för att gästen möts av en kvinnlig fjällguide. 

Enligt forskning från Mittuniversitetet i Östersund från 2018 av 
Godtman Kling, Margaryan och Fuchs porträtteras män och kvin-
nor väldigt olika inom moderna friluftslivstrender. En analys av 
Sveriges fem största fjällorters marknadsföring av friluftsliv visar att 
kvinnor ofta porträtteras som passiva - de tittar på utsikten eller är 
på picknick. Män framställs som aktiva, starka och äventyrliga - de 
forsränner och cyklar downhill. Det som tycks vara en gammaldags 
och maskulint betingad idé om vem en friluftsperson ska vara finns 
uppenbarligen kvar idag. Inte minst gäller det när kvinnor lyckas som 
professionella inom friluftsliv, enligt forskarna: “Those women ... are 
often perceived as ‘superwomen’, thus, suggesting that being a woman 
in the outdoors, especially in a leadership position, is something out-
side the norm”.
A T T VA R A F J Ä L L G U I D E I N N E B Ä R en ledarroll. En fjällguide ansvarar 

för att människor får en njutbar och säker upplevelse i fjällmiljö vilket 
kräver en mängd olika egenskaper och kompetenser av den personen. 
Hen ska kunna se andra människors behov och vara ödmjuk, tydlig 
och engagerad, samt kunnig inom riskbedömning och kuriosa kopplat 
till guidningen. Det är knappast egenskaper som har starka kopplingar 
till könsstereotyper enligt min mening. Varför skulle det då vara mer 
troligt eller väntat att en fjällguide ska vara en man? 

Det finns flera berättelser om hur kvinnliga guider ofta hamnar 
i vissa situationer som manliga guider inte gör, berättar en tidigare 
sportchef  på STF. Återkommande är att en del gäster, ofta manliga, 
bemöter guiderna olika. Genom frågor och sitt allmänna beteende 
visar de att de har större förtroende för manliga än kvinnliga guider. 
Ute på svenska fjällstationer motarbetas detta dock aktivt - manliga 
kollegor ska alltid backa upp kvinnliga när dessa situationer uppstår. 
Men frågan om ojämställdhet inom fjällguidebranschen är lika klurig 
att lösa som många andra jämställdhetsfrågor. Min största rädsla, och 
samtidigt drivkraft, är att jag aldrig vill att kvinnor undermedvetet 
eller medvetet väljer bort fjälledaryrket endast för att det har varit, och 
är, ett mansdominerat yrke.

Jag vill uppmana och peppa alla kvinnor som någon gång tänkt 
att det vore härligt att få jobba med friluftsliv och människor att gå 
en fjälledarutbilning. Vi måste också skifta fokus från den fysiska pre-
stationen till den sociala kompetensen inom yrket. Slutligen måste alla 
som är verksamma i branschen ha rutiner, arbetssätt och en kultur 
som bäddar för att kvinnor och män har lika möjligheter att utföra 
sina arbetsuppgifter och växa som ledare, samt bli bemötta och belö-
nade på lika villkor.  Jag ser fram emot att vrida och vända på dessa 
frågor i möten med er ute på fjället! 

Läs mer!
Godtman Kling, K., Margaryan, L. & Fuchs, M. (2018). (In) equality in the 
outdoors: gender perspective on recreation and tourism media in the Swedish 
mountains. Current Issues in Tourism.

En inblick i Rollen som 

 kvinnlig fjällguide
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Trygga forum 
för friluftsliv

De senaste tio åren har det poppat upp 
separatistiska grupper på nätet. Många 
är riktade till kvinnor som vill diskutera 
friluftsliv, dela med sig av sina äventyr, 
knyta kontakt med nya friluftskamra-
ter och ställa frågor utan att bli dum- 
förklarade eller skrivna på näsan.
TEXT: LOVISA LARSSON  BILD: EVELINA HÅKANSSON

 
G RU P P E R N A H A R S TA R TA T S AV olika anledningar. De flesta av dem, 
såsom Kvinnliga äventyrare, Natursystrar, Systrar i Bergen och Kajak-
kvinnor, är initiativ från kommersiella aktörer. Ibland märks det i form 
av event eller kurser från initiativtagaren riktade specifikt till gruppen, 
eller att reklam för andra friluftsföretag undanbedes. Andra grupper 
har startats av privatpersoner. Klättergruppen Girls get higher, star-
tades av en tjej som tröttnade på att aldrig bli medbjuden att klättra 
med sina manliga kollegor. Friluftskvinnor grundades av Elin som 
ledsnade på att bli mansplainad om friluftsliv. Oavsett hur grupperna 
startade stiger medlemsantalen stadigt - ett tydligt tecken på att den 
här typen av forum behövs. 

Flödet i några av grupperna fokuserar på utrustning, blandat 
med bilder från äventyr i Sverige såväl som utomlands. Medan andra, 
såsom Natursystrar, tar ett helhetsgrepp med kunskapsutbyte, krav-
löst varande i naturen, hantverk och andlighet. Initiativtagarna sätter 
tonen, men innehållet blir vad gruppen gör det till.

Vem får då vara med? Det är i många fall otydligt - är upplevelsen 
av att växa upp som kvinna ett krav? Eller är manligt kodade icke-
binära och transtjejer också välkomna? En av mina första reflektioner 
var att det är ett väldigt stort spann på kunskapsnivå i varje grupp och 
att tonen i ett par av grupperna stundtals är väldigt hård. Jag valde 
att bli mer aktiv i en grupp, där jag kände att tonen och idéerna kring 
friluftsliv låg närmre mina värderingar.  I början kände jag ändå social 
osäkerhet och viss nervositet. Ska jag posta någonting? Kommer de 
andra tycka att jag skryter om jag berättar om långfärder jag gjort eller 
åren i tipi? Mina farhågor kom på skam. Det jag möter är en stöttande 
och bejakande internet-kultur. Sakta men säkert hittar även jag min 
plats i trådarna.

Det är inte kvinnornas ansvar att ensamma kullkasta patriarkala 
normer och strukturer.  Forumen blir en plats för inspiration, kun-
skapsutbyte och för att knyta kontakt med andra som gillar frilufts-
liv. Jag har hittills inte hittat några separatistiska grupper för manligt 
kodade personer som inte heller vill bli splainade eller bara vill få ut-
rymme att ifrågasätta mansnormen i friluftssammanhang. Förutsätter 
vi att det utrymmet redan finns? Och hur skapar vi ett lika tillåtande 
klimat för alla i friluftslivet? 

Varför är det så att kvinnor är bättre 
på att agera klimatsmart än män i den 
pågående klimatkrisen? Vad vi i MÄN 
har uppmärksammat på senare tid är att 
det finns en koppling mellan maskulini-
tet och hur en handlar mot naturen och 
miljön. 
TEXT: GUNNAR NORDSTRÖM  BILD: EVELINA HÅKANSSON

M Ä N F Ö R J Ä M S TÄ L L D H E T Ä R en rikstäckande organisation som 
jobbar med våldsprevention genom att vi anordnar studiecirklar och 
stormöten för att få fler män i samtal och bidra till reflektion. 2018 
startade vi till exempel studiecirkeln #eftermetoo som blev en väldigt 
stor samtalsrörelse och nu tar vi nästa steg och lanserar under våren 
2020 en pilot av en studiecirkel vid namn ”MÄN i Klimatkrisen”. 
Detta för att lyfta hur människans våld mot planeten också går att 
koppla till maskulinitet, maktstrukturer och brist på jämställdhet och 
jämlikhet.

Det som vi kan se från forskningen gällande män och miljö är 
bland annat att ett typiskt ”manligt beteende” ofta innebär en mindre 
miljömedveten livsstil – män äter t.ex. mer kött, kör mer bil, flyger 
mer och slösar mer energi i vardagen. Det är också ett faktum att 
förnekare av miljöproblem och klimathot oftast är män, liksom de 
som aktivt motarbetar personer och organisationer som försöker 

göra något åt problemen. Att vara 
mer benägen att sätta kortsiktig 
ekonomisk hänsyn framför eko-
logisk hållbarhet kan kopplas till 
ett manligt beteende, och män har 
dessutom generellt ett större ekologiskt fotavtryck då de tjänar mer 
pengar (och tar mindre miljömedvetna beslut om hur de ska använ-
das). Forskning visar även att män tenderar att vara mindre villiga att 
göra beteendeförändringar för miljöns skull. 

Cirkeln är teoretiskt baserad på forskningen som presenteras i 
boken ”Ecological Masculinities” (Hultman & Pulé, 2018) där förfat-
tarna tar upp hur kopplingen mellan maskulinitet och miljömedvetet 
handlande ser ut. 

E N TA N K E M E D S T U D I E C I R K E L N ”MÄN i Klimatkrisen” är att vi 
ska bli mer observanta om vår egen roll i denna fråga. I cirkeln så 
hoppas jag att vi tillsammans ska kunna reda ut vilka normer och ste-
reotyper som påverkar vårt beteende både medvetet och omedvetet. 
Detta för att skapa en förutsättning för hur vi tillsammans ska komma 
fram till hur vi ska gå tillväga nu för att nå en positiv utveckling. I vårt 
första samtal i den här cirkeln diskuterade vi bland annat machokultur 
kontra miljövänligt beteende och att dessa inte riktigt går hand i hand. 
Deltagarna uttryckte att de hade upplevt att kvinnor ofta är bättre på 
att engagera sig i grupp och jobba tillsammans mot ett mål och att det 
är en sak som vi som män kan sakna och längta efter – att hitta fler 
saker att känna en positiv gemenskap kring. 

Om vi kan förändra den destruktiva maskuliniteten och istället 
skapa normer för en omhändertagande och mer positiv maskulinitet, 
så kommer alla vinna på det – både människor, djur och natur. 

Läs mer!
Hultman & Pulé (2018), Ecological Masculinities. Routledge: London
Mer information om MÄN och samtalsguiden finns på https://mfj.se/docu-
ments/maen-i-klimatkrisen

Nya maskuliniteter
  Behövs i klimatkrisen
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Stick & brinn — praktiska tips för livet på färd

Prata om det 
K I L L A R Ä R I  R E G E L uppfostrade till att ta plats. Kvinnligt kodade 
personer är oftast itutade sen barnsben att inte vara till besvär, se 
till alla andras behov före sina egna och upprätthålla god stämning 
till varje pris. Därtill släpar friluftslivet på ett efterhängset machoi-
deal som kan upplevas vara nog så beklämmande oavsett könsiden-
titet. Tjejer och icke-män kan ibland behöva extra uppmuntran för 
att känna att de verkligen har en lika självklar plats i gänget. Även 
om vi umgås i naturen på till synes lika villkor, så bär vi ibland med 
oss strukturer, ideal och stereotypa könsroller som begränsar gruppen 
snarare än att låta friluftslivet bli en fristad från desamma. Även om 
alla har ett eget ansvar i att uttrycka sina behov, så är det bra att ha 
strukturerna ovan med i bakhuvudet, så att vi alla kan hjälpas åt att 
skapa ett mer inkluderande friluftsliv. 

Hur bra är ni på att kommunicera inom gruppen? Många ojämställda 
fallgropar kan undvikas med samtal och att försöka se sig själv i den 
andres kängor. Sen är det väldigt individuellt hur mycket hänsyn som 
önskas. En del är vansinnigt trötta på frågan ”Orkar du bära det där?”, 
medan en annan person gärna vill ha ett handtag. Ett annat vanligt fe-
nomen är mansplaining - att en cis-man förklarar något för en kvinn-
ligt kodad person som redan har expertis på området. Att ta ett steg 
tillbaka ibland och låta andra plocka fram sin inre queen, kan göra 
underverk för gruppdynamiken. I serierna nedan låter vi ”Hannah, 
Nassim och Jesper” förklara några fler situationer. Fundera gärna på 
hur ni brukar göra i ert kompisgäng på färd. Är det som kommer upp 
nedan självklarheter för dig? Eller tar du för givet att alla är bekväma 
med strukturen som ni har det? 

TEXT: LOVISA LARSSON OCH ERIK STORMARK 
BILD: LOVISA LARSSON

Vissa behöver bara tre minuters kisspaus och har inget emot att göra det precis där de står. Andra vill verkligen ha 10 – 15 minuter för hinna gå avskilt och 
sköta sin hygien. En gång i månaden vill de flesta födda med livmoder definitivt ha lite extra tid.

Alla är inte lika avslappnade när det gäller nakenhet. I vissa kompisgäng är det självklart att alla badar utan kläder, medan en del personer hellre stannar 
hemma än utsätts för det. Nyckeln är som vanligt kommunikation. Fråga nya medlemmar i gruppen om de är bekväma med att se er nakna.

Må-runda - att orka bära tungt eller paddla långt är sällan något som syns utanpå en person. Vare sig färden är lång eller kort, är det viktigt att samtala 
öppenhjärtigt om hur mycket vi orkar. Gå gärna laget runt och prata om hur ni mår, hur ni sovit, hur er dagsform är.

Hur fördelar ni arbetsuppgifter och lägersysslor? Är det alltid samma kille som hugger ved, och alltid samma tjej som diskar? Prata om saken! Kanske är det 
dags att rotera ansvarsområden inom gruppen varje dag, kanske är fasta roller det som alla trivs bäst med.

VÄGLÖST #15 SOMMAR 2020 VÄGLÖST #15 SOMMAR 2020 2120



Kultur

Flickscouting 
och klivet ut i skogen

I en tid, före kvinnlig rösträtt, kuppade 
sig flickor och kvinnor in i scoutrörel-
sen - en rörelse skapad för pojkar i en 
 patriarkal värld. Bodil Formark är 
flick- och kvinnohistorikern som forskat 
och skrivit om denna ofta bortglömda 
rörelse och dess viktiga betydelse.
TEXT: BODIL FORMARK 
FOTO: SVENSKA SCOUTFÖRBUNDETS ARKIV- OCH MUSEI-
KOMMITTÉ (AMK)

D E T VA R F R Å N B Ö R J A N inte meningen att flickor skulle, eller ens 
ansågs kunna, ägna sig åt scouting. Det är just i grundaren Robert 
Baden-Powells totala, och ofta förbisedda, misslyckande att genom 
boken Scouting for Boys, starta en rörelse för endast pojkar, som den 
flick- och kvinnohistoriska sprängkraften finns. När Baden-Powell 
startade scoutrörelsen i början av 1900-talet var visionen att fly till 
skogs med den brittiska pojken för att genom scouting forma honom 
till den typ av man som det brittiska imperiet behövde. En pojke ka-

pabel att försvara nationen både mot dess inre (varav den tidiga femi-
nismen så klart var en!) och yttre fiender. Pojkscouterna kom dock att 
både i Storbritannien och Sverige få sällskap av att ett oönskat läm-
meltåg av flickor som kuppade sig in i rörelsen.  Jag kan se dom där 
första flickscouterna, hur de efter att de läst Scouting for Boys med 
stor flickiver i hemgjorda dräkter gav sig ut och liksom ropade både 
till pojkscouterna och världen: ”Var redo! Vi har också börjat med det 
här! Är ni redo för det?”

Det var världen inte alls redo för. De första svenska flickscouterna 
möttes av en mur av ett ömsom upprört patriarkalt motstånd, ömsom 
ett förringande patriarkalt ointresse. I den högljudda tidningsdebatt 
som utbröt var flickscoutledarna om och om igen tvungna att intyga 
att flickscouterna minsann skulle förbli flickor. De första flickscouter-
na kunde inte heller bära sina dräkter i det offentliga rummet när de 
var på väg ut på läger. För att bli lämnade i fred och slippa strömmen 
av ovälkomna skämt och glåpord bar de istället tidsenliga långklän-
ningar över sina scoutdräkter. Ute i skogen kastades de opraktiska 
klänningarna av. Under de första åren ansågs det också för riskabelt 
att låta flickscouterna sova i tält.

Tack vare att flickscoutledarna skickligt hanterade omvärldens re-
aktioner, men också på grund av den kvinnohistoriska brytpunkt som 
effekterna av Första världskriget kom att bli, byggdes successivt en 
både global och landsomfattande flickscoutrörelse upp. 

Flickscoutrörelsens verksamhet syftade till att, genom samarbete 
i den lilla gruppen och genom lägervistelser, fostra flickor till seende 
och aktiva medborgare som skulle vara redo att gripa in och ta sitt 
samhällsansvar. Flickscouting var på så sätt en av de första rörelserna 

som placerade flickan i det offentliga rummet och gav henne ett sam-
hällsuppdrag i det. Det finns således ganska uppenbara idémässiga 
kopplingar mellan flickscouting och rösträttsrörelsen. Men värt att 
notera är att flickscouting startade nästan ett decennium innan infö-
randet av allmän och lika rösträtt för kvinnor år 1921. Flickscouting 
var också en av de första rörelserna som gav flickor möjlighet, före-
trädesvis flickor från urbana övre medelklassmiljöer, att ta klivet ut i 
skogen och vildmarken.

S U C C E S S I V T VÄ X T E E N F L I C K S C O U T VÄ R L D fram. Ett myller av 
minnen, föremål, traditioner, berättelser, scoutnamn och sånger. Lä-
gerlivet, att leva i naturen tillsammans med andra under enkla former, 
framhölls som själva kärnan i flickscoutlivet. Lägerplatsen var den 
plats som flickscouten hela tiden förväntades längta tillbaka till. Även 
utan någon scoutbakgrund är det lätt att föreställa sig hur härlig den 
totaltillvaro som flickscouterna erbjöds i samband med läger måste 
ha varit. Alla skojigheter som måste ha inträffat under gemensamma 
vandringar och tävlingar, alla sånger och samtal som delades vid kväl-
larnas lägerbål.

Som flick- och kvinnohistoriker är det för mig just detta som 
rymmer något nästan revolutionerande. Möjligheten som flickscou-
ting erbjöd flickor att få agera och uppleva sig själva som subjekt i 
det skogliga rummet. Att låta flickor inta och uppleva naturen, för 
att där vidga sitt grepp om världen och återerövra känslan av att vara 
människa, är en tankelinje som tydligt löper från Mary Wollstonecraft 
till Simone de Beauvoir. I ”Det andra könet” beskriver Beauvoir den 
frihetskänsla som flickan upplever i naturen på följande vis:

”I skogens hemligheter finner hon en bild av sin själs ensamhet 
och i fältens vida horisonter en bild av transcendensens känsliga ge-
stalt. Hon är själv denna oändliga hed, denna bergstopp som sträcker 
sig mot himlen. Hon kan följa dessa vägar som leder mot en okänd 
framtid, och hon kommer att följa dem. Sittande högst upp på kullen 
överblickar hon världens alla rikedomar som erbjuds henne där de 
ligger utbredda för hennes fötter [...] Existensen är inte bara ett ab-
strakt öde som noteras i folkbokföringen, den är framtid och kropps-
lig rikedom. Att äga en kropp framstår inte längre som ett skamligt 
lyte; […] Hon är inte längre fördömd, hon kräver stolt sitt släktskap 
med lövverk och blommor; hon kramar sönder en blomkrona och 
vet att hennes händer en dag skall fyllas av ett levande byte. Köttet är 
inte längre en orenhet, det är glädje och skönhet. Sammansmält med 
himlen och jorden är den unga flickan det omärkliga andetag som 
ger universum liv och glöd, hon är varje liten ljungkvist. Som individ 
med ett oändligt medvetande, fast förankrad i jorden, är hon samtidigt 
ande och liv. Hennes närvaro är lika mäktig och triumferande som 
jorden själv.” (Beauvoir 2004/1949, s.423-424)

F R A M T I L L S  1 9 6 0 -TA L E T F O R T S A T T E flickscoutrörelsen att ge gene-
rationer av flickor tillgång både till förvärvandet av mängder av olika 
sorters kunskaper och till potentiellt frigörande erfarenheter i samva-
ron med andra flickor och kvinnor i naturen. I början av 1960-talet 
gick de två största flick- respektive pojkscoutförbunden samman och 
scouting kom därefter att bedrivas som en könsintegrerad verksamhet. 
Samgåendet marknadsfördes som en progressiv, svensk jämställdhets-
reform. Kort sagt, femtio år efter flickscouternas kuppartade entré på 
den historiska scenen ansågs det inte längre finnas något behov av att 

diskutera lämpligheten i att flickor var scouter.
Men bakom retoriken om jämställdhet och självklarheten i att 

flickor och pojkar skulle scouta tillsammans hade den process som 
ledde fram till samgåendet inte varit varken särskilt jämställd eller 
scoutmässig. Bevarade protokoll och rapporter från Sveriges Flickors 
Scoutförbund vittnar om hur pojkscoutförbundet i slutet av 1950-
talet, i strid med de överenskommelser som fanns, börjat rekrytera 
flickor. Flickscoutrörelsen ställdes inför ett fullbordat faktum och 
hade få andra alternativ än att gå samman. Detta i hopp om att både 
undvika splittring och för att i dialogen med pojkscoutrörelsen, som 
var betydligt mer resursstark, kunna ha ett fortsatt inflytande över hur 
scouting för flickor bedrevs.

Det är till denna historiska process som den kulturella glömskan 
om den svenska flickscoutrörelsen bör härledas. Vad som i en kultur 
eller inom en rörelse anses vara minnesvärt eller inte handlar alltid om 
makt. Efter samgåendet kom flickscouting och dess flick- och kvin-
nohistoriska betydelsebottnar successivt att skjutas bort från scoutrö-
relsens historieskrivning, bort från det som anses viktigt att minnas, 
bort från den lista över saker som vi alla förväntas känna till. När jag 
skrev min avhandling hände det ofta att människor hade svårt att ens 
uppfatta ordet flickscout som ett ord. Och samtidigt mötte jag gene-
rationer av kvinnor som, med den ödmjukhet som kommer med åld-
randet, önskade att någon skulle ta på allvar den stolthet med vilken 
de hade fortsatt bära och leva ordet flickscout. Kvinnor som bar på 
minnen av regniga tältplatser och dråpliga strapatser. Kvinnor som i 
decennier hållit kontakten med sina flickscoutkamrater. Kvinnor som 
kanske då och då nynnade på flickscoutsången ”Frustuna, jag kan ej 
glömma”. Kvinnor som varje år åkte till varandra för att återförenas 
i sina patruller. Kvinnor som mindes det där magiska lägerbålet på 
Björkö. Kvinnor som sörjde sina flickscoutledare Ludde och Locke. 
Kvinnor vars scoutnamn kommit att bli deras namn. Jag hoppas att vi 
är redo att minnas dem. 

Boken 
Bodil Formark, Den välsituerade 
flickan. Om den svenska 
flickscoutrörelsens historia 1910-
1940, Sekel Bokförlag: Lund, 2010. 
(https://denvalsitueradeflickan.
wordpress.com)

Föreställningen
Avhandlingen inspirerade 
också till teaterföreställningen 
”Riddare av tusen äventyr” av 
scenkonstkollektivet PotatoPotato 
(https://www.potatopotato.
se/arkiv/arkiv-2019/19-
riddare-40243303). Föreställningen 
finns att streama här: 
https://vimeo.com/375987912 
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Rätt riktning
 genom vinterskogen
TEXT: YASMINE KINDLUND  
FOTO: YASMINE KINDLUND & LISA BEHRENFELDT

A T T O R I E N T E R A O C H S PÅ R A i skogen är bland det roligaste jag vet. 
Det är lekfullt att tänka ut en bra färdväg och jag taggar igång på att 
streta med ryggsäck i obanad terräng och djup snö. I flera år har vi 

pratat om att åka på vintertur till Kirjesålandet, en av Sveriges största 
granurskogar. Området ingår i Vindelfjällens naturreservat och saknar 
stigar och leder. Karta och kompass eller GPS, och gott om tid, är 
nödvändigt för att hitta till de öppna stugor och kojor som finns i 
reservatet.

De första nätterna har vi sovit i Märsabäckskojan. Målet för 
dagen är att skida vidare till Magasjöstugan. Fågelvägen är det bara 
fyra kilometer, men terrängen är kuperad och snön djup. Vi har tittat 
på kartan tillsammans, funderat på färdvägen och bestämt oss för 
att ta en längre väg med mindre stigning. Far vi förbi Märsatjärnar-
na kommer de vidsträckta myrarna som omger tjärnarna vara säkra 
orienteringspunkter i landskapet som är svåra att missa, och dessutom 

Länsstyrelsens Stugor
Länsstyrelsen i Västerbotten har stugor och kojor 
både i skogen och på fjället som är öppna för 
besökare att vila eller övernatta i. Det finns ved och 
enkel utrustning och du tar själv med dig sovsäck. 
Vissa stugor har en avgift på 100 kronor per person 
och natt, medan andra är helt gratis. Läs mer här: 
lansstyrelsen.se/vasterbotten/besoksmal/stugor

får vi chans att spana in gammeltallarna som ska finnas där. Planen 
är att börja skida söderut till myrområdet, sedan österut tills vi blir 
uppfångade av den stora Magasjön och då slutligen ställa om kom-
passriktningen norrut över sjön till stugan.

Ett par större korsnäbbar stjäl vår uppmärksamhet innan vi 
kommer iväg. Idag är det jag som börjar spåra. Jag hänger kompassen 
om halsen, tar sikte på en krokig gran och skidar iväg. Dagen börjar 
utförs, med lagom branta backar för att hålla balansen och hinna 
svänga undan för träden – för det mesta i alla fall. Snön är lättsvängd, 
bär bra men är ändå mjuk och fluffig. Det gör inte ont att ramla - tar 
bara evigheter att lyckas resa sig upp ur snön igen! 

Vi glider, pulsar och saxar - spåret bakom oss slingrar sig fram 

genom en värld där fallna träd och stora stenblock är väl dolda under 
vita kullar i olika storlekar och former. Landskapet bjuder ständigt 
på nya hinder. Det är sällan vi helt kan följa kompassriktningen och 
jag tar sikte på en björk lite längre fram innan det är dags att kolla på 
kompassen igen.

Väl ute på myrområdet vid Märsatjärnarna blåser det en snål, kall 
vind men vi möts också av de ståtliga, flera hundra år gamla tallarna. 
Det syns på de här träden att de kan överleva både skogsbränder och 
stormar och de sticker ut i Kirjesålandet som annars domineras av 
granskog. Vi konstaterar att de var väl värda en omväg, ställer om 
kompasskursen och skidar vidare österut mot Magasjön. 
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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.

Årsmöteshelg med Argaladei
I höst, den 26-27 september, planerar föreningen 
Argaladei att hålla sitt årsmöte. Årsmötet är inte som 
vilket årsmöte som helst, utan brukar handla om att ha 
en mysig helg ihop utomhus. Under lördagen lagar vi mat 
ute tillsammans, hantverkar med trä och ull samt umgås. 
Under söndagen avhandlas årsmötet.

Argaladei är en förening för natur- och friluftsintresserade 
som vill verka för ett resursbevarande samhälle. Inom 
Argaladei ordnar vi aktiviteter som t.ex. sommarläger, 
hantverksträffar och paddelfärder. Alla medlemmar är 
varmt välkomna att ordna och bjuda in till aktiviteter. Vi 
medlemmar skapar föreningen tillsammans!

För mer information besök hemsidan argaladei.nu eller 
maila till argaladei.nu@gmail.com

Boktips
“Kvinnorna är renägare med egna märken, ändå kan den som följer 
tvångsförflyttningarna i arkiven lätt missa att de ens var med. De är 
omnämnda som “husfolk”. Det finns knappt några kvinnliga namn 
i lappväsendets pappershögar. De väntas följa sina tvångsförflyttade 
män lika självklart som ackjorna i rajden. Varje hushåll får 50 kr extra 
i flyttbidrag om det finns en fru…”

När Elin Anna Labba berättar om 
tvångsförflyttningarna av samer under 
första hälften av 1900-talet får både 
kvinnor och män som var med göra 
sina röster hörda. Boken är byggd på 
berättelser som hon samlat in från några 
av alla dem som drabbades under denna 
förträngda del av vår historia. Det är en 
viktig bok. Berättad med den respekt 
och stora omsorg som den svenska 
staten totalt saknade då. 

Herrarna satte oss hit
Om tvångsförflyttningarna i Sverige
Elin Anna Labba

Att 
avläsa 

omvärlden
Mars -2020

Jag sitter i trädgården och lyssnar på alla ljud omkring 
mig. Det är en av de meditationsövningar som vi praktise-

rar varje dag. Genom aktivt lyssnande har människan genom 
tiden läst av landskapet runt omkring sig i sitt sökande efter 

vatten och mat och andra viktiga förändringar. Den senaste tiden 
har vädret varit soligt och skönt och fåglarna sjunger allt mer för 
varje dag som går, men det är inte det enda som har förändrats i 
ljudbilden. Jag hör inte längre några flygplan. Vi är mitt inne i en 
tystnadsperiod på 30 dagar så jag kan inte diskutera denna upp-
täckt med någon. Men i bakhuvudet funderar jag kring om det 

är någonting som har hänt där ute i världen. 

/Katinka Johansson (redaktionen), som under Corona- 
utbrottet var helt isolerad på Håå internationella 

kursgård i Småland. 

Äventyret är nära

På fjället, vattnet, snön, isen eller i skogen – året  

runt och för alla – skapar Friluftsfrämjandet roliga, 

trygga och lärorika äventyr. Välkommen du också!

www.friluftsframjandet.se

L ÅT  Ä V E N T Y R E T  B Ö R J A .

intothewoods.se



J Ä M L I K H E T D E F I N I E R A S S O M A T T alla människor är lika 
mycket värda. Alla ska ha rösträtt och vara lika inför lagen. Men 
varför stanna vid människor? Jag funderar mycket kring rela-
tionen mellan arter. Mellan mig och min hund. Mellan mig och 
djuren som jag bor med på gården. Hur är det med andra djur 
och växter som jag äter eller påverkar på annat sätt? I samhäl-
let idag är det självklart att människor är mer värda än resten 
av det levande. Människor bestämmer över hela ekosystem och 
använder naturen som vi har lust. Och det går ju inte så bra, som 
alla vet.  

Jag har inte varit ute på någon riktigt lång tur, men jag har 
bott ute, i protestläger mot planerade gruvor. Många morgnar i 
Ojnare på Gotland cyklade jag från lägret till provbrotten, för 
att se till att det inte var några maskiner i skogen. På vägen bru-
kade jag stanna till där vattnet från Ojnaremyr rinner vidare bort 
mot Bästeträsk. Jag tvättade ansiktet i det kalla vattnet, drack lite, 
lyssnade på fåglarna och vindens sus i tallarna. Slappnade av en 
liten stund. Jag tror att sådana tillfällen gör att en känner sig mer 
jämlik med en plats. Mer respektfull. Tillhörande. 

I Gállok utanför Jokkmokk var det ett läger 2013. Vi block-
erade vägen för att hindra provsprängningar inför en ny gruva. 
Ibland blev det för mycket stress, folk, media och poliser. Då 
gick jag ut i skogen och åt blåbär. Eller ner till sjön för att ta ett 
dopp eller hämta dricksvatten. Där tänkte jag en hel del på hur en 
plats liksom byggs in i oss. Jag åt blåbären, drack vattnet, åt fisken 
och renen, från just de trakterna. Jag tycker det är fint att tänka 
på, hur bitar av platsen blir en del av mig. Hur länge behöver en 
dricka vattnet från en plats innan allt vatten i ens kropp kommer 
därifrån?  

S A K N A S K Ä N S L A N AV S A M M A N K O P P L I N G och jämlikhet i sam-
hället idag? En åker och ett skogsplantage är värdefulla - för 
människan. En myr däremot, den bör dikas ut så att marken kan 
användas. Men myren har väl ett värde för andra levande? För sin 

egen skull? Om en inte känner att skogen har ett eget värde är 
det lätt att göra ett kalhygge. Jag tror sammankopplingen växer 
av att vara ute. Både hemma, att lära känna sina omgivningar och 
dess olika miljöer, men också ute på tur. Uppleva, ha tid att tänka. 
Plocka lite bär eller nässlor eller svamp, dricka vattnet därifrån. 
Om en bara springer förbi, äter ur sin packning och tittar på en 
vacker utsikt känner en sig nog inte så delaktig. 

Animism är ett begrepp för att beskriva många urfolks and-
liga uppfattning om att allt är besjälat. Floder, träd, djur och berg. 
Allt levande har en egen vilja. Alla djur och växter är så klart 
olika, men människor är inte högre stående än andra. Kristen-
domen har gett oss ett synsätt  där människan är satt att härska 
över djur och natur. Det är bara människan som har en själ, och 
det är bara människan som har rättigheter. Men kan det synsättet 
ändras? I Nya Zeeland har Whanganuifloden fått juridiska rättig-
heter. Urfolket där, maorierna, har kämpat i 140 år för att skydda 
floden. Det skulle släppas ut avloppsvatten och byggas kraft-
verksdammar. Men maorierna sa: kan ni inte se att allt hänger 
ihop? De har ett talesätt: Jag är floden, floden är jag. 2017 fick 
floden juridiska rättigheter, och det finns många fler exempel där 
länder gett natur juridiska rättigheter. Att ge naturen rättigheter 
kan hjälpa till att skydda den, men det kan också ändra vår upp-
fattning om världen. Hur vi ser på relationerna mellan oss och 
annat levande. Om vem och vad som är värd att ha rättigheter.

Malin Norrby bor i en by i Ångermanland där 
de odlar, sköter djur och ängar, lär sig samverka 
med sin plats och slåss mot skogsbolag. 

Krönika

Jämlika med världen 
där vi lever
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