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Fællesgrej 
 

En del grej kan man deles om hvis man er flere på tur, så man spare en del vægt. 
 

Navigationsredskaber 
Det nødvendigt at, kunne navigere efter kort og kompas. Selv om der i mange  
tilfælde er mulighed for at vandre ad markerede ruter, kan man være så uheldig  
at komme bort fra disse. En GPS-navigator gør det lettere at navigere, og også i  
tæt tåge. Men for en sikkerheds skyld skal man altid medbringe både kort og  
kompas. Medbring evt. en kortlomme til kortene, så de ikke bliver ødelagt af vind  
og vejr. Til at måle afstande på kortet, er det praktisk med en lille afstandsmåler.  
Kortene man medbringer bør, være i et tilpas målestoksforhold. Så man kan undgå,  
ubehagelige forhindringer på sin rute. 
 

Kompasser findes i mange forskellige former, udgaver og kvaliteter.  Svenske Silva  
har et lille fint begynderkompas, som passer fint til løb og vandreture. De har også  
et mere avanceret spejlkompas, hvor spejlet gør det mere velegnet til at pejle med. 
 

Med en GPS-navigator kan man, med teoretisk nøjagtighed finde sin position, inden  
for omkring 2 meter, men bygninger, træer og vejrforhold, vanskeliggøre det  
betydeligt. Husk de er afhængige af batterier, og det kan være lidt vanskeligt at  
omregne, GPS-koordinater imellem forskellige standarter. Denne hjemmeside kan 
evt. bruges ved konverteringer: www.jeepreviews.com/wireless-gps-coordinates/ 
 

Feltspade 
Feltspaden har forskellige anvendelsesformål. Fx. anvendes feltspaden til at grave ud til et bål, planere  
til en soveplads, rydde til en bivuak, osv. Endvidere anvendes feltspaden til udgravning og tildækning  
af latrinindretninger.  
 

TriFoldspaden, er hærens nye model. Uden etui vejer den ca. 1130 g, udført helt i  
stål, og kan klappes sammen, og kan også slibes knivskarp. En variant i aluminium  
kan jeg bestemt ikke anbefale. 
 

Den såkaldte fodfolksspade er en lille, meget solid spade uden bevægelige dele.  
Fodfolksspaden fastgøres let til rygsækken. Fodfolksspaden kan slibes på alle  
siderne, således at den også kan anvendes til at hugge mindre grene over med. 
Fodfolksspaden er fuldt ud anvendelig til dette formål. Den er både lettere og  
billigere, desuden har den ingen bevægelige dele, som kan gå i stykke. 
 
Økse 
En god, godt slebet økse kan alle de ting, en kniv kan, plus en del flere. Øksen er dog  
noget tungere, hvorfor man for det meste vælger at transportere denne fastgjort til  
rygsækken, imens kniven bæres i bæltet.  
 

Øksen behøver ikke veje mere end 3-500 g. Jeg vil anbefale en af de viste, da  
øksehovedet er støbt, så det sidder helt fast, og samtidig er en ret let økse.  
Hold øksen konstant skarp. Husk derudover ikke at slæbe en økse med til ture  
over trægrænsen – det er lidt dumt... 
 

Sav 
En lille foldesav kan også være en god hjælp, den fylder ikke meget i rygsækken. 
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Førstehjælpsgrej 
På nogen ture kan, man være uden mobildækning og den etablerede civilisation kan være timer eller  
dage væk, og risikoen for at komme til skade kan aldrig udelukkes. Derfor bør man medbringe et 
førstehjælpssæt, der giver mulighed for at yde hjælp til selvhjælp eller, som giver mulighed for at hjælpe 
andre om nødvendigt. Det er vigtigt at man kender førstehjælpsudstyret og, at man ved hvordan det skal 
bruges. Sammensætningen af førstehjælpsudstyret kan ske i samråd med egen læge. Det viste sæt er 
pakket i en vandtæt pose med rulleluk, som kan spændes på, eller pakkes ned i tasken, og holder sig 
flydende hvis det tabes i vandet. 
 

Mit personlige sæt, er suppleret så det Indeholder: Bandage, Brandomslag,  
Tape, Kompresforbinding, Gazekompres, Armklæde, Sårstrips, Forskellige  
plastre, Saks, Pincet, Flåttang, 3i1 Neglesaks, Sikkerhedsnåle, Tigerbalsam,  
lidt Vaseline og Inotyol. Herudover: Ibumetin og Panodil som også kan  
bruges, kombineret til stærke smerter. 
 

Meget kan improviseres, det vigtigste er at tage det roligt og tænke klart.  
Man behøver ikke have alt med, for eksempel, kan armklædet erstattes af  
en strop, og man kan komme langt med en trøje som forbinding. 
 

http://www.fjeldvandreren.dk/Terminologi/Førstehjælp/

