
Far vild og find vej

At fare vild er et fantastisk adrenalin-
kick.
Der er flere måder, I kan fare vild på:

Hans og Grethe-metoden
”Hvad skal der dog blive af os? Vi har 
slet ingen mad til børnene, knap nok til 
os selv.” “Ved du hvad,” sagde konen, 
“i morgen tidlig følger vi børnene ind i 
den tætte skov, og tænder et bål der. 
Vi giver dem hver et stykke brød, og så 
går vi på arbejde. De kan ikke finde hjem 
igen, og så er vi af med dem.” 
Sådan sagde den onde mor i eventyret 
om Hans og Grethe.
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En måde at fare vild på kan altså være, 
at blive efterladt et sted, som I ikke ken-
der. Måske er I blevet ført derhen med 
bind for øjnene eller snurret rundt flere 
gange undervejs, så I mister retnings-
sansen. 

Prøv nu at finde tilbage til jeres ud-
gangspunkt. De første par gange – indtil 
I er blevet trygge ved situationen – kan I 
gøre ligesom Hans: efterlad et spor, som 
I kan følge tilbage. Husk bare, at brød 
ikke er så godt at bruge. Det bliver spist 
af fugle og andre dyr, inden I får set jer 
om.

”Moar, jeg tror vi skal den vej for at komme hjem...”

Bamse og Kylling har prøvet det, ligeså Hans og Grethe, men har I også prøvet at fare 
vild? Det kan være en skræmmende og befriende oplevelse på samme tid.
Koldsved, brusen i ørerne, nervøse blikke ind mellem træerne og ned ad stier og veje 
efter et kendt punkt. Og så den ultimative lettelse, når man igen er på vante stier. 

Columbus gjorde det også
Christopher Columbus fandt vej 
til Amerika ved et tilfælde. Han 
for vild, da han prøvede at finde 
en ny søvej til Indien. Det siges, 
at han først troede, at han rent 
faktisk var nået til Indien, og at 
det er derfra, at indianerne har 
fået deres navn (India = Indien på 
engelsk).
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Oplev naturen med www.naturkatapulten.dk

Naturkatapulten er støttet med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftsliv.

Afsted uden kort
En meget simpel måde at fare vild på er 
at tage på tur uden at medbringe kort, 
kompas, GPS eller andre hjælpemidler. 
Gå de veje, I har lyst til, og vær ikke 
bange for at gå væk fra stierne. Måske 
ender det, ligesom da Bamse og Kylling 
drog på opdagelse i ”ødemarkssangen”:

Nu er vi blevet væk, ja helt væk. Kylling 
er ved at dø lidt af skræk. Kolde ben, 
sult og tørst har vi nu, det var slet ikke 
det, at vi sku’. Vi sku’ gå os en tur ud i 
parken, og så farede vi vild i ødemarken. 
Dig og mig, mig og dig.
Vi vil hjem, hjem igen, vi vil hjeeem igen!
Nu er vi blevet væk, ja helt væk. Vi har 
gået mange timer i træk. Hvert et strå 
på hvert græs har vi set, vi har gået 
mindst 5-7 kilomet. Vores bål gir os slet 
ingen varme, kom og varm dig i mine 
arme, vær hos mig, mig og dig. 
Vi vil hjem, hjem igen, vi vil hjeeem igen!

Find vej når I er faret vild
Der er en række måder hvorpå I kan 
sikre jer at I ikke går i ring. Her er flere 
tips til, hvordan I bestemmer verdens-
hjørnerne:

På nordsiden af træer er der ofte •	
mos og lav.
Myretuer findes ofte i sydvendte •	
lysninger.
På grund af vestenvinden hælder •	
mange træer i det åbne land mod 
øst.
Solen står op i øst, ved middagstid •	
er den midt på himmelen, og om 
aftenen går den ned i vest.
Er det stjerneklart, så find Nord-•	
stjernen, den står i nord og findes 
tæt på Karlsvognen.
Kirketårne vender ofte mod vest.•	

Husk, når I skal på vildfarelses-tur:
Hav god tid!•	
Medbring evt. et kort, et kompas og •	
en mobiltelefon i nødstilfælde.
Hvis I bare holder den samme •	
retning, vil I altid støde på en vej og 
mennesker, I kan bede om hjælp.
Medbring mad og drikke, så I kan •	
tage nogle hyggelige hvil.

Det kræver rigtig meget mod og over-
vindelse at lade sig fare vild, men det er 
en stor oplevelse, som alle bør unde sig 
selv!  Ofte er det på vildfarelses-turene, 
at I oplever nye spændende steder.

Rigtig god vildfarelses-tur! 

Kontrolleret vildfarelse
Labyrinter er gode steder at øve jer i at 
fare vild. Her får I sat jeres retningssans 
og logik på prøve. Nogle mennesker 
sværger til den teori, at holder man altid 
til den samme side i en labyrint, f.eks. 
højre, så vil man til sidst finde målet. 
I kan prøve at konkurrere i at komme 
først ind til midten af labyrinten, og hvis 
det nu går helt galt, og I slet ikke kan 
finde hverken ind eller ud, så råb op, så 
kan jeres kammerater finde jer.
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Far vild forskellige steder
Der er stor forskel på at fare vild 
på en slette, under højloftede 
bøgetræer, i en tæt granskov eller 
sågar i en bys kringlede gader. 
Prøv lidt af hvert, start i det åbne, 
hvor I kan overskue situationen, 
og gør det så lidt sværere næste 
gang.

Vildfaret i ødemarken. 

Lav et spor med f.eks. småsten eller havre-
gryn, og følg det når I skal finde hjem.

Det kan give trætte ben at fare vild, særligt 
når det går op ad bakke. 

Verdens største labyrint
…ligger i Danmark! Nærmere 
betegnet på Samsø. Den fylder 
et areal, der svarer til 12 fodbold-
baner, og den samlede stilængde 
er næsten 5,4 km. Labyrinten 
er lavet af træer og buske. I kan 
læse mere på:
www.samsolabyrinten.com

Afsted det går med højt humør.


