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Ut på 
vilda 
vidda

svante Lysén är på nostalgitur i 
Hardangervidda, elva mil väster 
om Oslo. Här skidade han om 
vårvintrarna och vandrade om 
somrarna på gängliga ben. Den 
här gången blir det kajak in i 
fjällvärlden med storsäcken på 
akterdäck – för att sedan skruda 
om till gummiströvlar. 

AV SvaNtE lYSÉN

Belöningen efter en dag på fjället – en efter- 
längtad middag, vacker utsikt och god sömn.
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För en västkustbo är det lyxigt nära till 
Hardangerviddas stilla vildmark: tre tim-
mar bil till Moss, en timmes färja över 
Oslofjorden till Horten, och ytterligare tre 
timmars körning till Mösvatnet ovanför 

Rjukan. Till Hardangerviddas tystnad.
Min första färd hit är ett varmt sommarminne –

en tiodagars tur i närmast tropisk värme under klar-
blå himmel. Den enda gången jag under en hel fjäll-
tur vandrat i kalsonger och med bar överkropp. Tur att 
myggen var lätträknade. 

Tänk om den här augustituren blir lika härlig, men tio-
dygnsprognoserna spår regn och blåst i åtta dagar av tio. 
Nog ska det bli bättre än så, tänker jag när jag drar iväg.

Det regnar mycket riktigt hela vägen, men när jag 
passerat Rjukan, kört på slingrande serpentinvägar 
mot allt högre höjder och närmar mig Vardland vid 
Mösvatnet upphör nederbörden och himlen spricker 
upp samtidigt som det mörknar. Jag slår upp tältet vid 
båtlänningen, äter middag och somnar full av förvänt-
ningar inför morgondagen.

Planen är att paddla några mil åt nordväst in mot den 
smala slingrande delen av Mösvatnet för att hitta en bra 
utgångspunkt för min vandring. Jag passerar några öar, 
gör några strandhugg, plockar lite hjortron. Lämmelåret 
lämnar döda småkroppar uppspolade på stränderna. 

Den reglerade sjön Mösvatnet ligger på 915 meters 
höjd. Längs sluttningarna av fjällbjörkskogen ligger 
isolerade och väglösa gårdar, några av dem är ännu i 
drift. De är vackert utspridda på ungefär en halvmils 
avstånd från varandra nedanför de branta skogsslutt-
ningarna som några hundra meter upp planar ut i den 
trädlösa ”Vidda”. Det är dit upp jag ska.

Vädret är fint och av bara farten paddlar jag ända 
till Mogen i nordvästra änden av Mösvatnet. Där 
vänder jag helt om och sätter kurs en knapp mil mot 
en liten sandstrand som jag passerat tidigare under 
dagen. Det är det bästa stället att lämna kajaken på, 
uppdragen i den täta vegetationen ovanför stranden, 
medan jag vandrar några dagar på högfjällsplatån. 
Här sätter jag upp tältet, tänder en brasa och fyller 
magen med läckerheter.

Hög puls upp till Vidda
Morgonen därpå är det riktigt busväder med hård vind, 
diagonalt hällregn och dimmiga berg. Efter några sidor 
i en spännande bok somnar jag om till halv tolv, då jag 
bara kan konstatera att vädret blivit ännu sämre, så jag 
ägnar mig åt tillagning av lunch, fortsatt läsning och 
meditation. Få saker är så avslappnande som en tältdag 
under en oväder. Stillheten är en lyx som man sällan 
hinner unna sig annars.

Augustinatten lägrar sig och några timmar senare 
gryr morgonen med stiltje och sol. Utvilad och inspi-
rerad axlar jag ryggsäcken och kliver uppför några 
hundra höjdmeter genom frodig fjällbjörkskog tills 
denna glesnar och marken planar ut.

Det var ett tag sedan jag fjällvandrade - och hjärtat 
slår som besatt uppför den branta fjällskogsluttningen, 
det brukar ta tre dagar med tung packning och upp-
förslut innan grundkonditionen hittar fram och man 
kommer in i en andra andning. Däremot brukar avslut-
ningen av fjällturerna gå lätt då kroppen vant sig, pack-
ningen minskat och det ofta bär utför.

Ensam i rEnBEtEsland 
Solen skiner och temperaturen är perfekt då kalfjället tar 
vid med en lättare uppförslutning. Längs en stenig fjäll-
bäck tar jag mig allt längre upp på ”Vidda”. Det är lätt-
gånget till skillnad mot den frodiga fjällbjörksluttningen, 
förutom när stenblocken tätnar och jag får leka bergsget.

Packningen är ganska lätt eftersom turen bara 
varar i några dagar, därmed infinner sig balansen och 
en följsam rytm, även över de tätaste blockområdena. 
Här och var blir det några korta andhämtningspau-
ser, med ryggsäcken vilande mot någon sten, medan 
blicken sveper över de vidsträckta markerna. Andra 
gånger kastar jag mig lättjefullt raklång i kråkbärsriset 
och njuter när varma solstrålar smeker över ansiktet.

Framåt eftermiddagen börjar blodsockret tryta. Vid 
en sjö som sänker sig mellan bergen kokar jag en liter 
fruktsoppa. Efter att ha slukat grytans innehåll och 
kroppen njutit av dagens sjätte ryggläge är jag vid full 
vigör och fortsätter piggare än efter morgongröten. Inga 
direkta mål är planerade, utan det bär dit näsan pekar.

Ett knäppande ljud hörs bakom en upphöjning. Jag 

blir inte speciellt överraskad – på Hardangervidda finns 
Norges största bestånd av vildren, mellan 6 000 och  
10 000 djur. Under tidigare turer har jag sett spridda 
flockar dagligen. Jag smyger upp på den lilla kullen för att 
kika. Tala om förvåning! På de öppna vidderna syns bara 
ett halvätet renkadaver. Om jag inte inbillat mig det knäp-
pande ljudet hade jag aldrig upptäckt kroppen.

Intuitiva händelser som denna infinner sig ofta då jag 
färdas ensam. Då ingen annan är med händer något märk-
ligt med sinnena. Jag blir som ett med naturen, ett djur 
bland de andra djuren. I takt med att jag lämnar stress, 
krav och kommunikation bakom mig framträder intu-
ition och andra ursprungliga egenskaper som annars 
trängs undan av det moderna samhällets alla påfund. I 
sällskap med andra får turen andra kvaliteteter – gemen-
skapen och delade upplevelser är mycket betydelsefullt.

Det mulnar under eftermiddagen och börjar regna 
innan det åter spricker upp mellan dramatiska molnfor-
mationer. En fin tältplats på en plan sandplätt intill en sjö 
uppenbarar sig framåt kvällskvisten. När min lilla tyg-
enrummare med kokvrå är uppspänd tar jag en liten tur 

uppåt höjderna – det är alltid lika skönt att dumpa rygg-
säcken och lätt på foten hitta vägar man annars inte valt.

torkad njutning
Senare slår jag mig till ro i tältet och lagar till makaroner, 
falukorv och torkade grönsaker. Det senare är en bland-
ning av lök, morötter, vitkål och tomater, som sätter piff 
på maten. Det är lätt att torka grönsaker, de skivas eller 
skärs i lagom stora bitar, sprids ut det på en ugnsplåt, 
gärna med en handduk under och sätts in i ugnen på 50 
grader med luckan på glänt över natten. Om det inte är 
torrt nästa dag får det stå några timmar till.

Vädergudarna är med mig nästa dag då solen strålar 
mellan spridda moln. Hardangervidda är vandringsvän-
ligt med en medelhöjd över havet på ungefär 1 300 meter 
och en skillnad mellan fjäll och dalar på cirka 400 meter. 
Nya vyer avlöser varandra vilket gör det spännande att 
föreställa sig vad som dyker upp bakom nästa kulle. Min 
snirklande väg följer fjällbäckar och sjöar.

Idag har vandringen ett bestämt mål: tillbaka till kaja-
ken för därefter prova en annan del av Hardangervidda. 

svante Lysén
Yrke Konservator på göteborgs 
naturhistoriska museum, foto-
graf, föreläsare, författare, 
arrangör av expeditioner och 
kajakturer.
Bakgrund svante drabbades 
redan som tolvåring på sin första 
fjälltur i sarek av den ”arktiska 
febern”, en ständig längtan efter 
frisk luft, rent vatten och vida 
vidder, som därefter format livet. 
Han har genomfört skidturer 
härs och tvär runt nordkalotten 
och  även en rad långturer i låg-
budgetformat i Kanada, alaska, 
sibirien, island, grönland och 
svalbard.
Höjdpunkterna är tre vild-
marksår i Kanada 1992-93, norra 
spetsbergen 1996-97 och östra 
grönland 2001-02, där svante 
och hans kamrater byggt baslä-
ger i vildmarken och levt isole-
rade, fjärran från civilisationen. 
lästips svante Lyséns turer är 
skildrade i böckerna vinterpa-
latset, Polarnattens leende och 
under frihetens himmel.
svantelysen.se

med nyvunnen frihetskänsla 
söker den lycklige nomaden 
sig fram över Hardangerviddas 
blockmarker.

under fjällvandringen parkeras 
kajaken ett stenkast upp från 
stranden.
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Under eftermiddagen går jag med lätta steg ner mot 
fjällbjörkskogen ovanför Mösvatnet, medan den blå 
himlen beslöjas av fjädermoln med små skidspetsar, 
ett tämligen säkert tecken på ett annalkande oväder. I 
det ovädret föredrar jag att sitta instoppad i en kajak 
på låg höjd än att bli fast i tältet uppe på berget eller att 
vandra i dimman utan sikt.

undsÄttning aV lÄmmEl
Kajaken ligger kvar. På kvällen sprakar elden på den lilla 
sandstranden och jag mediterar över allt mellan himmel 
och jord. Sömnen är god och på morgonen vaknar jag av 
en smattrande tältduk. Några timmar senare sitter jag i 
kajaken med vevande paddeltag i den hårda motvinden. 
Efter att ha kämpat mig över till andra sidan blir det lite 
bättre, även om motvinden håller i sig ytterligare en mil 
innan Mösvatnet svänger av mot söder och bjuder på lä.

Efter några timmars paddling är jag åter i Vardland vid 
bilen. Jag kör ner i Rjukans djupa dalgång och svänger 
efter några mil av på en mindre väg upp mot Kalhovd.

Regnet är ihärdigt men slutar även idag just när det 
skymmer. Mörkret lägger sig över Kalhovd ovanför 
trädgränsen och jag tar en tältnatt intill bilen.

Paddlingen längs den långa sjön Grytefjorden här 
ovan trädgränsen bjuder på en helt annan natur än den 
vid Mösvatnet nere i skogslandet. En fin vik med ett 
gigantiskt klippblock lockar in mig till land. Bland de 
mindre stenblocken uppenbarar sig en kråkrishylla på 
en sluttning stor nog att sätta upp tältet på.

Med dagsryggsäcken tar jag mig längs ett forsande 
vattendrag, som liksom eldens flammande lågor i all 
sin föränderlighet skapar ett lugn i sinnet. Till skill-
nad från i Mösvatnets skogsland där det bara fanns en 
och annan död lämmel, fullkomligt kryllar det av livs-
kraftiga lämlar här. Efter en runda över videbevuxna 
fjällsluttningar norr om Grytevatnet och längs sjöar 
som glittrar i höstsolen, återvänder jag till tältet. Ett 
sms från min flickvän meddelar att en klass två-var-
ning utfärdats för Telemark, mycket kraftigt regn samt 
skredrisk väntas imorgon eftermiddag.

Morgonen är lugn och vid halva sträckan tillbaka 
mot bilen simmar en lämmel, trettio meter från stran-
den, målmedvetet mot andra sidan sjön, en och en halv 
kilometer bort. Självmordskandidat, tänker jag, och för-
söker distrahera den genom att lägga kajaken i vägen. 
Manövern lyckas och den lilla krabaten tappar lusten på 
sin vådliga simtur och återvänder till stranden. 

Efter en kilometer bryts kajakkursen av ännu en läm-
mel, men från andra hållet. Till skillnad från den första 
som flöt som en kork, påminner den här mera om en 
liten säl, den ligger djupare i vattnet. Vid åsynen av kaja-
ken ger den upp och bestämmer sig för att drunkna. Den 
försvinner under ytan och lämnar ett pärlband av små 
bubblor efter sig. Någon decimeter under ytan vaknar 
livsandarna igen, och den sprattlar upp till ytan. Jag är 
skamsen som har skrämt den, paddlar fram och tar upp 
den med handen på fördäck där den genomblöt sitter 
och darrar. Nog kastar den en tacksam blick åt mitt håll?

På stranden släpper jag av min nyvunne kompis 
på en solig häll intill ett stenblock där den kan torka 
och hämta sig från sin långa simfärd. Tillfreds med 
dagens goda gärning paddlar jag sista biten till bilen 
och kör ner från fjället. En timme senare börjar det 
hällregna.

räddad, men genomblöt, får 
lämmeln skjuts till stranden.

sandstränderna längs mösvatnet 
är lätt räknade, men där de finns 
hittar man en hel del drivved.

när blodsockret sjunker och 
krafterna tryter sitter det fint 
med en gryta varm fruktsoppa.
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FaKta HaRDangeRviDDa
Hardangervidda,  är med sina cirka 85 kvadratmils yta nordeuro-
pas största högplatå, till ytan varav knappt hälften är nationalpark.
norra delen runt geilo är väl utbyggd med leder och övernattnings-
hyttor, medan södra delen ovanför Rjukan är mer orörd med få 
leder och hyttor.
det går att ta bil upp på fjället till olika kraftverksdammar. tåg går 
från Oslo till Kongsberg varifrån man kommer vidare med buss. till 
geilo finns både tåg och buss.

UTEMETER

TID

PACKNING

1 Dag

Stor höjdskillnadBlock/stenStig Ojämn

10 Km 50 Km 100 Km +

2 Dygn 3 Dygn 4 Dygn 5 Dygn 6 Dygn 1 Vecka +

STRÄCKA

4 Kg 9 Kg 13 Kg 18 Kg 23 Kg 27 Kg +

TERRÄNG

 tuR 1
vardland - mogen- vardland

UTEMETER

TID

PACKNING

1 Dag

Stor höjdskillnadBlock/stenStig Ojämn

10 Km 50 Km 100 Km +

2 Dygn 3 Dygn 4 Dygn 5 Dygn 6 Dygn 1 Vecka +

STRÄCKA

4 Kg 9 Kg 13 Kg 18 Kg 23 Kg 27 Kg +

TERRÄNG

 tuR 2
Kalhovd - store saure-Kalhovd

sommaren har varit regnig och det är mycket 
vatten som söker sig ner längs fjälldalarna.


