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Glöm det där med att bara 
hänga i parken. För vildmarks-
intresserade småbarnspappan 
Jonas Landolsi stundar  
betydligt större äventyr  
tillsammans med ettåriga  
dottern Sonia. 
Av Ulrika FürstenhoFF
Foto jonas landolsi och anki almqvist

natur  längtan

Kanske lekte han bokstavligen 
inte med kottar som barn 
men annars är jonas lan-
dolsi urtypen för killen som 
klättrat i träd, byggt kojor 

och haft skogen som den största kunskaps-
källan under sin uppväxt.

 – jag har växt upp nära naturen och lärde 
mig mycket om till exempel fiske och jakt i 
tidig ålder, berättar jonas när vi ses för att 
prata om små och stora äventyr.

han säger att det man lär sig att älska som 
barn ofta fäster sig och blir kvar och precis 
det vill han ge sin egen dotter sonia som för 
några månader sen fyllde 1 år.

till skillnad mot många andra nyblivna 
föräldrar har jonas aldrig varit rädd för att 
ta med sig sonia ut i skog och mark, tvärtom 
är det något han tycker känns viktigt, både 
för att skapa ett intresse för naturen och för 
att det är ett underbart sätt för de två att 
umgås. redan för flera månader sen begav 
han sig ut med dottern i bärstolen och nu när 
jonas är föräldraledig är tanken att de två 
ska utforska markerna tillsammans. just nu 
går jonas provturer med sonia för att se hur 
mycket hon orkar, som en liten test inför ett 
längre äventyr, med camping kanske utmed 
sörmlandsleden. 

Vardagsäven-
tyraren Jonas 

Landolsi har 
blivit pappa 

och äventyren 
har ändrat 

karaktär. 
– Men lite 

måste man 
våga utmana, 

säger han. 
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{ l å n gt b o rt&n ä r a }

natur  längtan
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{ l å n gt b o rt&n ä r a }



 5/2013   FÖRÄLDRAR & BARN   91

– många föräldrar är rädda att ta med sig barnen ut 
och det tycker jag är tråkigt. jag bestämde mig direkt 
när jag fick barn att verkligen inte vara så, för mig har 
det här varit helt naturligt, att bevara mitt intresse 
trots att jag fått barn. den stora skillnaden nu är bara 
att jag har sonia att ta hänsyn till, självklart behöver 
jag se till att det inte blir för långa stunder för henne 
i bärstolen och att allt vi gör tillsammans är tryggt ur 
säkerhetssynpunkt. men allmänt önskar jag att små-
barnsföräldrar vågade mer. det finns en rädsla för det 
okända och det outforskade, precis det jag själv tycker 
mycket om. 

När Sonia var sex månader reste hon med sina 
föräldrar till nordafrika, något som gick över all för-
väntan, och fler spännande resor lär det bli framöver. 
jonas och hans fru delar intresset för resor, däremot 
är detta med vildmarksutflykterna något som han 
under åren ägnat sig åt på egen hand. 

– hon är inte naturtypen och därför har det här 
blivit sonias och min grej, det är ett sätt för oss också 
att lära känna varandra. vissa dagar orkar man inte 
gå så långt, medan man har mer energi andra, säger 
jonas som brukar dokumentera sina äventyr i bloggen 
jonasvildmark.se. 

där har han redan skrivit en hel del om sonia och 
mer lär det bli, ju äldre och tåligare hon blir, desto 
mer spännande blir utflykterna. 

jonas säger att sonia är litegrann som en kamera, 
han som till exempel är väldigt intresserad av foto får 
helt nya infallsvinklar nu när hon är med.

– det är så häftigt med barn, deras fokus. jag kan ha 
gått en sträcka i flera år och plötsligt upptäcker jag nu 
nya saker, med hennes ögon och ur hennes perspek-
tiv. det ger mig väldigt mycket. 

Hur förbereder du henne på långa strapatser? 
– Framför allt vill jag lära känna hennes beteende, när 
blir hon trött och hur mycket orkar hon sitta i bärsto-
len? jag kommer till exempel att testsova ute en natt 
med henne innan vi ger oss i väg längre. 

jonas säger om packningen att den förstås är 
väldigt viktig, inte minst sen sonia kom med i bilden. 
men många gör misstaget att packa för mycket, det 
gäller allt ifrån att packa för charter till för en dagsut-
flykt ute i skogen. och trots att han är van att vara ute 
får han ständigt omprioritera sin utrustning. 

– det finns en prylfixering i dag där det ska vara så 
mycket av allt, den vill jag komma bort ifrån. väldigt 
mycket handlar i stället om att våga lita på sig själv, 
känna sig trygg i det man kan och liksom släppa 
taget. ta sig bort från rädslorna och våga ha kul. det 
här handlar egentligen inte om att gå långt eller att 
strapatserna behöver vara så märkvärdiga, tvärtom. 
det enkla och vardagliga är väldigt fint, det kan räcka 
med att grilla korv i parken också. 

»Plötsligt upptäcker  
jag nu nya saker, med 

hennes ögon och ur  
hennes perspektiv«



Sonia 
reste till 
Nordafrika 
med sina 
föräldrar 
som liten 
bebis. 
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Ett av våra favoritsätt att umgås på är att göra små 
vildmarksäventyr. jag är mycket stolt att få visa 
mitt barn den natur som betyder så mycket för mig. 
till en början trodde jag naivt att det var jag, likt 
björnen Baloo, som skulle lära henne allt jag kan. 

men det har visat sig att det är sonia som lär mig helt nya saker 
i stället. visst, jag pekar på en kotte och lär henne att just detta 
föremål är en kotte, men det är hon som lär mig att verkligen se 
kotten. i vanliga fall skulle jag kanske konstatera att det är en 
kotte i mängden och raskt trampa vidare längs stigen. men nu 
lär sonia mig att stanna upp, sätta mig ner med henne och utan 
stress skärskåda kotte efter kotte i detalj. det är häftigt hur 
mycket en 38-åring kan lära av en ettåring. det är nog bäst att 
jag fräschar upp mina teoretiska naturkunskaper så att jag kan 
svara på sonias alla frågor som snart kommer hagla över mig.

Mitt tips till dig som förälder är att inte vara rädd för att göra 
saker tillsammans med ditt barn. se föräldraledighetens aktivi-
teter som möjligheter snarare än logistiska problem. ta tillvara 
på denna tid och utforska världen tillsammans med din nya 
familjemedlem. jag tror att alla parter tjänar på att du håller 
kvar vid dina intressen även efter att du blivit förälder. dina in-
tressen är en viktig del av din personlighet som jag är säker på 
att både ditt barn och din partner vill bevara. dessutom följer 
ofta även ett värdefullt socialt nätverk av vänner med en hobby.

då sonia och jag är ute på äventyr så utgår jag alltid från 
hennes perspektiv. sonias behov av bekvämligheter får styra i 
kombination med mitt ansvarstagande som säkerhetsansvarig 
vuxen. de senaste månaderna har sonia och jag gjort små ut-
flykter för att öva upp oss inför stundande projekt. jag har stor 
erfarenhet av min egen kapacitet men nu måste jag lära mig 
att planera för oss båda. hur långa sträckor kan vi förflytta oss 
innan sonia behöver rasta? hur mycket kläder behöver sonia? 
vilken mat och hur mycket? hur många blöjor går åt och var 
gör vi av de använda? samma sovsäck eller separata? kan sonia 
vara tyst och stilla under en jakt? hur reagerar hon på regn 
och åska? Blir hon lätt sjösjuk? många frågor får sina svar då vi 
nu lekfullt testar oss fram. det är en balansgång men så länge 
både jag och sonia känner oss trygga så är vi på rätt väg. 

lycka till med era äventyr och hör gärna av er!

Följ Jonas och Sonias äventyr i bloggen Jonasvildmark.se.

Var inte rädd att prova nya saker
Han har varit med om många äventyr 
men det allra största har just börjat. 
Livet med Sonia, 15 månader.

Här skriver Jonas Landolsi om  
vikten av att våga utmana sig själv  
och sitt barn. 

»Jag trodde att det var jag, 
likt björnen Baloo, som skulle 
lära henne allt jag kan«
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Bara Sonia blir något äldre bär det i väg på tältäventyr med pappa. ”Min fru är inte naturtypen, men 
hon litar på mig. Självklart gör jag inget som skulle kunna riskera Sonias välmående”, säger Jonas. 


