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Ude i al slags vejr
At sove ved en rislende bæk eller lave mad på 
et lejrbål giver oplevelser udover det sædvan-
lige.  Jeg har været på ture i naturen, lige fra 
jeg var barn, og alt det jeg har oplevet, har be-
tydet rigtig meget for mig. 

Vi er mange, der elsker at være ude i natu-
ren fra korte vandreture på et par timer, til at 
bo ude i dage eller måske uger. Men at blive et 
dygtigt friluftsmenneske kan tage lang tid. Tål-
modighed, viden og det rette udstyr er vigtige 
forudsætninger for, at det lykkes. Grundige for-
beredelser, så du også kan klare dårligt vejr og 
andre vanskelige situationer, får dig til at føle 
dig tryg og godt tilpas i naturen.  

I dag er det usædvanligt, at nogen for at 
overleve må lave sko af græs, spise orme og ur-
ter eller tænde bål ved at gnide pinde mod hin-
anden. Derfor finder du ikke den slags informa-
tion i denne bog. Det er vigtigere, at du lærer at 
tænde bål med tændstikker, og du ved, hvordan 
du finder godt brænde, og hvordan bålet skal 
bygges op. 

Du skal kunne de grundlæggende ting, have 
det rigtige udstyr og vide, hvad du har givet  
dig i kast med. De fleste af os har taget i parken 
eller skoven for at lave bål og grille pølser. For 
mange er det spændende og eventyrligt nok. Du 
behøver ikke at være ude i naturen en uge, for 
at det skal være et eventyr. Lav dit eget even-
tyr, der hvor du er og nyd det. 

Viden 
For at dit eventyr skal blive så godt som muligt, 
skal du skaffe dig viden. Det handler om, hvad 
du skal tage med af tøj, mad og udstyr, og om 
hvordan du klarer dig, hvis det bliver rigtig dår-
ligt vejr eller noget går galt. Og det aller vigtig-
ste er måske at lære at holde humøret oppe og 
hjælpe dem, du er sammen med og dermed skabe 
en god stemning. De fleste af os kan klare meget 
mere, end vi tror. Hvis du bare gør de rigtige 
ting i situationen, så går det oftest godt. 

Den vigtigste viden finder du ikke i denne 
bog, den får du ved praktisk erfaring. Og den 
kan du kun få ved at være meget udendørs. Så 
lærer du at koble det, du har læst, sammen med 

det du gør. Sammenlign med en fodboldspiller. 
Det er ikke nok, at han læser en bog om fod-
boldteknik. For at blive god, må han også spille 
rigtig fodbold. 

Pas på naturen
I de nordiske lande, som er et rigtig spændende 
naturområde, findes en række love og regler, 
som skal gøre det muligt for os alle at bevæge os 
rundt i naturen. De naturfolk, som levede i natu-
ren før os, beskyttede og værdsatte den. De ville 
ikke drømme om at ødelægge eller beskadige de 
områder, de levede i. Så husk, en rigtig eventy-
rer efterlader sig ingen spor og tager affaldet 
med! På næste side kan du læse mere om de reg-
ler, der gør det muligt for dig at færdes i naturen 
i Danmark og Sverige, som er de nærmeste om-
råder at gå på opdagelse i. 



Hvor må man færdes?
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Overalt i Danmark må du gå: 

-
hængende vegetation. 

dog 50 m fra huse. 

Du må også cykle på disse veje og stier. 
Til overnatning kan du bruge de mange primiti-
ve teltpladser og sheltere, som findes i hele lan-
det. 
Læs mere på www.naturstyrelsen.dk/Naturople-
velser/Adgang/

I Sverige findes ”allemansretten”, som giver 
større muligheder, og her må du bl.a.

-
styrrer kvæget.

tæt på huse. 

ikke tæt på huse.
Læs mere på www.naturvardsverket.se/alle-
mansratten
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Personlig udrustning

Tøj
At have det rigtige tøj på, handler om at holde 
sig kølig eller varm og tør. Den bedste måde at 
gøre det på, er at have lag på lag, så du altid 
kan tage lag af eller på.

Lagets tykkelse afhænger af, om vejret er 
varmt eller koldt. Til at beskytte dig mod solen 
og for at undgå regnvand i øjnene, skal du bru-
ge en hat eller en kasket. Når det regner, kan 
du trække jakkens hætte over kasketten som en 
ekstra beskyttelse.

Afhængig af hvad du skal lave og hvor, er 
det klogt at klæde sig således:

1. Inderlag – undertøj af bomuld eller synte-
tisk. Lange underbukser hvis det er koldt.
2. Mellemlag – bukser, skjorte eller T-shirt. 
Skjorte af bomuld eller syntetisk materiale er 
som regel godt nok om sommeren. 
3. Ydre lag – anorak eller jakke er godt, når det 
blæser eller når du holder pause.
4. Forstærkningslag – et godt regnsæt som er 
åndbart og let at have med. En tykkere jakke 
kan være nødvendig på kolde efterårsdage eller 
om aftenen.




