
Nya äventyr 
med 
Parum och 
Magna



Magna tog upp kartan och kompassen ur ryggsäcken och visade 
Parum var de skulle gå. Rakt genom skogen skulle de. Men, sa 
Parum, det finns ju ingen stig där? Nej precis sa Magna. Men om 

vi tar ut riktningen med kompassen så visar den hur vi ska gå så vi kommer 
rätt. Spännande tänkte Parum, men lite läskigt också om vi inte hittar rätt! 
Men Magna hade gått på många vandringar förut och visste nog säkert hur 
de skulle hitta i skogen. 

När de hade gått en stund kom de fram till ett stort gult rapsfält. Wow, häftigt ropade 
Parum, kom Magna, vi tar en genväg genom fältet! Parum sprang snabbt rakt ut mot 
alla växterna. Nej, stopp! Vänta! ropade Magna. Vet du Parum, du får gå nästan var du 
vill i naturen, men på det här fältet har bonden odlat och vill inte ha massa små eller 
stora björnavtryck som trampar ner allt. Parum tänkte en liten stund. Fastän Parum var 
väldigt sugen på att gå in i det lysande gula fältet som såg jättespännande ut så förstod ju 
Parum vad Magna menade. Tänk om bonden kom med sin traktor och så fanns det inte 
mycket raps kvar, det hade ju blivit tokigt så klart. Istället fick de gå runt på sidan av fältet. 
De kollade in alla rapsbaggarna som flög fram och tillbaka och såg både fjärilar, humlor 
och några kråkor som flög in och ut över fältet. Tänk om jag var en fågel istället funderade 
Parum, då hade jag kunnat ta min smarta genväg utan att bondens raps hade blivit ned-
trampad. Men nu var ju Parum ingen fågel så de fick fortsätta vandra vidare till fots. 

UT PÅ TUR I VÅR NATUR!  



Magna, Magna, nu kurrar min mage och är superduperjättesugen på mellanmål sa Parum 
efter att de hade gått en stund. Jasså, sa Magna, då får vi se vad vi har i ryggsäcken då 
och öppnade upp locket. Men oj, utbrast Magna, Parum jag tror vi glömde packa ner 
maten! Glömde? Ropade Parum, vadå glömde? Hur kunde du glömma maten? Hur ska 
vi nu få min mage att sluta kurra och ropa att den är hungrig? 

Jo vet du, sa Magna och pekade runt i skogen. Här finns ett helt skafferi av bär och annat 
gott i skogen! Vadå ett helt skafferi sa Parum, jag ser inga skåp? Nej skrattade Magna, 
inte ett sådant skafferi som vi har hemma, jag menar att det finns massor av saker som vi 
kan äta som växer direkt ute i naturen. Men får vi det? Undrade Parum. Blir inte de som 
äger skogen arga på oss om vi bara tar av deras mat? I affären får du ju inte bara ta det 
du blir sugen på! Magna förklarade att ute i naturen får de plocka sådant som går att äta, 
som frukt och bär och svamp. Men det gäller att veta vad det är som de plockar för vissa 
saker är giftiga eller kan ge dig ont i magen om du äter. Ja fy, de där flugsvamparna som 
Magna berättade om ville Parum minsann inte äta! Hjortronen och lingonen verkade 
betydligt mumsigare!

Parum och Magna tog fram sina kåsor och efter en stund bland buskarna och letande i 
mossan hade de fyllt kåsorna med både vilda hallon, blåbär och kantareller. Så många 
färger det finns i naturen!  Parums mage blev jätteglad när bären åts upp. Svampen kan 
vi ta med oss hem och steka så kan vi äta den på en smörgås eller ha i såsen föreslog 
Magna när ingen av dem orkade äta en endaste liten bit till. 

När kvällen började närma sig hade björnarna kommit fram till en glänta där det rann 
en liten bäck. Här ska vi sova i natt sa Magna. Här? Undrade Parum. Men, här kan vi 
väl inte bara slå upp vårt tält eller? Jo, svarade Magna, kommer du ihåg när jag berättade 
om att du får plocka bär och svamp? Du får bo ute i naturen också om du bara stannar 
en kort stund och ser till att lämna platsen så som den såg ut när du kom. Aha, sa Parum, 
men det är ju enkelt Magna, vi plockar ju alltid med oss alla saker hem igen när vi tältat, 
skräp hör ju inte hemma i naturen! 



Parum sprang fram till bäcken och kollade efter fiskar men de verkade ha simmat iväg 
för det fanns bara löv och stenar i vattnet. Vattnet smakade i alla fall gott och kallt. Kan 
vi göra upp en eld också Magna? undrade Parum förväntansfullt. Javisst sa Magna, så 
länge vi inte bryter av några grenar på levande träd utan tar de som ligger på marken och 
inte eldar direkt på berget så går det bra. Perfekt tyckte Parum och sprang iväg för att 
leta efter torra kvistar under granarna lite längre bort. Elden höll björnarna varma hela 
natten och när det var dags att packa ihop nästa morgon släckte de noga med vattnet från 
bäcken. Allt skräp la Parum ner i en påse som hängdes på ryggsäcken och sen kunde de 
börja vandra hemåt. 

Denna gången tog de en annan väg tillbaka och efter en stund kom de fram till en stor 
kohage. Men Magna, om vi ska gå runt den här hagen så kommer de ta oss flera dagar 
suckade Parum uppgivet. Nej då det kommer det inte sa Magna, men vet du Parum, vi 
får faktiskt gå genom hagen om vi är försiktiga, inte stör djuren och ser till att vi stänger 
alla grindar så inga djur kan smita ut. Jaga kor tyckte inte Parum lät som en bra idé, inte 
lät det så roligt heller. Det hade de förresten inte tid med om de skulle hinna bada på 
vägen hem också! Så de vandrade försiktigt igenom hagen och stängde alla grindar extra 
noga. Parum vinkade glatt till alla kossor de såg. Korna muade knappt tillbaka, 
de bara stod där och tuggade på sitt gräs. Tråkiga kossor tänkte Parum.  

Hela vägen ner till sjön följde de sedan en liten stig som de sett 
på kartan. De tog den lilla vägen för att inte komma för nära 
alla husen som låg utmed sjön. Den lilla stigen skulle leda 
dem direkt ner till stranden. Badplatsen hade ett stort hopptorn 
också men det var lite för högt för att Parum skulle våga hoppa. 
Magna provade men gjorde ett superstort magplask! 
Det var så stort att det skvätte över hela Parum och några 
till som låg och solade på stranden! Som tur var sken 
solen starkt så alla torkade väldigt snabbt.



Tänk vilka äventyr som finns ute i naturen Magna sa Parum, och det kostar ingenting! 
Magna som kokade kaffe på stormköket tog en tugga av äppelpajen de nyss bakat. 
Mmm, sa Magna med munnen full av smulor. Visst är det en bra grej det här, och vet du 
det heter faktiskt något speciellt. Vadå vadå? undrade Parum, heter det något? Ett namn 
som oss, Parum eller Magna? Nej skrattade Magna mellan tuggorna. Mm-rr-ss-n var allt 
Parum kunde höra. Mellanrätts-målet? Som något som man kan äta upp? Nej, Alle-
mansrätten sa jag skrattade Magna. När munnen inte var full av smulor längre så det var 
lättare att höra vad den stora björnen sa. 

Allemansrätten upprepade Parum, vilken bra grej! Betyder det att alla har rätt att göra 
som de vill ute i naturen då? Magna förklarade att det nästan var så, men inte riktigt. 
Lyssna på den här ramsan får du höra sa Magna och läste för Parum: 

Tänk så bra med vår natur,
där finns massa olika djur.
Utforska, lek och spring runt som du vill,
glöm inte att grindarna ordentligt stänga till.
Vandra genom skog och stig till bergens topp,
men vill du gå ut i fälten är det stopp!
Akta det som andra äger,
en dag eller två får ni slå läger. 
Ät bara sådant som du vet vad det är,
i skogen finns det gott om frukt och bär.
Av allt det goda kan du plocka, 
låt bli de giftiga svamparna som dig kan locka.
Gör upp eld av gamla grenar
men elda inte rakt på stenar.
Lämna inga spår efter er grupp,
släck er eld och städa upp!
Allemansrätten talar om hur du ska göra
när du i skog och mark vill dig röra. 
Allt du ska komma ihåg att göra
är att inte störa och inte förstöra

Magna påminde Parum om att det var ju precis så de hade fått göra på sin vandring. 
Man får göra det mesta men inte störa och inte förstöra! Parum förstod precis vad Magna 
menade. Så bra den där allemansrätten är!

Men nu hann inte Parum ha fikapaus längre utan var helt klart redo för nya äventyr ute 
i naturen. Parum packade ihop sina saker och ropade på Magna: Kom nu, vi har massor 
kvar att upptäcka! Mumsa upp ditt fika nu så vi kan vandra vidare! 



Det knastrar under tassarna där Parum går, 
i den vita snön blir det stora spår.
Det går att krama stora bollar av snön, 

Magna provar att åka skridskor ute på sjön.

Isdubbarna hänger runt halsen såklart,
Magna får snart upp en väldig fart!
Det är lite klurigare att stanna, 
tur att hjälmen sitter på runt huvud och panna! 

För när Magna kliver av isen lite för fort 
kan Parum bara titta på och gapa stort. 
Över snövallen får Magna göra ett hopp
för att undvika att det allt för snabbt ska ta stopp.

Magna glider sedan på rumpan förbi, 
och ropar högt med ett skri:
Tjoho, vilken fart jag får!
Kom ni med, ta en pulka och se hur fort det går!

SNÖ OCH IS



Det blir snörace i backen hela dagen,
ända tills det börjar kurra i magen.
Då samlas alla runt den varma elden för att värma sina tassar,
Parum vill gärna prova att grilla några glassar. 

När de andra mumsar på pinnbröd, korv och varm choklad,
funderar ledarna på att ta ett vinterbad. 
En vak sågas upp i den djupa isen,
nästippen blir av badet lika rosa som grisen. 

När skymningen sänker sig över hagen,
åker de längdskidor och tävlar i lagen.
Parum glider mest bakåt i den långa backen,
men hejas på av Hominem och hejarklacken! 

Med varma kläder på hela kroppen
vandrar istället Parum upp till toppen.
Med snöbollar kastar de där sedan prick,
då gäller det att träffa rätt och vara kvick!

En snöboll rullar ner för kanten
och träffar nästan rätt på tanten. 
Men istället landar den rätt på en stubbe,
fort bygger de en snöbgubbe!

Hatt och halsduk åker genast på,
näsa av morot och ögonstenar två. 
Sedan blir de sugna på att bygga mer, 
och samlar ihop snöbollar allt fler och fler.

När isiga vindar blåser hårt utomhus
är det svårt att kunna tända några ljus.
Parum kom då på den briljanta idén,
att bygga en snölykta som avger ett vackert sken!



Hela dagen har de alla fixat och byggt,
nu står där också en igloo som de kan sova i tryggt. 
När Parum och Magna kryper i kojan in
får de sova på en renfäll av skinn.

I taket så vitt av alla snöflingor
sipprar månens ljus in i små springor.
God natt säger Parum och ler,
imorgon ska vi leka mycket mer!



Dripp dropp, dripp dropp… Parum lyssnade noga på ljudet av vatten- 
dropparna som föll mot vindskyddet. Utanför hade det bildats stora 
pölar av vatten där skräddarna sprang runt på ytan. I pölen bredvid 

tävlade ryggsimmaren och buksimmaren för att se vilket simsätt som tar sig

  fram fortast. Parum tyckte det såg ut som att ryggsim var det vinnande sättet, 
men var inte riktigt säker.  

Magna gäspade stort och skulle precis sätta i tassen i sin stövel. Men då kom ett konstigt 
läte från den högra stöveln ”koak koak, koak koak”… Plötsligt hoppade en stor grön 
groda ut ur stöveln! Den hoppade rakt upp på Parums nos och stirrade in i 
Parums ögon innan den tog ett skutt vidare över sovsäcken och hoppade 
sedan snabbt vidare ut i skogen. Oj oj, skrattade Parum, det där var min-
sann en överraskning! Magna skrattade också och vände båda stövlarna 
upp och ner för säkerhets skull för att se till så inga fler grodor gömde sig 
däri. Ut kom bara några droppar vatten och lite barr. 

Parum var snabb med att klä på sig sina regnkläder och tyckte att 
Magna tog lite för lång tid på sig. Igår på promenaden hade Magna 
provat att fälla upp ett paraply. Då hade det kommit en stark 
vindpust som fick hela paraplyet att vända sig ut och in. Det 
hade sett ut som att paraplyet skulle blåsa iväg med hela Magna! 

VATTEN  



Helt tokigt! Magna hade blivit så blöt på resten av promenaden att när de var tillbaka 
igen gick det att vrida ur kläderna som blöta diskhanddukar. Du Magna sa Parum, det 
är faktiskt mycket bättre med regnkläder för då slipper du bli dyngsur och frysa. Magna 
bara brummade lågt till svar. 

Parum sprang ner mot bron vid ån, stövlarna satt på fel fot men det kvittade tyckte 
Parum, och Magna sprang efter. Nu ska vi testa vems barkbåt som åker snabbast ner för 
forsen tjoade Parum glatt. När båtracet var över traskade björnarna ner mot strandkanten. 
Där låg flotten som de byggt tillsammans igår. Den var målad i regnbågens alla färger 
och hade ett stort glittrigt segel. Skepp o’hoj 
ropade Parum. Nu ska vi segla jorden runt!

Magna skrattade så hela magen guppade. Kanske inte jorden runt Parum, vad sägs om 
att vi börjar med att segla till ön där borta? Oki doki svarade Parum, på med flytvästarna 
och fram med årorna, dags att kasta loss! Samtidigt som de puttade ut flotten i vattnet 
kom det en kajak och en stor gigantisk stövel paddlandes mot land. En paddlande stövel 
tänkte Parum, så coolt! På kanten av stövelskaftet stack periskopet upp, en sådan där bra 
kikare som kan se över vattenytan så du kan se vilken rutt du seglar. 

Hallå landkrabbor ropades från stöveln när den närmade sig, ska ni med på en seglats? 
Det var Hominem som stack upp huvudet ur stöveln. Tydligen var det inte alls någon 
stövel berättade Hominem när de kastat ankar, det var istället en specialbyggd undervat-
tensubåt som Hominem själv byggt. Fast det gick visst inte att åka under vattnet med 
den för då skulle det bli översvämning direkt. Så tokigt men smart tyckte Parum. Får jag 
prova din stövel-undervattensubåt frågade Parum?



Hela dagen seglade sedan alla runt den lilla ön. Där flöt både kanoter, jollar, en kata-
maran och en ledarbåt tillsammans med den knallgula stövel-ubåten och den glittrande 
regnbågsflotten. När Parum gick i land hade det guppats runt på så många vågor att det 
kändes som hela marken gungade också. Då var det skönt att sätta sig runt eldstaden och 
ta det lugnt. Det pratades och sjöngs hela kvällen ända till månen lös upp den stjärnklara 
himlen. Med huvudet fullt av härliga minnen och magen full av marshmallows som de 
grillat över elden skuttade Parum tillbaka till tältet med Magna hand i hand. Nu skulle 
de drömma om alla färgglada fiskar de sett när de snorklade borta vid ön. 

Parum la sig ner i sovsäcken. Det knastrade till i hela benen… Just det, snäckorna! Parum 
stack ner tassarna i fickorna och fick upp små små snäckskalsbitar. Det var bra smulor 
kvar av alla de fina snäckorna. De som de hade plockat när de simmade runt i sjön och 
svalkade sig efter att de förtöjt alla båtar och vattenfarkoster vid bryggan.  Oj då, jag får 
nog plocka lite nya snäckor imorgon tror jag minsann skrattade Parum och somnade 
snabbt, drömmandes om morgondagens nya äventyr. Då skulle håven och metspöet få 
följa med ut på äventyren. Undrar vilka spännande saker som kommer hända då?
klart redo för nya äventyr ute i naturen. Parum packade ihop sina saker och ropade på 
Magna: Kom nu, vi har massor kvar att upptäcka! Mumsa upp ditt fika nu så vi kan 
vandra vidare! 



Parum slog upp ögonen och tittade sig omkring. Men, vad var det här? 
Varför såg Parum ingenting, ingenting alls! Allt var bara svart. Parum 
gnuggade sig hårt i ögonen och blinkade 27 gånger. Men ingenting 

hjälpte. Varför såg Parum bara svart och ännu mer svart? Vad har hänt med 
mina ögon hann Parum börja fundera… 

Men precis som Parum satte sig upp i sovsäcken och skulle ropa på Magna syntes ett svagt 
ljussken i tältöppningen. Parum kröp nyfiket dit. Det var lite knöligt och knöggligt att ta 
sig dit, Aj, det var nog Hominems ryggsäck Parum precis satte tassarna på. Men till slut 
var Parum framme vid öppning och vek undan tältduken. Plötsligt såg Parum massa små 
prickar på himlen. Wow, vad häftigt sa Parum och tittade upp mot en himmel som var 
täckt av stjärnor. Det var visst inga fel på mina ögon, det är ju bara mitt i natten! Bäst att 
gå på en liten upptäcktsfärd tror jag!

Parum drog på mössan över öronen och satte tassarna i kängorna, de blev visst fel fot i fel 
känga men det brydde sig Parum inte om. Precis när Parum tog ner sin ficklampa som 
hängde i tältets tak hördes ett konstigt ljud borta vid träden. Parum stängde snabbt igen 
tältduken och hoppade i sovsäcken igen, kängorna och mössan fick följa med i. Parum 
lyssnade så noga det bara gick med sina björnöron, och jo – där hördes ljudet igen, och det 
lät som det kom närmare och närmare. Hjälp! pep Parum nere i sovsäcken, det här känns 
lite läskigt. En upptäcktsfärd ska vara spännande, inte läskig! Trots att Parum gömde sig 

MÖRKER  



så mycket som det bara gick i sovsäcken försvann inte ljudet och plötsligt öppnades tältet 
upp. Ett snabbt sken svepte över tältet och så hördes en viskande röst: Parum, är du vaken? 
Den rösten kunde Parum inte ta fel på, det var ju Magna som pratade! Parum stack upp 
nostippen ur sovsäcken med bultande hjärta och kikade fram på Magna. Jag tyckte väl jag 
hörde någon brummade Magna, kom med ut så ska du få se! 

När Magna lös med ficklampan in i tältet upptäckte Parum att skuggorna från tassarna 
såg ut som en kanin. Magna visade att det gick att göra massa olika figurer med hjälp av 
tassarna och snart galopperade hästar, smög rävar och flaxade fåglar över hela tältduken. 
Det blev en egen liten skuggteater av alla djuren som Magna och Parum skapade genom 
att hålla tassarna på olika sätt framför ficklampans sken. Tänk så spännande det kan 
bli bara för att det är mörkt istället för ljust viskade Parum till Magna. Men om de inte 
skulle väcka alla andra i tältet så var det nog bäst att Parum följde med Magna ut nu. 

Parum klättrade ännu en gång över all packningen inne i tälten, men denna gången 
med ficklampan tänd så det var mycket lättare att se var tassarna sattes ner. Snabbt smög 
Parum efter Magna som var på väg mot den lilla gläntan borta vid sjön. När Parum och 
Magna kom fram såg Parum det vackraste som setts på länge. Hela sjön glittrade av 
guld! Eller, ja det var ju inte riktigt guld såklart, men hela himlen lös upp av miljarder av 
stjärnor som speglades i vattenytan. Eller Parum var lite osäker på exakt hur många det 
var för än så länge kunde bara Parum räkna till sjuhundra-tjugo-elva, eller var det sju-
hundra-femtio-tolv? Parum hann inte fundera länge på det för Magna ropade igen. Kom 
och kolla här Parum, kolla vad jag har fixat! Parum lös med ficklampan på marken och 
följde stigen bort till Magna som gjort upp en liten eld. Ska vi grilla lite marshmallows 
och dricka varm choklad? 

När Parums mage var alldeles alldeles lagom varm och mätt studsade Parum upp i en av 
hängmattorna som Magna spänt upp mellan några av träden i gläntan. Tänk, sa Parum 



för sig själv, att mörker kan vara så mysigt men också lite läskigt på en och samma gång! 
Skuggorna som blev av eldens och ficklampans sken dansade nu runt på natthimlen till-
sammans med stjärnornas glittrande sken. Där i hängmattorna låg de båda björnarna sedan 
och tittade på alla stjärnbilder på himlen som Magna berättade spännande sagor om. Det 
fanns till och med stjärnbilder som hette lilla björnen och stora björnen! Perfekt sa Parum, 
samtidigt som munnen stängde sig efter en stor gäspning. Nu ska jag drömma mysiga och 
spännande drömmar, de där mardrömmarna får du ta hand om ifall de dyker upp Magna! 
Magna skrattade till och stoppade om Parum med en filt. Strax snarkade Parum så högt att 
löven dallrade i träden medan Magna brummade fram en vaggsång. Månen kikade fram 
bakom ett moln och kort därefter var det återigen alldeles tyst och nästan, nästan alldeles 
mörkt igen. 



Parum slår upp sina björnbruna ögon och tittar upp genom de glitt-
rande gröna barren som hänger på grankvistarna. Idag ska bli en 
fantastisk dag ropar Parum och hoppar upp ur sin sovsäck. Magna, 

Magna, vakna nu då! Parum studsar upp och ner på Magnas stora runda 
mage. Magna, skynda dig nu då, vi ska ut på äventyr ropar Parum på väg 
ut ur gläntan med ryggsäcken slängd över axeln. Men, men, frukosten då? 
brummar Magna sömnigt. Äsch, det finns ju fullt av det här i skogen svarar 
Parum långt där borta. Vi tar en fruknick. En fruknick? Undrar Magna. 
Ja, säger Parum, en picknick, fast för frukost, alltså en fruknick! 

Magna som är en väldigt klarsynt björn, såg hur det glödde i Parums ögon av tanken på 
hur fantastisk dagen skulle bli. Nu var det dags att prova vilken pinne som flyter fortast 
på rygg, testa om de röda eller gröna löven är de som brinner bäst på brasan, och se 
vilken grop som har fluffigast hål. 

När all mat var uppäten, fast redan innan det egentligen, var Parum på väg mot äventyren. 
Magna, som är en björn med väldigt klok hjärna, visste att när Parum fick upptäcka 
saker hände det alltid något spännande! Det en aldrig har provat kan en säkert klara av, 
och annars är det ju bara att göra på ett annat sätt eller prova lite till tyckte både Parum 
och Magna. 

UPPTÄCKA TILLSAMMANS  



Parum må vara en ganska liten björn, men även i en liten kropp får det plats väldigt 
många idéer. En del är tokiga, en del är roliga. En del är konstiga och andra är helt och 
hållet alldeles, alldeles underbara, knäppa, kalasiga och kluriga eller allt på en och samma 
gång. Den allra bästa blandningen med andra ord! 

Hela dagen sprakade det av energi i skogen. Det var så roligt att få vara med Parum 
tyckte Magna. Hjärtat var fullt av stolthet av att få vara med och upptäcka och skratta 
åt allt roligt. De två björnarna skrattade så mycket den dagen att de hade ont i magen i 
flera veckor efteråt. 

På kvällen låg Parum och Magna raklånga på bryggan och lyssnade på hur vattnet kluck-
ade mot stenarna. Vet du Magna, sa Parum, när en är tillsammans med dem du tycker 
om känner du dig trygg. Då kan vi tillsammans ge oss ut på nya äventyr och upptäcka 
det oupptäckta, eller det välkända på nytt. 

Magna kröp ner i sin sovsäck med ett stort leende på läpparna. Med Parum får Magna 
vara med på en otrolig resa och se den lilla björnen växa. Parum hade inte tid att fundera 
på det där växandet särskilt länge, nu var det ju dags att planera nästa dags upptäcktsfärd! 
Bäst att lägga sig med kläderna på så en är redo direkt! Undrar om det går att sova med 
ryggsäcken på också? 



ÄVENTYR PÅ FJÄLLET  DEL 1  
Sommar-

fjäll

Parum skuttade fram på spången som gick över myren. Här och var 
stannade Parum till för att plocka ett blåbär eller två. Parum hade 
ätit så många bär att hela tungan nu var alldeles blå. Magna kom 

lunkandes strax efter. Kolla Magna, ropade Parum, här är ett till kryss! 
Nu får vi leta efter nästa. Magna hade förklarat för Parum att de röda 
kryssen som stod uppsatta lite då och då var ledkryss som skulle visa vägen 
för alla som vandrade där på vintern när spångarna skulle vara täckta i 
snö. Parum hade räknat till 22 ledkryss än så länge på deras vandring och 
fler skulle det säkert hinna bli! 

Efter en liten stund bestämde Magna att det var dags att pausa. De stannade till bredvid 
jokken som rann bredvid leden de vandrade längs och satte sig på varsin mossig sten. De 
tog sina kåsor och fyllde upp med färskt porlande vatten från jokken och det smakade 
fantastiskt gott tyckte båda två. Vattnet var så rent och klart att det gick att titta ända 
ner på botten där ett par små yngel simmade förbi. Parum kände med toppen av tassen 
hur kallt vattnet var och det svalkade skönt i sommarvärmen. 

Har du sett där borta Parum pekade Magna, ser du de gula bären? De brukar kallas för 
skogens guld! Parum sprang genast bort och plockade hela påsen full för att smaka, det 
gick ju inte att låta bli att prova att äta guld när chansen gavs! Men Magna, jag tycker 



faktiskt de smakar mer som bär än som guld sa Parum efter att ätit några stycken. Ja 
sa Magna skrattandes, det är inte riktigt guld, de bara kallas så. Egentligen heter bären 
hjortron. Parum var lite besviken på att det inte var guld på riktigt men eftersom bären 
ändå var ganska goda så fortsatte Parum att mumsa på både hjortronen och ännu mer 
blåbär. 

Mätta av bären tog Parum och Magna sina vandringsstavar och vandrade vidare. Magna 
berättade om allt de såg längs färden och Parum lärde sig massor om både lavar, fridlysta 
orkidéer och fjällbjörkar. Magna visade var det växte både tolta och stormhatt. De såg 
bara spåren efter fjällämmeln men massor utav renar. Renarna verkade vara lite nyfikna 
på vilka det var som kom och vandrade på deras marker. Magna tyckte att det skymtade 
till en fjällräv borta vid den gamla bron men den försvann innan de hann blinka. 

När de gått en stund till började det plötsligt klia på Parums nos, sen kliade det i pannan, 
på benet, på ögonlocket och ja på nästan hela Parum… massor av små röda prickar dök 
upp på hela kroppen. Det var något som lät i örat också, ett svagt, svagt surrande ljud. 
Parum viftade för fullt med tassarna. Magna! Hjälp, det kliar överallt sa Parum ynkligt. 
Magna stannade till. Oj då! Utbrast Magna. Myggen verkar verkligen gilla 
dig! Men jag gillar inte myggen suckade Parum kliandes på högra örat. 
Magna stack ner tassen i sin ryggsäck och håvade upp en hatt som 
var täckt i nät. Prova den här sa Magna och satte på hatten på Parums 
huvud. Över hela ansiktet hängde nu ett myggnät med små små hål 
i som gjorde att Parum fortfarande kunde se var de gick, även om 
det blev lite prickigt ibland. Det var en lite konstig hatt tyckte Parum, 
men myggen verkade inte gilla hatten så då gillade Parum definitivt hatten! 

När de till slut kom fram till den gamla bron såg Magna att flera av brädorna hade 
lossnat eller var trasiga. Hur skulle de nu komma över till andra sidan? Magna funderade 
och funderade... Plötsligt såg Magna i ögonvrån hur något rörde sig över älven. Något 
som såg väldigt bekant ut… Det var ju Parum! Oj oj oj, brummade Magna och sprang 



fram till kanten på älven. Parum, vad gör du! Kom tillbaka! Kolla Magna ropade Parum, 
jag har hittat en annan väg! Här är massor av stora stenar som vi kan sätta tassarna på, 
kom du också! Magna spanade ut över vattnet, det var inte så långt till andra sidan och 
vattnet stod lågt. Så Magna tog några försiktiga steg över de stora stenarna och vips var 
de båda över älven. Parum hade blivit lite blöt om ena kängan men det var i alla fall ing-
en som hade ramlat i!

Blötare blev de istället när de gick förbi vattenfallet, det skvätte när vattnet träffade 
stenarna på marken. Då tog de på regnrockarna och ställde sig för att titta på hur vatten-
dropparna studsade åt olika håll och lyssnade på porlandet och susandet från vattenfallet. 
Parum behöll sina stövlar på en stund till, vilket visade sig vara en mycket god idé då de 
strax därpå kom till en mosse där det gick att klafsa omkring. Det ljudet lät också spän-
nande tyckte Parum som gärna hade klafsat hela dagen men Magna tyckte att det var på 
tiden att de vandrade vidare sin sista sträcka. 

Lite senare var de äntligen framme vid sitt mål! Nu hade de vandrat hela vägen upp till 
toppen av berget. Uppe på toppen blåste det en hel del. Det blåste så mycket att myggen 
blåste iväg så Parum kunde ta av sig hatten och titta runt ordentligt. Parum klättrade 
sakta upp på röset med stenar och blickade ut över landskapet. Långt, långt där borta 
skymtade horisonten. Allt såg så litet ut därifrån. Litet och långt borta. Fjälltopparna 
stack upp som gigantiska trianglar mellan dalarna. Fast det var sent på kvällen hade solen 



inte gått ner. Magna berättade att midnattssolen lyste hela dygnet runt den här tiden på 
året. Spännande tyckte Parum, då måste det betyda att de inte behöver gå och sova om 
det aldrig blir natt! Hit ville Parum absolut komma tillbaka igen!
i naturen. Parum packade ihop sina saker och ropade på Magna: Kom nu, vi har massor 
kvar att upptäcka! Mumsa upp ditt fika nu så vi kan vandra vidare! 



ÄVENTYR PÅ FJÄLLET  DEL 2 
vinter-
fjälll

Parum stack ut nosen från fönstret och såg hur det bildades ett vitt 
moln när andedräkten pustades ut. Snabbt stängde Parum fönstret 
igen. Burr, det var superkallt ute! Det hade gått några månader sedan 

sist men nu var Parum äntligen tillbaka i fjällen igen! Magna var så klart 
också med, i full fart att packa ner lite nödproviant i ryggsäcken om deras 
äventyr skulle ta längre tid än de tänkt. 

Är du redo att ge dig ut på tur? Frågade Magna glatt. Ut på tur, aldrig sur! Ropade Parum 
iklädd skidglasögon och en luva som täckte hela ansiktet förutom just ögonen. Nu är jag 
redo för myggen också la Parum till, nu kommer de inte kunna bita mig! Vet du Parum 
sa Magna och log, myggen tycker inte om vintern så mycket så du behöver inte oroa dig 
för myggen denna gången, de flyger inte runt utomhus i minusgraderna här. Va? Utbrast 
Parum, vem gillar inte snön? Myggen är ju tokiga! Snö är ju bland det bästa som finns!

Snart hade Magna och Parum fått på sig både vinteroverallen, pjäxor och skidorna. Denna 
gång var de tvungna att åka skidor för att kunna ta sig fram. Det gick så fort att de bara 
susade fram när det var nedförsbacke, men när det var uppförsbacke upp fick de ta i allt 
de kunde med sina stavar för att komma framåt. Den allra sista biten fick de lämna sina 
skidor och istället pulsa i djup snö på stigen upp till toppen. Snön nådde nästan ända 
upp till Parums haka så Magna fick gå först och leka snöplog. 



Nu när snön täckte marken så var det vitt så långt ögonen kunde se. Bara vitt, vitt, vitt 
överallt. Parum kände sig lite som en marshmallow här ute med alla sina kläder. Först 
hade de tagit på sig understället i ull, över det ett laget kläder och till sist ytterkläderna. 
Vantar och mössa och varma raggsockar i pjäxorna var också ett måste. Parum hade 
tyckt att det var lite tråkigt och lite jobbigt att klä på sig allt det där först, men nu insåg 
Parum att det var rätt bra ändå för det var bara nostippen som frös litegrann, resten av 
Parum var sådär alldeles lagom varm. 

Parum kom ihåg att de hade haft olika kläder på sig när de vandrat i somras också. Lager 
på lager hade Magna kallat det. Så när solen sken kunde de knyta jackan runt midjan 
och när viden började ta i ordentligt kunde de dra på sig jackan igen. Byxorna kunde 
bli kortbyxor genom att ta av halva byxbenet och någon av tröjorna kunde stoppas ner 
i ryggsäcken om solen sken mycket. Det var en rätt bra grej ändå även om det var lite 
omständligt ibland att ta av och på sig tyckte Parum. 

Parum la halsduken ett extra varv kring halsen och tog Magna i handen sista biten upp 
till toppen. När de kommit fram ställde de sig och kikade ut över fjället i vinterskrud. 
Himlen lystes upp av ett grönt dansande sken. Kolla Parum, nu får vi se norrskenet sa 
Magna. De båda björnarna satte sig ner på sin renfäll och drack varm choklad ur sina 
termosar. Sedan satt de helt tysta en lång, lång stund och bara tittade upp mot alla 
stjärnorna på den pastellfärgade himlen där ljuset dansade balett. Snöflingorna dalade 
sakta ner och landade på Magnas nos. Nedanför vandrade renarna förbi och från kåtorna 
en bit bort steg röken mot skyn. Imorgon väntade nya äventyr. Parum ville prova åka 
hundspann och upptäcka ännu mer av vinterfjället. Men först skulle de bara njuta en 
liten stund till. 


