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 J
ag smyger fram i skymningsskogen, tätt 
bakom min 14-årige lillebror. Försöker smyga 
i alla fall. Vartenda djur inom en mils omkrets 
har förmodligen redan hört oss och dragit för 
länge sedan. Tänk att svischandet från ett par 
byxor kan låta så högt! För varje gren som 
knäcks vänder sig lillebror David  om och ger 

mig ett urskuldande leende.
Vi slår oss ner vid en stillsam sjö. Den sjunkande 

majsolen ger markerna en varm, gyllene lyster. 
Avgnagda björkar vittnar om en närliggande bäver-
hydda. Sex svenskar, två tyskar och en norrman 
sitter tysta med kikarna i högsta hugg. Spanar, med 
magarna fulla av grillad vildsvinskorv och hemma-
gjord äppelkaka. Jag börjar bli lite otålig. Var är älgen 
egentligen?

från

och 10 andra svenska äventyr

BRÖLET
viLdmARkEn

Varför åka till Medelhavet när sommaräventyret 
finns bakom din rödvita husknut? Vår globe- 
trottande reporter Emeli Emanuelson gav sig ut 
på spaning efter skogens konung och ylande ulvar i 
Bergslagens gröna marker.
text EmEli EmanuElson  foto lars gabriElsson & EmEli EmanuElson

– Welcome to the forest, säger marcus.

Ett par timmar tidigare. Marcus har redan frågat 
om det är okej att han pratar engelska, med hänsyn 
till de två tyskarna i vårt sällskap. Vi sitter runt 
Kolarbyns nya eldstad och bekantar oss med var-
andra. En storloms trolska sång ackompanjerar oss 
någonstans ute på sjön. En halv älgkrona går laget 
runt, och den som håller i den har ordet. Marcus för-
säkrar oss om att han inte har sågat av hornet – älgen 
tappar dem naturligt under vinterhalvåret.
32-årige Marcus Eldh är viltskådningsguide och 

startade Kolarbyn Eco-lodge 2004. Efter att ha flängt 
jorden runt och besökt mer än 50 länder fastnade han 
slutligen i Bergslagens skogar utanför Skinnskatte-
berg i Västmanland.
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– Jag gav mitt diplom i systemvetenskap till 
mamma och sa att nu ska jag göra det jag egentligen 
vill – bli skogsmulle.

och det har marcus blivit med råge. Kolarbyn 
kallas för Sveriges mest primitiva vandrarhem. Det är 
en samling av tolv kolarkojor med två britsar för får-
skinnsfällar och sovsäckar och, till min stora glädje, 
en vedeldad kamin. Men ingen elektricitet. Inget rin-
nande vatten. Och veden får vi hugga själva. Ett rik-
tigt äventyr för en domesticerad storstadssvensk.
Kojorna är byggda för att föra kulturarvet efter 

kolarna vidare. Kolning är en gammaldags metod 
att framställa träkol i milor för utvinning av järn. I 
Kolarbyn och området kring Skärsjön finns hundra-
tals rester av kolbottnar och kolarkojor som vittnar 
om bygdens historia. Idag har kolningen ersatts av 
modernare metoder, men för att föra kunskaperna 
och traditionerna vidare uppförs årligen en traditio-
nell kolmila i byn.

Kolarbyn har äventyr som passar djurälskande 
och fågelskådande naturfantaster lika väl som barn-
familjer och par på jakt efter romantik. Att bo i en 
kolarkoja är en upplevelse i sig!
Men det är älgsafarin som är det stora dragplåstret. 

Och trots att Kolarbyn har haft besökare från över 60 
olika länder är det ändå svenskarna som dominerar.
Jag förstår varför. Visst har man sett älg på Skan-

sen eller till och med haft dem betandes på tomten ett 
par gånger. Men att sitta och glo på djur genom köks-
fönstret hemma känns inte särskilt exotiskt.
Att däremot få vandra över stock och sten, över 

myr och äng och komma helt nära rådjur, hare, bäver, 
grävling, tjäder, vildsvin, lodjur och älg kan vara 
minst lika fantastiskt som att åka på safari i Tanza-
nia. I Bergslagens skogar finns dessutom chans att få 
se varg.

två vargfamilJer har nyligen flyttat in mitt i 
älgriket. Vargvandringen är den tuffaste av aktivite-
terna i Kolarbyn. Då stannar man ute hela natten och 
lyssnar och spejar tillsammans med en erfaren rov-
djursexpert från Grimsö forskningsstation, centrum 
för vilt- och landskapsekologi i Sverige.
Men inte i maj och juni. Just nu är det den absolut 

sämsta tiden på året att spana efter varg, eftersom de 
precis fått ungar då. Men Marcus lovar ändå att vi 
ska testa att yla efter dem i kväll.
Yla? Jag? Jag hinner inte fråga vidare innan Marcus 

höjer ett finger och pekar ut mot ett öppet fält.
Där står de. Älgarna. De ser rätt lustiga ut med sina 

enorma mular och flaxande öron. Som rymdvarelsen 
Alf på fyra långa, vingliga ben. Sju stycken högresta 
kalvar, kor och tjurar. Och två hästar. De verkar inte bry 
sig om varandra, men glor desto mer indignerat på oss. 
Lillebror David blir ombedd att ta av sig sin vita vind-
jacka. Han lyser som en fyrbåk i natten.
Marcus höjer händerna till munnen och utstöter ett 

ljud likt en klämd anka.
– Jag säger till älgarna att stå kvar, förklarar han.
David flinar glatt.
– Fett häftigt!

Kattis & Companys reporter Emeli och lillebror 
David går stenhårt  in för livet som skogsmullar.

”De ser ut som rymdvarelsen Alf  
   på fyra långa, vingliga ben.”
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älgarna Kommer saKta när-
mare. Tyskarnas kikare skakar av 
iver. Deras första älgmöte någon-
sin. Även jag är helt uppslukad 
av stämningen. Det är något visst 
med att se skogens konung komma vandrandes över 
en dimhöljd äng i månljuset. Jag märker inte ens 
att Marcus kastar älgbajs i huvudet på mig. Tur för 
honom att den var torr.
Plötsligt kommer en person från en av de närlig-

gande gårdarna ut och slår frenetiskt på en kastrull 
i ett försök att skrämma bort de högresta besökarna. 
Till vår förtjusning skickar en av tjurarna tillbaka 
den uppretade grannen in i huset igen med ett par 
sura brölanden.
Men det är inte bra att älgen blir för van vid män-

niskor, menar Marcus. Vid slutet av sommaren, 
inför jaktsäsongen, brukar han därför skrämma bort 
älgarna för att göra det svårare för jägarna att döda 
dem. Kungen och hans män skjuter tillräckligt många 
som det är.

Kylan och tröttheten börjar ta ut sin rätt. Men 
innan vi drar oss tillbaka för natten åker vi upp till en 
kulle med god utsikt över närområdet.
Vargtimman är slagen. Under sina sju år som vilt-

skådningsguide har Marcus bara sett varg ett fåtal 
gånger. De är väldigt skygga.
– Men vi hör dem ofta yla, och det är mycket häfti-

gare. Fast då måste vi alla hjälpas åt, säger han, och 
jag kan höra hur han ler i mörkret.
Med endast en strimma ljus kvar vid horisonten 

står vi mitt bland mörka granar och ylar som gal-
ningar ut i natten. Jag hör min tonårsbrors spruckna 
stämma ljuda bredvid mig. Därefter total tystnad. 

Inget svar. Kanske inte 
så konstigt med tanke 
på att vi snarare lät som 
galande fotbollshuliga-
ner än vargar. Men det 

spelar föga roll, enligt Marcus.
– Vargarna är inte så kräsna, de ylar till och med 

när tåget visslar förbi ibland. Det är inte förrän efter 
ett tag som de märker att vi inte är vargar.
Och tur är väl det. När vi ylar så här nära lyan är 

föräldrarnas första instinkt att rusa emot ljudet för 
att döda oss och skydda ungarna. Och då är det lika 
bra att vi inte låter särskilt autentiska.

15 älgar och noll vargar senare är vi tillbaka i 
Kolarbyn. Trötta och frusna men med ett leende på läp-
parna kryper David och jag in i vår kolarkoja Emma. 
Den ligger lite avsides en bit in i den klorofyllstinna 
blandskogen. Vi känner oss som hober där vi sitter i den 
grästäckta hyddan. Vi somnar gott in på våra fårskinns-
fällar till ljudet av en sprakande brasa som bara tog oss 
en och en halv timme att få igång. 

Plats: skinnskatteberg, Västmanland
Längd: 2 dagar
Kostnad: Älgsafari 1 795 kr och 
vargvandring 1 995 kr
 Passar dig som: Tycker primitivt är mysigt 
och är beredd att utstå både mörker och 
kyla för några av sveriges bästa natur-
upplevelser
Mer info: www.kolarbyn.se

Viltskådningsguiden Marcus Eldh, grundare 

av Kolarbyn Eco-lodge, är älgen på spåren.

Vildsvinskorv i tunnbröd, lingonsaft och äppelkaka 

med grädde är grunden för en bra dag i skogen.

När det sista tevattnet hälls ut måste man trampa 
tre gånger i marken för att varna vättarna. 

I kolarkojorna sover ni på fårskinnsfällar till en sprakande brasa.
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Webb-tv: se vår reporter yla efter vargar på www.kattisoco.se
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Inte mycket för älgar? Var lugn. Kattis & Company har fyllt den 
svenska sommaren med fler sköna äventyr. text EmEli EmanuElson

Båtluff i skärgården

2
ryggsäcksluffa i grekland? 
nej, åk ut i stockholms skär-
gård i stället. svenska Turistför-
eningens vandrarhemspaket i 

roslagsskärgården innehåller fem över-
nattningar på siaröfortet, Kapellskär, 
fejan och arholma. de ligger alla på 
kulturhistoriskt intressanta öar, och 
mycket minner om krigiska ryssar, flykt, 
smuggling och kolera. men i roslagens 
famn finns även Calle schewens ö, 
astrid lindgrens furusund och Tjorvens 
saltkråkan. alltid nära till sol och bad!

Plats: stockholms skärgård, uppland
Längd: 6 dagar
Kostnad: från 2 790 kr
Passar dig som: Vill uppleva ett 
bekvämt äventyr fullt av natur och 
kultur för hela familjen
Info: www.svenskaturistforeningen.se

Mammor på fjället

1
kungsleden är inte den enda 
vandringsleden i sverige. i 
sommar anordnar svenska Tu-
ristföreningens fjällstation stor-

ulvån i Jämtland guidade vandringar 
särskilt anpassade för mor och barn. 
syftet är att skapa goda vanor genom 
medvetna ekologiska val tillsammans 
med barnen. man lär sig mer om råva-
ror, matlagning ute och materialet i 
våra kläder. barnen bärs på ryggen 
eller går bredvid på leden. Turen avslu-
tas i sagofiguren Plupps björkskog. 

Plats: Jämtlandsfjällen
Längd: 4 dagar
Kostnad: 4 995 kr
Passar dig som: Är en hurtfrisk små-
barnsmor som hellre tar barnen ut på 
kalfjället än till kvarterets lekplats
Info: www.svenskaturistforeningen.se

Iskallt rus

3
en av sveriges mest adrena-
linpumpande äventyrssporter 
är forskajak. En tur nedför da-
la-flodas vilda, vackra forsar 

slår lisebergs flumeride alla gånger! 
arrangören Kajaktiv håller i tvåda-
garskurser i forskajak. ni lär er först 
att rulla runt med kajaken på slät-
vatten (lättare sagt än gjort!) och där-
efter paddeldrag och räddningsteknik. 
sedan är det bara att ta sig an forsar-
na! uppvärmning i vedeldad badtun-
na utlovas efter kursens slut.

Plats: dalarna, dala-floda
Längd: 2 dagar
Kostnad: 2 490 kr
Passar dig som: Är ute efter en riktig 
adrenalinrusch och kan ta en del 
isande kallsupar
Info: www.kajaktiv.se

4
under sensommaren startar 
jakten på en av havets största 
läckerheter – hummern. 
svenska Hummerakademien 

anordnar hummersafari i bohuslänska 
skärgården där du får du dra och sätta 
hummertinor, binda klorna på hum-
mern och även lyssna till fiskarens be-
rättelser om livet på havet. fisket avslu-
tas med en guidad tur på svenska 
Hummerakademiens hummermuseum 

och en fyrarätters supé med övernatt-
ning på hotell i Hunnebostrand, strax 
norr om smögen.

Plats: Hunnebostrand, bohuslän
Längd: 1 dag + övernattning
Kostnad: 2 450 kr
Passar dig som: Vill tillföra en roman-
tisk weekend fylld av skaldjursfrossa 
lite extra spänning
Mer info: www.sha.nu

Västlig hummerjakt

RESA – Svenska äventyr
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10
sverige är inte världs-
känt för sina vågor, 
men det hindrar inte 
kite surfarna från att tra-

fikera västkusten under sommaren. 
fastspänd i en liten fallskärm har vå-
gornas storlek mindre betydelse – här 
handlar det snarare om att fånga en 
bra vind. Populära surfspots är Habo 
ljung, landskrona samt Halmstad och 
Varberg i Halland. mårten björnssons 

kiteskola i båstad hör till en av de mest 
etablerade i sverige. Han har till och 
med prins Philip som kund!

Plats: båstad, skåne
Längd: grundkurs, 1–2 dagar
Kostnad: 1 999 kr
Passar dig som: Tycker att sol- och 
baddagarna på stranden inte ska 
spenderas sittandes i en solstol
Info: www.kiteskolanbastad.se

sugen på mer 
äventyr? Hitta 
inspiration på 
www.aventyrs- 
guiden.nu eller 
www.svenskaturist-
foreningen.se

Vågsurf i älv

5
i actionladdade Åre finns allt 
ifrån skidåkning och fjällvand-
ring till forsränning och bergs-
klättring. och boogiesurfing! 

iklädd simfötter, våtdräkt, flytväst och 
hjälm ger man sig på forsarna med en 
liten bräda. utmaningen går ut på att 
surfa en loopande våg, mitt i vitskum-
met nedanför ristafallet. riskerar dock 
att bli lite långtråkigt efter ett tag.

Plats: Åre, Jämtland
Längd: 5 timmar
Kostnad: 750 kr
Passar dig som: Är orädd för vatten 
och är i hyfsat god form
Info: www.jope.se

8
den havslika tösse skärgård 
är den största vänerskärgår-
den i dalsland och lite av en 
bortglömd pärla. Här kan ni 

paddla kajak bland naturreservatets 
30-talet skogsklädda öar, holmar och 
skär, kika på forntida bosättningar, 
njuta av det rika fågellivet och kanske 
till och med få se havsörn. Tröttnar ni 
på paddling finns alltid närliggande 
sörknattens naturreservat – inspel-

ningsplats för Ronja Rövardotter med 
både Helvetesgapet och mattisborgen. 

Plats: Tösse skärgård, dalsland
Längd: obegränsad
Kostnad: Hyra av tvåmanskajak ca 
400 kr/dygn
Passar dig som: Älskar att campa och 
är ute efter en rofylld och prisvärd 
semester fylld av natursköna vyer
Info: www.amal.se

Från sluss till sluss

6
en tredagars cykeltur längs 
göta kanal är ett äventyr per-
fekt lämpat för hela familjen. 
första dagen spenderar ni i 

söderköping. Efter frukost andra 
dagen trampar ni iväg längs dragvä-
gen vid kanalen, vidare på skogsvägar 
längs sjön asplången till brådtom sluss 
där ni äter middag och vilar ut över 
natten på vandrarhem. Tredje dagen 
cyklar ni tillbaka till söderköping igen.

Plats: göta Kanal, Östergötland
Längd: 3 dagar
Kostnad: från 995 kr
Passar dig som: Har en förkärlek för 
miljövänliga roadtrips
Info: www.svenskaturistforeningen.se

9
man behöver inte åka till tro-
pikerna för att se koraller och 
fina fiskar. dykvattnen längs 
bohuskusten är bland sveriges 

bästa och klaraste. Perfekt nybörjar-
vatten! sikten varierar mellan 10 och 
30 meter och man möter stim med 
torsk och sill, ser alltifrån krabbor, 
hummer och makrill till blågylta, 
marulk och havskatt. mareld, vrak och 
sälar hör till höjdpunkterna. för er utan 

dykarcertifikat finns prova på-dyk i 
poolen. då får barnen också vara med!

Plats: grebbestad, bohuslän
Längd: grundkurs, 5 dagar
Kostnad: 4 500 kr
Passar dig som: Vill uppleva sveriges 
undre värld och inte är rädd för att 
stöta på en och annan torsk
Info: www.westpointdivers.se

Fartfyllt ekorrhjul

7
nya zeelands runda hit har 
kommit till sverige! Zorbing är 
ett kittlande alternativ till 
bergo chdalbanan och kräver 

endast ett stabilt balanssinne. i en ge-
nomskinlig mjuk plastboll får ni två 
och två rulla nedför en backe och 
känna på hur det är att vara hamstern 
i hjulet. spänn fast er i den vadderade 
selen och rulla, studsa och tumla iväg. 
Varning för åksjuka! Två åk ingår. Zor-
bing finns på flera platser i sverige.

Plats: stockholm, uppland
Längd: ca 30 min
Kostnad: 500 kr
Passar dig som: Hellre åker karusell 
på liseberg än tältar i lingonskogen
Info: www.upplevelsepresent.se eller 
www.liveit.se

Naturskön paddling

Torsk och mareld

Blöt drakflygning TäVLa 
med Kattis & 
Com pany och 
vinn en över-
nattning för två 
på valfritt 
Choice Hotel i 
Sverige. Läs 
mer på sidan 
129.


