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En resa från Ljungskile börjar inte sällan med tåg. 
Inte minst en studieresa. 

Folkhögskolan i Ljungskile har redan från starten 
1923 gett sina elever möjligheten att få åka på stu-
dieresor till utlandet, vilket inte var särskilt vanligt 
för svenska ungdomar under 1920-talet. 

Den första utlandsresan gick till Danmark. Vart-
annat år därefter gick resan till Norge, står det i 
jubileumsboken 90 år med Ljungskile folkhögskola.

 
Skolans dåvarande rektor Birger-Magnus 
 Hellerstedt ansåg att syftet med en sådan resa var 
att eleverna skulle få uppleva kulturlivet i andra 
länder och de fick då bland annat besöka jordbruk, 
kyrkor och andra folkhögskolor. En skolresa var en 
stor upplevelse för eleverna. 
Under senare år har det nästan blivit en tradition 
vid folkhögskolan med en studieresa. 

Musiklinjen har i många år rest till Prag, 
 Fritidsledarutbildningen till öststaterna och 
 Journalistlinjen har sökt sig till Berlin.  
Andra städer som varit resmål genom åren är bland 
annat Krakow, London, Bryssel och Stockholm. 
 

Första tågfärden. Den 1 juni 1907 invigdes Ljungskile Järnvägsstation efter att 
järnvägssträckan Tingstad - Uddevalla Södra öppnats för trafik. Det dröjde ytterligare 
ett par år innan Ljungskile Folkhögskolas elever stod på perrongen. 

Fotograf: Robert Lindahl / Bohusläns Museum

Tidsresan 

– Just nu pendlar jag från Lysekil till 
 Ljungskile. Då tar jag bilen. Men tidigare 
har jag långtidspendlat mellan Piteå och 
Skövde. 

– När jag åker hem varje fredag till On-
sala åker jag först buss, sen tåg och sen 
buss sista vägen. Det tar ungefär en och 
en halv timme. 

– Jag åker bil från Munkedal varje dag, 
det tar ungefär 30 minuter.

Hur pendlar du?

Vad är ditt bästa pendlartips?

Vad gör du när du pendlar?

Matilda Ek 
studerande 
Ljungskile folkhögskola

Peter Stämpfli 
kock 
Ljungskile folkhögskola

Helena Stenbäck 
sånglärare 
Ljungskile folkhögskola

pendlande

Reser helst till: Köpenhamn 
Packar alltid: Necessär

Reser helst till: Vacker natur 
Packar alltid: Sjal

ENKÄT: LINN ÅSROTH

– Lyssna på poddar som På Minuten, 
 Pingvinpodden och Filosofiska rummet. 
Sen att man lyssnar på något uppiggande 
till jobbet. 

– Ha inte med för mycket packning, det 
går dock nästan aldrig. Sen att man ska ta 
det lugnt och inte stressa. 

– Ha extra tid på sig och hålla koll på 
trafikrapporterna. 

– Förr brukade jag förbereda mina lektio-
ner och läsa böcker. Nu brukar jag prome-
nera på färjan, göra uppsjungningsövning-
ar och ha jobbsamtal med mina kollegor. 

– Jag lyssnar på musik, helst ny musik. 
Jag lyssnar även på min egna låt på Spoti-
fy som heter Troublemaker. 

– På vägen till jobbet lyssnar jag på 
 nyheterna.  När jag åker hem vill jag ha 
mer Rock ’n’ Roll.

Tre frågor om...
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Hej alla läsare,  
 
this is your captain speaking! 
 
Vi på Journalistlinjen har den här veckan 
fått i uppgift att skapa en tidning för alla 
deltagare på skolan.
Temat är resa, i olika former, och vi har 
diskuterat kring vad en resa  egentligen 
är. Många kanske först tänker på 
 semester, sol och bad. Medan andra 
kanske tänker på sin skolresa till snön 
för att åka skidor. Precis som YFK som 
varit och åkt längdskidor i Ulricehamn 
den här veckan. 
 
   Ljungskile är vår studieort, och på tal 
om semester så har vi tagit reda på hur 
Ljungskile är som turistort. För den som 
inte visste finns det massor att göra 
häromkring, allt från kajak och cykel
uthyrning till frodiga svampställen och 
långfärdsskridskor på vintern. 
Någon kanske inspireras, den 
 stud erande blir turist? 

   Vi har också kommit i kontakt med 
den själsliga resan, den personliga 
utvecklingen. Vårt största fokus som 
studerande är lärande och ibland är det 
häftigt att stanna upp för att upptäcka 
att man faktiskt har lärt sig massor och 
utvecklats. 
 

   Ni kommer att kunna läsa om en 
 yogastudio i Ljungskile där  instruktören 
Elaine Gustavsson ger tips på hur vi ska 
tänka kring balans en i livet och hur man 
orkar med studierna även i motgångar. 

   Det finns också några av oss på skolan 
som har rest långt ifrån sitt hemland på 
en kanske ofrivillig resa, en flykt från 
något och som nu har skapat sig en ny 
vardag här i Ljungskile.
 
   Odyssé, som vi valt att kalla tidningen 
är inspiration från den gamla grek
iska berättelsen Odyssén om Odysseus 
tioåriga äventyr på vägen hem till sin 
älskade. Odyssé som eget ord betyder 
ungefär “lång upptäcktsfärd”.   

   Vi har minst sagt haft mycket 
att tänka på under vår arbets
vecka som resulterade i denna 
tidning. 
Bara det en liten resa i sig.
 
 
Trevlig resa! 
 

DANIEL WIBERG
daniel.jl19@edu.ljungskile.org
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Det finns de som har rest långt hemi-
från till Ljungskile folkhögskola. Tre 
vänner berättar hur de har vandrat 
och åkt buss, tåg och båt genom hela 
Europa, för att ta sig dit de är idag. 
 
Mahmoud Aldoboush, Zaher Hamadah 
och Homam Hamadeh går kursen Språk-
sam på Ljungskile folkhögskola. Idag bor 
de i Uddevalla, men vännerna har en lång 
resväg bakom sig. Den startade i Syrien år 
2015. Då var de bara 17, 18 år. 

– Vi kände oss tvungna att flytta, annars 
hade vi hamnat i militären och på grund av 
kriget så är det ingen som vet när vi hade 
kommit därifrån, säger Mahmoud Aldoboush. 

ALLA ÄR ÖVERENS om att det svåraste var att 
lämna sina familjer och starta ett helt nytt liv 
på egna ben. Men trots det stora beslutet så 
tog det bara en vecka för Zaher Hamadah att 
ta första steget ut från Syrien. Bokstavligen.
an vandrade nämligen 240 kilometer genom 
skogen för att ta sig till Serbien. Efter ytterli-
gare några veckor kom Mahmoud Aldoboush 
och Homam Hamadeh efter. Med buss, tåg 
och båt tog de sig upp till Sverige. 

– Vi var 45 personer i en jätteliten båt 
mellan Turkiet och Grekland. Folk satt på 
golvet, det var en farlig resa, säger Mah-
moud Aldoboush. 

Väl på centralstationen i Malmö sök-
te killarna upp Migrationsverket och fick 

 komma till ett flyktingläger i Simrishamn. 
Där bodde de i ett år innan de blev för-
flyttade. 

ENLIGT VÄNNERNA HAR det tagit nästan tre år att 
komma in i det svenska samhället och det är 
först nu när de lärt sig språket som de börjar 
att trivas. Alla har uppehållstillstånd på två år 
men de hoppas att det ska bli längre. 

– Det skulle inte vara lätt att flytta igen, 
säger Zaher Hamadah

– Nej det går inte, då måste vi börja om 
från början igen, säger Homam Hamadeh. 

I framtiden har alla drömmar om 
 universitetsstudier. Mahmoud Aldoboush 

vill utbilda sig inom hotell och restaurang 
och Homam Hamadeh vill bli ingenjör.

– Jag kommer att fortsätta att studera 
 svenska men senare vill jag läsa till advokat 
eller kanske ekonomi, säger Zaher Hamadah. 

DRÖMMARNA FANNS REDAN i Syrien, men det är 
först här i Sverige som de känns möjliga att 
förverkliga.

– I Sverige kan man göra allt man vill så 
länge man kämpar, ingenting är omöjligt 
här, säger Mahmoud Aldoboush.

 
FOTO OCH TEXT: ELIN STADENBERG

elin.jl19@edu.ljungskile.org

Att resa har många fördelar, men 
ibland kan det vara både kostsamt och 
ensamt. Couchsurfing är ett nätverk 
som förenar människor över hela 
världen och gör den mer tillgänglig 
för alla.

– Couchsurfing gör Uddevalla en del av 
stora världen, det får man inte känna varje 
dag! 
Det säger Sebastian Johansson, en van 
couchsurfare från Uddevalla.

HEMSIDAN COUCHSURFING.ORG GER vem som 
helst möjlighet att öppna sitt hem för rese-
närer och erbjuda en sovplats under resan. 
Vill man inte ha främmande nattgäster finns 
forumet “Meet up”. Där kan man bestäm-
ma träff med människor som befinner sig i 
närheten. Allting är gratis, men det är inte 
det viktigaste. 

– Det är ju en fördel att resande inte behöver 
kosta så mycket, men det handlar mer om att 
utbyta perspektiv, säger Sebastian  Johansson.

I sin profil skriver man vilka förvänt-
ningar man har på mötet. En del vill visa 
runt i sin hemstad, andra lära sig språk, eller 
så lagar man bara middag tillsammans och 
umgås. Sebastian Johansson har ätit mat från 
alla möjliga länder, men det är den kravlösa 
medmänskligheten som lockar honom som 
mest. 

– Ibland blir man jättebra vänner och 
 sedan ses man aldrig mer, men det är 
 någonting fint med det med, säger han.

SEBASTIAN JOHANSSONS FÖRSTA erfarenhet av 
couchsurfing var för sex år sedan när han 
och en vän reste tillsammans i Frankrike 
och fick sova över hos en kille som heter Fi-
lippe. Vännerna blev upphämtade, fick mid-
dag, en bäddsoffa och till och med nycklar 
till hans hem. 

– Jag blev så drabbad av förtroendet han 
gav oss och jag kände att jag också vill ge 
det till mina medmänniskor, säger Sebastian 
Johansson.

Enligt honom uppmärksammar man bara 

när människor är elaka men Couchsurfing 
har lärt Sebastian Johansson att de flesta i 
världen faktiskt är snälla och vill varandra 
väl. 

– Det är en kick att ge tillit och att få 
den tillbaka, och när någon lämnar ut sig 
på det sättet vill man inte gärna bryta det 
förtroendet.

SEBASTIAN JOHANSSON HAR själv haft besökare 
från alla möjliga länder. En av de mest min-
nesvärda gäster var en man som vandrade 
ända från Frankrike till Trondheim, på vä-
gen stannade han till i Uddevalla. Vanligtvis 
bodde mannen uppe i en trädkoja och job-
bade som fåraherde. Resten av tiden var han 
ute och reste till fots. 

– Han hade så många intressanta synsätt på 
livet, sådana man själv inte tänker på hemma 
i sitt ekorrhjul, säger Sebastian  Johansson. 

ELIN STADENBERG

elin.jl19@edu.lungskile.org

I Ljungskile, mellan havet och fjället, 
hittar du mycket att göra på liten yta. 
Här har du vandringsleder, salta bad 
och ett rikt föreningsliv. Orten fung-
erar också ypperligt som en hub för 
andra utflyktsmål tack vare sina fina 
förbindelser. 

Motorvägen som skär genom Ljungskile är 
en gåva och en förbannelse. Trafikanterna 
som helt missar Ljungskile är nog många, 
men det är också många som upptäcker 
Ljungskile tack vare motorvägen. För den 
som svänger av E6:an här väntar en stor va-
riation av upplevelser.

– Ljungskile är en dold pärla som är lätt 
att missa om man inte har lokal anknytning 
säger Erika Wettre Westdahl, från Ljungskile 
samhällsförening. 

ORTEN ÄR FÖRENINGSTÄT, det finns ett stort ut-
bud av restauranger och gott om saker att se 
och göra, speciellt på sommaren. Laxbutiken 
och Musselbaren är etablerade indragare. 
Men naturen och friluftslivet är kanske det 
som gör att folk väljer att stanna lite längre.

– I Ljungskile finns det mycket på en liten 
och vacker plats, säger Erika Wettre West-
dahl.

JAG BEGER MIG till Ljungskileviken. Nu i ja-
nuari är det inte mycket aktivitet här i små-
båtshamnen, men på sommaren är verklig-
heten den motsatta. Här kan man unna sig 
ett  svalkande dopp i havet men också ta sig 
an vågorna med kajak eller kanot. Det är 
nära småbåtshamnen du hittar Ljungskile 
Kajakcenter. Centret drivs av Friluftsfräm-
jandet och huserar i ett gammalt kallbadhus 
med anor från 1930-talet.

STAFFAN STRIVE, ORDFÖRANDE för Friluftsfräm-
jandet i Ljungskile, säger att det mest är lo-
kalbefolkningen som tar sig ut med kajakerna 
men det blir en del turister på sommaren.

–  Ofta är paddlarna svenskar som hälsar 
på vänner i trakten. Men det dyker upp tys-
kar, norrmän eller holländare också säger han.

NERE FRÅN SMÅBÅTSHAMNEN ser man Ljungski-
le folkhögskola ståtligt placerad på kullen. 

Där ligger också 
Ljungskile Kurs 
och Konferens. 

Med utgångs-
punkt från Ljung-
skile Kurs och 
Konferens kan 
man från maj till 
september åka ut 
på Bohusresor. 
Dessa resor har 
konferenscentret 
arrangerat varje år 
sedan 1986. Turer-

na är dagslånga och tar gästerna till platser 
som Åstol, Skaftö eller Smögen.   

– Du får se och höra om platser du skulle 
missat om du gav dig ut själv.  Vi har ju hit-
tat ett smultronställe eller två under våra 34 
år som Bohusguider, säger Bertil Jonshamre.  
Han är en av guiderna och ansvarig för Bo-
husresorna.

Temat på turerna är historia, kultur och 
gastronomi.

På kvällarna åker sällskapen tillbaka till 
Ljungskile Kurs och Konferens där det ser-

veras middag med 
v ä s t k u s t t e m a . 
Ibland arrangeras 
det Evert Tau-
be-kväll med tru-
badur och allsång 
efter maten.

Jag lämnar folk-
högskolans kulle 
och beger mig 
upp till Skarsjön. 
Sjön ligger 122 
meter över ha-
vet och här hittar 

man vandringsleder och vacker natur. 

I LJUNGSKILE HAR du också nära till Bredfjället 
med Norra fjällets skidspår. Skogarna är ful-
la av blåbär och säkert ett och annat hemligt 
svampställe. 

– Det finns mycket vackert i Bohuslän 
som lockar människor med reslust, säger 
Bertil Jonshamre.

FEM PLATSER ATT BESÖKA I 
LJUNGSKILE  

• Lyckorna 
• Bredfjället 
• Skarsjön 
• Ulvön 
• Kallbadhuset 

Källa: Ljungskile samhällsförening

LELLE FORSBERG

lelle.jl19@edu.ljungskile.org
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Guiden Bertil Jonshamre visar gästerna kartan runt Åstol. 
Foto: B. Johnsson 

 Från småbåtshamnen ser man Ljungskile tätort och folkhögskolan på kullen.
Foto: Lelle Forsberg 

Pärlan mellan hav och fjäll En resa mot frihet

Världen i vardagsrummet 

Staffan Strive 
Foto: Ingela Strive

Erika Wettre Westdahl  
Foto: Peter Muld

Tre vänner om resan från Syrien. Mahmoud Aldoboush, Zaher Hamadah, Homam Hamadeh.
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I veckan åkte YFK, Yrkesförberedande 
kurs från Ljungskile folkhögskola, på 
skidresa till Ulricehamn. Resan fören-
ade både nytta med nöje och utöver 
skidåkning blev det även ett dopp i 
det blå.

I Ulricehamn ligger Lassalyckans skidsta-
dion. För nästan exakt ett år sedan tampades 
världseliten i skidåkning om pallplatserna i 
dessa spår. I år har YFK varit på stadion och 
skidat.

– Det finns en stor pedagogisk mening 
med denna resa. Deltagarna får en chans att 
utvecklas som grupp och individuellt i en 
ny miljö, säger Pelle Tärnström, lärare på 
YFK. 

Det var en glad och förväntansfull grupp 
som åkte till Ulricehamn och det var en lika 
glad men något tröttare skara som kom till-

baka på onsdagen.
Under de nästan tre 

dagar klassen var i iväg 
hann deltagarna åka 
skidor, bada på Stads-
parksbadet i Borås och 
bo gemensamt. 

PELLE TÄRNSTRÖM SÄGER 
att det var mindre snö 
än tidigare år.

– Äventyrsbadet blev 
lite av en räddning.

En räddning med 
lyckat resultat.

– Jag tyckte vågmaskinen och vatten-
rutschbanan var rolig, säger kursdeltagaren 
Simon Roesler. 

Innan avresan berättade Simon att han åkt 

slalom tidigare och nu har han även gjort sin 
längdskidsdebut.

LELLE FORSBERG
lelle.jl19@edu.ljungskile.org

Mörkret fortsätter att ligga med sin 
tyngd över vårt land och längtan efter 
värme fyller resebolagens kontor. 
Odyssé kollade med de lokala re-
sebyråerna för att få fram de mest 
prisvärda resmålen för nyfikna, fattiga 
studenter.  
På Tickets resebyrå i Göteborg arbetar Eme-
lie Christensson. Hon tipsar om de bästa re-
semålen för studenter med knaper ekonomi. 

Enligt Emelie Christensson är Prag, Polen 
och Riga bra weekendmål för studenter. 

Prag har även prisvärda hotell, sevärdheter 
och shoppingmöjligheter. 

– Jag var själv i Prag för inte så länge se-
dan. Väldigt bra och god mat till bra pris, 
säger Emelie Christensson. 

VID LÄNGRE RESOR rekommenderar hon resmål 
som Thailand och Egypten. 

– Priserna varierar såklart, men just nu 
kan du resa till Egypten för 3 500 kronor 

per person med all inclusive, säger hon. 
Vid närmare efterforskning bör man 

kanske tänka två varv innan man väljer att 
åka till just Egypten. Utrikesdepartementet 
skriver på sin hemsida att oroligheter fö-
rekommer i landet efter omfattande terro-
ristattacker. Demonstrationer ska undvikas, 
sexuella trakasserier förekommer frekvent 
och inga bilder i närheten av militära eller 
polisiära byggnader är tillåtna. I vissa fall 
krävs även speciella säkerhetsåtgärder. 

LINA YMSJÖ JOBBAR som resesäljare på Resia i 
Uddevalla. Hennes bästa tips för studenter 
är att välja stadsresor, kryssningar och att 
boka i tid.

– Sen får man kolla lite utanför boxarna. Åk 
inte dit alla andra åker, boka hellre den näst 
största staden istället för den största, säger hon. 

LINN ÅSROTH
linn.jl19@edu.ljungskile.org

Fredag 17 januari 2020

I en tid präglad av stress har längtan 
efter den inre stillheten växt sig allt 
starkare. Något som yogainstruktören 
Elaine Gustavsson ser som en positiv 
vändning och syftar på begreppet 
“stark inifrån och ut”.
I en liten studio mitt i Ljungskiles hjärta 
ligger Leela Movement. Mot de stora föns-
ter som vetter ut mot en nyöppnade sushi-
restaurangen smattrar det grå januariregnet 
med ilskna tunga droppar. 

GRUNDAREN TILL TRÄNINGSVERKSAMHETEN är 
 Elaine Gustavsson. Hennes  välkomnande 
kommer på utandning och värmen är på-
taglig från de knappa plusgraderna ute. 
Samtalet glider snabbt in på det breda  ämnet 
yoga, det liksom bara kommer. Som en 
snabbt växande våg. 

– Det får mig att sprida energi och om 
det smittar av sig är det bara bra, säger hon. 

FRÅN BÖRJAN VAR Elaine Gustavsson en riktig 
danstjej, det är hon i och för sig fortfarande. 
Intresset började redan när hon blev satt i 
dans som treåring och bodde i Kanada. Vil-
ket den tydliga brytningen vittnar om. När 
hon gick dans på universitetet började hon 
med yoga – mer för att det var sånt man 
gjorde. Och hon hatade det. 

– Man får ge det några gånger, säger hon, 
skrattar och berättar hur hon blivit som 
frälst till slut. 

Yoga är inte bara en träningsform. Det är 
ett sätt att få tid för sig själv och att släppa 
allt runt omkring. Ett yogapass är som en 

resa med sig själv, enligt Elaine Gustavsson.
– Jag är bara din guide. Mattan är din båt 

och det är din egna resa. Många blir frälst i 
resan på mattan, säger hon.

EN MENTAL RESA. Man behöver balans i  livet, 
för allt går upp och ned, förklarar hon. 
 Elaine Gustavsson berättar att man oftast 
samlar på trauman och lidande. Speciellt 
i höfterna. I samband med de övningarna 
är det många som gråter, förklarar hon och 
 berättar att hon själv gråtit flera gånger. 

– Jag brukar kalla det för skräplådan, säger 
hon.

Hon ser det som en naturlig del i livet.  
Att bearbeta och släppa taget. 

Vad är ditt bästa tips för stressade 
studenter?

– Ta tid för dig själv. Kan man inte gå 
på klasser kan man använda appar, för att 
 slappna av och se klarare. Det är viktigt att 
ha styrka för livets längd. Och lev livet, ni 
är unga!

LINN ÅSROTH
linn.jl19@edu.ljungskile.org

Resor för studentplånboken

Januarivädret ökar suget till värmen. 
Foto: Daniel Wiberg 

“Frälst i resan på mattan”

Elaine Gustavsson är grundare till verksamheten Leela Movement. 
Foto: Gabriella Gren

YFK i spåren

Glada miner när klassen ska på skidresa. 
Foto: Janne Axelsson

Odyssés reporter Karl Trogens är den här veckan på Teneriffa.
Han har skickat ett vykort där han berättar om sin resa upp på vulkanen Teide.

Med sina 3 781 meter över havet är Teide 
Spaniens högsta berg, utöver den titeln så 
är berget även mätt till jordens tredje högsta 
vulkan. 

DET EFFEKTIVASTE SÄTTET att ta sig dit är att 
hyra en personbil och åka tidigt på morgo-
nen. De flesta vägarna är väldigt fina och bra 
att köra på men det finns några små genvä-
gar som Google Maps vill att man ska köra 
på. Lyder du Google Maps så kan du hamna 
på en tre meter smal väg i lilla byn Chiguer-
gue och nästan sätta hjärtat i halsgropen av 
rädsla när enorma backar ska bestigas på en 
enkelriktad väg med hyrbilen. 

UTSIKTERNA HÅLLER HÖG klass och man mås-
te nästan nypa sig i armen ibland. Man ser 
stora djupa dalar där lava från vulkanen en 

gång har passerat. 
Trots Teneriffas underbara väder så sjun-

ker temperaturen från 25 grader nere vid 
stranden till nollgradigt uppe på toppen. 

NÄR MAN ÄR framme vid sista parkeringen vid 
Teide Cable Car så parkerar man bilen och 
åker en linbana sista vägen upp. Om det är 
fin utsikt på vägen upp med bilen så är det 
ingenting mot utsikten när man har kom-
mit upp med linbanan. Med lite tur med 
vädret så ser man ut över de andra delarna 
av Kanarieöarna.

FOTO OCH TEXT: KARL TROGENS
karl.jl19@edu.ljungskile.org

Vykort från Teneriffa
5 TIPS TILL TEIDE

1. Ta med dig varma kläder. Planera det 
innan resan.  

2. Högt upp är luften tunn. Ta med 
 något att äta och vatten att fylla på med.

3. Ta gärna med åksjuketabletter då 
många vägar är väldigt slingriga. 

4. Tanka full tank innan du beger dig 
upp med bilen. 

5. Powerbank eller laddare till mobilen. 
Du kommer att vilja fota och filma.

Se fler bilder på 
blogg.ljungskile.org
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Vardagen är den svåraste att anpassa sig till efter en 
långresa. Varje dag är den andra snarlik. Jag går in 
och ut från Ica i snålblåsten och längtar tillbaka till 

dagarna där inköpslistor och kundkorgar inte var en del av 
min vardag. Alla jag möter i dörren lunkar på i samma takt 
som jag själv. Förutom en person, som sitter utanför. 

Vi möts med blicken, hon ser ut att vara lika gammal som 
jag själv och jag undrar hur det kommer sig att hon sitter 
där. Vad kan ha hänt i hennes liv som gör att hon tillbringar 
så mycket tid utanför matbutiken som jag bara vill skynda 
ifrån? När jag undrat över hennes öde varje dag under en 
veckas tid så kommer jag på; just det, vi är människor, vi 
kan kommunicera – jag kan fråga!

Jag köper varsin kaffe åt oss och frågar hur hon mår.

Hon berättar för mig att hon rest hit från Bulgarien till-
sammans med en man som nu lämnat henne ensam kvar. 
Löftet var att hon skulle få jobb i Sverige, men så blev det 
inte. Nu handlar hennes dagar istället om att samla ihop till-
räckligt mycket pengar för att kunna ta sig hem. Mannen 
lämnade en bil kvar, men den är trasig och har istället blivit 
hennes hem.

Jag vill genast hjälpa till, men hon insisterar på att det 
enda hon behöver är en länga småfranska och en tomat. Vad 
annars ska man laga för mat i en bil? Jag vet ju själv. Hen-
nes middag är inte helt olik den jag själv åt när jag reste runt 
och bodde i framsätet på en liten Skoda i Australien. Det 
blev ofta mackor till middag, doppade i en burk hummus 

på sin höjd. Jag sov med ena ögat öppet då det var olagligt 
att övernatta på parkeringsplatser inne i städerna. För mig 
var det självvalt och socialt accepterat att bo i en bil, men 
 samma livsstil gör kvinnan utanför Ica till ett socialt pro-
blem.

Vi båda har rest till ett annat land för att leta efter lyckan, 
se om den är större någon annanstans. Vi jagar självständig-
heten med start från varsitt håll och nu har vi krockat på 
mitten. Och här någonstans möts vi i erfarenheterna av en 
enkelhet som gav mig frihet. Samma enkelhet hon lever i 
för att hon har förlorat den. Jag levde för dagen – medan 
hon snarare verkar försöka överleva den.

Visst saknar jag frihetskänslan det gav 
mig att bo i en bil. Men jag uppskattar 
också att gå in och ut från Ica varje dag, 
istället för att vara den som sitter utan-
för. Och jag inser att det är med det pri-
vilegiet som den verkliga friheten kan 
nås.

Krönika: (Över)leva för dagen

ELIN STADENBERG
elin.jl19@edu.ljungskile.org

Cyklop För den absolut bästa Tinderbilden är cyklop ett måste!

Blomma  
 Vem har ens en sån här liggandes?

Hörlurar 
När du bara är så galet trött på den snarkande snubben i sätet bredvid. 

Kikare “Älskling, jag tror grannarna 
kanske inte var syskon ändå”. 

Flipflops För det finns alltid den 

 personen som kör sina hikes i flipflops. 

Solglajjor Har ni någonsin glömt 

solisarna efter en hård utekväll på 

Rhodos bargata? Rekommenderas 

inte. 

Pass  

Glömt passet? Då kan du ju alltid åka till 

Kiruna, längre än så kommer du inte.Re
svä

ska
n

LINN ÅSROTH
linn.jl19@edu.ljungskile.org
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