dem spänner upp vindskydd mellan några tallstammar. Andra sätter
igång med att samla torra grenar
till elden och att gräva en kokgrop
i den ännu mjuka marken. Med
hjälp av en spetsig pinne luckrar
Mahdi upp jorden och öser bort
den med en bit skålformad näver.
Det tar ett par timmar att få till en
grop och det är fakstikt en av poängerna med bushcraft. Att ta sig
tid och att arbeta med de redskap
som finns i naturen.
- Jag brukar säga att bushcraft är firilufsliv utan en massa dyra prylar.
Det handlar om att vara i naturen
på naturens villkor, säger Micke.

Mahdi Ahmadzade blåser på elden i kokgropen som ska användas för att
tillaga kvällens middag.

Skiftande erfarenhet

Blivande ledare
i skog och mark

Några är ganska vana. För andra
är naturen okänd mark.
Nu har de gått en grundkurs som
kombinerar praktiskt friluftsliv
med utomhuspedagogik för att
själva kunna leda grupper i skog
och mark.
Det är tidig vår och vintern känns
redan avlägsen. Solen strålar varm
och gul mellan tallstammarna i
skogen strax väster om Näshulta
utanför Eskilstuna. Lastade med
liggunderlag och sovsäckar, dricksvatten och mat tar sig ungdomarna
fram genom den stiglösa skogen
med hjälp av karta och kompass.
Det är en av färdigheterna de har
fått under kursen Bushcraft för
cirkelledare som arrangerats av
Studiefrämjandet Sörmland för den
här gruppen.

De träffades tack vare projektet
”Schysst sommar och vinter”, som
drivs av Naturskyddsföreningen på
några platser i landet. Syftet med
projektet är att få ungdomar med
invandrarbakgrund intresserade av
natur och miljöfrågor. I Eskilstuna
samlar projektledaren Salah Shallal
varje vecka stora skaror ungdomar.
De mest intresserade har fått erbjudandet att delta i bushcraftcirkeln.
Lägerplats

- Nu är vi framme där vi ska slå
läger, säger kursledaren Micke
Andersson och stannar till vid en
Med hjälp av torr björknäver och ett
cirkelformad öppning i den glesa
eldstål tänder Arezou Hafezpor den
skogen. Det här är en gammal kol- livsviktiga elden.
botten. För några hundra år sedan
där vi står.
använde man den här platsen för en Ungdomarna vet redan vad som
kolmila. Om ni tittar nog kan ni se gäller på en lägerplats. Några av
att det är en rund upphöjning här

Ungdomarna har skiftande erfarenhet av friluftsliv med sig från
sina hemländer. Mohammad från
Syrien har varit ute i naturen en hel
del förut.
- Men vi har inte mycket skog i
Syrien så den svenska skogen är en
ny upplevelse, säger han.
Arezou, som kommer från Afghanistan men som är född och uppvuxen i Iran, hade ingen tidigare
erfarenhet av friluftsliv när hon
kom i kontakt med Schysst sommar.
- I början tyckte jag INTE om det.
Att lära sig hitta med hjälp av karta och kompass är självklart viktigt för
Men nu har jag lärt mig att gilla
den som vill komma bortom stigar och markerade leder.
naturen. Man får en massa frisk
luft och känner sig fräsch när man
har varit utomhus, säger hon.
Nästa steg för ungdomarna är att
själva leda grupper i naturen. Några av dem har redan gått den första
av Studiefrämjandets ledarutvecklingskurser.
- Bortsett från att de själva har
vuxit av uppgiften så får de också någonting att skriva i sitt CV.
Förhoppningsvis kan de i sin tur
inspirera andra att göra samma sak.
Micke är så grymt bra på sitt jobb,
han kan få vem som helst naturintresserad, säger Salah.
Nej, det är ingen varg som Mohammad Alhammada kramar. Det är kursLENA WISTRAND ledaren Micke Anderssons hund Freja.

