▶ PORTRÄTT

Naturälskare
på äventyr
Stefan Dahlqvist är fotografen som trivs bäst i vildmarken
med sina hundar. I sommar har han lagt fokus på bevarandet av Sveriges sista oreglerade älvar. Han är utbildad av
Ola Skinnarmo, men vill inte kalla sig för äventyrare.
Text Johan Augustin Bild Roger Borgelid

D

et är alltid lite läskigt när man
inte har ombyte med sig, säger
Stefan Dahlqvist och glider ut
på Vindelälven – iklädd blå friluftskläder.
Han balanserar på SUP-brädan (Stand Up
Paddling), och trots att det är kanoten han mestadels färdas i, på norra Sveriges älvar, så känns
Stefan van vid den vattentrend som nådde Sverige för ett par år sedan. Vi befinner oss i den lilla
byn Ekorrsele, som har fått sitt namn uppkallat
av den stora mängd ekorrar som tidigare fanns i
skogarna, och vars skinn och kött befolkningen
handlade med. Sel betyder lugnt vatten mellan
två strömmar, och den företeelsen har det lokala
företaget Aurora Borealis dragit nytta av. De hyr
ut SUP-brädor till turister som vill upptäcka
den oreglerade älven. Samma företag föder upp
Siberian Husky-valpar, och med på brädan har
Stefan ettåriga tiken Taipa, uppfödd hos Aurora
Borealis, och hon ser ut att trivas under åkturen nedför Vindelälven. Stefan har sammanlagt
fyra Siberian Huskies som han bor tillsammans
med i ett hus i den lilla byn Burvik, tre mil sydost om Skellefteå, alldeles vid havet. I skogarna
kring byn finns det rikligt med vilt som älg, räv
och rådjur – djur som Stefan ibland får se utan32 PRYLGUIDEN 2015

för husknuten. Förutom att ta med hundarna i
kanoten så springer han ofta med dem på skogsstigar, upp till två mil åt gången. Ibland låter han
alla fyra hundarna dra honom när han sitter på
sin mountainbike. Med sina omkring 50 Siberian Huskies kör Aurora Borealis hundspannsturer, som Stefan hjälper till att guida emellanåt. Själv ser han dock inte sig som en ”klassisk
hundmänniska”.
– Nej, det är svårt att förklara, men visst är jag
besatt av att vara ute med hundarna, berättar
Stefan på väg ner mot den första stryckan (lätt
fors).
Det handlar mer om ett speciellt band mellan hund och människa som skapas när man gör
aktiviteter i vildmarken och sover ute tillsammans.
– Alla borde prova det, säger Stefan.

Stort naturintresse
Naturintresset föddes redan när 33-åringen var
ett par år gammal. Då brukade familjen campa
med husvagnen vid olika älvar i Västerbotten,
och det var Stefans morfar – en inbiten fiskare –
som introducerade barnbarnet för sitt eget stora
intresse. Då var det spinnfiske som gällde och nu
lär sig Stefan flugfiske.

– Jag gillar konceptet, men tekniken är svår,
förklarar han.
Så intresset för att vara ute föddes tidigt och
har bara vuxit sedan dess. I medierna har det
skrivits om ”äventyraren Stefan Dahlqvist” –
en benämning som många skulle hålla med om.
Dock inte han själv.
Det vita skummet och virvlarna kring
några stora stenar i mitten av älven avslöjar att
stryckan närmar sig. Längre ner kommer en
större fors så Stefan beslutar sig för att vända
brädan och gå iland med Taipa.
– Vad är ett äventyr? Jag gillar att vara ute,
men vill inte kalla mig själv för äventyrare, säger
han och förklarar vad han menar:
– Visst håller jag på med äventyrliga aktiviteter men det är ett svårt fack att sätta sig själv i.
Äventyrare är ett läskigt ord. Det är lättare om
man lever på det.

Vill bevara älvarna
Till yrket är Stefan fotograf sedan sju år tillbaka.
Han tar stillbilder inom reklambranschen och
har stora företag som kunder. Han arbetar även
med att sälja bilder till skogsbolagen, och på
sistone säljer han i allt större utsträckning friluftsbilderna som han tar på sina resor.
▶

Stefan paddlar ofta i Vindelälven med
sina Siberian Huskies. Han brinner för
att bevara outbyggda älvar.
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” Tänk om alla människor kunde vara som
fjällvandrare och bära med sig sin egen
el och dricka vattnet längs vägen ”

80 mil på äventyr
Han startade tillsammans med sina fyra hundar
och holländska äventyraren Maaike Besselse.
Initialt skulle de färdas med kanot i mer än 60
dagar, men planerna gick i grus vid Byskeälvens
slut då en av hundarna blev sjuk och Maaike tog
den till veterinär. Därefter cyklade Stefan på
egen hand halva Vindelälvsleden och paddlade
sista sträckan av Vindeln till Umeå. Han avverkade sammanlagt omkring 80 mil i kanoten och
på cykeln, och hela äventyret tog knappt fyra
veckor.
Det är tydligt att Stefan brinner för naturen
och bevarandet av den när han berättar. Sveriges
utbyggnad av älvar har visserligen gett grön el i
mångas ögon, men enligt Stefan ”kostar det mer
än vi får ut”.
– En damm påverkar ett landskap väldigt
mycket.
Enligt honom handlar det istället om att få
ner konsumtionen ”genom ändrat beteende och
sunt tänkande”.
Själv brukar han bära med sig solceller som
han får el från när han turar.
– Tänk om alla människor kunde vara som
fjällvandrare och bära med sig sin egen el och
dricka vattnet längs vägen, säger han, samtidigt
som han är försiktig med att ”skrika för högt”.
– Jag förbrukar ju jag också. Men jag är emot
ökad konsumtion, att vi hela tiden förbrukar
mer och mer.
Han ger exempel på en naturlig återställning
av den ekologiska balansen i naturen – återinfö34 PRYLGUIDEN 2015

randet av varg i Yellowstone National Park på
90-talet.
Just Nordamerika lämpar sig allra bäst för
äventyr, om du frågar Stefan. Han älskar USA:s
vildmark, och när vi promenerar över ett litet
hygge på väg mot en utsiktsplats, med de lekfulla
tikarna Taipa och Koko i släptåg, berättar Stefan
om en delstat som ligger honom särkilt varmt om
hjärtat.
– Alaska är ett drömställe, så storslaget och
orört. Man kan köra hundsläde en hel vecka utan
att träffa på någon. Det är sällan man kan göra det
i Sverige.
På sina turer genom Alaskas vildmark har han
sett både varg och spår efter puma. En gång såg
han en grizzly som hundspannet sprang rakt
emot.
– Då vågade jag inte titta, jag höll för ögonen
hela tiden. Som tur var upptäckte den aldrig oss.
Väl uppe genom tallskogen syns Vindelälven
nedanför berget. Stefan sätter sig ner med hundarna tätt intill. Många menar att han lever ett
drömliv, men skulle det då inte vara bra att dela
det med någon?
– Det är svårt att hitta någon likasinnad som
har tid att göra samma saker som jag. Men chanserna kanske ökar nu när Rogers (fotografen
Roger Borgelids) bilder publiceras, säger han med
ett skratt.
Att bo i storstaden har han redan provat på;
som 16-åring flyttade han till Stockholm och tog
jobb som akrobat och jonglör på Cirkus Cirkör.
Men efter fyra år fick kroppen nog av alla skador.
Han testade då vanliga jobb som snickare och säljare, men beskriver den perioden som ett ”spektakel”. Stefan har kommit fram till att han trivs
bäst i Lappland, där tempot är lugnare.
– Närheten till naturen är bäst här. Det är lätt
att åka till skogen, havet och fjällen – vi har alla
former av natur, och framför allt har vi tystnaden!
Målet är att någon gång bli publicerad i National Geographic. Under tiden fortsätter han att
utvecklas som fotograf, helst på tur med sina fyra
livskamrater.
– Att sova i en bivack med trötta hundar är en
skön upplevelse. Det ger mig ett rikt liv.

▶

Under året har Stefan gått äventyrsutbildningen Haglöfs Adventure Academy som avslutades i september. Utbildningen som gjorde
Stefan till en professionell äventyrare leddes
av äventyraren Ola Skinnarmo. I den fick deltagarna genomföra sina egna äventyr under
sommaren. Stefans val hamnade på att följa två
oreglerade älvar i Västerbotten: Vindelälven och
Byskeälven.
– Jag har ju växt upp i Västerbotten så jag
ville uppmärksamma vikten av bevarandet av
de oreglerade älvarna.

Att ta sig fram på SUP-brädan kräver god balans.
Den som vill testa kan hyra brädor i Ekorrsele.

Ett speciellt band mellan människa och hund skapas när man
är ute i naturen, tycker Stefan.

Snabba fakta
Stefan är utbildad
äventyrare.

Namn: Stefan Dahlqvist
Ålder: 33 år
Bor: Burvik, Västerbotten
Familj: Mamma, pappa, yngre bror
Gör: Fotograf. Utbildad professionell äventyrare. I vinter ska han åka hundspann på
Kungsleden.
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