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De nyfikna och sociala lavskrikorna som bor i fjällskogen 
en bit bort från mitt hus i Härjedalsfjällen kommer alltid 
flygande så fort det vankas mat. Favoriten verkar vara 
kött av något slag, men kokta makaroner eller en bit 
knäckebröd funkar också.  
Enligt gammalt sägs lavskrikorna, eller “tâlgtjykkse” som 
de kallas här i Härjedalen, bringa antingen tur eller otur 
beroende på situation. Jag väljer att tänka att de bringar 
tur med sig eftersom jag alltid blir så lycklig när de kommer 
flygandes och landar i min hand. För vad kan vara mer 
lyckobringande än det? 
TEXT OCH FOTO: JENNIE WADMAN
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Människan i 
naturen

Jennie Wadman
Kärleken till naturen har funnits 
med Jennie sedan barnsben. Hon 
har ett långt förflutet som aktiv 
Fältbiolog och trivs som allra bäst 
när hon får tillbringa mycket tid i 
naturen. Just nu bor hon i en liten 
by i Härjedalsfjällen och ses cykla 
omkring med skidorna på cykel-
vagnen i sin jakt på nya fina och 
spännande områden att utforska. 
Kameran följer henne överallt i 
naturen och hennes inspirerande 
naturfotoskola återfinns i flera av 
Väglöst tidigare nummer. Bilden 
på en nyfiken lavskrika är Jennies 
bidrag till det här numret.

Per Eriksson
Per har sin bakgrund i 
scouterna. Upplevelserna 
därifrån gav en knuff  ut i 
välden med upplevelser i och 
nära naturen men också ett 
starkt engagemang för positiv 
samhällsutveckling. Han har 
arbetat ideellt och professionellt 
inom civilsamhället i Sverige 
och i Östafrika. Friluftslivet ger 
honom möjlighet att prövas 
och utvecklas tillsammans med 
andra. Färder som den som han 
berättar om i detta nummer av 
tidningen, är för honom också 
en möjlighet att uppmuntra 
andra att våga prova sina vingar i 
små och stora äventyr.

J A G  Ä L S K A R K Ä N S L A N J A G får i kroppen när jag 
har en riktigt bra idé - och just har hittat på en 
plan för hur jag ska förverkliga den. Känslan av 
att “det här kommer bli sååå bra!” Det är som en 
bubblande energi, som ett supersjälvförtroende, 
som att lyssna på en jättebra låt, ni vet när det 
är omöjligt att sitta still. Tillsammans med den 
skräckblandade förtjusningen som de där ofta lite 
galna idéerna ger.

Jag hade den till exempel när jag bestämde 
mig för att jag skulle dra iväg ett helt gäng med 
ungdomar som aldrig åkt skidor till ett sportlov 
i fjällen. Jag hade den i vintras när jag cyklade till 
närmsta lilla sjön morgonen efter vinterns enda 
natt med minusgrader för att åka skridskor på 
det centimetertunna, blanka isgolvet före jobbet. 
Och jag hade den när jag stod framför den rostiga 
containern i Bodafors och skakade sprayburken, 
redo att börja måla bilden som är framsidan på 
nummer 14.

Den här tidningen är full av berättelser som 
jag tror också har startat i den där fantastiska 
känslan. Jag tänker att Per säkert hade den när han 
la ner skidorna i roddbåten för att ta sig till land 
och gå en topptur på fjället. Att David säkert hade 
den när han kom på idén att visa sin lappuggla 
för alla under den där presentationsrundan, och 
att Åsa säkert hade den när hon fick idén till ett 
nytt smycke hon skulle tillverka för att påminna 
betraktaren om något viktigt i världen. Känslan av 
att den här idén är för bra för att inte förverkliga. 
Och nu gör jag det!

När vi startade Väglöst för åtta år sedan var 
det också med just den känslan. Jag blir fortfaran-
de peppad varje gång jag läser det vi då skrev om 
vad Väglöst står för (läs det genast i spalten här till 
vänster). Det här numret har tema kultur, och jag 
tänker att det i grunden handlar om inspiration. 
Att vara inspirerad att på något sätt dela med sig 
av sina upplevelser. Och en möjlighet att få inspi-
ration av det en annan, i någon av alla möjliga ut-
trycksformer, vill berätta. 

När jag ser tillbaka på alla nummer vi har fått 
ihop så tycker jag att vi har lyckats med att fylla 
dem med det vi vill förmedla. Jag älskar alla berät-
telser som ger mig en känsla av att kan andra så 
kan jag! För det mesta blir jag inte peppad på att 
göra precis samma sak som någon annan gjort. 
Det är själva grejen - att förverkliga sin idé - som 
inspirerar mig mest.

Nu har vi beslutat att det här är det sista 
numret av tidningen Väglöst. I alla fall för just nu. 
Vi lämnar efter oss 16 nummer fulla av inspira-
tion som finns att läsa på vaglost.se. Men vi vill 
inte säga att vi slutar. Vi tror fortfarande på vår 
målsättning med Väglöst och vi kommer komma 
tillbaka, i en eller annan form. När vi fått en ny idé 
som är för bra för att inte förverkliga. När vi får 
den där bubblande glada, starka känslan av att det 
här kommer bli sååå bra! 

TEXT: LISA BEHRENFELDT

Väglöst #16 Medarbetare    Tid för 
kalla kickar

Framsida
Kanske inte den typiska miljön 
och årstiden för en grillkväll på 
stranden. En lång dags arbete 
med produktfotografering ute 
på fjället avslutades med fiske 
och grillning av fångsten på 
stranden. Eller ja, medhavda 
korvar förstärkte då vi annars 
fått gå hem hungriga. Lite ved, 
mat och goda vänner blev till 
en oförglömlig kväll på den 
nordnorska västkusten.
Foto: Erik Tjerneld

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.

Tack för nu!

A T T B A DA Å R E T RU N T är mitt bästa snabbäven-
tyr. En lättillgänglig miniutmaning och en rädd-
ning när vintern är alldeles för varm. Även om 
det inte ens är frost ute är det vinterkallt i vattnet, 
praktiskt isfritt också - som en liten tröst.

Så jag står där med mina barfotafötter på den 
blötkalla marken med vinden direkt mot huden. 
Spanar efter ett bra ställe för att lätt komma upp 
igen, tänker att jag fattar att folk tycker att det här 
är en galen idé. Det är inte skönt i vattnet. Det 
är isande kallt. Men jag vet att den är värd det. 
Kallvattenkicken som kommer sen.

Att bada är alltid det bästa jag kan göra för 
att få ett dåligt, eller redan bra, humör att bli 
bättre. Som att jag bokstavligt talat sköljer bort 
stress och gnagande tankar. Flyttar fokus från 
hjärnan till att vara i kroppen. Det klarnar. Och 
när jag står på land sen, utan att frysa, då känns 
det som att jag kan klara vad som helst.

 Det som händer i kroppen vid ett kallbad är 
att den extremt snabba nedkylningen får blod-
kärlen att dra ihop sig så att blodtrycket snabbt 
stiger och håller värmen i kroppens centrala 
delar. Kroppen reagerar som vid en akut stress-
situation och aktiverar hormon som adrenalin, 
kortisol, oxytocin och endorfin. När du sen 

kommer upp ur vattnet utvidgas blodkärlen igen 
och hela kroppen blir varm, och glad att du över-
levde.

Regelbundna kallbad har bland annat bevi-
sats stärka immunförsvaret och kroppens stress-
tolerans. De som badar kallt ofta får både bättre 
blodcirkulation och mer brun fettvävnad. Alltså 
den sortens fett som mycket effektivare skapar 
värme än det vita fettet och som t.ex. isbjörnar 
har mycket av. Det är coolt!

Tips
• Ett sittunderlag att stå på när du byter om.
• Badmössa, om du vill doppa huvudet men 

slippa kallt blött hår.
• Andas! Ta det lugnt, stanna i vattnet tills du 

har kontroll på andetagen. Det är inte så 
bråttom upp som det känns.

•  Varma kläder och rörelse efteråt för att inte 
börja frysa senare.

•  Sluta bry dig om att andra tycker du är 
galen. Världen behöver fler inspirerande 
vinterbadare.

TEXT OCH BILD: LISA BEHRENFELDT
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Färdreportage

T
ar tag i storskotet och tittar upp mot seglet. Regnet slår mot ansik-
tet och jag känner vatten rinna längs halsen och understället som 
är blött på bröstet. Skotar hem tills storseglet slutar fladdra, de blå 
remsorna i bakkant på seglet står rakt ut och båten, Guppy, skju-

ter fart igen. En halvminut tidigare stod jag framme vid masten och revade 
storseglet, för att göra det mindre. Ett jobb som tar några minuter, som jag 
gjort kanske hundra gånger tidigare, och ändå hade jag dragit mig för det. 

Nyss lutade det så mycket att jag hela tiden fick ta spjärn mot hyllor 
och bänkar. Fick sträcka mig efter saker att hålla fast i för att kunna tända 
fotogenköket och laga kvällsmat. Det lutar betydligt mindre nu och även om 
båten fortfarande kränger hit och dit, i takt med den kraftiga sjön, så har ett 
lugn infunnit sig.

Maten har hunnit bli kall medan jag revade, men teet är varmt. Jag ler. 
Ett leende som känns i hela kroppen, en värme som räcker till hela världen. 
Havet och himlen skiftar i nyanser av grått och jag är en del av det. Jag lever 
fullt ut!

Hon är nästan 10 meter lång, Guppy. Blå, kanske blågrå eller lika bra att 
säga spräcklig. Hade någon annan haft henne, hade friborden, sidorna på 
båten, säkert varit bättre vaxade. Rigg, beslag och ankaret i fören, allt med 

När livet stod för stilla. När ingenting 
kändes roligt. Då bestämde sig Per för att 
ge sig ut på havet. På en upptäcktsfärd styrd 
av vindar, vågor och strömmar, där allt han 
möter på något sätt förhåller sig till detta 
mäktiga vatten.
TEXT: PER ERIKSSON
FOTO: PER ERIKSSON OCH JONAS NYHAV

Ett liv 
på havet
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henne ger en bastant, säker och trygg känsla. På vintern i Nordnorge 
eller en ruggig, kylig sommarkväll i Bottenviken så värmer en vedka-
min. Hon, eller snarare idén på någon som henne, gav mig riktning 
och väckte nyfikenheten, väckte mig.

J A G H A D E VA R I T I  ett läge där jag visste att jag borde, måste, göra 
något för att jag själv ville det. Inte bara göra något för att det var bra 
i största allmänhet. Samtidigt kunde jag inte känna något. Ville ingen-
ting... Letade i minnet och gick igenom mitt liv, efter saker som brukat 
ge mig kraft och glädje. Men inget kändes. 

Så drog jag mig till minnes hur jag tänkt och känt, nästan 20 
år tidigare, hemkommen efter en långsegling som tagit mig genom 
Europa, till Sydafrika och Sydamerika. Där och då, var jag färdig med 
det. Men kanske någon gång i framtiden, att det skulle kunna vara 
något, att göra något liknande igen? I en annan fas av livet?

Det var den bästa ledtråden jag hittade, till att vilja något. Det 
fanns en gnutta av en dragning i alla fall, till att lära mig hantera en 

ny båt och senare, till att med den upptäcka naturen och kulturen i 
Norden. Ungefär ett år senare började en resa ”på någonstans mellan 
fyra månader och fyra år”. En resa som kom att ta mig längs hela Sve-
riges kust, delar av Finlands, till Polen, Tyskland, längs Norges kust till 
strax norr om Tromsö och till Färöarna och Shetlandsöarna.

Också på en båt infinner sig vardagen. På annat sätt än i ett liv 
som kretsar runt arbete på ett kontor eller någon annanstans, men 
likväl vardag. Den styrs dock av saker som är mycket mer påtagliga, 
mycket mer här och nu. Hur ser himlen ut? Hur mycket blåser det? 
Hur kallt är det?

På aningen längre sikt, måste man ha koll på väderleksrappor-
ten. Kommer vinden att skifta, ändra styrka? Går det fortsatt att ligga 
säkert för ankare här, eller finns det risk att driva upp på land? Hur ser 
havsbotten ut mellan öarna?

I det långa perspektivet gäller det att ha koll på all utrustning och 
alla detaljer. Vad är status på segel, behöver någon söm sys om? Är allt 
tågvirke, alla linor och alla stålvajrar i god kondition? Finns de tillräck-
ligt med bränsle för motor, kök, värmare och kamin?

En vardag likväl, men som sagt med beslut som mer kännbart 
och direkt påverkar dig och ditt välbefinnande. I övrigt bjuder livet på 
en båt, i mångt och mycket, samma utmaningar som annars. Lever du 
själv är det fortsatt upp till dig att handskas med och ta dig an allt som 
händer. I slutändan behöver du själv ta besluten och göra jobbet, eller 

närma dig andra och ta hjälp av dem du möter. Delar du livet med 
någon eller några så måste ni klara friktion, möta problem och dela 
glädje, precis som när ”hemma” är fast förankrat i en stad, ett mindre 
samhälle eller någon annanstans.

6 november, Sandvær, Troms og Finnmark, Norge  69°59’.0 
N  018°30’.4 Ö
Till ankars mellan några små öar, ytterst mot havet i Nordnorge. Nöjd 
att äntligen vara på gång igen, efter en och en halv månads väntan på 
delar till motorfästena och efter det, jobbet med att få dem på plats. 

Det är bitande kallt och i morse låg snö på topparna på Kvalöya. 
Vid lunchtid såg jag på håll några valsafaribåtar från Tromsö. La mig 
lite på avstånd med kikaren och drejade bi, så båten stannade upp och 
bara drev i sidled. Efter en stund kom de sakta och majestätiskt gli-
dande, en flock späckhuggare och en ung knölval. Inte längre bort än 
att jag nästan kunnat böja mig över båtsidan och vidröra dem.

Under dagen hålls båten varm med en fotogenkamin, som klarar 
att det lutar och att vinden vrider och sveper längs segel och däck. 
På kvällen när jag sitter uppkrupen i ett hörn med en bok, så sprakar 
det istället hemtrevligt från en vedkamin. Kollar sjökorten inför mor-
gondagen och sticker ut huvudet, för att se att allt är som det skall på 
däck. Hela himlen flammar av norrsken och vågor av lysande grönt 
drar fram och tillbaka. 

Det var som att få jackpott efter motorfrustrationen i septem-
ber och oktober. Men det hade inte bara varit väntan. Vänner hade 
kommit på besök och istället för att segla hade vi fått fantastiska vand-
ringsdagar tillsammans, längs fjordsidor och upp på höga fjäll. Hösten 
med barmark drog ut i det oändliga kändes det som, och det gjorde 
det lättare att hålla igång och hålla humöret uppe. Till Tromsö gick det 

att ta sig med lokalbussen eller på inlines. Det gjorde det möjligt att få 
tag på grejer, för att fixa och förbättra saker ombord.

8 december, Sommarøy, Troms og Finnmark, Norge
- Helvetes jävla mutter jävel!! ömsom gråter, ömsom svär jag. Hänger 
upp och ner med låren på durken i sittbrunnen, huvudet en halvmeter 
längre ner och armarna i en jäkligt konstig vinkel. I fyra timmar har 
jag försökt att få loss det här förbannade, jävla mutter-aset..  Kommer 
den bara AV, så är snart backslaget på plats.

Efter en fin dags segling, för en månad sedan, som börjat med att 
hissa segel direkt från ankringsplatsen i Sandvær, hade jag på kvällen 
gått in i Tåfjorden på Tussøya. Sista biten för motor och när jag lagt in 
backen för att dra fast ankaret, så rasslade det oroväckande i backsla-
get. Nästa dag blev det bara en kort bit in till Sommarøy, för att ligga 
tryggt i hamn och undersöka motorn i lugn och ro.

Vis av tiden i Eidkjosen på Kvaløya, med väntan i omgångar på 
leveranser och felleveranser av motordelar, gällde det att göra det 
bästa av situationen och hitta sammanhang här. ”Volleyboll, Brens-
holmen skole, måndagar kl 19.00”, en lapp på anslagstavlan i Som-
marøy Handel. Affären som, liksom på många ställen längs norska 
kusten, hade en viktig roll i att knyta samman människor och hålla 
bygden levande. För mig erbjöd den en fast punkt på dagen och ett 

För ankar tryggt mellan några öar. 
Vinter ger både dagar med hård vind, 
men också stilla kalla dagar som gjorda 
för att ta paus i seglandet.

Förtöjda i Sortland på Västerålen den 
14 januari, efter en hård natt i motvind. 
Vännen Nils är med ombord och vi 
var egentligen på väg till Nyksund från 
Andenes. För att slippa motsjön, valde 
vi istället att gå inomskärs.
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Med tryck i seglen hade båten gått stadigare, mer som en berg- och 
dalbana, upp och ner, istället för att rulla i alla riktningar på en gång.

Girar runt näst sista udden och de små skären och bränningarna 
dyker upp, precis som de skulle enligt sjökortet på GPSen. En udde 
till, och om styrbord syns den höga smala klyftan, öppningen in till 
hamnen i Gjógv. Går över mot bränningarna och siktar nära, nära 
klippan, som reser sig högt över oss.
– Sten mitt i, håll södra stranden, tätt, tätt!

Det var vad Jóhan, tidigare djuphavsfiskare och på senare år seg-
lare, sagt när vi satt i kajutan på hans båt i Torshavn, för några veckor 
sedan. I sjökortet hade vi tagit oss runt alla hamnar och minsta möj-
lighet till förtöjning i lugnt väder på Färöarna. Kan höra hans ord i 
huvudet samtidigt som Guppy stryker fram så tätt inpå att jag kan ta 
på bergsväggen. När jag tittar upp känns det som om masten skall 
slå i klippan. Ser stenen om styrbord och går ut mer mot mitten, av 
det som snarare är en skreva, än något man vanligtvis skulle kalla en 
hamn.

Tio minuter, kanske en kvart senare, har jag svängt runt Guppy 
i den trånga viken. Genom att jobba med motorn i full fart fram, 
back, fram och back igen, så vrider sig båten på stället. Propellern drar 
aktern åt styrbord i back och vattnet som sen forsar över rodret, när 
motorn istället trycker på framåt, fortsätter att skjuta båten sakta runt.

Kajen är illa åtgången. Av träskoningen finns bara rostiga bultar 
kvar som sticker rakt ut från betongsidan och det tar en bra stund att 
förtöja, så att bultarna inte riskerar att skada båten.

På ett eller annat sätt förhåller sig allt, på dessa öar, till havet. 
Du måste över det för att komma hit. Väl här, är det tidvattnet och 
strömmarna det ger upphov till som styr när och vart du kan ta dig, 
om vädret tillåter det. Det är havet, djuren, fiskarna och fåglarna i och 
runt det, samt människornas förmåga att frakta saker över det, som 
ligger till grund för livet och kulturen här. 

Lika påträngande blodigt som det är att bevittna ett Grindadràp, 
när en hel valflock jagas in i en grund vik och slaktas. Lika fascine-
rande är det att höra hur fångsten fördelas och hur det går till, att alla 
i samhället får del av den. Att själv ha seglat hit och lärt något om 
strömmarna, havet, vindarna, vädret och årstiderna, får mig att närma 
mig människorna och kulturen med större öppenhet och en större 
vilja att förstå.

A T T S E G L A Ä R F Ö R mig ett sätt att färdas och att resa. Ett sätt att lära. 
Lära mer om mig själv, om dem jag möter och om världen vi lever i. 

När Guppy ligger i hamnen i Gjógv, en plats som kanske mer än 
någon annan utgör bilden av Färöarna, slås jag av samma känsla som 
när Spirit, min förra båt, låg för ankar i Rio de Janeiro. Världen blir 
både otroligt stor och väldigt liten, på en och samma gång. Båten som 
legat vid bryggan eller för ankar på Rossö, där jag växt upp på som-
rarna som barn, ligger som i ett vykort långt borta. På en plats och i 
ett samhälle, jag tidigare bara läst eller hört berättas om.

Vi har tagit oss hit på egen hand med hjälp av vinden och det är 
bara tid, som skiljer här från där! 

Fakta Färden
STRÄCKA: Delen som täcks in i denna 
artikel: Tromsö i Nordnorge till Gjogv på 
Färöarna, ca 2500 km eller 1350 M (Sjömil). 

TID PÅ FÄRD: 211 dagar, en del av en färd på ca 4 år.

SE MER: En film från en tidigare del av färden, 
seglingen tillbaka från Finland via Åland, finns 
att se här: https://vimeo.com/91901508

Nordfjord

naturligt ställe att knyta kontakter. Kl 10 på vardagsförmiddagarna 
samlades öns gubbar för förmiddagskaffe, jag fick några att hänga 
med, kunde låna momentnyckel, blev inbjuden på luciafirande, fick en 
bryggplats och förstod mer och mer om livet på denna plats, skyddad 
mot havet utanför av klippan på Hillersøya.

Efter nästan precis två månader i hamn, nyss tillbaka från jul- och 
nyårsfirande med vänner i Sverige, började seglingen söderut. Under 
en bokhylla i kajutan hängde skidor och stavar.

28 april 2017, Holmane, Nordfjord, Norge  61°51’1 N  
005°46°3 Ö
Ett sista årtag så gummibåten svänger runt och lägger sig långsides 
med Guppy. Tar tag i mantåget, reser mig och lyfter över skidor och 
pjäxor på däck. Lyckades komma iväg tidigt imorse. Roddturen från 
ankarplatsen innanför Holmane, cirka kilometern över till Gjegnalun-
den, hade gått lättare än befarat. Seg, men i det fantastiska vädret ändå 
inte illa, var vandringen längs anläggningsvägens serpentiner upp för 
bergssidan. Väl uppe vid Storevatnet gick det att spänna på skidorna 
och börja den egentliga toppturen upp mot Bukkenibba.

På väg mot toppen syntes fjorden som ett blått band mellan fjäl-
len. En väg långt inåt land, som knöt ihop landskapet där med kusten 
och havet utanför. Kände mig inte helt trygg längs den sista kammen 
och bestämde mig för att vända om. Fann en nästan meditativ rytm 

i svängarna på väg utför. Avbrutet av korta stopp för att ta ut rikt-
ningen och hitta tillbaka till mitt eget spår den sista biten. 

Dagen därpå, lite mer än tre veckor efter att ha seglat in i fjorden 
med sikte på Stryn med omgivningar, lämnade jag Nordfjord med 
sikte på Fanøya, för besök hos vänners vänner. 

Under vinterns segling ner längs norska kusten hade jag fått kon-
takt med en vän, Mikael, jag inte träffat på tjugo år. Med familjen 
brukar de vid påsk topptura på olika ställen i Norge och i år hade de 
hyrt en stuga i Olden, längst in i Nordfjord. De hade ett rum över och 
jag fick en plats och en tid att förhålla mig till.

Vädret under påskveckan var sådär. Dock otroligt roligt att dela 
upplevelserna med andra, efter lång tid på egen hand. Vi fick några 
fina turer tillsammans innan de vände hemåt och vädret slog om.

Blev kvar några dagar i fjordändan för att försöka komma upp 
på Skåla, som vi haft som mål då vädret höll oss tillbaka. Utan bil 
blev det att lifta, ta bussen och vandra bitar av vägen. Men till slut, 
strålande sol, uppe på toppen av ”Norges längsta uppförsbacke” och 
sen riktigt fin skidåkning utför.

7 juli, Gjógv, Eysturoy, Färöarna
Det gungar ordentligt i dyningen som känts hela vägen längs kusten 
på Streymoy och nu längs Eysturoy. Lugnare var det i eftermiddags, 
när jag gav mig av och tidvattensströmmen hjälpte till med farten, ut 
från Vestmanna i sundet mot Vágar.

Inte så konstigt med den kraftiga dyningen. Havet ligger på hela 
vägen från Island och vinden har inte varit tillräcklig för att segla. 

Förtöjd vid boj i en trygg vik på Helløya 
norr om Bodø, efter en fin dags segling 
från Kärringøy.

Tromsö

Färöarna
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Porträtt: David Tverling

Ibland möter vi någon som får livet att 
ta en helt ny riktning. Som inspirerar 
och engagerar människor till att kämpa 
för det de tror på. Jag har intervjuat en 
av dessa personer. Min vän och kollega, 
naturguiden, legenden och skogsbolagens 
mardröm - David Tverling.
TEXT: LOVISA LARSSON
BILD: LINUS MALMQVIST

–  G L A S S !  E K A R D E T mellan träden.
 – Va, har du hittat en till? Jag skyndar ikapp David vid tallen, han ler 
triumferande.
– Jajamen, säger han belåtet och pekar på talltickan, som sitter några 
meter upp på stammen. Du har lagt av dig, nu när du har Erik som 
nosar rätt på alla tickorna!
Vi har en tävling - om en hittar dagens första tallticka när vi invente-
rar, så får den andra bjuda på glass. Det är sen gammalt i våra natur-
vårdskretsar, men just idag verkar alla talltickor generera glass. Hittills 
har David nosat rätt på tre stycken. Själv har jag inte hittat en enda. 
David knappar in talltickan på GPS:n och snart är vi på väg igen. Vi 
sveper med blicken över markskikt, stammar och fallna träd. Dagens 
uppgift är att inventera skyddsvärd skog och vi har hamnat på ett rik-
tigt guldställe. David älgar iväg medan jag knatar femtio meter efter. 
Det är svårt för mig att hinna ikapp när jag har hunden i långlina. 
Den fastnar eller så går hunden och jag på varsin sida om vartannat 
träd. Solens tafatta strålar genom molntäcket fastnar i diset. Skogen 
skiftar från silver till blekt guld på några sekunder och sedan tillbaka 

Lappugglans utvalde

till silver igen. Det är ett stillsamt maratonlopp vi springer mot tiden. 
Skogsmaskinerna hörs i fjärran, likt  rossligt, vrålande nutidsmonster. 
Än så länge, får just den här biten av skogen vara ifred. Men om ingen 
ser den eller talar för den, så kan den vara borta imorgon.

F Ö R DAV I D B Ö R J A D E N A T U R I N T R E S S E T redan som liten, då han 
följde med familjen ut. Särskilt med morfar och pappa. Bland annat så 
åkte de runt och tittade på djur om kvällarna. Det var ute på myren, 
eller i skogen, som äventyren väntade. Naturen blev en fristad, en 
helt annan värld jämfört småstaden och det fanns alltid nya platser 
att upptäcka eller gamla att återvända till. Det har alltid varit något 
självklart för David, han har ständigt gått genom markerna med en 
känsla av tillhörighet.

En dag, för några år sedan, var David ute på sin mo-
torcykel. Han jobbade för att skydda ett större område 
från vindkraft och var ute för att spana efter ovanliga 
fåglar. På ett hygge vid ett gammalt torp i området, satt 
en stor uggla på en högstubbe. David stannade motor-
cykeln. Gömde sig bakom den och spanade med kikare. 
Ugglan lyfte ljudlöst från sin plats, men landade på en 
annan högstubbe och stannade där. 
– Jag hade aldrig sett en sån uggla förut, berättar David. 
Den var stor och grå … Så plötsligt vred den på huvet 
och såg rakt på mig. Eller … Nej, inte rakt på - rätt 
in, det var som att den där intensiva, gula blicken såg 
igenom mig. Det var mitt första möte med lappugglan. 
Efteråt fick jag höra nån som sa att ’har en mött lappugglans blick, 
då blir en inte densamma efteråt’ och jag kan verkligen relatera till 
det. Det var som ett tecken, eller som att den kallade, bad om hjälp. 
Kan du hjälpa mig? Kan du fixa det här? Senare så visade det sig att 
lappugglan häckade i skogen jag ville skydda. 

I gamla folktron så ansågs Lappugglan, eller Tita grå som hon 
också kallas, vara mer än en vanlig fågel, fortsätter han. Snarare ett 
väsen, kraftfull nog att besegra den onde. Den kan också dyka upp 
som från ingenstans och försvinna igen, som ett spöke. Jag har mött 
den flera gånger. Senast i våras satt en hona bara några meter utanför 

mitt tjädergömsle. Var det en slump? Kanske. Kanske inte. Den har 
blivit som mitt totem. Jag har den faktiskt tatuerad på bröstet.

Jo tack, det minns jag. Alltså, från en företagskurs för några år 
sen. Alla andra runt bordet, presenterade sina företagsidéer lite stelt, 
seriöst och pretto. När det var Davids tur, ställde han sig upp och sa: 
”Hej, jag heter David Tverling och jag driver Naturguide Tiveden. Jag 
visar upp älgar och bävrar och tjädrar för folk ute i skogen. Men om 
jag inte hittar några djur, så har jag alltid en lappuggla jag kan ta fram.” 
Han klädde av sig plagg efter plagg på överkroppen. Folk sneglade 
nervöst på varandra, vad fan höll karln på med? ”Den är lite lurvig!” 
T-shirten var av och alla började skratta. ”Titta, den kan flaxa också.” 
Hela gänget låg mer eller mindre dubbelvikta över bordet och den 
presentationen är allt jag kom ihåg från den dagen. 

Under sina tio år som naturguide, har David 
upplevt ett skifte i vilka människor som söker sig till 
naturen. Han får fler och fler gäster som inte varit 
ute traditionellt, utan precis fått upp intresset för att 
komma ut i naturen. Och intresset för naturen bara 
ökar hos allmänheten. Jag frågar vad man ska tänka 
på som guide, när en har nya människor med sig ut. 
– Det är viktigt att gästerna får känna sig trygga och 
sedda. Att de håller sig varma och att man möter 
dem där de är. Och våga vara sig själv som guide, 
inte försöka upprätthålla bilden av någon annan. 
Slappnar du av, så slappnar gruppen av. Det ska va 
tryggt och enkelt. Vackert. Om man vill bli naturgui-

de så tror jag det är viktigt att hitta sin nisch, alltså det man gillar och 
verkligen är bra på. Och att man gör det på sitt sätt och inte försöker 
kopiera någon annans koncept. Sen tycker jag att det finns en väldig 
övertro till yrket, det vet ju du också - det är inte bara att ta med folk 
ut i naturen. Det krävs väldigt mycket tid, energi och driv för att det 
ska funka i längden.

När David inte guidar jobbar han med olika naturvårdsprojekt. 
Han har skapat sitt jobb, inte bara i - utan också för naturen. Allt 
han tar sig för har sin utgångspunkt där, i respekten för naturen och 
att skydda densamma från folk som förstör den. Han har drivit lokala 

”Varför 
är skogens 
rätt till 
existens 
ens en 
fråga?”
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naturvårdsprojekt för att skydda skog och driver projekt för att restau-
rera våtmarker och bäckar, samt lära skolelever om flodpärlmusslan. 
– Det är ju därför jag gör det. För naturen. Allt det andra, det är bara 
roligt.

P L Ö T S L I G T Ä R D E T S L U T på det roliga. Den ljusning som vi först 
trodde var sjön vi hade norröver, är ett kalhygge. Det luktar terpentin, 
riset är färskt. Maskinerna måste varit här de senaste dagarna. David 
muttrar och knappar fram en karta i telefonen.
– Den här har inte ens nån avverkningsanmälan. Fast det kan ju va att 
det är mindre än en halv hektar … Då behöver de inte anmäla. 
Oavsett så är det en brottsplats vi står på. De tallar som står kvar är ett 
tunt eko av en bit naturskog som fallit offer för människans girighet. 
Runt omkring oss ligger stockarna av hundrafemtioåriga tallar och 
senvuxna hundraåriga granar. Vi räknar årsringar, eller försöker rät-
tare sagt, för veden är väldigt tätvuxen. I västra kanten av hygget hittar 
jag en tall draperad med en gles hänglav. Det är garnlav, en rödlistad 
och oerhört sällsynt lav här i Tiveden. Jag tar kort medan David mar-
kerar garnlaven på GPS:n. Laven kommer inte att överleva i torkan 
som blir på hygget. Vi säger inte så mycket nån av oss, men jag ser att 
David också är illa berörd. Vi fotar mer av hygget och vänder sedan 
ryggen åt förödelsen. Fortsätter in i skogen på andra sidan. 
– Alltså, man blir ju ledsen och förbannad och sådär. Men jag blir 
motiverad också, att skydda mer, säger David. Förresten, leta efter 
knärot! 
Jag sveper med blicken efter bladen av den vintergröna orkidén i 
mossan. Men de lyser med sin frånvaro. Vi snubblar över en murken 
låga av gran och hittar både vedtrappmossa och långflikmossa.
– En av de på kursen i höstas, jämförde vedtrappmossa med små 
gröna tändstickor, säger jag och försöker förgäves att zooma in med 
kameran på den två millimeter höga mossan.
– Smart. Jag brukar tänka att den är som skäggstubb.

Vi lunchar vid sjön. Den ligger spegelblank, skogen runtom är 
intakt. Det blir som en särskild stillhet vid en sådan sjö. Skogen sväljer 
liksom vinden och rörelsen. Jag och hunden dricker lite vatten vid 
strandkanten. 

Jag tar fram anteckningsblocket när vi fått i oss maten. Nu känner 
ju David och jag varandra, men jag behöver hans formuleringar. Till 
en början svarar han lite besvärat, som att han pressar fram orden. 
Det förvånar mig, för i vanliga fall har han inga problem att hålla låda. 
Det visar sig att han har en sticka i fingret som behöver ut. 
– Varför skyddar du skog?
– Varför är skogens rätt till existens ens en fråga? Jag menar, varför 
får vi finnas? David gräver efter stickan med knivspetsen, grimaserar. 
Det borde vara självklart att naturen ska få finnas för sin egen skull. 
Men idag ska träd och resurser bara bli pengar, när det egentligen är 
en livlina - ett skyddsnät som har funnits länge och borde få finnas i 
oöverskådlig tid framöver. Allt hänger ju ihop, skog, vatten, våtmark, 
berg och mark, det är en väv som vi människor trasar sönder. Det är 
egentligen ironiskt att vi nyss gick igenom ett kriminellt hygge, men 
det finns ingen lag som sätter dit dem som högg. 
– Tror du att dina gäster förstår det här som du pratar om?
– Både och. En del reagerar till exempel inte på ett hygge, medan 
andra tycker ”va fan”.

D E T B Ö R J A R B L I  S VA LT vid stranden och novembersolen sjunker mot 
trädtopparna. Vi kommer in i ytterligare ett område med naturskog. 
David hittar några fler garnlavar under jubelrop.  Det börjar bli för 
mörkt för att få skarpa bilder i kameran. Men jag ger ändå garnlaven 
ett försök. Hunden börjar bli trött på att gå i skogen och trasslar in sin 
lina allt oftare. Jag böjer mig ner för att ta loss hunden, när jubelropet 
studsar mellan trädstammarna.
– GLASS! 
Näääe. Igen? Jodå, minsann. Där står han i motljus under en tall med 

ticka. Jag söker som hastigast av tallarna närmast. Och se där! En 
bit bortanför David, skymtar den välbekanta siluetten av en talltickas 
hattskiva. Likt ett flygande tefat som grävt sig in till hälften i stammen, 
sex meter upp. 
– GLASS! Vrålar jag och spurtar till ”min” tall. Slår armarna om stam-
men och upptäcker till min förtjusning ytterligare en tallticka, alldeles 
i ögonhöjd. 
– Jag lät dig få den…
– Nähä du, försök inte! Titta, här är en till!
– Haha, jag skojar bara. Du vann - du hitta ju en tall med två.
– Jag vet, säger jag mäkta nöjd och knäpper en bild på talltickan i 
softat solljus. Man blir som man umgås.

Jag skulle vilja lämna det här. Två vänner i skogen och kvällsljuset. 
Som en skimrande saga om hjältar som slåss mot Goliat. Men mass-
utrotningen av arter är en kris och ett faktum. När folk pratar om 
David, även de som inte känner honom särskilt väl, så får de något 
särskilt i rösten. Något glatt och varmt. Ja, kanske inte skogsnäringen 
då - men folk i allmänhet. David inspirerar, han ser folk och de sätter 
honom på piedestal. Så som människan gärna gör, för det är svårt 
att leva utan hjältar i sitt liv. Det är så mycket enklare att krympa oss 
själva och pytsa över ansvaret för handling åt någon annan. Men vi 
som känner David vet, att även lappugglans utvalde behöver hjälp för 
att besegra den onde. 
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Aktuellt

H A N S M YG E R B L A N D T R Ä D E N och springer över bergen. Badar 
isvak, sitter vid lägerelden. Allt mot en fond av snöklädda fjäll och 
skogar. De flesta av oss minns nog fortfarande reklamfilmen Made 
by Sweden från Volvo. Den där Zlatan Ibrahimović sladdar omkring 
i den senaste modellen, men också ägnar sig åt ett rätt intensivt fri-
luftsliv. 

I slutet på filmen händer något intressant. Zlatan smyger fram 
genom skogen med sitt gevär och får så småningom korn på en hjort. 
Han höjer vapnet och ska precis fyra av men tvekar plötslig och väljer 
till sist att låta hjorten löpa. 

Medvetet eller inte – här knyter Volvos reklam an till ett väl eta-
blerat tema inom friluftslivet: det om att vistelse i naturen får oss att 
bli mer angelägna om att skydda den. Grunden i temat utgörs av idén 
om att det finns en länk från att uppleva naturen till att uppskatta den, 
och vidare, till att vilja bevara den. 
Denna tanke fanns med redan i friluftslivets begynnelse. Till exem-
pel deklarerade scoutlagen 1908 att scouter är djurvänner. Grun-
daren av scoutrörelsen, Robert Baden-Powell, förklarade varför:  
“By continually watching animals in their natural state, 
    one gets to like them too much to kill them.”

I modern tid framträ-
der tanken särskilt tydligt 
i olika miljöpedagogiska 
sammanhang, såsom Ur 
och skurs förskoleverksam-
het eller Friluftsfrämjandets 
Skogsmulleskola. Och för 
bara några år sedan slog den 
dåvarande svenska miljömi-
nistern Lena Ek fast det vi 
trott oss veta sedan länge: 

”Ett rikt och tillgängligt friluftsliv bidrar till ett ökat miljöengage-
mang.”  

Men – vet vi verkligen det? Forskning på området kan vid en 
första anblick tyckas ge stöd åt tanken. Flera studier visar på ett sam-
band mellan utevistelse och miljöengagemang, på så vis att människor 
som är ute mycket i naturen också är mer miljövänliga. Och en ännu 
starkare koppling finns till vissa friluftsaktiviteter. De som ägnar sig 
åt naturnära aktiviteter, såsom vandring, paddling, naturstudier och 
liknande, ger oftare uttryck för ett djupare engagemang för miljön. 

Tittar vi närmare verkar denna forskning ändå lämna oss med en 
del funderingar. Till exempel kring frågan om vad som är orsak och 
vad som är verkan i detta sammanhang. Kan det inte lika gärna vara 
tvärtom: att sambanden egentligen beror på att miljövänner tycker om 
att vara ute, och att de föredrar att ägna sig åt naturnära aktiviteter?  

E N A N N A N F R Å G A H A N D L A R om vilken roll friluftsutövaren själv 
spelar när dennes engagemang för miljön formas. Utifrån hur förlop-
pet vanligen beskrivs, ingen roll alls. Naturen är i den beskrivningen 
den verkande kraften, med makt att förändra beteenden och attityder, 
och de människor som vistas i den har inget annat val en att låta sig 
förändras. 

Tankar av detta slag påminner om miljödeterminismen, en idétra-
dition med stort genomslag i slutet av 1800- och början på 1900-talet, 
men som många idag anser vara förlegad. Inom miljödeterminismen 
hävdas att den biofysiska miljön avgör samhällens utveckling och 
människors beteenden. Gemensamt med tanken om naturkontak-
tens betydelse för miljöengagemang är föreställningen om relationen 
mellan människan och hennes omgivning som något universellt, en-
kelriktat och lagbundet. Ägnar du dig åt friluftsliv blir du miljövänlig 
– och äter du pepparkakor blir du snäll! Och om inget händer, stanna 
då ute lite längre, eller ta en kaka till. 

Pratar man med människor som vittnar om naturkontaktens be-
tydelse upptäcker man dock snabbt att saken är mer komplicerad. Fri-
luftsliv kan visserligen bidra till ett ökat engagemang, men det sker 
inte alltid. Och förändringen, om och när den sker, beror inte bara på 
naturen. Faktum är att friluftsliv kan ge en rad olika resultat, till exem-
pel minskade/ökade stressnivåer, förbättrad/försämrad självkänsla 
och stärkt/försvagad identitet, och det är många faktorer som bidrar 
till vilka utfallen blir.  

En viktig faktor är till exempel hur vi uppfattar platserna vi vistas 
på – naturen för friluftsliv är ju alltid platsbunden. Vilken natursyn 
vi har, det vill säga vilka föreställningar vi har om de platser vi kallar 
natur, är särskilt viktigt. Uppfattar vi vår gröna omgivning som en trä-
ningsarena blir upplevelsen sannolikt en annan än om vi ser den som 
ett skafferi eller ett rum för socialt umgänge. Samma stycke natur kan 
ses som hotfull av någon, medan en annan ser den som god (och med 
en inneboende kraft att förändra människor i positiv riktning). Dessa 
föreställningar hänger nära ihop med vilka tidigare erfarenheter vi har, 
något som också kan uttryckas i nivåer av kunskaper, färdigheter och 
vana relaterade till en plats. Allt detta bär vi med oss ut och det påver-
kar vad friluftslivet ger tillbaka – vad vi har i ryggsäcken spelar roll för 
hur vår utflykt blir.   

Det sociala sammanhanget har också stor betydelse. Vi männ-
iskor är sociala varelser och beteenden och attityder är under ständig 

påverkan av våra relationer och 
sociala omgivning. Det gäller 
såklart också friluftslivet och 
miljöengagemanget. Möjligen 
är det bara när våra föreställ-
ningar om friluftslivet och na-
turen delas med andra, i sam-
manhang som vi tillhör eller vill 
tillhöra, som en förändring kan 
ske. Miljöengagemang, liksom 
andra beteendemönster, är med 
andra ord socialt motiverat. 

Kanske kan vi sammantaget prata om tre nödvändiga (men ej 
tillräckliga) villkor för att friluftsliv ska bidra till en miljövänlig beteen-
deförändring: gynnsamma platsrelationer, adekvata erfarenheter och 
lämpligt socialt sammanhang. Först när de villkoren är uppfyllda har 
vi ett friluftsliv där saker kan hända. Och det skulle då förklara varför 
Volvos reklamfilm överraskar mer än den övertygar. Zlatan, fotbolls-
proffset från Malmö, är en främmande fågel i filmens fjäll och skogar. 
Vilken relation kan han möjligen ha till den plats där reklammakarna 
placerat honom, hur är han rustad och vad säger hans lagkamrater? 
Han väljer att inte skjuta hjorten, men att förklara det med hans fri-
luftsliv känns som ett långskott. 

Zlatan, 
friluftsliv och 
miljöengagemang
Många är vi som tänker att om bara fler människor vistades i naturen så skulle 
också fler bry sig om den och ta hand om den, men är det verkligen så enkelt? Forska-
ren Daniel Wolf-Watz har tittat närmare på den rådande forskningen och granskar 
denna myt i sömmarna. Vad är det som behövs egentligen för att få till en beteendeför-
ändring?
TEXT: DANIEL WOLF-WATZ
BILD: ERIK BJÖRKLUND
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Friluftskulturer Prylfanatikern Gear Memilsson 
• Undviker naturmaterial 
• Färgkoordinerar all sin kajakutrustning 
• Jagar gram mer framgångsrikt än NASA 
• Äger den dyraste GPS-utrustningen, men har aldrig använt den 

för att orientera sig

Tradfarfar Åke Klemheist 
•  Började klättra på 80-talet, och använder fortfarande samma 

firningsåtta 
• Vägrar använda engelska klättertermer 
• Tittar uppriktigt oförstående på människor som klagar över att 

det är kallt 
• Tycker inte att en anmarsch på 1 mil och 1500 höjdmeter är så 

mycket att orda om

#bushcraftaren Tagga Ödegård 
• Lever för sitt instagramkonto 
• Plastbantade sitt content eftersom det dubblade antalet likes 
• Funderar på att skaffa husky eftersom den ger bättre bilder än 

en schäfer 
• Sover ute tre nätter per år

Skogsägaren Stor-Erik Skördare 
• Hatar vargar, lajvare, veganer och miljökämpar 
• Är med i jaktlaget för bygemenskapens skull 
• Tycker om att plocka fram miniräknaren och räkna på framtida 

avkastning 
• Har lagt femton år på att ständigt bygga nya rökskåp, i hopp om 

det perfekta resultatet

Tvåbarnsmamman Uska-Britt Hemmavid 
• Köpte en barnbärstol i julklapp åt sin sambo 
• Gör upp eld med reklamblad och tändvätska 
• Matar barnen med grillad korv och pinnbröd vid eldstaden strax 

bortom elljusspåret 
• Har alltid med sig paraply för säkerhets skull

Fantasylajvaren Grymhild Orchbane 
• Syr sina egna friluftskläder   
• Kan skjuta med pil och båge på femton meters håll 
• Hävdar att det är fett orealistiskt att de grillar korv och tomater i 

filmen The Fellowship of  the Ring 
• Kan intyga hur himla kallt det är att försöka sova i ringbrynja

Fågelskådaren Hans-Trapp Tvåhundra 
• Bär inte friluftskläder 
• Har två kikare, en för 6000 kr och en för 9000 kr 
• Släntrar upp i det lokala fågeltornet efter jobbet, och frågar lite 

avmätt ”Har det vart nåt, då?” 
• Är bitter över att barnen inte längre vill följa med och titta på 

orrspel varje år

Duracellkaninen Nicole Marathon
• Har sprungit alla leder i Sveriges Nationalparker, men såg bara 

nästa isätt
• Lever genom sin träningsapp som mäter steg, puls, vätskeintag 

och kaloriförbrukning
• Kan inte göra upp eld 
• Berättar gärna om ”Tredje gången jag gjorde en svensk klassi-

ker…” 

Ibland kan vi bara inte låt bli att spana efter karaktärer och karikatyrer. Ibland 
händer det att observationerna rentav överträffar förväntningarna. Kanske kan du 
som läsare identifiera några av dem i din omgivning?
TEXT: ERIK SRORMARK
BILD: EVELINA HÅKANSSON
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Stick & brinn — praktiska tips för livet på färd

Spelglädje 
på färden 

D
en ökända Lägerelds-gitarren är smidig när en har baslä-
ger eller är på kanotfärd. Ett rejält sånghäfte så att även 
den som har svårt att memorera text kan haka på är också 
fint. Men gitarr på vanliga dagsturen i skogen, eller på 

vandring i fjällen? Nja … Lite bökigt. 
Jag har släpat ut instrument i skogen på färd året om. När jag höll 

på med levande rollspel åkte till och med fiolen med ut. Men i vand-
ringsryggsäcken är det trevligt med något mindre skrymmande och 
inte fullt lika känsligt. Munspelet i sin lilla plastlåda är okänsligt och 
praktiskt. Flöjterna nedan har också fått följa med ut. Det är magiskt 
hur spilåpipans toner gifter sig med vårskogen (april-maj), särskilt om 
en hör den på håll. Men du kan få samma effekt även en sen som-
markväll. 

Jag får erkänna att en del instrument spelar jag bara utomhus, till 
skogs - för hemfridens skull. Sälgflöjten till exempel är väldigt ljud-
stark och kan upplevas som väldigt skarp inomhus. Om du vill öva 
hemma i lägenheten - utan att drunkna i arga lappar från grannarna, 
kan du svepa in dig med flöjten/instrumentet under ett tjockt täcke 
som sordin (ljuddämpning). 

I en värld där producerad och finputsad musik i hörlurar har blivit vardag, så blir 
lätt det egna musicerandet något som stannar i duschoperan eller skrål bakom ratten. 
I musiken och det egna uttrycket är det lätt att uppleva sig som sårbar, samtidigt som 
det är något befriande och energigivande. Oavsett musikalisk skolning eller ej, så har 
vi glädje av att spela och sjunga tillsammans ute. Det bygger gemenskap och sätter 
guldkant på friluftslivet.
TEXT OCH FOTO: LOVISA LARSSON

Spilåpipa i två varianter. Den mindre, gula pipan är en Ramsby-pipa med 
ljusare tonregister. Den gröna är en Evertsbergspipa, med lite hesare, dovare 
ton. Båda två klingar väldigt fint till skogs. Ju fler hål du täcker, desto mörkare 
ton blir det - om du inte blåser lite hårdare (så kallat överblås) då får du 
ljusa toner. Spilåpipor har även en ton som inte är helt ”ren”, en så kallad 
”blå ton” eller kvarts-ton. På mina pipor hittar jag den om jag täcker med 
tre fingrar uppifrån. Om du vill spela en ren ton där istället kan du ta ett 
gaffelgrepp. Alltså täck de två översta hålen, lämna tredje hålet öppet och 
täck de två hålen under det.

Speldosa - även den som inte har ork att lära sig ett nytt instrument kan veva 
på en speldosa. Min lillasyster fick en när vi var på bilsemester i Norge med 
familjen. Hon var tonåring och mycket bitter över att vi inte for på solsemester. 
Gissa vad vi lyssnade på hela vägen mellan Trondheim och Örebro? Jo, de 
åtta första takterna av Für Elise - på repeat.

Mungiga - ha en liten glipa mellan tandraderna och sätt mungigan däremot 
så att metalltungan kan röra sig fritt. Du styr tonhöjden genom att flytta 
tungan och till viss del med andningen. Du skapar sedan rytmer genom att 
försiktigt slå metallfjädern fram och tillbaka. Mungigan förvaras med fördel i 
en liten burk med ett par strumpor som dämpning så att fjädern inte bryts av.

Munspel - jag har ett Lee Oscar, det har nu hållit i åtta år utan att stämma 
ur sig. Det har varit med på vinterfärd, kanotfärd, fjällvandring och dagsturer. 
Du får olika ton när du andas in och ut, men med lite övning så sätter det sig 
ganska snart. Handen utanpå funkar som en sordin, med den styr du volymen

Sälgflöjt - just det här är en ungersk variant i päronträ, en så kallad ”tilinko”. 
Jag brukar spela sälgflöjt om våren, gärna nån kväll i mars april. Då tycker 
jag att tonerna i flöjten gifter sig bäst med omgivningen. Du styr tonhöjden 
med hjälp av andningen och täpper igen nedtill för halvtoner. 
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Färdminne

L I V E T B E S TÅ R AV Ö G O N B L I C K .  Tillåt mig sluta ögonen och återge  
ett  par. Jag öppnar ögonen och finner mig mitt i steget på en brygga 
i de allra mest nordvästliga delarna av den mäktiga Luleälven. Den 
närmast belägna platsen, som är känd för gemene man, i förhål-
lande till nämnda brygga är Saltoluokta Fjällstation, ett par timmars 
paddling söderut längs älven. Det är veckan efter midsommar 2020 
och isen släppte sitt grepp om älven för blott dagar sedan. Låt oss 
säga att det är svalt i vattnet. Jag har precis inlett min färd som går 
ut på att ståpaddla en drygt fyra meter lång surfbräda från Ritsem i 
norr till Smygehuk i söder genom Sveriges avlånga inland – ett 250 
mil långt äventyr på vatten. Lägg sedan till en hel del mil av land-
transporter mellan de olika vattendragen. 

Från bryggkanten ser jag ut över de mäktiga vidderna, de höga 
bergsmassiven vars toppar ständigt tycks klädda i snö och jag känner 
mig liten, ödmjuk och priviligierad i en oskiljaktig röra vars gränser 

och fördelning tycks dynamisk och ständigt autonomt föränderlig. 
Innan jag sluter ögonen nås jag av insikten som redan är mig bekant – 
jag ska paddla ytterligare 240 mil och uppleva både platser, glädjeäm-
nen och prövningar som inte går att vare sig planera eller förutse. Och 
det är just därför jag älskar det. Så jag ler fånigt och sluter ögonen.   

J A G Ö P P N A R Ö G O N E N I G E N och finner mig själv mitt i ett paddeltag 
på den väldiga sjön Ströms Vattudal. Det är ungefär två veckor sedan 
jag tog mitt allra första stapplande paddeltag i det iskalla och kris-
tallklara smältvattnet som Akkajaure (starten av Luleälven) består av. 
Även fast vattnet i Jämtland åtminstone – till skillnad från Luleälven 
– når tvåsiffriga temperaturer så är det likväl med kalla och stumma 
fötter jag paddlar vidare söderut. Står man i vatten mellan tio och 
fjorton timmar om dagen blir det så, förr eller senare. 

Jag ser ned på min varsamt fastsurrade packning och funderar. 

Hur många kilo jordnötter har jag kvar? Hur många dagar räcker mina 
energikakor? Hur många färdigförpackade portioner gröt döljer sig i 
väskan? 

Jag börjar kunna det här nu. På flera olika plan. Både själva padd-
lingen i sig, men också att leva i vår magnifika och ständigt växlande 
natur och att bo i tält och uträtta sina behov i skog och mark. Det är 
en utmaning utan dess like, såväl som en välsignelse på en och samma 
gång, att leva jämsides med naturen och ständigt ta sig framåt. Till 
slut blir dagarna kopior av varandra. Det enda som skiljer sig är om-
givningarna och vädret. Upp vid halv fem, börja paddla vid halv sju, 
mellanmål vid tio, lunch vid ett, mellanmål vid fyra, slå läger vid sju, 
somna vid nio och sedan upprepa. Gärna med framgång till målgång. 
Men det återstår ju att se förstås. Vad som helst kan hända under ett 
äventyr. Och det är just därför jag älskar det.

Så jag ler fånigt och sluter ögonen. 

Ögonblick av en 
sommar
TEXT OCH FOTO: ERIK SANDER 

J A G Ö P P N A R Ö G O N E N  och vinkar adjö till en främling. Han har 
hjälpt mig med skjuts mellan Lagan och Helge å. Det är nära nu.  
En bra bit över tvåhundra mil på älvar, floder, sjöar av varierande stor-
lek och delvis även öppet hav har avverkats och övervunnits. 

Jag har brutit min paddel, gått ned flera kilo fastän jag gjort mitt 
allra yttersta för att motverka det, har varit nedkyld till nivåer jag tidi-
gare bara varit i närheten av, fått vada motströms i brösthögt vatten 
genom forsar i väglöst land för att några alternativ inte funnits. Jag 
har korsat Bråvikens öppna hav i oväder som fick fritidsbåtar att söka 
skydd i naturhamnar mitt på ljusa dagen, svurit och spottat, häpnats 
och förundrats av den svenska naturens skönhet, ätit kall gröt dopad 
med proteinpulver och jordnötter tre gånger om dagen i snart fyrtio 
dagar – varje gång, varje dag. Jag har släpat min bräda mil efter mil 
på land mellan vattendrag, suttit bekvämt i passagerarsäten hos totala 
främlingar som funnit det inom sig att hjälpa en främling på land som 
inte vill annat än att befinna sig på sträckningens nästkommande vat-
tendrag, blivit bjuden på mat, dryck och vänlighet. Jag har gjort nästan 
allt. Åtminstone av vad man hade kunnat förvänta sig skulle kunna 
hända under ett paddlingsäventyr från norr till söder genom Sverige. 

Kanske är det just därför som jag väljer att inte paddla de sista 
dryga tio milen från Kivik till Smygehuk när min paddel – återigen – 
går helt av. Jag lutar mig tillbaka på den kritvita sandstranden och ler 
fånigt för mig själv. Jag är färdig nu. 

Med den envisa vinden i håret och den finkorniga sanden 
som letar sig ända in i kalsongerna kan jag konstatera för mig 
själv att Sverige är ett så oerhört mycket större land än man 
kan tro. Men kanske framförallt så makalöst vackert och mång-
facetterat. Att paddla genom hela Sverige är som att färdas 
genom flera olika världsdelar under ett och samma äventyr.  
Faktum är att jag tror att Sverige är så stort att det måste sättas i 
perspektiv till något annat för att man ska förstå det helt och hållet:

Under min paddling genom Sverige på bräda tillryggalade jag 
motsvarande distans som Stockholm till Barcelona. Eller nästan 
lika långt som Stockholm till Moskva – och sedan tillbaka igen. Och 
varför berättar jag det här? Är det bara för att skryta? Ja, till stor del är 
det såklart det – men inte bara.

Jag tror det är viktigt att fler inser detta – alltså inte hur stort 
Sverige är nödvändigtvis – men det säger något om hur mycket det 
finns att se här hemma. Och kanske är det först när man börjar sätta 
Sveriges yta i relation till något annat som man börjar förstå på riktigt 
hur mycket vi har att erbjuda här hemma. 

Jag har fått se mer av Sverige än vad jag någonsin trodde jag skulle 
få göra – mer än vad de flesta antagligen kommer få se under hela 
sina liv – men jag har fortfarande inte sett allt och jag vill bara se 
mer. Jag tror att det är viktigt av fler olika anledningar att fler väljer 
att upptäcka Sverige, men kanske allra främst för att ingen kan svara 
på hur länge vår fritt tillgängliga natur, de vida vidderna och det rena 
och klara vattnet kommer vara just det – fritt, tillgängligt och rent. Så 
passa på att upptäcka Sverige du med! Man måste såklart inte paddla 
från norr till söder för att tillgodogöra sig storheten i vår allra främsta 
resurs. Så packa väskan, fram med kanoten, kajaken eller snöra på dig 
vandringskängorna och utnyttja den smått otroliga förmån vi alla äger 
i och med Allemansrätten. Lev inte bara i Sverige – upplev Sverige!  

Färdminne
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Kultur

Det fängslande 
skenet
TEXT: KATINKA JOHANSSON
FOTO: KRISTOFFER JOHANSSON

V
arje gång jag befinner mig norrut en klar vinterkväll lägger jag tid på att beskåda natthimlen. När 
andra drar sig in i tält eller stuga för att frosten nyper, står jag ofta kvar och otaliga har de blivit, 
kvällarna då jag fått se norrsken. Det är så vackert, så ofattbart vackert. Under min efterforskning 
kring olika kulturers tolkning av norrskenet blev jag något förvånad över att så många berättel-

ser handlar om illavarslande omen, krig och bråd död. Samerna visar stor vördnad för norrskenet och enligt 
historien får man vare sig vinka, vissla eller jojka under dess spelande. Det berättas om en ung broder som 
jojkade så högt under norrskenet att det kom ner och slog ihjäl honom. Inte fick en heller bege sig ut utan 
mössa när det var norrsken eftersom det då kunde bränna ens huvud. Enligt skoltsamerna är norrskenet själar 
efter människor som dött i strid och denna tolkning ses från många platser runt om i världen. Ifrån en arktisk 
ö berättas det att det i själva verket är valrossars själar, som spelar fotboll på himlavalvet och som boll har de 
en människoskalle. I Storbritannien sägs det att det sågs ett djuprött norrsken över kontinenten veckorna före 
franska revolutionen bröt ut. I Kina finns det teorier om att det ovanligt förekommande norrskenet har gett 
uppkomst till de första berättelserna om drakar, som kastar eld mot varandra över natthimlen i kampen om 
gott och ont. Det finska ordet för norrsken: revontulet, betyder eldräv och bakgrunden till det är att norrskenet 
i själva verket är resultatet av de gnistor som bildas när de snabba fjällrävarna springer över bergen och slår sina 
svansar mot bergstopparna. Det finns också berättelser som tyder på att även folk från förr stod trollbundna 
under natthimlen och beskådade norrskenet, berättelser som den samiska, om månens dotter Niekija och 
norrskenet Náinnas. 

R Y K T E T H A R N Å T T S O L E N om Niekija, månens vackra dotter med 
hår som skimrande silver och rödrosiga kinder. Och solen ber sin 
ende son Peivalken att fara till månens land för att be om Niekijas 
hand. Peivalken beger sig och när han får se Niekija som gnistrar och 
glimmar blir han omedelbart förälskad. Han berättar för henne hur 
vacker hon är och hon rodnar åt hans smicker. Peivalken ber henne 
att prova hans gyllene stövlar och trots att hon är blyg gör hon detta. 
Men de gyllene stövlarna bränner  flickans tår. ”Åh hur dessa stövlar 
brinner och gör mig ont” utbrister hon och tar av sig stövlarna och 
tar till flykten. När det åter blir natt tar månen med sig Niekija till en 
ö långt bort där hon kan gömma sig för solen och hans son i en kåta. 
Vid midnatt anländer ett gäng ungdomar oväntat till kåtan. Det är 
norrskenet, Náinnas och hans bröder. Náinnas skugga skimrar som 
silver när han rör sig runt den mörka kåtan och Niekija kikar förund-
rat på honom. Han känner att det är någon som iakttar honom där 
inifrån och han säger ”Vem du än är kom ut och visa dig”, ”Om du är 
äldre än mig torde du vara min mor, om du är i samma ålder som mig 
så är du min syster, men är du yngre, kommer du att bli min brud”.

Niekija kliver fram och säger ”Det är bara jag, här är jag”. Mor-
gonstjärnans första strålar når kåtan i samma ögonblick som Náinnas 
får syn på Niekija och de faller ögonblickligen för varandra. Náinnas 
ber om månens vackra dotters hand och hon tvekar inte till att bli 
norrskenets fru.

Men det blir ett ensamt liv i kåtan. Niekija önskar att Náinnas 
kunde stanna hos henne på nätterna men varje kväll måste han bege 
sig norrut till sina bröder i norrskenets land för att dansa och leka som 
flammor över himlen. När Náinnas är borta sysselsätter hon sig med 
att brodera vintergatans alla stjärnor på renfällar som hon hänger upp 
i taket så att det ska se ut som stjärnhimlen. Náinnas stannar så kvar i 
sängen och ser på de vackert blinkande stjärnorna och förstår inte att 
det är dags att ge sig av till sina bröder. Niekija ger sig upp tidigt på 
morgonen och glömmer på vägen ut att stänga dörren om sig, sam-
tidigt som solen med morgonens röda strålar, sakta stiger över top-
parna. När solen når ingången till kåtan kikar han nyfiket in och Náin-
nas vaknar. Han inser att han missat natten och att han måste fara 
till norr för att säga till sina bröder att det redan är morgon och dags 
att  dra sig tillbaka. När han beger sig ut pressar solens strålar med 
vrede ner honom mot marken. Niekija ser detta och kommer till hans 
undsättning. Hon kastar sig emellan Náinnas och solen och Náinnas 
lyckas fly till sina bröder. Solen får fatt i Niekijas hår och håller henne 
fången samtidigt som han kallar på sin son. Men Niekija trotsar solen 
och skriker ”Du kan döda mig, men du kan aldrig få mig att gifta mig 
med Peivalken”. Solen blir vansinnig och förpassar Niekija tillbaka till 
månens land. Där stannar hon i skyddet av sin mor. Och varje natt 
vandrar hon tillsammans med månen över himlen. Hon tar aldrig sin 
blick ifrån Náinnas men de kan aldrig mer vara tillsammans.  

Niekija och Náinnas
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VA D B E T Y D E R E G E N T L I G E N S K O G E N för oss? Efter att ha forskat 
om religiösa minoriteter i Sverige vänder sig nu David Thurfjell med 
nyfikenhet mot den svenska majoritetskulturen, en grupp som han 
själv tillhör. Detta vaga begrepp definieras i det inledande kapitlet 
som den urbana medelklass som lever sitt liv i storstadsregioner och 
själva definierar sig som etniska, sekulära svenskar. De som brukar 
kallas ”världens minst religiösa folk”. Inom ett större forskningspro-
jekt intervjuar Thurfjell 72 personer om deras relation till naturen, 
vad de söker och vad de upplever att de finner där. Det visar sig vara  
ett sökande efter en helande och lugnande kraft, men även ett sakralt 
rum där tankarna kan röra sig kring existentiella frågor. Många berät-
tar om gränsöverskridande upplevelser där tiden blir cirkulär och det 
egna jaget tar mindre plats till förmån för känslan av ett större sam-
manhang.

De ordval som många tar till för att beskriva sina upplevelser är 
allt som oftast kopplade till svensk litterär tradition där referenser 
finns både till Viktor Rydbergs kalla midvinternatt och de allmänt 
kända psalmerna som lyfter fram naturen som en spegel av kristna 
föreställningar om det jordiska kontra det eviga livet. Från hedendo-
men, via bondesamhället och naturromantiken till industrialiseringen 
och moderniteten löper tråden fram till dagens begrepp som antro-
pocentrism och ekocentrism. Antropocentrismen sätter människan 
i centrum och är det synsätt som dominerat en längre tid, medan 
ekocentrismen vänder sig emot detta och ser människan som en av 
jordens alla arter. Här ser författaren en hoppfull utveckling hos in-
tervjupersonerna där känslan av samhörighet med allt levande är en 
erfarenhet som återkommer.

U P P L Ä G G E T F Ö R B O K E N Ä R faktadelar med invävda citat från inter-
vjupersonerna och reflektioner kring dessa som ibland kan kännas 
lite väl långt dragna. Emellanåt sticks en anekdot in från författarens 
eget liv, men alltid med akademiska brasklappar. Det går såklart inte 

att dra några slutsatser utifrån en enda upplevelse. Helt korrekt, men 
det gör att läsningen tappar fart. På samma sätt blir de mer intressanta 
faktadelarna ibland lite bakbunda av nödvändigheten att återkoppla 
till intervjuerna. Men nu är utgångspunkten forskningsprojektet och 
materialet i första hand utsagorna från skogsbesökarna och då kan de 
inte bortses från. Där balanserar boken mellan att vara en alltigenom 
akademisk text och en väldigt intressant lång underhållande populär-
vetenskaplig föreläsning av läraren och föreläsaren Thurfjell.

En av de intressantaste frågorna som boken lyfter är vem som har 
tolkningsföreträde när det kommer till naturen och skogen. Det är, 
som Thurfjell poängterar, ett borgerligt medelklassprivilegium att ta 
semester, resa, vandra planlöst omkring och filosofera över livet. Det 
var och är inte alla förunnat. “Friluftsliv” blev blev möjligt att utöva 
för allt fler när “fritiden” avskiljdes från “arbetstiden” vid 1900-talets 
början i och med industrialiseringen.

Detta år när svemestrandet gjort att friluftsliv och besök i svenska 
nationalparker fullkomligt exploderat kommer Thurfjells bok precis 
rätt i tiden. Sannolikt är även de 
promenader och söndagsutflyk-
ter som gjorts under året i de mer 
storstadsnära naturreservaten 
många. Vad som försiggått i tan-
karna hos dessa besökare kan vi 
inte veta, men vi kan genom Thur-
fjells intervjuer ana att möjlighe-
ten till utevistelse kommer att ses 
tillbaka på som ett viktigt andrum 
i tider av stor påfrestning under 
covid-19-pandemin. 

Brevlådan

Läs väglöst 
online

redaktionen tar nu paus, men

alla våra 16 fantastiska 
nummer av tidningen

finns att läsa på

vaglost.se

Vill du köpa gamla 
nummer i tryck?  

Maila till
redaktionen@vaglost.se

eller skriv ett pm på facebook

FärdInspiration
Jorden runt på 1000 dagar
av Fredrika Ek

“Mina cykelfärder tog alltid slut för fort” säger Fredrika 
Ek i en intervju. “Jag ville bara få fortsätta cykla!” Så det 
gör hon. 51 201 km. Fredrikas berättelse om det äventyret 
finns nu både som bok och film. Det är en berättelse 
som ger hopp. I en tid när rapporterna från andra delar 
av världen nästan alltid 
är svarta är Fredrikas 
berättelse befolkad av 
alla otroligt vänliga 
människor hon möter. 
Hopp om världen 
och inspiration: Det 
går faktiskt att starta i 
Sundsvall, cykla ensam 
runt hela jorden och 
komma hem igen tre år 
senare.

fantastiska fjällfoton
OVIKSFJÄLLEN – EN RESA FRÅN STORSJÖNS STRAND 
TILL FJÄLLETS TOPP av Björn Dahlfors

Det har kommit en fotobok om Oviksfjällen. Björn Dahlfors är en 
fotograf  som följt skiftningarna i fjällen och nu samlat fotografierna 
i en bok i A4 format. Björn har ett öga för landskapet och detaljerna, 
det skiftar från det stora till det lilla. När sommaren känns långt 
borta och vinterns snö inte kan 
komma fort nog så kan denna bok 
ge lite tröst i höstrusket. Björn 
reflekterar och berättar mellan 
bilderna som ofta breder ut sig 
över uppslagen, sätter landskapet 
i en historisk och nutida kontext. 
Boken väcker både längtan och 
eftertanke.

/ Emma Björk

Snäll Grafitti

Sprayfärg i i all ära men miljövänligt är det inte. 
I detta kulturtema-nummer bjuder Väglöst på två sätt 

att vara kreativ i din omgivning med rent samvete.

Blåbärsfärg à la gatukonstnären Prao:
Du behöver 1 liter blåbär, en drickflaska med sportkork, stark nylon-

lina, en bit frottehandduk och ett kaffefilter
Koka sönder blåbären + ett glas vatten på låg temperatur. Sila genom 
kaffefiltret. Fyll vätskan i flaskan. Surra fast handuksbiten över flaskans 
öppning med nylonlinan. Korken ska vara på men öppen. Surra hårt. 
Bränn gärna knuten så den hålls på plats. Med en gummisnodd kan du 
säkra att korken inte stängs när du använder “pennan”. Eftersom du 
behöver trycka ganska hårt för att få färgen att flöda bra så går det åt 
mycket färg, så ta inte en för liten flaska!

Reverse graffiti
Innebär att konstnären tvättar fram sitt motiv på en 

smutsig yta. Googla på det och du kommer att hitta 
massor av fantastiska skapelser som gjorts runt 

om i världen!

Har vi i de nordiska länderna en särskild relation till skogen och hur 
har det, i så fall, blivit så? Religionshistorikern David Thurfjell ger sig 
både ut i skogen och ner i historiska källor för att söka svaren. Emma 
och Linnéa har läst Granskogsfolk, en bok som visade sig vara ett 
lämpligt underlag för diskussion och reflektion.
TEXT: EMMA BJÖRK OCH LINNÉA SKOG

Granskogsfolk
Hur naturen blev svenskarnas religion

Kultur

Missa inte
Den 3 januari kommer 
dokumentärfilmen om Greta 
Thunberg på svtplay. 

Tula hem och tula vall
Tula hem och tula vall, tula långt upp på mossen 
Skogens tysta andetag, och den rytande forsen 
Dela drömmarna vi har, vi som kommer, vi som far 
Landet tillhör oss alla  

Klassisk visa som har fått ny text av Sara Klang 
Sök “Tula hem” på YouTube så kan du lyssna på den i sin helhet. 
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N Ä R J A G S E R M I G omkring hemma inser jag att det mesta jag 
äger är ärvda saker, loppisfynd, trasiga saker jag har fått eller 
tagit någonstans och sedan lagat, omkonstruerat. Jag tycker att 
sakerna är mer själfulla så. Jag lever också ett ekonomiskt spar-
samt liv med en ekonomi som tillhör en kulturarbetares, det vill 
säga långt under medelinkomst. Men jag upplever att jag har ett 
överflöd - av det mesta.  

För 15 år sedan var jag utbytesstudent i Japan och längtar 
ofta tillbaka till den för mig starkt upplevda animism som råder 
i det japanska samhället. En vördnad för föremål, platser och 
varelser och en tro på att allt har ett distinkt andligt väsen i sig. 
Denna tro och förhållningssätt saknas mig i dagens Sverige. 

Mitt vemod och ömsinthet kring tingen sträcker sig långt 
bortom de flestas har jag förstått. Jag har en ryggradsreflex som 
säger mig att jag måste ta hand om alla för mig överflödiga saker, 
så att de hamnar hos en ny ägare som behöver dem. Ingenting 
får gå till spillo. Jag tänker och känner som en människa från en 
annan tid. Jag skulle antagligen platsa i det gamla bondesamhäl-
let, där allt trasigt lagades tills det inte gick längre, men kunde sen 
fortfarande göras till stoppning eller isolering eller på annat sätt 
komma till nytta 

Jag antar att jag blivit uppfostrad till att tänka och känna så 
här. Det skaver för mig att leva i detta överkonsumtionssamhälle. 
De allra flesta människor tjänar uppenbarligen för mycket pengar 
och har bytt ut kreativitet mot shopping, kastar och köper nytt, 
förnyar efter trender. Det är inte lönsamt att ta till vara, restau-
rera, lägga tid på att låta sakerna hitta det rätta nya hemmet.  

 I  G Å R B L E V J A G vittne till ytterligare en utrensning av ett hus på 
vår gata, en äldre dam har bott i huset sedan 1940-talet. Hennes 
släktingar röjde ur huset på en dag. Flera containrar fylldes med 
hennes bohag som först slogs sönder för att få plats med så 
mycket som möjligt. En salig blandning av material, plast, metall, 
trä, keramik.   

Det är tydligen detta sätt som är lönsamt. Jag har varit med 
om det så många gånger i så många sammanhang - bristen på 

respekt för saker och brist på ansvar och kretsloppstänkande. Att 
införskaffa en ny pryl får kräva massa tid, energi och tanke. Men 
sen när prylarna är passé ska de snabbt, snabbt elimineras på 
enklaste möjliga sätt. Skit i återvinning, skit i att bemöda sig om 
att lägga ut en annons för bortskänkes eller ringa en secondhand-
butikskedja för att de ska komma och hämta ett lass. Snabbt och 
smärtfritt måste det gå.  

Med detta tänkande blir det alltmer problematiskt för mig 
att tillverka nya saker i mitt konstnärsutövande, även om jag som 
konstnär gör unika objekt som ska prata med folks känslor, väl-
mående och kreativitet. Jag finner i alla fall tröst i att visualisera 
klimatkrisen och överkonsumtionen i fysisk form för många 
människor att beskåda. 

Just i detta nu har jag också som uppgift att ta hand om min 
gamla mammas lägenhet sedan hon flyttat till ett ”boende”. Hon, 
som jag, är konstnär. Hennes lägenhet är fylld av ett konstnärskap 
och ett livsverk. Folk säger till mig att jag inte KAN gå igenom 
allt, ”du måste börja kasta bara”. Det får mig att gå sönder inom-
bords. Jag gör det inte lätt för mig, det kommer ta enormt lång 
tid men jag måste. Måste lägga den tiden och respekten. Och 
vi alla måste börja respektera vår jords begränsningar och leva 
cirkulärt inom de planetära gränserna.  

 Åsa Elmstam är konstnär, konsthantverkare 
och silversmed, hon har sin ateljé i Stockholm 
och ägnar stor del av sin fritid åt klimataktivism 
och tänkande kring det cirkulära. 

Krönika
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