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Hennes föräldrar visade vägen 
genom att fl y från kommunis-
mens förtryck efter Sovjetu-
nionens invasion i Tjeckoslo-
vakien 1968. De visade att man 
kan lita på sin förmåga att 
börja om på nytt och att styra 
sitt eget öde.

- Deras mod bär jag med mig. 
Man måste våga, även om det 
inte alltid blir som man tänkt 
sig, säger Renata Chlumska, 
inbjuden att tala på den årliga 
Träffpunkt och Inspirations-
aftonen i Mölndal.

Något som inte blev som hon tänkt 
sig var livskamraten Göran Kropps 
dödsolycka vid bergsklättring i 
USA 2002. En händelse som också 
påminner om yrkesvalets risker. 
Men Renata ser det inte så:

- Det är farligt att leva, det kan 
vara farligt att köra bil, fl yga eller gå 
ut sent på kvällen. Vid mina expedi-
tioner utsätter jag mig för högre ris-
ker, men under en kortare tid. Sam-
tidigt är de väl kalkylerade. Faktum 
är att jag känner mig förhållandevis 
trygg när jag ger mig ut på mina 
expeditioner. Göran prioriterade sä-
kerhet kanske mer än någon annan, 
men olyckor händer ändå. Om jag 
känner rädsla försöker jag bli vän 
med den, lyssna och bli vaksam, fo-
kuserad och skärpt. Utan rädsla kan 
man bli dumdristig, det är ingen bra 
egenskap för en äventyrerska. 

Vårda sitt varumärke
I vår fortsätter Renata Chlumska att 
föreläsa och skriva klart på boken 
om den senaste expeditionen i USA, 
då hon under 439 dagar rundade 48 
delstater av egen kraft - en sträcka 
på totalt 1 820 mil. 

Den 2 april besökte hon Mölndal 
för att inspirera stadens företagare, 
ett samarbetsprojekt mellan Företa-
garna Mölndal, Mölndals stad och 
ett antal Mölndalsföretag. 

Själv har Renata varit egenföre-
tagare i snart tolv år, med sig själv 
som varumärke.

- Det här är inget jag tänkte på i 
början, nu går det nästan infl ation 
i att vårda varumärken. Men visst 
tänker jag på vilka sammanhang jag 
uppträder i, det ska vara förknippa-
de med värden jag kan stå för. Det 
är viktigt att mina sponsorer och 
samarbetspartners kan känna tillit 
till mig och mina gärningar. Det är 
tack vare att jag levererat bra resul-
tat som jag nu kan leva på det som 
jag tycker är roligast.

Utvecklar affärsverksamheten 
i framtiden
Liksom för andra ensamföretagare 

Yrke: äventyrerska
”Jag värdesätter friheten mer än tryggheten”

får inte Renata någon lön när hon 
inte går till jobbet. Om hon inte 
åker på expeditioner saknas grun-
den för böcker och föreläsningar. 
Just nu förbereds planer för nästa 
expedition – än så länge hemlig. 
Hur länge kan hon då hålla på som 
äventyrerska?

- Länge … sedan kan jag tänka 
mig att utveckla verksamheten med 
organisation och guidning av även-
tyrsresor efter eget koncept. Det 
har jag redan gjort, bland annat till 
Kilimanjaro. Jag kan även tänka 
mig designade produkter i mitt 
namn i framtiden.

Övervunnit scenskräck
Renata var första svenska kvin-
nan på Mount Everests topp, hon 
har cyklat från Nepal till Sverige, 
paddlat och cyklat runt USA och 

När bestämmer du dig för att nå toppen? Den 2 april inspirerade Renata Chlumska, med egna erfarenheter, Mölndals företagare att fortsätta att våga tro 
på och gå i mål med sina drömmar.

            Jag värdesätter friheten mer än             Jag värdesätter friheten mer än 
tryggheten, därför vill jag förbli som tryggheten, därför vill jag förbli som 
egen företagare. Men det innebär inte egen företagare. Men det innebär inte 
att jag lever ett liv helt utan rutineratt jag lever ett liv helt utan rutiner
””

Renata väljer:

Möllevången i Malmö eller  Avenyn i Göteborg
USA   eller  Nepal
Fallskärm  eller  Bungyjump
Idol   eller Melodifestivalen
Måns   eller The Ark
Fotboll   eller Ishockey
Katt   eller  Hund
Gran Canaria  eller London
Pizza   eller Kebab

Renata Chlumska

Ålder: 34 år.
Bor: Jönköping.
Familj: Föräldrar, pojkvän och bonusbarn.
Yrke: Adventure Athlete (internationell benämning), föreläsare, för-
fattare och äventyrsreseorganisatör.
Fritiden: Tränar, umgås med vänner.
I media: Sommarpratare i P1 i somras, Dokumentären USA Runt som 
just kommit ut på DVD
Äter helst: Från det italienska köket.
Dricker: Vatten.
Förebild: Alla som vågar utmana sig själv.
Vackraste jag sett: Himalaya – färgskiftningarna, mäktigheten och 
det orörda.

nyligen gjort en svensk klassiker. 
Dessutom höll hon i höstas 90 fö-
reläsningar på fyra månader. Finns 
det något denna handlingskraftiga 
kvinna inte får ur händerna?

- Jo (skratt) jag har också dröm-
mar som kanske inte realiseras, 
utan förblir just drömmar. Men det 
bekymrar mig inte, jag kan låta bli 
med gott samvete. Jag hinner med 
så mycket annat. Däremot hade jag 
svårt i början att tala inför mycket 
folk, det fi ck jag jobba med för att 
komma över. Numera är jag be-
kväm i den rollen. 

Dåligt med fi rmafester
Renata saknar inte ett inrutat var-
dagsliv, men arbetsdisciplinen på 
kontoret i Jönköping är nödvändigt 
hård, att administrera ett liv som 
äventyrerska kräver ordning och 
reda. Dessutom kan Renata också 
njuta av en chipskväll framför tv:n,
en charterresa eller en hockey-
match.

- Jag värdesätter friheten mer än 
tryggheten, därför vill jag förbli 
som egen företagare. Men det inne-
bär inte att jag lever ett liv helt utan 
rutiner.  

Finns det fi rmafester för äventy-
rare?

- Vi är inte så många i Sverige 
som lever som äventyrare. Det fi nns 
internationella nätverk och så kall-
lade explorers clubs med historiska 
anor. Men jag är inte speciellt en-
gagerad. Däremot försöker jag ha 
kontakt med mina kollegor som till 

exempel äventyrarna Ola Skinnar-
mo och Fredrik Sträng.

Att leva sin dröm
Under Mölndals Träffpunkt In-
spirationsafton på Södra Portens 
Konferens & Evenemang talade 
Renata i närmare två timmar enga-
gerat, målande och med humor om 
yrket att vara äventyrerska. Renata 
kombinerar långsiktig och nog-
grann planering med hård träning, 
passion och förverkligande av sina 
drömmar. Hon beskriver planer 
som spricker, vikten av att aldrig 
ge upp och hur man puttar en cykel 
samtidigt som man drar en kajak 
med 100 kilo packning på släp över 
Klippiga bergen.

Varför?
Renata lyckas ta med sig de närma-

re 200 åskådarna på ett äventyr som 
för henne är vardag, där 70 procent 
är mental styrka och där hon kanske 
inspirerar en och annan till att man 
kan lyckas nå sina vildaste dröm-
mar, med stor målmedvetenhet och 
ett steg i taget. 

Hon ifrågasätter genvägar, det 
rutinmässiga att göra det andra all-
tid har gjort och varför vi inte vågar 
vara mer stolta över oss själva. För 
Renata är det stora misslyckandet 
att inte försöka.

Sedan till kärnfrågan: Varför? 
Varför paddla, cykla och gå i 439 
dagar?

- Den frågan får jag framför allt 
för att jag är kvinna, svarar Renata.
Något att tänka på för den kvinn-
liga och manliga publiken.


