
Flybesøk på Schulzhytta O. Naumann

er landingsmulighetene legio, og folket på Nedalen gård står der
alt med skikjelke for å bringe provianten i hus.

Vi inviteres på kaffe, men klokka er over 17, og vi har en tur
igjen, så vi må beklageligvis avslå.

Solen er forlengst gått ned, og en grå kveldsdis dekker Syl-
formasjonene da vi for siste gang gir full gass utover myra bak
Nedaien. Det gjelder å raske på. Vi skal hjem til Lade, og klokka
er alt 18. Vi plukker opp våre medhjelpere på myra ovenfor
Østby, vinker adjø til alle interesserte, og tre kvarter etter er vi
på Lade. Ca. 1200 kg. proviant er brakt inn i fjellet — etter vår
mening et bra dagsyerk!

I et knipetak kan raltså de små flyene komme fram hvor som
nu, seiv hesten må kapitulere. Forutsetningen er at det hele er godt
organisert. Særlig gjelder dette pakkingen av varene. Store kolli
bør unngåes. Samtidig må de som kjører provianten fram til bruk-
bart landingsfelt kunne rykke ut på kort varsel, så unødig venting
kan unngåes.
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A T T S E P A N A T U R
Av Svante Lundgren

E nligt gångse åsikt år hår i vårlden vackert, som fult. Ibland
upphåver man spontant ett — Ah! ibland står man lik-

giltig eller demonstrativt negativ. Så kan det vara åven infor de
milsvida utsikterna, men mera sållan då an infor smårre avsnitt av
Vårherres hage — sådana dår oregerligt snåriga, sumpiga, olån-
diga moras, som inte precis småskrattar mot vandraren. Men hela
instållningen gentemot naturen år overhuvud ytterst subjektiv,
nåstan helt beroende på betraktarens egen våglångd, och upplevel-
sen som sådan år en hogst individuell angelågenhet. Det yttre år
ståndigt mindre betydelsefullt an det inre.

Det år också så, at mycket av det som forr ansågs tåmligen fult
numera bytt namn och blivit vackert; månniskors allmånna sått att
se och reagera har starkt foråndrats.

Ursprungligen var det naturvackra liktydigt med i d y l l e n .
For Sveriges del en bjorkhage, en rod stuga, en blå sjo med ljuvlig

. gronska omkring, kanske också någon starkt kolorerad solnedgang
eller dito uppgång — båra den inte utspelades bortom någon kuslig
och 6de horisont. Vanligmarken i skogar och kårr, de stela fjållen
och de milsvida odemarkerna stod man negativ infor. Åven en så
allseende och till naturen positivt instålld man som pråsten Petrus
Laesfadius, vilken var missionår i svenska lappmarken några år
under 1800-talets forstå hålft, blir infor de riktiga hogfjållen, infor
branterna och stupen helt negativ. Dår anvånder han ord som
gruveligt, rysligt, hemskt. Samma branter som nu får oss at kippa
efter andan av njutning och vålbehag.
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Och så er det over hela linjen — en grånsflyttning har skett eller
ar på våg. Rågångeh kring det naturvackra, som forr var dragen
bakom stugknutens snarfagra tåppe-idyll, -går.inu bortom skogarna
och fjållen, myrarna och morasen. Också den uslaste fattigmarken
raknar vi nu med till det vackra — eller borde vi åtminstone gora,
om vi har ogon att se med.

Vad beror denna omvårdering på, denna mera bejakande
(bekreftande) inristållning? Konstnårerna har utfort pionjårarbetet,
dem åro vi stor tack skyldiga. Men for ovrigt ar det mycket som har
hånt de sista 100 åren: vår makt over miljon har blivit en helt
annan, vi kanner den, utnyttjar den och får tid over till att snoka
efter skønhetsvården dår forr ingen tyckte dylikt lonade modan.
Dårmed har också gammal magi fått låmna plats for ett rationellare
synsått. I de forna rysingarna infor odsliga utsikter, vilda berg och
djupa skogar låg en osåkerhetskånsla, en fruktan for okånda mak-
ter, ett primitivt arv helt enkelt.

Det vanligaste såttet att se och avnjuta natur år vad jag skulle
vilja kalla det allromantiska — detta att man ser och kanner det
vackra och tilltalande hos helheten. Trakten som helhet blir enten
vacker eller ful. De stora utsikterna upplever man alltid på det
såttet, och mycket hånger då på yttre omståndigheter, inte minst
på våderlek och årstid.

Det påstås ibland att denna formåga att uppleva Naturen (med
stort N) skulle vara forbehållen"ett relativt fåtal; och att dessa få
skulle ha fått gåvan fritt och for intet, av fodsel och ohejdad vana,
alla ovriga skulle vara oemotagliga for dylika erfarenheter. Kanske
år det sant. Åven om mycket kan åstadkommas genom tråning, så
år det inte lått att skaffa sig en helt ny våglångd. Ty något dylikt
år det i detta fall f raga om, liksom då det gåiler musik och modem
konst.

Kanskje år den verkliga inlevelsen ånnu sållsyntare an vad det
kan tyckas, ty många svamlar om N a t u r e n , som ingenting
erfarit av den forrån efter fjårde groggen. Och mycket av vad
man beskriver år inte upplevelse utan omtuggning av gamla tale-
sått. Den allromantiska naturkånslan har lått for att bli blek och
fårglos, den trottar också ut sin ågare så småningom.
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De vilda hogfjållsutsikterna skrammer oss inte långre — tvårtom

Men visst kan den vara beråttigad. Jag minns sjålv når jag forstå
gangen stod på en av Sareks hogsta toppar och i ett enda andedrag
insop hela denna vilda bergstrakt. Ett vilt, storstilat panorama
under blått julidis, som suddade ut horisonten och fråntog bergen
all karaktår av massivt berg, gjorde dem overjordiska i all sin
immateriella blåton, inte mycket mera tåt an himlens egen farg.
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Ovådret drar bort Svante Lundgrefi

Hela fjållandet var ett stelnat hav i vild krabbsjo liksom over ett
undervattensgrund. Nårmast intill några vassa toppar med sno-
strimlornas utropstecken och pekfinger mot skyn, fuktigt svarta
skuggsidor over glaciårernas f i r n f a 11 och soldrånkta sydsidor,
dår man visste att termiken blåste oppfor stensluttningen och var
en bra påskjutare for en bestigare. Långre bort hogslåtter vit-
flåckiga ånnu under hogsommaren, djupa dalstråk som man mest
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\ ånade ty endast den ovre delen av de disigt blåa klyftorna syntes.
i Och allt detta under ett utroligt spel av blått och blåvitt ljus . . . .
I Kanner ni inte igen denna f a n t a s m a g o r i åven från norska
Ifjållen? Bergsjogången år dår båra ånnu djårvare, utsikten blir
lånnu mera hisnande både bokstavligt och bildlikt talat. Men annars
har varje berglandskap något av samma anda under likartade
lyåderleksforhållanden. Och detta år topputsikternas svaghet. Det
Igår att bli blåse åven infor detta det framstå av panoramor. Det
ihar med mig blivit så, att hogfjållsgrannlåten med varje år drar allt
Imindre. Den blir sot, och sot smak år som blek farg. Den allroman-
Itiska naturkånslan har en viss lust att blekas av fjållsolen.
il Och hur blir det vid de riktigt ruskiga ovådren? Ja, då brukar den
iljuta en bråd dod. Detta trots att det obestridligen år sant, når den
iisvenska forfattaren (och fjållentusiasten) Sten Selander sager, att
ifult vader inte finns annorstådes an i ståderna. For fjållvandrare
Iblir det vål oftast det felet ått besvårligheterna under svara våder-
Ijéksforhållanden så nedsåtter humoret, at han inte o r k a r se något
Ifackert. Som jag redan sagt: det inre beståmmer over det yttre.
II Men annars år det faktisk så att fjållet, som kan vara mycket
liistert vid hårt vader, då också kan visa opp skonhetsvården minst
lika starka och givande som vid «vackert» vader. En forutsåttning
lir att man år utrustad att tala dåligt vader utan att lida av det.
11 Sjålv har jag ett oforglomligt minne ay ovåder i samma svenska
lljålltrakt som jag nyss nåmnde: Sarek. Vi kom, en kamerat och jag
liver ett runt renbetesfjåll i ett oherrans regnvåder. Allting omkring
ililjss var grått och utan fårgyster: bergvåggarna .stod råa och ogåst-
Ipnligt kalla omkring oss och topparne forlorade sig oppe i ett grått
iii|i|det molntak. Vi passerade en sjø med våldiga snoklyftor vid
ilirånderna, motte en renhjord som skymtade genom regnridån och
Illafsade fram med så genomsura pjåxor som garna var mojligt. Men
iffet hela var ånda på nogot sått så tjusande och måttat, att jag ånnu
llSjålens vresigaste horn har en klar bild av det. I fjållsidan motte
i;f|: sedan en från lukt, som stack i nåsborrarna som rok: det var
jsften från bjorkskogen i dalbottnen under oss, ångan från miljar-

Iler våta bjorklov. Vi blev sedan halvt drånkta i bjorkskogen, innan
i: fann vår stuga och kunde rådda oss undan kylan och våtan.
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K år r v tol
Svante Lundgren Svante Lundgren

Sådan kan naturen vara, inte båra i fjållen, och det gråa ljuset :||̂ J||||t o r r a k a (tørrgadd, furu) kan saga mera om en skog an en bild
år många gånger det mest nyanserade. Har ni mårkt att det finns ||||||!!!|av hela skogen, dår man inte ser den for båra tråd. Jag tors inte
fullståndigt fårglost solsken, nåmligen det som kommer från black, ||f||||||!fpåstå att ett fjåll, om jag så tar till det vackraste, år vackrare an en
vitmenad och disig himmel? Ett regnvåder ger mera lyster an dylikt :|||||||!!| stubbe, vindbruten och hårjad, reumatiskt tillvriden.
solsken, det marker man om inte førr så når man fotograferar. Och |||||||!H! Men med specialintressen menar jag hår fråmst någon gren av
kameran år en kånslig registrator for ljusvården. ::|i^Bl||naturvetande i fåltet. Ett dylikt intresse gor att man har årende till

Och hur det an år så finns det en råddning undan olustigt vader :|î |̂||trakter, som man annars inte skulle besoka och som man inte tånkt
och enfårgade dager: det år det andra såttet att se på natur. |f|||||||:i: skulle ha något vackert att bjuda: man behover vara lite ornitolog
Utgangspunkt: man forsoker veta något om det man ser omkring |f|||||!|f6r att frivilligt bosåtta sig 14 dagar i en tundramyr. Jag vet en
sig. Man har ett detaljintresse, stråvar efter att veta något mera om |;^ |̂||naturvetare som for till fjålls for att studera loss (lus) på låmlar
något mindre, specialiserar sig på ett gebit. Redan i storsta allmån- :i|||||||f |:::i; (lemen). Såkert ett fascinerande studium i och for sig, dessutom
het år detta en lyckad metod — tank båra på att en gammal bra packning i fjållryggsåcken for den som vill ha mera ut av
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sin fjållvistelse an naturskådandet i stort kan ge. Jeg har också hort
talas om en vandrare, som i en svensk fjålldal motte två som han
tyckte mycket kufiska (originale) individer:, den ene krop på alla
fyra, den andre raglade omkring som drucken. Det visade sig att
de två sokte ett sållsynt gras, som vid alla makter borde vaxa just
dår! Det år ju mojligt att de så korde nåsan i marken, att de ingen-
ting såg av fjållens skonhet, men detta år inte troligt, sannolikare
år att deras botaniska intresse gav dem okad forståelse for den
natur de vistades i och dårmed också storre mojlighet att njuta
av den.

Linné gjorde en mycket stor upptåkt når han sade: Man njuter
inte av det man inte vet något om. Utifrån denna synspunkt år det
också klart, att var och en kan låra sig se det intressanta och dår-
med också det vackra i den miljo han har omkring sig. Konsten att
njuta av natur behover intet vara forbehållet ett fåtall, behover inte
vara medfodd.

Detaljen år ofta forbisedd. Den kan vara oanat vacker. Jag minns
båra hur forvånad jag sjålv blev av en obetydlig liten b e t u l a
n a n a-kvists (dvergbjørk) utstuderat vackra båge bakom strand-
piparens bo i en nordsvensk tundramyr. Denna myr hor till det
kargaste och mest hårdfjållade jag sett: steril och odslig, sur, tung-
gången och risig — ett stycke utarmad natur, som Vårherre glomt
bort. Mitt specialintresse, fåglarna, gjorde att jag fann den utsøkt,
full av de forunderligaste ting evad det gållde skonhet. Ofta år det
så att vi trampar på det vackraste" med grova pjåxor och stovlar,
plumsar ivåg utan att se något, med tankarna fastlåsta vid rygg-
såcken som sliter i remmarna.

Tank båra på videt (vidjen), detta vidriga hinder for en
vandrare, dår man svar och sliter och inte kommer ur flåcken! Men
ta er samman och se på denna våxt utan marschhets i blodet: den
torde vara fjållnaturens storsta prydnad. Detta vare sig man ser
den som kollektiv eller individ. Den klåder in våldiga ytor i de
låckraste grågrona fårgtoner, den år som solitår vacker i byggnad,
och hångena om våren år lysande guldgula — några fårgstarka
stank, som Flora sparat till de overstå regionerna mot den stån-
diga vintern.
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fjållnaturens storsta prydnad Svame Lundgren

linte båra i detaljerna utan åven som helhet betraktad kan en
ilfyr, ett vattensjukt moras vara tjusigt och tilltalande. Det har en

mjuk plan yta, som år som en smekning, och kårrkantens
|;|§rkrympta tråd år varda ett ogonkast. Kårret har vål inte någon
!||Smickrande sommarfager skrud, dess skonhet år karvare, men den
|i|tlns dår. Vid surt och disigt vader, då laggens kortvuxna tråd
'':-:::i::::;:::

Illistålls år det rent skakande vackert.
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.- Linné gick fast i norrlåndska myrar under sin lapplandska resa,
och han skrev i dagboken: «Aldrig kan pråsten så beskriva
helvete, som detta ej år varre. Aldrig har poeterna kunnat avmåla
Styx så fult, dår detta ej år fulare.» Men dåf har nu grånsdragnin-
gen for det vackras domåner passerat, och vi vill inte skriva under
på Linnes omdome. Åtminstone inte om vi har ogon att se med och
år av den ratta ullen.

Svante Lundgre»

Parande
Hagtornsfjårilar

T I L F J E L L S !
A v L. M. Strand

Østenfor sol og vestenfor måne

blåne bak blåne
ligger der tinder i rekker og rad

hvor vi kan ta ett foryngelsens bad —

høgt over li — over dal — over strand —

Lengslernes land.

Her ryker det — f y k e r det

som et opprørt hav
for det kan være stormfullt, med slit og med kav •

men — så stilner det av — — —

Og soløyet-drysser sitt gull over

det hele blir som en livsgledens dans,

da glemmer vi slitet og hverdagens verden,

da lever vi livet i vårsolens glans.

Derfor kjære venner —
lytt til den tonen — hør vår fanfare,

den lyder fra morgen til kvelds:

Varder er tendt — Til fjells l l l
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