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Du kliver in i total närvaro och 
medvetenhet. Fågelkvitter, mossans 
knarrande under hovarna, vårskogens 
dofter och solens strålar mot ansiktet. 
Det är något magiskt med att uppleva 
naturen från hästryggen.
TEXT OCH FOTO: LINA VESTMAN
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Naturens läkande 
krafter ”shinrin yoku”

Noemi Naszarkowski
Noemi har tecknandet i blodet 
och biologin i hjärnan. Hon 
älskar gamla filmer, att laga mat 
och att måla porträtt. Hon gillar 
att utmana sig själv och hennes 
senaste hobby är klättring. Hon 
aspirerar på att bli super- 
bevarande-biolog och att rädda 
världen. Därför ska hon i höst 
påbörja doktorandstudier i Skott-
land med fokus på skogsbränders 
påverkan på biologisk mångfald.

Ellinor Hegart
Ellinor mår som bäst när hon 
ser glittrande vatten utan några 
måsten. Det har blivit betydligt 
mer av den varan det senaste 
året då hon är föräldraledig i den 
lilla byn Forsvik i Västergötland. 
Av sonen Gideon har hon lärt 
sig att uppskatta naturen nära 
ytterdörren och av sin man 
Josef  har hon lärt sig det mesta 
hon kan om att paddla och 
bygga träkanot. Ellinors roll i 
redaktionen är främst att ha koll 
på mail och ekonomi. 

J A G L I G G E R PÅ R YG G med slutna ögon. Jag hör 
hur fåglarna sjunger och hur träden dansar med 
vinden. Marken är torr och mjuk under mig, jag 
rör vid löven med fingertopparna, andas lugnt och 
känner doften av skog. Jag bara ligger här och tar 
in naturen omkring mig. Så tar vinden i lite extra 
och det knakar till i grenarna alldeles ovanför. 
Utan att jag hinner tänka, spänns kroppen och jag 
slår upp ögonen. Våra sinnen har under årtusen-
den utvecklats tillsammans med naturen och vi är 
experter på att upptäcka faror och göra kroppen 
redo för flykt eller försvar. När vi sedan konstate-
rar att faran är över återgår kroppen till normal-
läge, vi slappnar av, pulsen sänks och blodtrycket 
går ner. I det här numret av Väglöst ska vi titta lite 
närmare på just detta fenomen. Det vill säga natu-
rens förmåga att få oss att bara vara och kroppen 
att stressa ner. 

I dagens samhälle alarmeras stresscentrum 
i hjärnan nästan hela tiden. Det innebär att vi 
konstant är på spänn och aldrig riktigt hinner 
slappna av. Vi förväntas svara, reagera, ta ställ-
ning och göra aktiva val. Du ska veta vem du är 
och vad du står för och du ska hålla dig innanför 
normens gränser. Samtidigt ser vi en ökad ohälsa 
med direkt koppling till stress. Mycket tyder på att 
samhället vi skapat gör oss sjuka. 

Som friluftare tvingas vi också göra en hel del 
val. Vi förbereder oss inför färden och vi tar med 
oss olika saker beroende på vart vi ska eller vilken 
tid på året vi ska vara ute. Rätt kunskap för rätt 
aktivitet. En fors kräver vår fulla uppmärksamhet, 
liksom en oväntad storm kräver kvicktänkthet, 
men faran i naturen varar sällan länge och när den 
är över kan vi återgå till vår stilla lunk. I numrets 
färdminne berättar vi om hur kunskap och utö-
vande av friluftliv tänder gnistan hos människor 
inom socialpsykiatrin i Sjöbo. Kunskap och erfa-
renheter ger kontroll och att ha kontroll över en 
situation skapar tillfredsställelse. Forskning visar 
att vistelse i naturen förutom att vara stressredu-
cerande också är immunförsvarshöjande och på-
skyndar läkning. Och som numrets porträttperson 
Babek Toloe säger om sitt arbete med ungdomar, 
naturen bryr sig inte om vem vi är eller vart vi 
kommer ifrån, den behandlar oss precis likadant 
oavsett och den kräver ingenting tillbaka.

Långt där uppe, ovan mig ser jag trädkronor-
na dansa, - falskt alarm. Jag följer de mjuka cirkel-
rörelserna en stund innan jag åter sluter ögonen 
och låter mig omfamnas.

TEXT: KATINKA JOHANSSON

Väglöst #13 Medarbetare

Skogsbad

Framsida
Lofoten i mitten av juni. 
De ljusa dygnen är magiska, 
havsvattnet ser så blått och 
inbjudande ut men känns isande 
mot våra kroppar när vi tar av 
oss för att bada. Vädret skiftar 
snabbt och sommarvärmen som 
nyss var här byts till ihållande 
regn och låga moln som skym-
mer utsikten. Det är fantastiskt!
Foto: Jennie Wadman

Det här är Väglöst
Tidningens mål är att inspirera 
till ett friluftsliv i samklang 
med naturen och till debatt 
kring hur människan förhåller 
sig till sin omvärld. Vi vill lyfta 
det fantastiska med den allt 
mer sällsynta långfärden och 
det viktiga i att kunna leva ett 
rikt liv med enkla medel. Vår 
förhoppning är också att skapa 
nätverk mellan personer som 
tillsammans vill ge sig ut på färd 
mot en bättre värld.

Redaktion
Lisa Behrenfeldt (ansvarig 
utgivare), Lovisa Larsson, Alma 
Bågefalk, Katinka Johansson, 
Axel Löfsved och Ellinor 
Hegart.

Dela med dig!
Vi vet att ni är många i läse-
kretsen som gjort eller planerar 
tänkvärda, spännande, lärorika 
och roliga färder och andra 
projekt. Vi vill höra om dem! 
Om du har text, illustrationer 
eller bilder som du tycker borde 
publiceras i Väglöst, eller om du 
känner till något vi borde skriva 
om så hör av dig till oss:
redaktionen@vaglost.se.
Eller skriv ett vanligt brev,
se adress på baksidan.

. . .  E L L E R S H I N R I N Y O K U som det heter i Japan, 
där det har sitt ursprung, syftar inte till att sänka 
sin kropp i en skogstjärn långt ut i skogen, som 
annars namnet kan föra tankarna till, utan avser 
att bada sina sinnen i allt vad skogen har att er-
bjuda. Och erbjudanden är vad du som deltagare 
får. Det finns inga rätt eller fel, inga måsten, bara 
möjligheter. 

Om du vill prova på lite själv är det bra att se 
ut en bit skog som känns tilltalande för dig. Det 
går att utföra ett tre timmar långt skogsbad på en 
yta mindre än en fotbollsplan utan att bli uttrå-
kad eller känna sig begränsad. När du går till den 
utvalda platsen, börja redan här genom att sakta 
ner stegen. Om du vill, plocka upp något som 
symboliserar känslor eller tankar som du inte vill 
bära med dig under skogsbadet. Innan du kliver 
in i skogen kan du ta beslutet att lämna det här 
utanför. Kanske finns det ett gammalt träd som 
gärna tar hand om det så länge. Väl i skogen, rör 
dig mycket långsamt. Finn en plats eller kanske ett 
litet skogsrum där du känner dig välkommen. Välj 
om du vill sitta stå eller ligga. Slut ögonen och 
bara va en stund. Gå sedan igenom varje sinne ett 
och ett, var för sig. Lyssna på alla ljud, långt bort, 
nära, i kroppen. Släpp taget och fokusera istället 
på känseln en stund. När du kommer till lukt och 
smak, ta upp lite mossa eller jord och lukta på det. 
Lukta både med öppen och stängd mun. Till slut 
öppnar du ögonen igen och ser. 

Under ett guidat skogsbad får du lära dig 
flera sätt att upptäcka naturen på och att låta den 
ta hand om dig. Du är mottagaren och naturen 
behandlaren. För många är skogsbadet provoce-
rande långsamt i början, vi är så vana vid att vara 
stressade, att allt ska gå fort och göras så effek-
tivt som möjligt. I skogsbadet handlar det om att 
sakta ner. Och en bit in i skogsbadet kan de flesta 
av oss släppa stressen för en stund, vi känner på 
gräset, luktar på mossan, upptäcker skogens små 
rum eller blir helt uppslukade av allt som faktiskt 
rör på sig.

TEXT OCH BILD: KATINKA JOHANSSON
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Göta älv
Göteborgarnas dricksvatten färdas drygt 
73 mil från Härjedalen till Göteborg i 
det som är Nordens längsta vattendrag – 
Göta älv. I öppna kanoter färdas vi med 
vattnet hela denna väg. Under färden tar 
vi vattenprover. Vi ställer oss frågan allt 
fler har gjort de senaste åren: hur mår 
vårt dricksvatten?
TEXT: ANDERS SPORSÉN ERIKSSON
FOTO: ANNA ÖHLUND

Andi Röder paddlar lugnt och metodiskt. Han sitter mitt i en öppen 
kanot av klassiskt snitt - en Prospector, cirka 16 fot lång, byggd av 
honom själv i trä och linoljefärgad, roströd duk. Han bromsar upp 
mer än han paddlar framåt; ställer sig upp för att få överblick innan 
han kastar sig ut bland stenbumlingar och kaskader av vatten i den 
övre delen av Röa älv. I sin renskinnsanorak och sydväst uppfälld där 
fram, i sitt långa blondlockiga hår, ser han ut som från en helt annan 
tid, en annan epok. Så sätter han sig ned, söker sig fram i ström-
mens mittfåra, släpper taget och låter vattnet dra med sig honom i sin 
egen fart. Kraften och farten i vattnet bildar en fullständig kontrast till 
Andis lugn. Två olika världar som möts, som kompletterar varandra. 
Båda elementen, det mänskliga och vattnet, är helt trygga i vart de ska 
ta vägen, men gör det på olika sätt. 

Vi färdas i två handgjorda kanoter i Femundmarka nationalpark i 
gränslandet mellan Sverige och Norge. Vattnet vi färdas på färdas i sig 
självt och har så gjort sen urminnes tider. Ständigt samma och ändå 
hela tiden nytt. Det livgivande vattnet. Om drygt 70 mil och några 
veckor ska vattnet landa längst ner i Göta älv, sugas in i vattenverket i 
Alelyckan i Göteborg och bli en del av de 174 000 kubikmeter vatten 
göteborgarna gör av med per dag. Det är till synes oändliga mängder 
vatten som forsar fram i Röa älv, men vattennivåerna är också här, i 
denna del av fjällvärlden, lägre än normalt. Torkan slår allt oftare och 
hårdare också i vår del av världen, i vårt vattenrike. Vad är det vi gör 
med vårt vatten? 

Vi började paddla dagen innan vid Käringsjön i Rogens naturre-
servat i Härjedalen. Där någonstans ligger Göta älvs källa – eller sna-
rare källor. En skylt i vindpinat trä intill ett litet vattendrag som rinner 

Uppdämt vatten i Skymnäs. Bara 
mellan norska gränsen och Vänern, 
i den delen av älven som kallas Klar
älven, finns nio kraftverk som förvand
lar vattnets kraft till elektrisk energi.

Färdreportage

från 
källa 
till 
kran

VÄGLÖST #13 SOMMAR 2019 7



ut i Käringsjön förkunnar dock att källan är just där. Ett snäpp längre 
bort visar en vägskylt att det är 731 kilometer till Göteborg. Ändå har 
vi, åtminstone några mil framför oss, väglöst land, ren vildmark. 

Vi är fyra personer som vill ta oss längs hela älven, Skandinaviens 
längsta vattendrag, från källa till hav. Förutom Andi Röder är det ma-
rinbiologen Andrea Johansson från Göteborg och fotografen Anna 
Öhlund från Kurravaara utanför Kiruna. Och så jag. Det handlar inte 
bara om ett stort äventyr, det är också som en gammaldags, veten-
skaplig expedition. Vi vill se vad som händer med vattnet längs vägen 
- vårt dricksvatten. Från början är det en liten källa i vildmarken. Till 
slut är det en bred älv som passerar industrier och övertrafikerade 
motorleder. 

Vi tänker då och då ta vattenprover för att se om det finns svår-
nedbrytbara och giftiga högfluorerande ämnen, så kallade PFAS, och 
mikroplaster i vattnet. Ämnen som är en del av vår vardag i alltifrån 
vatten- och smutsavvisande textilier till teflonpannor, bildäck och 
fleecetröjor. Mikroplasterna som främst tycks invadera våra hav; de 
högfluorerade ämnena som via dricksvattnet förgiftat folk i allt ifrån 
svenska Ronneby till amerikanska Parkersburg. I Ronneby har 170 
drabbade personer stämt sitt lokala vattenverksbolag; i USA har ke-
mijätten Dupont dömts att betala rekordskadeståndet sex miljarder 
kronor tusentals personer som drabbats av utsläpp från en teflonfa-
brik. 

Vi tog våra första prover vid Göta älvs källa i Käringsjön och i 
sjön Rogen. Är den orörda vildmarken orörd?

F O R S E N DÅ N A R O C H R E G N E T FA L L E R .  Vi bär ner kanoterna och 
all packning, lägger i kanoterna just nedanför de sista virvlarna. Att 
vattnet ändå så fort blir stilla. Från brutal kraft, ren energi, till svart-
blänkande spegel där regndropparna skapar små, små cirklar när de 
träffar ytan. Vi har drygt två mil framför oss ner till Norges näst störs-
ta naturliga sjö, Femunden. Vi vet inte exakt vad som väntar oss. Vi 
vet att det är massa forsar blandat med lugna vattendrag och mindre 
sjöar, men vi vet inte vilka forsar vi kan klara med tanke på det låga 
vattenståndet och våra tungt lastade kanoter.

Båda kanoterna är handbyggda av Andi i naturliga material. De är 
hyfsat stryktåliga, men så klart inte på samma sätt som moderna ka-
noter i aluminium eller PVC-gummi. Men de är vackra där de roströda 
ligger och blänker i vattnet utan att utsätta vattenmiljön för något hot. 
Och med bättre sjöegenskaper. Utan att förringa det estetiska och 
upplevelsemässiga värdet av att sitta på sitsar i trä och se framåt över 
den inoljade relingen och den mörka durken i näver, av att hålla i en 
paddel av körsbär formad med kniv och hyvel. 

 Älven böljar sig fram som breda tarmar västerut. Överallt omgi-
ven av stenbumlingar, så kallad Rogenmorän, vitmossa och spretiga 
tallar. Det är ett säreget och ödsligt landskap som Gud sägs ha skapat 
i vrede. Det slår i vattnet då och då. Annars inget synbart liv. Vi för oss 
långsamt framåt. Så hör vi nästa fors. Det där mullret som kommer 
närmare och närmare.

 
F E M DA G A R S E N A R E K O M M E R vi till Femunden. De gånger det var 

– Tänk vad civilisationen gör med en ändå, säger Andi och tuggar 
frenetiskt på en rad av sin 200 gram stora chokladkaka.

Civilisationen ger och civilisationen tar. Sanni Kegel, som jobbar 
på Femund Canoecamp i utkanten av byn, berättar att norska myn-
digheter 2014 gjorde undersökningar av högfluorerade kemikalier på 
flera platser i landet där öring från just Femunden - trots att det inte 
finns några konkreta utsläppskällor - visade sig ha chockerande höga 
halter.

– Efter det har det blivit helt tyst, säger hon upprört.

V I  PA D D L A R V I DA R E  I  nedersta delen av Femunden och tar våra vat-
tenprover. Andrea, vår marinbiolog, lägger i sina egenkonstruerade 
mantatrålar; två stycken lådor i metall med två flytpontoner på vardera 
och en lång svans där vattnet sugs in för att till slut passera ett påsatt 
filter där alla partiklar mindre än 5 millimeter ska fastna. Efter en 
kilometers idogt paddlande är det dags att samla in trålarna. Andrea 
visar oss vad som hamnat i svansarna. Alger och bös – och kanske 
mikroplast.

  - Finns det nån mikroplast gömmer den sig bland de naturliga 
avlagringarna, säger Andrea. När jag kommer hem får jag leta med 
pincetter och lupp. 

Jag tar en av provflaskorna och fyller den med en liter till synes 
kristallklart vatten. När vi kommer till ett postkontor ska vi skicka 
provet till Örebro universitet där de ska analysera vattnet på högfluo-
rerade ämnen.

Göta älvs källa. Andi Röder och 
Andrea Johansson paddlar långsamt 
ut i det som är början på Göta älv – 
Nordens längsta vattendrag och dricks
vattentäkt bland annat för drygt en 
halv miljon göteborgare.

Så glider vi in på en strand där vi slår läger. Vi utför våra dagliga 
rutiner: sätter upp tält och vindskydd, samlar ved, pinnar och näver, 
tänder eld och lagar mat. 

Det börjar blåsa. Moln rör sig över himlen och signalerar sämre 
väder. Vi är tacksamma över våra nutida tält i syntetiska lättviktsmate-
rial. Regntäta. Funktionella. Och även om en del av friluftsbranschen 
börjat fasa ut de värre varianterna av de högfluorerade ämnena – men 
ofta ersätter dem med andra, snarlika, ännu icke testade ämnen – är 
det synnerligen troligt att våra tält, som har några år på nacken, inne-
håller just dessa ämnen. Andi sitter ensam kvar i sitt vindskydd av 
bomull impregnerat med fotogen när vi andra kryper till kojs i våra 
tält.

– Jag måste bara sitta och titta på allt detta vackra.
Han har svårt för att lämna vildmarken bakom sig. Det är där han 

hör hemma. 

Myrmark i gränsland. Att ta sig ner längs Göta 
älv innebär lika mycket bärande och släpande 
som paddlande. Här drar Andi Röder den ena 
kanoten över myrmarken ner till sjön Rogen 
just innan gränsen till Norge.

omöjligt att paddla snubblade vi fram mellan pöl och tuva med 35-
kilos ryggsäckar eller kanot på ryggen. Kylan högg i oss. Naturen 
slogs och regnet piskade; vi drack det klara vattnet i älven med kupade 
händer. Ett gäng norska män med lättviktskanoter i PVC-gummi dök 
ständigt upp. De var mycket snabbare än vi, men tog långa pauser för 
att fiska, röka cigg och dricka öl. På stigar och stränder syntes färgade 
syntetiska flagor från deras och andras kanoter. 

Framme vid Femunden tar solen äntligen över, temperaturen 
stiger. Vi binder ihop kanoterna med slanor, bygger en rigg och hissar 
vindskyddet som segel. I nordvästlig vind, 6-7 meter i sekunden, 
surfar vi ner över denna stora fjällsjö i upp till fem knop; känner oss 
som Thor Heyerdahl i någon expedition på helt andra breddgrader. 

Nästa dag är det stiltje. Utan segel men alltjämt ihopsatta som 
en katamaran glider vi in på en sandstrand full med sommarblomster 
intill byn Sorken. 

– Vad fasen, hur kom vi så sjukt mycket söderöver plötsligt, 
undrar Andi.

Det är hus och gårdar, vägar och bilar. Vi har under nästan en 
vecka levt gott på överlag egenhändigt torkad vegetarisk mat. Vi har 
levt så nära naturen man kan komma. Så kommer man till en by och 
en liten affär och blir lycklig som ett barn.
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V I  PA D D L A R N E R G E N O M T R Y S I L E LVA , ibland i forsar, ibland i lugn-
vatten. Det låga vattenståndet ställer allt som oftast till det för oss. Vi 
får då och då fira ner kanoterna med rep, halka omkring bland sten 
och vattenkaskader. Eller vandra med dem på vagnar längs trafike-
rade asfaltsvägar och ödsliga grusvägar - en dag knappt två mil upp 
och ner längs skogbeklädda berg med fötter som skaver, ryggar som 
värker och lungor som skriker. Vi passerar olika klimatzoner, tempe-
raturen stiger från 8 till 28 grader, gran och björk börjar ersätta tallen. 
Byar och samhällen blir fler. 

Vi passerar åter riksgränsen till Sverige. Vackra värmländska 
skogshöjder brutalt avbrutna av skalperade åsar; enstaka träd som 
små oaser av liv i en öken. Älven allt oftare stoppad av kraftverksval-
lar fyllda av sprängsten. Däremellan väller den åter fram, Klarälven, 
till synes orörd, oberörd; i början strid, sen bara stillsamt slingrande 
i meandrar. 

Sent en kväll binder vi ihop kanoterna till en katamaran igen, men 
utan segel. Vi vill ta oss långt nu när vi slipper lyfta och bära. Vi vill 
njuta av den stilla färden i skymningsljuset och sommarnatten. Jag 
kryper in i Andis dunsovsäck och gör ingenting. Känner mig som 
en patriark, som en kolonial expeditionsledare från förr som paddlas 
fram i djungelmörkret. Eller som en herreman från en värmländsk 
herrgård som fraktas fram i den nordiska sommarkylan. Jag glider in i 
sömnens landskap. Nickar till. Drömmer lätt. Hör i fjärran de andras 
paddeltag i älven. 

Älven breder ut sig i meandrar så stora att de leder oss nästan 
lika mycket bakåt som framåt. Alltmer lövskog blandat med gran som 
blivit högre och ståtligare allt eftersom. Sandbankar som bryts av ned 
mot vattnet och visar det låga vattenståndet. Bäverhyddorna avlöser 
varandra - kraftfulla slag i vattnet intill stranden. 

Den mer eller mindre naturliga naturen varar i drygt tio mil. Sen 
tar kraftstationerna och industrisamhällena vid: Hagfors, Munkfors, 
Deje och Forshaga. Energi, järn och timmer. Grundbultarna i den 
civilisation som gjort Sverige rikt. Och förorenat vatten och bottense-
diment. Men det var väl då det, eller? 

Nedanför Forshaga, där Stora Enso polyetenbelägger kartong 
med olika sorters plast, tar vi på nytt våra vattenprover. Här är vatt-
net brunaktigt och grumligt. Vi har för länge sen slutat dricka vattnet 
direkt ur älven.

VÄ N E R N  N Ä R M A R  S I G ,  E U R O PA S  T R E D J E  S T Ö R S T A  S J Ö ,  som ett 
innan hav. Vinden vrider om till syd, ökar till 10-11 meter i sekunden, 
omöjliggör all paddling i öppna kanoter över den stora sjön. Vi blir 
skjutsade med bil och släp ner till sydspetsen på Värmlandsnäs och 
nästa morgon med kanoterna fastsurrade på däck vidare med reguljär 

Rent dricksvatten? Göta älv har sen 
bottennoteringarna på 70talet blivit 
renare. Men naturfrämmande och 
syntetiska kemikalier mäts i prin
cip aldrig – våra prover visar att det 
finns PFAS-kemikalier, dock i doser 
under Livsmedelsverkets riktvärden. 
Dessa kemikalier ska dock, enligt 
både Livsmedelsverket och många 
forskare, överhuvudtaget inte finnas 
i dricksvatten.

Segelkatamaran i Femunden. I Norges 
näst största sjö gör vi om kanoterna till 
en katamaran och seglar fyra mil på några 
timmar. Den till synes orörda sjön inne
håller förhållandevis höga halter PFAS
kemikalier.

Vägs ände. Våra kraftstationer skapar 
förnyelsebar energi men också stora sår 
i naturen. De gör det också svårt att 
paddla.

Jämlikt i älven. Expeditionens medlemmar, 
hälften män, hälften kvinnor: från vänster 
fotograf  Anna Ölund, expeditionsledare 
Andi Röder, marinbiolog Andrea Johans
son, journalist Anders Sporsén Eriksson.

Fakta
PADDLAD STRÄCKA: Käringsjön – Rogen – 
Femunden (Norge) – Trysilelva (Norge) 
– Klarälven (Sverige) – Vänern –  
Göta älv – Göteborg: 73 mil
DAGAR UTE: 35

käringsjön 
och rogen

femunden

klarälven

vänern
göta älv

göteborg

båt ner till Läckö slott. Paddlar så, när vinden bedarrat och vågorna 
lagt sig, ner mot Vänersborg och älven. 

I Trollhättan känns slussväggarna brutala där de sträcker sig 
nästan tio meter rakt upp över våra hjässor. Fukt rinner ner längs de 
algbeklädda cementväggarna, vatten sprutar ut mellan slussdörrarna. 
De nedre slussdörrarna öppnas. Vi paddlar framåt, tar våra vattenpro-
ver just bortanför slussen och fortsätter ner längs älven. Den vindlar 
sig fram, tyst och lugn. Bara farledsmarkeringar som lyser på båda 
sidor påminner om att det är Sveriges ekonomiskt sett kanske vikti-
gaste vattenfarled. 

Just när älven delar sig i två, bredvid den lilla staden Kungälv, med 
sin stora medeltida fästning vakande över den delade floden, dyker 
Akzo Nobel upp på den södra sidan om Göta älv. På den andra står 
och ligger kor och idisslar. Den stora kemifabriken vilar inte, inte ens 
på en söndag. Det frustar och bullrar bland rör och ventiler – en gi-
gantisk Baltazar-mackapär.

E N S K Y LT F Ö R K U N N A R A T T nu och sju kilometer framåt är det vat-
tenskyddsområde. Vattnet har färdats hit ända från Käringsjön och 
Rogen. Från början en liten bäck i orörd vildmark; nu Sveriges vatten-
rikaste älv med ett medelflöde på 565 kubikmeter vatten per sekund, 
med en vattenkvalitet som sedan bottennoteringarna på 70-talet starkt 
förbättrats, men som av myndigheterna ändå är klassificerad som 
kraftigt modifierad. 

Efter främst skandalen kring stora utsläpp av högfluorerade 
ämnen i dricksvattnet i Ronneby nere i Blekinge, begärde Livs-
medelsverket att kommuner runtom i Sverige skulle kontrollera sitt 
dricksvatten på sju olika högfluorerade föreningar – av 800. Göte-
borgs vattenverk i Alelyckan visade i sin analys på höjda halter av 
några av dessa sju föreningar, men en bra bit under Livsmedelsver-
kets riktvärde – några gränsvärden finns inte - på 90 nanogram per 

liter dricksvatten. En del forskare, och även Livsmedelsverket, hävdar 
dock att dessa ämnen på grund av sin farlighet överhuvudtaget inte 
borde finnas i vattnet. 200 gram högfluorerade ämnen beräknas pas-
sera älven varje dag. 

Andrea samlar ihop sina mantatrålar för en sista provtagning av 
mikroplaster just innan Alelyckans vattenverk. Även de mätningarna 
kommer att visa att det definitivt finns mikroplaster i vattnet på flera 
platser. Men det handlar om betydligt mindre mängder än man upp-
mätt ute till havs. Intill vattenverket står en man och fiskar. Jag frågar 
om han litar på att vattnet är rent. Han ser helt frågande ut, men 
svarar till slut ja.

Vi glider fram genom Gamlestaden och ut i Göteborgs hamn. 
Den nedåtgående solen får staden att glittra. Vi lägger till med kano-
terna intill en brygga vid Göteborgsoperan och går bort till en uteser-
vering. Beställer inte in göteborgskt kranvatten. Med glas fyllda med 
öl eller cider skålar vi för vår färd.

Vi har följt älvens vatten hela vägen. Från källa till hav. 
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Porträtt: Babek Toloe

Babek Toloe nämner något ibland, som 
avslöjar att han varit ut på många stor
slagna äventyr tillsammans med sina 
ungdomar från förorten. Men i hans 
berättelser är naturen inte i första hand 
en plats där de bestiger ett berg, det är en 
plats där de kan släppa sina roller och 
vara sig själva.
TEXT: LISA BEHRENFELDT
BILD: NOEMI NASZARKOWSKI

” TA E N B I L D ,  B R O R ! ”  säger en av killarna när de står på toppen av 
Kebnekaise. Det är sommaren 2009 och Babek Toloe har vandrat upp 
på Sveriges högsta berg tillsammans med tre grabbar från Tensta, norr 
om Stockholm. 

Killarna är alla klädda i Adidasbrallor. En av dem kommer upp på 
toppen med en Pressbyrånpåse i handen, i den har han en kexchoklad 
och en Loka-flaska. 

- Det ställde till det lite när de kom upp där, säger Babek. Moham-
med med sin plastpåse bredvid alla de här superfriluftsnördarna som 
också var där och hade utrustning som jag vet inte vad ... 

Den där bilden från toppen av Kebnekaise är en av alla minnen 
som Babek Toloe kommer att tänka på under vårt samtal om att an-
vända friluftsliv som ett verktyg i arbetet med att stärka ungas själv-
känsla i allmänhet och om att få ungdomar som är på väg att hamna 
snett att hitta nya vägar. Han kommer att tänka på den bilden mitt i en 
utläggning om prylar och om att man inte måste ha all dyr utrustning 

som friluftsindustrin vill få dig att tro, och episoden sammanfattar 
Babeks inställning till det mesta rätt bra: Gör det inte mer komplicerat 
än vad det är. Kör på! Funkar det inte så lär du dig i alla fall något av 
dina misstag.

B A B E K T O L O E B Ö R J A D E J O B B A med ungdomar i början av 2000-
talet inom Brobyggarna, som är en del av Fryshusets verksamhet i 
Stockholm. Målgruppen var killar i så kallade socioekonomiskt utsatta 
områden, och det handlade om att ge dem bra manliga förebilder och 
verktyg att bygga upp sin självkänsla. Någon gång under den tiden var 
han en av ledarna, som själva gillade att vara ute i naturen, som kom 
på att de skulle ta med ungdomarna ut. 

- Vi började med nåt enkelt som att ta med några spritkök och 
brassa lite god mat ute i nån dunge i närmiljön. Det var kanske 50-60 
ungdomar totalt som fick testa på det, och kanske hälften som tyckte 
att ”det här var ju kul” och stannade kvar. 

Babek förklarar hur nästa steg var att hyra en scoutstuga för en 
övernattning, sen att ta med några tält så de som ville fick testa att tälta 
och så fortsatte det. De började jobba med killarna när de var 14 och 
släppte dem när de började på gymnasiet. Senare har han jobbat med 
gymnasieelever också för att testa det, och gjort allt från att paddla 
kajak till att åka långfärdsskridskor med eleverna på en skola för hem-
masittare. 

Jag frågar hur han gjorde för att få med sig grabbarna ut i naturen 
och Babek konstaterar att det i grund och botten alltid handlar om att 
bygga relationer. 

- Mina ungdomar följde inte med för att de tyckte att det var kul 
att vandra. De följde med för att de hade en relation till oss ledare och 
gillade att hänga med oss.

En grundläggande komponent har också alltid varit att låta ung-
domarna vara delaktiga från första början så att hela aktiviteten blir 
deras grej. De har fått ansvara för allt från vilken scoutstuga de ska 
hyra en helg till att planera långa vandringar i fjällen. 

- Så länge jag som ledare har kontroll kan jag släppa lite på tyg-
larna. Jag har haft ungdomar som kommit på att de glömt sovsäcken 
när vi är på väg upp till fjällen. Så ser man plötsligt hur de lägger 
sovsäckarna över varandra i tältet och delar. De löser problemet, och 
det är då de växer. 

V I D D E T H Ä R L AG E T har Babek jobbat med att ta ut ungdomar i na-
turen i nästan 20 år, så länge att även världens roligaste jobb har börjat 
gå på rutin och han konstaterar att det inte är kul på samma sätt längre. 

- Förut, när jag började, kunde jag ta ut 20 grupper och varje 
grupp var unik fast man gjorde samma grejer. Men nu ger det inte 
samma känsla, och då tycker jag att det är dags för någon annan att 
ta över.

En del i det överlämnandet är att han just dragit igång ett pilot-
projekt där ungdomar ska utbildas till att bli ledare. 

- Titta på vilka som är ledare idag. Det är nästan alltid personer 
som är 30 plus, som tar ut både ungdomar och barn. Jag vill se att typ 
19-åringar tar ut 14-åringar, och 14-åringar som stöttar ledarna när de 
tar ut de som är ännu yngre. Jag vill få bort generationsklyftan som 
finns överallt!

Idén med utbildningen är att ungdomarna får ta del av fjälledar-
normens alla moment för sommarfjäll. Och de som vill ska sen få gå 

Naturen skiter i 
vem du är
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in och vara hjälpledare tills de är redo att bli certifierade fjälledare.
Ungdomsledarprojektet är en av pusselbitarna i den folkrörelse 

som är hans mål. Folkrörelsen där de som älskar att vara ute i na-
turen delar med sig och bjuder med andra ut. Och där det sker en 
integration på riktigt - över alla gränser, mellan generationer, kön, 
nationaliteter och samhällsklasser. På många sätt är det vad som varit 
Babeks drivkraft hela tiden. Att, med naturen och friluftslivet som 
arena, spränga de där gränserna, utmana föreställningen om olika 
grupptillhörigheter och skapa förutsättningar för att möten ska ske.

En redan lagd pusselbit i integrationspusslet startade med att 
Civil försvarsförbundet gav i bröllopsgåva till kronprinsessparet att de 
skulle starta ett projekt där ungdomar från förorten mötte unga med-
lemmar i Civilförsvaret. Det ledde till att Babeks gäng från Tensta fick 
haka på och tälta och åka skidor med ungdomar som var duktiga på 
sånt, och så fick de andra ungdomarna komma och hänga i förorten.

- Något vi märkte då var att våra ledare tog sig ju an alla ung-
domar, för ungdomarna från Civilförsvarsförbundet de behövde ju 
stöttning på ett annat sätt än med hur man gör upp en eld till exempel, 
och våra ledare kunde hantera det. De var sociala genier och vana 
vid att jobba med att stötta ungdomar, medan Civilförsvarets ledare 
kunde hoppa in och stå och göra upp eld med våra ungdomar. 

Så fortsätter Babek med att säga att det är mycket av hindren för 

utbytet mellan olika grupper som grundar sig i rädsla och osäkerhet 
och drar ett av sina exempel som får lösningen att låta så otroligt 
självklar och enkel. Det handlar om hur två av de superrutinerade hu-
vudinstruktörerna i Civilförsvarsförbundet inför samarbetet plötsligt 
blev osäkra och frågade Babek:

”Vad kan man göra med de här ungdomarna?” 
”Vad menar du?”
”Hur ska jag förhålla mig till deras sätt att vara?”
”Jag vet inte. Var dig själv.”
”Vadå, funkar det?” 
”Ja, testa. Om det inte funkar är det ju nåt fel på dig och då får 

du ändra på det!”
- Och det är ju lite det som är integration egentligen för mig, 

konstaterar Babek. Mina ungdomar lärde sig jättemycket från de här 
instruktörerna men de lärde sig dubbelt så mycket från våra ungdomar. 

J A G  S T Ä L L E R  E N  F R Å G A  om vad som är de viktiga komponenterna, 
vad är det som gör att friluftsliv och vistelse i naturen funkar så bra? 
Jag förväntar mig ett svar om utmaningar och fysisk aktivitet, att 
komma bort från vardagen, behovet av att samarbeta och att det vi 
gör ute är relevant och viktigt just där och då ... det jag har tänkt på 

Långt borta från mobiltäckning och 
förutbestämda sociala roller finns 
det ro för egna tankar och plats att 
vara sig själv.

”Vår identi-
tet och våra 
roller är inte 
vi, utan det 
är någon-
ting som vi 
anammar”

när jag jobbat med ungdomar på liknande sätt. Men 
Babeks fokus är inte alls på det vi gör ute, utan på 
vad som händer med oss när vi är där. 

- Jag tror att välmående handlar om att vara i 
kontakt med sina känslor och inte styras av det som 
händer runtomkring en. Att få möjligheten att re-
flektera kring vem man är. Och så länge vi är i det 
vi tycker är vår naturliga miljö, som är skolan eller i 
sin sociala tillhörighet, så får vi inte möjligheten till 
det. Och allting blir så påklistrat. Vår identitet och 
våra roller är inte vi, utan det är någonting som vi 
anammar. En av mina ungdomar sa en gång att ”jag 
är kaxig för att överleva”. Och han var den som var 
världens mysigaste person där ute vid lägerelden. Den som kröp nära 
och la huvudet på axeln. Som jag hade djupa diskussioner med. Men 
han sa ”jag är kaxig och tuff  bara för att om jag visar vem jag e kommer 
jag bli överkörd.” Och då tänker jag: hur fan mår den här ungdomen 
egentligen? Om du hela tiden ska spela någonting som du inte är. Och 
naturen skiter ju i det. Naturen skalar av allt sånt direkt. Du kan inte 
stå och tjafsa med ett träd. Det bryr sig inte. Tallen kommer att stå kvar 
när du går därifrån. Du blir inte mindre blöt för att du är tuff. Och då 
börjar deras sanna jag komma fram. 

När ungdomarna släpper sina roller sker det också en utveckling i 
gruppen. Babek beskriver till exempel hur alla i början av en färd alltid 
ska göra lika mycket, men hur han sett dem komma fram dag tre och 
slå upp tältet och fixa käk medan den som är sliten får vila. 

- De kommer aldrig lyfta upp det sen och säga ”vet du vad, vi 
orkade mer än du”. De bryr sig inte, de är där tillsammans. Och det är 
väl det på nåt sätt som man strävar efter.

I DAG JOBB A R B A BE K PÅ ett gymnasium där de nyss 
påbörjat projektet Resilient med fokus på ungdomars 
psykiska ohälsa. Han berättar att när ungdomarna 
säger att de har ångest är de ofta egentligen ledsna eller 
arga, men har inte haft tid att identifiera sina känslor. 

- Bekräftelsebehovet är ju enormt, de har inte 
lärt sig att ha tråkigt. Det ska alltid vara något som 
händer runtomkring. Och man tänker: hur fan ska 
de ha tid att reflektera över sig själva? Men så fort 
man är ute i skogen, och man plockar bort det här 
med sociala medier och sånt, då får de ju tid för re-
flektion. Det är då de häftigaste snacken kommer. 
När man kan gå in på djupet. Jag älskar när man är 

ute på en veckovandring, första dagen är alla inne i sina mobiler, andra 
dagen är det ingen som har en mobil som fungerar och då börjar man 
prata såhär om hur är det att vara ung, hur är det att vara äldre? Hur är 
det att vara kille eller tjej, eller att komma från ett annat land. Jag tror 
att inte bara ungdomar, jag tror att människor överlag behöver möjlig-
het att kunna komma ifrån på nåt sätt. Stänga av den här skiten. You 
have to disconnect to connect eller vad är det man säger?

F R I L U F T S L I V E T S O M E T T V E R K T YG till att stärka ungas självkänsla. 
Det var det vårt samtal startade i. Som avslutning ska ni få ett konkret 
exempel. En till av alla minnesbilder. Det handlar om en av Babeks 
ungdomar, Elias, som började plugga till läkare i Riga. 

- Jag frågade “varför valde du Riga?”, berättar Babek. Och Elias 
svarade: ”friluftsliv”. 

”Vadå friluftsliv, det är väl inte så mycket friluftsliv i Riga?”
”Nej, men om jag kan sova i ett tält uppe på kalfjället, då är det 

inte så jädra svårt att åka till Riga och plugga.”  

”Det fanns de som tyckte vi var macho”, 
säger Babek Toloe. ”Som var ut och 
vandrade i skogen och satt vid lägereldar. 
Men vi pratade ju känslor!”
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Att bege sig in i naturen med kameran som följeslagare är en lisa för själen. Det är lätt 
att bara lufsa på när en ska från A till B. Kameran kan på ett enkelt vis hjälpa dig 
att stanna upp, att iaktta och upptäcka ljusskiftningar och detaljer som du annars hade 
missat. Här kommer del två i Jennies fotoskola med uppmaningen: Låt kameran vara en 
lekkamrat och ett hjälpmedel till att uppleva färden starkare. TEXT OCH FOTO: JENNIE WADMAN

L E K M E D S K Ä R P E D J U P E T.  Testa att fotografera samma motiv med 
olika skärpedjup; det vill säga stor bländare (lågt bländartal f/1.8) som 
ger ett kort skärpedjup och gör bakgrunden oskarp, eller liten blän-
dare (högt bländartal f/20) som ger ett långt skärpedjup och är per-
fekt för till exempel landskapsbilder. Lek med hur känslan i bilderna 
förändras beroende på vilken bländare du väljer. När du väl lärt dig 
sambandet mellan bländare och skärpedjup kan du använda det på ett 
kreativt sätt i ditt fotograferande.

Tips!
L Ä S  K A M E R A M A N UA L E N .  Om du inte redan gjort det så lovar jag 
att det finns inställningar där som du inte vet om och som både kan 
förenkla och förbättra dina naturfoton. Ta med manualen ut till häng-
mattan i sommar helt enkelt. 

Lek
med 
kameran

FÅ N G A R Ö R E L S E R G E N O M A T T F Ö L J A M E D .  Att följa motivet med kameran medan 
du tar bilden gör att motivet blir skarpt och bakgrunden suddig. Tekniken kallas för 
pano rering och är perfekt för att fånga känslan av rörelse hos till exempel fåglar eller 
människor. Denna teknik kräver oftast att du själv kan ställa in slutartiden på din 
kamera: förslagsvis mellan 1/20 s och 1/200 s beroende på hur fort motivet rör sig. 
Följ moti vet så lugnt och exakt som möjligt, det kan krävas en del övning innan du får 
till ett skarpt motiv men när väl ögonblicket kommer är det värt det och en utmärkt 
teknik att använda på de flesta motiv i rörelse.

L Ä G G I H O P F L E R A B I L D E R O M L J U S E T Ä R DÅ L I G T.  För att få både 
högdagrar (ljus) och skuggor (mörker) att framträda i en bild kan du 
använda dig av HDR. Kortfattat innebär det att du fångar både de 
ljusaste och mörkaste områdena i en bild och får alla nyanser att fram-
träda. Detta gör du genom att ta tre eller fler bilder med exakt samma 
komposition fast en bild är underexponerad, en överexponerad och 
en är normalt exponerad. När dessa bilder läggs samman till en enda 
bild får bilden med detaljer från varje exponering. Om du inte har 
ett bildbearbetningsprogram i datorn eller telefonen finns det flera 
gratisprogram och appar som gör jobbet.

F O TA M E D M O B I L E N .  Vill du ta kort med en smartphone istället för 
med kameran så är ett gott råd att gå närmare objektet du vill foto-
grafera istället för att zooma. Då får du oftast skarpare bilder. Ett 
annat tips är att skippa blixten och istället försöka använda befintligt 
ljus vilket oftast ger mer känsla i bilderna. De flesta mobilfoton är 
tagna från samma höjd och samma vinkel trots att det är lika enkelt 
att fotografera från olika positioner och vinklar med en smartphone 
som med en vanlig kamera. Experimentera för fullt även med din 
smartphone så kommer bilderna direkt att bli mer intressanta. Och 
kom ihåg att de flesta smartphones idag har liknande inställningar 
som en kamera - ofta går det att ändra både bländare, slutartid och 
fokuspunkt.

A T T FÅ M E D E N B A K G RU N D  till ditt motiv kan skapa en mer levande 
bild än att fotografera till exempel en fågel mot en klarblå eller grå 
himmel. Det kan tillexempel räcka med något så enkelt som vita moln 
på himlen i bakgrunden för att få mer liv i bilden.

F R Y S  E N R Ö R E L S E genom att använda kort slutartid. 
Att fånga människor i rörelse är roligt och blir ofta 
tacksamma motiv. Fågelfotografi är populärt och 
enkelt att börja med för den som precis inlett sitt na-
turfotointresse. Ett bra tips när det kommer till fåglar 
är att använda kort slutartid för att frysa fågelns rö-
relse. 
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Stick & brinn — praktiska tips för livet på färd

Grönt apotek
Sommaren är här och skogen är full av prunkande grönska. Ett och annat är ätbart 
och en del vanliga växter som vi hittar i skog och mark har även medicinska egenskaper. 
Samtidigt som örtmedicin bör ses som ett komplement till konventionella läkemedel, bör 
växterna även användas med respekt. Var och en av dem är små levande kemikalie
fabriker av varierande grad. Dosering är individuell, men ett grundrecept är att ta  
2 tsk färska eller 1–2 tsk torkade växtdelar per 2 dl vatten. 

Älggräs
Älggräs är en rosväxt med gulvita små blommor som växer i diken och i närheten 
av sjöar. Den känns igen på den intensiva, parfymlika, söta doften. Älggräset kan 
påminna en del om flockblommiga växter så slå upp växten i floran om du är 

osäker, det finns många flockblommiga växter som är giftiga. Älggräs är rik 
på methylsalicylat och är därför effektiv som te mot huvudvärk eller feber. 

Innan älggräset går i blom är de C-vitaminrika bladen mest effektiva, men 
blommorna fungerar de med. Älggräs går fint att kombinera med små 
björklöv i te som förkylningskur. Om inte annat så blir det väldigt god 
saft på blommorna, den kokas på samma vis som flädersaft.

Daggkåpa
Daggkåpan med sina mjuka, tandade blad, hittar du längs 
gamla skogsvägar, i ängsmarker, gläntor eller hemma på gräs-
mattan. Daggkåpan är rik på garvämnen och verkar levrande 
på blod, men även kramplösande. Mosa lite daggkåpa 
och lägg mot småsår så läker såret fint. Om du har 
besvär med mensvärk kan du koka te på daggkåpa 
och dricka. Tio dagar med daggkåpete i måna-
den skall även mildra klimakteriebesvär. Olja 
som daggkåpa fått ligga och dra i är ett gam-
malt skönhetsmedel som sägs pigga upp trött 
och uttänjd hud.

Harsyra
Harsyra är ett populärt skogsgodis, lätt att känna igen med sina klöverliknande 
blad på tunna stjälkar och små, vitrosa blommor. Du hittar den i granskogen, 
på halvskuggiga platser, antingen insprängd i mossan eller som ett grönt täcke 
över humuslagret. Bladen smakar syrligt och innehåller lite C-vitamin. Den 
innehåller i likhet med rabarber oxalsyra, så inmundiga med måtta. Torkad till 
te, fungerar harsyra som febernedsättande och urindrivande. 

Rölleka
Rölleka är också vanlig i vägkanter, trädgårdar 
och ängsmarker. Den blir ca 10-20 cm hög, 
med gräddvita blommor i en platt kvast i toppen. 
Bladen växer i en krans vid roten och enstaka 
mindre längs stammen. Rölleka har en varm, lite 
frän lukt. En del påstår att den är effektiv som 
myggmedel, men rölleka har använts länge som 
sårvård och blodstillande. 

Johannesört
En gammal kulturväxt, med gula blommor och 
små gröna blad. Om du gnider en knopp eller 
blomma mellan tumme och pekfinger färgas 
huden karaktäristiskt rödlila. Du hittar den vid 
gamla torplyckor, ängsmarker och vägkanter. Det 
går att koka en svag rödfärg på johannesört att 
färglägga trä med. Men som medicinalväxt är den 
intressant då te på örten verkar milt ångestdäm-
pande och lugnande. Johannesört bör inte tas i 
kombination med annan psykofarmaka då medi-
cinerna kan slå ut varandra. Olja med johannesört 
i är också bra att stryka på brännskador.

Källor: Muntlig tradition efter Annika Eriksson, Vår Ör-
tabok av Lesley Bremnes svensk bearbetning Eva Dick-
son, Vilda växter som mat och medicin av Stefan Käll-
man, Örter för Livet av Lollo Vestlund.

Björk
Björken är ett av våra vanligaste träd, den känns igen på sin karaktäristiska 
vita bark och sina skira kvistar. Björken har många användningsområden, 
men den här gången fokuserar vi på löven - allra helst de nyknoppade, även 
kallade ”musöronen”. Dessa löv kan ätas direkt som nyttigt snacks. Eller så 
kan de torkas och kokas till te mot halsont eller för lindring av reumatiska 
besvär. Kvastar utav lövat björkris doftar och gör gott i bastun.

TEXT: LOVISA LARSSON BILD: KLEO BARTILSSON
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Aktuellt

Natur och friluftsliv förknippas med en 
god och hälsosam livsstil, och forskning 
visar också att vi mår både fysiskt och 
psykiskt bra ute. Malin har undersökt 
på vilket sätt friluftsliv kan användas 
som ett verktyg för integration och samti
digt öka hälsan hos hela befolkningen.
TEXT: MALIN LUNDBLOM EVANS
BILD: NOEMI NASZARKOWSKI

U N D E R H Ö S T E N 2 0 1 8  A R B E TA D E jag med min examensuppsats i  
kulturgeografi på Stockholms universitet. I uppsatsen ville jag under-
söka hur olika hälsofrämjande aktiviteter kunde bidra till integration 
av nyanlända personer. Det som aktiviteterna jag undersökte hade ge-
mensamt var att de var någon typ av fysisk aktivitet och att de hade 
integration som syfte, men annars var de ganska olika. Jag besökte 
bland annat en grupp som tränade löpning, en som höll på med yoga, 
en boxningsgrupp och en grupp som sysslade med friluftsliv. Alla ak-
tiviteter och organisationer som jag besökte gjorde ett fantastiskt jobb 
med att bidra till inkludering men det var en aktivitet som stack ut lite 
extra: friluftsliv.

Det som skiljer friluftsliv från andra aktiviteter är att det är så 
mycket mer än bara en aktivitet. Det finns inget krav på prestation 
eller resultat. Genom att vistas i naturen får människor, oavsett bak-
grund, möjlighet att lära sig om sin närmiljö, om naturen och om 
att klara sig där. Att vara ute i naturen kan också vara en spirituell 
upplevelse eftersom många inser att vi är en del av någonting större. 

Man ser växter som klarar av att överleva på de mest osannolika plat-
ser, man kan hitta hällristningar och fossiler som ger insikt kring att 
vi är en del av en lång historia av skeenden som inträffat långt före 
vår egen tid. Det kan även ge självförtroende när man klarar av att 
gå genom dåligt väder med skavsår eller laga mat utan el och rinnan-
de vatten. Naturen är en mötesplats där man får möjlighet att träffa 
andra människor med varierande bakgrund som är där av liknande 
eller helt andra anledningar än en själv. Man får möjlighet att lära sig 
om den svenska allemansrätten som ger oss rätt, oavsett vem vi är, att 
vara på den plats där vi vill vara. Naturen är en fantastisk mötesplats 
som kan hjälpa individer att uppnå bättre hälsa, men den är också en 
arena som har möjligheter att bidra till ett hälsosammare samhälle i 
ett vidare perspektiv.

U N D E R  A R B E T E T  M E D  M I N  uppsats lärde jag mig naturligtvis väl-
digt mycket om integration och hälsa på ett teoretiskt plan men vad 
som var ännu mer betydelsefullt var de insikter jag fick på ett per-

sonligt plan och den fördjupade förståelse som jag fick för hur hälsa 
och integration hänger ihop. De människor som jag mötte under 
min undersökning var otroligt drivna och nyfikna personer. Jag tviv-
lade inte på att de skulle lyckas uppnå sina drömmar och mål om de 
så bara fick möjligheten. Däremot så blev det väldigt uppenbart att 
det inte bara är upp till individen hur väl den integreras och lyckas 
i Sverige.

En av de personer jag intervjuade var en ung kille från Irak. Han 
berättade att han inte ville något hellre än att studera svenska, arbeta 
och göra rätt för sig. Men eftersom han inte fick uppehållstillstånd 
så hade han inte möjlighet att göra något av detta. Han fick flera 
avslag på sin ansökan, blev inlåst på förvar, sedan utsläppt, ansökte 
på nytt och var hela tiden exkluderad från att kunna delta i samhäl-
let. Under vårt samtal upprepade han flera gånger att det hängde 
på fyra ynkliga siffror (de fyra sista siffrorna i ett svenskt person-
nummer) om han skulle få nyckeln in till Sverige eller inte. ”Du vet 
här i Sverige, om man inte har personnummer så är man ingenting. 
Ingenting!”.

Samtidigt som denna unga kille gick igenom många svårigheter 
som påverkade hans mående negativt så deltog han i friluftsgruppen 
som var en del av min undersökning. Även om gruppen inte kunde 
påverka hans situation med de svenska myndigheterna så fick han 
ändå ett sammanhang där han var välkommen oavsett om han hade 
sina fyra sista siffror eller inte. Han fick lära sig nya saker, han fick 
hjälpa till och känna sig sedd och behövd.

Att känna sig sedd och behövd är något som vi alla har ett behov 
av, oavsett vår bakgrund. En annan av de personer jag intervjuade var 
en kille från Afghanistan. Jag frågade honom vad som var viktigt för 
att han skulle känna sig hemma på en plats. Han svarade att det vikti-
gaste var att han hade personer runt omkring sig som han kunde prata 
obehindrat med och som han inte kände sig nedtryckt och osäker 
med. Hans svar ger uttryck för en känsla som jag tror de flesta kan 
identifiera sig med.

Det är lätt att känna misströstan av att tänka på den svåra situa-
tion som vissa människor går igenom, men istället för att känna att 
tanken tynger ner, så kan den vändas till drivkraft och gemenskap. 
Den unga killen från Irak som jag intervjuade sa till mig ”Alla män-
niskor har problem. Precis alla människor. Rik, fattig, de som har up-
pehållstillstånd eller medborgarskap, de har också egna problem. Det 
är inte bara jag. Man måste ta hand om varandra, hjälpa varandra och 
göra vad man kan”.

Det kanske inte går att lösa alla problem som någon står inför 
men vi kan hjälpa till att bidra till en gemenskap där fler kan känna 
sig trygga och sedda. Även om kontrasterna är stora både mellan olika 
delar av världen och inom Sverige, så har vi alla vissa behov som vi 
delar. Vi som ser de stora värden som naturen här i Sverige har att 
erbjuda, och vi som har kunskap om den, bör därför använda den 
kunskapen till att bjuda in andra till att ta del av detta. Genom att 
verka för ett mer tillgängligt och inkluderande friluftsliv kan vi bidra 
till bättre folkhälsa och samtidigt hjälpa människor som befinner sig 
långt hemifrån att hitta hem på en ny plats.  

i naturen
VÄLKOMMEN UT
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U N D E R M I N B A R N D O M S Å kunde jag leva ut känslan av att vara fäst 
vid naturen. Jag växte upp bland fält, ängar, skogar och sjöar. Idag 
bor jag också ute i skogen på ett enkelt, naturnära sätt och är mycket 
utomhus varje dag. I mitt arbetsliv är jag också ute regelbundet. Men 
det var inte bara på grund av min nära relation till naturen som jag 
började utbilda mig till naturterapeut. Det var också ordet "terapi", 
som kommer från det gamla grekiska ordet "therapeia" (vård, läke-
dom), som lockade mig. Jag anade och kände att jag var tvungen att ta 
tag i mitt eget livslopp för att nå en inre stabilitet och säkerhet, en mer 
personlig livskvalitet och hälsa. 

Naturlig terapi är en existentiellt orienterad och naturbaserad psy-
kologisk form av terapi, som använder vår erfarenhet av naturen för 
återhämtning och bevarande av vår hälsa. Vår nästan helt konstru-
erade miljö är skadlig för det mänskliga psyket, då det inte kan gå in i 
sitt normala tillstånd i samklang med sin omvärld. Delvis blir vi själva 
onaturliga i en konstlad värld. Vår medfödda förmåga att självreglera 
och läka oss själva blir också begränsad, och därmed vår naturliga ten-
dens att vara friska. Vi blir sårbara för kronisk stress och utmattning 
och lider i allmänhet en högre risk för olika hälsoproblem. Människan 
hör inte hemma enbart i ett samhälle som präglas av makt och kon-
sumtion, utan vi är främst naturliga varelser. 

Som tillägg till värdena av en rent fritids- eller återhämtningsmo-
tiverad vistelse i naturen kan en terapeutisk naturvistelse, i en tera-
peutisk relation, ge positiva strukturella förändringar av vår mentala 
hälsa. Förutom de hälsobringande fysiologiska effekterna av vistelsen, 
såsom minskning av stresshormoner, sänkt blodsocker och blodtryck, 
stärkande av immunförsvaret och smärtlindring, så får vi del av de 
många psykologiska effekterna – lugn och avslappning, bättre humör, 
rytmiskt driv, stärkande av självet genom ökad känsla av samman-
hang, effektivitet och självkänsla. Dessutom är naturterapi alltid en 
övning i ursprungliga hälsofrämjande attityder och sätt att bara vara 
(jordning, mottaglighet, känslighet, stillhet, mindfulness) som möjlig-
gör och stärker vår förmåga att återskapa och omorganisera oss själva. 
Om dessa attityder och sätt att finnas till blir en del av vårt dagliga liv 
utvecklas också deras positiva effekter. 

Naturterapins huvudsakliga, psykologiska mekanismer grundas i 
att samvaron med omgivningen ska vara fri från krav, förväntningar 
och värderingar. Denna stund av frihet öppnar upp, så att våra egna 
processer såsom självreglering och självläkning, kan komma igång. Vi 
låter oss bli berörda av naturen, känner den slå an i oss och erfar oss 
själva som vi verkligen är. Att detta är möjligt förutsätter att vi har 
en omedelbar relation till omgivningen där vi upplever den med vår 
kropp och våra sinnen. Vårt vanliga sätt att vara, där vi ska fungera i 
vardagslivet, ersätts för en stund av ett livsviktigt, känslobaserat sätt 
att vara. 

Att läka 
i naturen
– om vår upplevelse förmåga 
och mentala hälsa 

Terapeutiska metoder som bygger på naturen, skogen och träd-
gården har blivit allt viktigare inom sjukvården de senaste åren. Vi 
hoppas att de konkreta exemplen från Japan, Skandinavien, England, 
Schweiz och Tyskland ska leda till en större förståelse av naturterapi 
och att de olika initiativen kan korsbefrukta varandra. Användningen 
av upplevelsebaserat terapeutiskt arbete med och i naturen är även 
positivt för de terapeuter som arbetar och utbildar sig inom detta 
område. Utbildningarna för med sig att de själva utvecklas. De kan 
leda till en större förståelse för vår jord och en ökad medmänsklighet 
i varje individ och i världen.  

I en konstlad värld, där allt fler människor drabbas av depressioner, 
utmattning och stressrelaterade sjukdomar, blir naturen ett vilorum och 
en plats där vi har möjlighet att läka. Vera berättar om naturterapi och 
dess plats i det moderna samhället. 
TEXT: VERA OOSTINGA
ÖVERSÄTTNING: ELIN GÖTMARK 

Vera Oostinga har en master i miljö och 
utbildning, mentor för friluftsliv, utbildad 
naturterapeut (Exist) och doktorand i ämnet 
”Självutbildning genom naturupplevelser”. 
Om du vill fördjupa dig i detta, läs exempelvis 
Irvin Yalom eller Henry David Thoreau. Om du 
är intresserad av att delta i ett naturterapeutiskt 
självutforskningsseminarium i Sverige, kontakta 
veringa@gmx.net eller besök www.gröninga.de.

Purpurbräcka. En liten tuffing till 
växt som trotsar kylan och blommar 
tidigt på våren i fjällen. Foto: Malin 
Lundblom Evans.

Foto: Vera Oostinga 
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FärdminneFärdminne
En dag i ramslöksland
Jag vaknade med ångest och var på dåligt humör. Sådana dagar brukar 
fortsätta dåligt. Till bredden fylld av ilska bestämde jag mig för att inte 
följa med på dagens friluftsaktivitet. Jag tänkte att det var bättre att 
jag stannande hemma. När jag blir så arg fattar jag oftast snabba och 
ogenomtänkta beslut. Jag vill bara fly från problemen och absolut inte 
testa att bryta det dåliga måendet. 

Så kom Therese, min arbetsterapeut i socialpsykiatrin, och sa till 
mig att jag visst skulle följa med. Jag protesterade, men hon stod på 
sig. ”Du ska med.” Först kände jag mig lite pressad, jag vill inte bli 
tvingad av någon, men så tänkte jag ”hon vill mig bara väl”. Jag vet ju 
innerst inne att jag fått mycket hjälp och att hon vet vad som är bra 
för mig. 

När vi sen kom ut i naturen så släppte ångesten och ilskan. 
Jag kunde koppla av och jag njöt. På platsen där vi stannande, ett 
helt område med ramslök precis invid ett vattendrag, var det som 
att komma hem. Det var som att det var hit jag skulle komma just 
idag. Jag visste inte vad ramslök var tidigare men det var så gott. Jag 
bara plockade och plockade och åt. Den negativa energin fick utlopp 
genom kroppen, jag bara älskar naturen.

Jag fick nya insikter den dagen och hela projektet har betytt 
mycket för mig. Nu när våren kommit längtar jag tillbaka och ska själv 
åka dit och njuta igen.

Mika, deltagare i Häng med oss ut

Från det allra mörkaste
Jag satt på en sängkant. I sängen låg Lo, i fosterställning och vred 
sig i plågsam ångest. Dagen innan hade jag varit med när Lo skrevs 
ut från den slutna psykiatriska avdelningen där hen varit efter att ha 
velat avsluta sitt liv. Gardinerna var fördragna i sovrummet, Lo kände 
sig förföljd och övervakad, och lämnade inte bostaden. Min roll där 
var att trösta och lindra. Vi samtalade, om det som varit och om det 
som komma skulle. Jag visste att Lo gillar naturen, och gjort så sedan 
barnsben. Jag pratade på om Häng med oss ut, där Lo varit med sedan 
några månader tillbaka. Lo hade varit med på varje träff. Till en början 
försiktigt, ”ok, jag provar om min polare också får prova”. Lo sa inte 
så mycket när vi var ute men var en självklar del i gruppen och testade 
allt. Så där på sängkanten sa jag: ”Imorgon är det Häng med oss ut, 
vill du följa med?” Och Lo svarade: ”Ja, men jag vågar inte ta mig till 
Örnen” (vår samlingspunkt). Jag tappade orden för en sekund. Att 
naturen och gruppen kan ha en sådan stark drivkraft, tänkte jag, att 
du vill följa med trots ditt mående.

Dagen kom och vi hade lyckan att få ha snö i Sveriges sydligaste 
skidbacke. En ångestfylld Lo kom ut till bilen som stod precis utanför 
dörren. Vi körde till vår skidbacke där längdskidor, pulkor, värman-
de eld och fika väntade. Lo ville prova längdskidor, något hen aldrig 
gjort. Och där och då tändes något i blicken, en gnutta livsglädje. Och 
sedan, pulkarace med snö sprutande i ansiktet, då kom leendet och 
skrattet. Vilken förlösande eftermiddag friluftslivet gav oss denna dag. 
Och jag fick se livsglädje och hopp återvända.

Therese Rosenkvist, initiativtagare till Häng med oss ut

En hjälp att ta sig ut
Jag vet rent mentalt att det är bra att komma ut och att jag mår bättre 
efteråt, men ibland är det som om någon spikat för dörren, jag 
kommer bara inte ut. Vid de tillfällena är det så skönt att ha Häng med 
oss ut. Då är det någon som påminner, motiverar och peppar mig att 
följa med. Det blir också enklare att bara följa med när någon annan 
har bestämt vart vi ska åka och vad vi ska göra. Vetskapen om att 
gruppen väntar på mig och att jag kan ”bara vara” i naturen underlät-
tar också. Ledarna kallar det för ”naturupplevelse all inclusive”. Grup-
pen blir en livlina och det betyder så mycket, för jag mår ju bättre när 
jag har varit ute i naturen och i gemenskapen med de andra. Det är en 
trygghet och enkelhet som gör att oron för att misslyckas försvinner. 
Jag vågar följa med oavsett dagsform. Aktiviteterna anpassas efter var 
och ens förutsättningar. Det är inte så pretentiöst, vi kan promenera 
en kort bit och bara avnjuta fika, eller susa i hög fart nerför en backe 
på mountainbike. Även med ett brutet revben kunde jag delta, det 
funkade finfint att knyta paracord-armband medan de andra högg ved 
till brasan, och kaffet smakar alltid bättre ute.

I de perioderna när jag sedan mår bättre så har jag stor glädje och 
använder mig av det jag lärt mig på våra träffar. Jag har kännedom om 
platser att åka till, jag kan göra upp eld och fixa mat på stormkök. Det 
har gett mig en större trygghet när jag ger mig ut på egen hand i natu-
ren. Nu är jag också med på andra aktiviteter som Friluftsfrämjandet 
ordnar. Jag har hittat andra aktiviteter som jag också kan prova på och 
berika min fritid med. Det blir en positiv spiral, jag kommer ut, jag lär 
mig nya saker, jag blir tryggare, jag vågar mig ut mer och framför allt: 
jag mår bättre.

Billie, deltagare i Häng med oss ut

häng 
med 
oss 
ut!
Att på egen hand kunna ta sig ut i 
naturen är inte en självklarhet. Therese 
Rosenkvist, arbetsterapeut och frilufts
ledare, var med och startade ett samarbete 
mellan socialpsykiatrin och Friluftsfräm
jandet i Sjöbo, för att hjälpa människor 
som inte själva kan att komma ut och 
uppleva naturen och lära sig om frilufts
liv. Det här är minnen från projektet 
Häng med oss ut, som idag har vuxit och 
blivit en del av den fasta verksamheten. 
TEXT OCH FOTO: THERESE ROSENKVIST

Om Projektet 
Häng med oss ut, var från början ett samarbete 
mellan socialpsykiatrin i Sjöbo kommun och 
Friluftsfrämjandets lokalavdelning Sjöbo och 
delfinansierades av Region Skåne. Under första 
året träffades gruppen en gång i månaden för att 
prova på olika friluftsaktiviteter men framförallt för 
att vistas i naturen. Målet var att varje träff  skulle 
innehålla olika aktiviteter för att alla skulle kunna 
delta på sina villkor. Träffarna hade olika teman som 
stormkök, paddling, klättring, matlagning på öppen 
eld med mera. Och snabbt upplevde ledarna vilket 
fantastiskt projekt det blev. Deltagarna, personer 
kopplade till socialpsykiatrin i Sjöbo fungerade på 
ett helt annat sätt vid träffarna än annars. Flera 
beskrev en längtan efter att komma ut, njutningen 
i att vistas i naturen och möjligheten att få prova 
på olika aktiviteter i en trygg grupp. Projektet var 
så lyckat att det nu implementerats som en del i 
socialpsykiatrins ordinarie verksamhet. Närliggande 
kommuner har anslutit sig och det finns en 
plan kring att ta fram en metodhandbok för hur 
samarbeten mellan socialpsykiatrisk verksamhet och 
Friluftsfrämjandet kan appliceras i andra kommuner.
Vill du veta mer och följa vad som händer 
under året? Följ verksamheten här:
www.sjobo.se/omsorg-och-stod/psykisk-
halsa/hang-med-oss-ut.html 

Lyckan med snö i Sveriges sydligaste 
skidbacke.

Häng med oss ut, erbjuder deltagarna 
allt från att bara vandra lugnt i naturen, 
till mer utmanande aktiviteter såsom 
mountainbike och klättring
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Brevlådan

Gilla oss på Facebook och kolla in vår 
hemsida vaglost.se, där du kan läsa 

alla utgivna nummer som PDF.

Prenumerera
på Väglöst

För att få hem en årsprenumeration
av Väglöst bestående av två nummer:

Sätt in 200 kr på
bg 145-4644 

eller

betala till Swish-nr:
123 537 03 41.

Märk betalningen med 
namn och adress. 

Ryms inte adressen? 
Komplettera med ett mail till

redaktionen@vaglost.se.

Köp begagnat
För den som vill hitta friluftsutrustning som är mer skonsam 
mot både plånbok och miljö är ju begagnatmarknaden ett 
hett tips. Det finns en uppsjö av alternativ: 
Blocket, Tradera, Facebook och, inte att 
förglömma, sommarloppisarna runt om i vårt 
avlånga land.

Utöver Blocket och Tradera finns sedan en 
tid tillbaka ”Facebook marketplace” där du 
direkt i Facebook-appen kan söka på specifika 
ord och ett geografiskt område. Den nya 
favoriten i friluftsgarderoben kan finnas i 
grannkommunen. Det krävs dock lite tid och 
tålamod i myllret av saker, men det är ju resan 
som gör mödan värd.

Facebook marketplace söker även av köp- och 
säljgrupper på Facebook. Några av dessa är dock 
stängda och du måste ansöka om medlemskap för 
att komma med i de mer välsorterade grupperna. Här är tips 
på tre grupper som är inriktade på frilyftsprylar:
Köp & sälj friluftsprylar, Sveriges Bushcraftmarknad och 
Friluftsutrustning sälj/köp/byt

Väglöst vill också slå ett slag för den hederliga loppisen där 
de mest oväntade fynden görs. På en gårdsloppis kan den 
nyfikne hitta både vadmalsbyxor till vinterfärden eller den 
nya kaffepannan. Med lite kreativitet kan en även hitta nya 
användningsområden för gamla saker. En liten gjutjärnsgryta 
är t.ex. den perfekta fältugnen för den mindre färdgruppen. 
Kostar oftast 50 till 200 kronor. Varför inte bjuda på 
fältugnslasagne på nästa kanotfärd?

Har du några fler tips? Dela gärna med dig av dem till 
Väglöst på redaktionen@vaglost.se 

Fler utenätter åt folket!
Facebookgruppen Vindskydd i Norden har över 3000 
medlemmar och finns till för att dela och ta del av var det finns 
schyssta vindskydd. Inläggen är länkade till sidan Vindskydd i Sverige. Fullprop-
pad med vindskyddspositioner. Vissa är bara en punkt på kartan och bäddar för 
överraskning, andra är mer säkra med både bild och beskrivning.

HÅLLBARHET
Lokalt och globalt
Ingesunds folkhögskola

www.ingesund.se

Festivalen där vi utforskar hur vi kan 
leva det goda livet i harmoni med naturen 

omkring oss. Mat, musik, hantverk och 
gemenskap med träden som tak och gräset 

som golv. Välkommen hem till skogen!

www.intothewoods.se
Facebook Into the woods Sweden
Instagram intothewoods_sweden

5-11 augusti i Unnaryd
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Brus

Det är så trångt i bruset
Alla vill synas där
Istället loggar jag ut
Går ner till älven
Låter mig ombrusas
av vattnets flöde
Behöver höra 
att jag finns på riktigt

dikt av Mattias Kronstrand, 
aktuell med diktsamlingen 
Det mesta är inte så viktigt 
som ges ut av Kroma förlag.

Pod-
cast-tips!

På tal om natur och hälsa: Pod-
casten Husky har gjort ett avsnitt som 

heter "Om vandringens positiva effekter 
med Mikael Mattsson" som är nummer 206 av 
poddens avsnitt.
På tal om att köpa prylar: I den nystartade 
podcasten Primaternas Planet handlar det 

första avsnittet om konsumtion och 
identitetsskapande. Kan vi undvika 

att konsumera i dagens 
samhälle?
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N Ä R J A G Ä R F Ö R L Ä N G E B L A N D M Ä N N I S K O R kan jag helt tappa 
min egen rytm och dras med i en dans som gör att jag tappar fot-
fästet och blir helt utmattad. Allt blir en kamp där jag kan förlora 
mig själv i otillräckligheten över alla som behöver mig, allt där ute 
som behöver göras, förändras eller stoppas. Från det rakt framför 
mig till det som berör mänskligheten och vår jord.

Över alla sätt jag borde eller inte borde vara på som vuxen, 
kvinnlig, sexuell, mänsklig varelse. Där jag kan fastna i en spiral 
där jag får mindre och mindre utrymme tills det blir så trångt att 
jag får svårt att andas. Då vet jag att det är bråttom att ta mig ut 
i skogen. In bland träden och låta mig ledas till den plats som 
viskar mitt hemliga namn. I skogens famn kan jag låta varje san-
ning jag har om mig själv falla av. Varsamt släppa de skal som 
skyddar min kärna. Här rör sig livet till en puls jag varken kan 
eller vill kämpa emot.

Stanna.
Andas stilla ner i jorden.
Glömma allt. 
Tills en liten rörelse kommer upp djupt inifrån som låter mig 

påminnas om mitt ursprungliga väsen som kan inrymma allt och 
förändras varje stund.

D E  V R I D N A  G A M M E L T A L L A R N A S  B R U T A L A  urtidsdans på-
minner mig om att det lilla kärnfulla ibland kan vibrera med 
störst kraft och i slutändan vara mest effektivt. I vårt land 
håller den ursprungligt formade skogen på att fragmenteras 
och förvandlas till mindre områden där den naturliga mångfal-
den inte längre får plats. I ett land, där minnet av vår själs ur-
sprung finns i skogen, krymper även de mänskliga utrymmen 
där den inre naturen värnas och får plats att växa. I Sverige är 
psykisk ohälsa något som berör hela vårt samhälle. Varje dag 
går fyra så långt att de väljer att ta sina liv. Av olika anledningar 
som i slutändan pekar mot att vi har skapat ett klimat på jorden 
där inte bara arter dör ut men där även människor behöver en 
otrolig styrka för att bevara sin särart och de som inte förmår 

detta flyr, då det inte finns den livsmiljö som den särskilda 
personen behöver.

Enligt den mänskliga rödlistan är jag själv kategoriserad 
enligt flera kategorier eller så kallade diagnoser vilket kan betyda 
många saker men för mig innebär det att jag får använda mycket 
tid till att hantera alla intryck som kommer in. Jag behöver vara 
medveten om vilka miljöer jag vistas i och se till att rensa ut allt 
som klistrar sig fast inuti och täpper igen min naturliga förmåga 
att samspela på många nivåer samtidigt. För att fungera i samhäl-
let har jag fått hitta verktyg att hantera omvärlden. Där rörelsen 
och dansen är det som hjälper mig att rensa ut, få tillgång till kraft 
och skapa kontakt när jag är bland människor.

I skogen kan jag få ha min tunna hud, låta min inre natur få 
bli berörd inifrån av den yttre. Och genom kroppen koppla upp 
mig i den större livsdansen.

Jag har aldrig sett mig själv som deprimerad, men jag kan 
drabbas av en otrolig längtan när den mänskliga världen känns 
omöjlig att tränga in i och jag inte får utrymme att vara hela 
min människovarelse i alla dess skepnader. En längtan dit där 
jag liksom i urskogen har min särskilda funktion, där min kropp 
blir en del av en cykel i ständigt skiftande förvandling mellan liv 
och död.

En hemlängtan.
Hem till skogen.

Eva Ydren beskriver sig själv som en dansande, lekande, 
skapande och sagoberättande människa som brinner för 
att förena världar och skapa rum för sanning. Hon är 
engagerad i kampen för att rädda våra gammelskogar 
och arbetar för närvarande med boendestöd.

Krönika

Skogens läkande 
förvandlingskraft
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