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Intro

Ordet resa har olika betydelse för 
varje person som hör det. Vissa 
får en bild av en varm strand i 
Thailand, andra får en bild av 

bungyjump på Nya Zealand. Och visst är 
det underbart att upptäcka nya platser och 
nya kulturer. Men resor behöver inte enbart 
vara fysiska. Jag tror att de viktigaste resorna 
i ens liv är de känslomässiga resor som alla 
går igenom. För oavsett vem du är har du 
på ett eller annat sätt varit med om en resa. 
Det kan vara allt från att växa upp, första 
gången du blev kär, den första gången något 
riktigt hemskt hände dig, eller när du såg 
din favoritfilm för första gången och den 
tog dig till platser som du aldrig sett förr. 

Det är de upplevelserna som formar oss till 
de personerna vi är idag och de är i allra 
högsta grad resor.

Ska man vara ärlig så är egentligen hela 
livet en resa, från ditt första andetag till ditt 
sista och varje dag är ett steg närmare slut-
destinationen. Nu förväntar ni er säkert att 
det kommer komma några härliga ord om 
vikten av att fånga dagen och så vidare, men 
nej. Lev era liv precis som ni vill, ha kul, ha 
tråkigt, åk ut på äventyr eller slösa bort en 
vecka med en halvkass serie på Netflix. Jag 
bryr mig faktiskt inte. Oavsett vad ni väljer 
kommer vi alla att nå vår slutdestination till 

slut och alla våra resor kommer att ha varit 
unika, vilket jag personligen tycker är gan-
ska vackert. 

Som ni säkert har förstått så handlar den 
här tidningen just om resor i alla dess for-
mer och förhoppningsvis kommer den att 
berika era resor på något sätt, både fysiska 
och ickefysiska.  Läs och njut. eller inte. Som 
sagt, ni gör precis som ni vill.

Nyhetschef
ALEXANDER GUSTAFSSON

alexander.jl18@edu.ljungskile.org

Att börja träna kan vara en resa på 
många olika sätt. Styrka, att må bättre 
eller bli starkare i dig själv. För många 
kan resan börja att gå in i kroppen och 
göra en mental resa. Mikaela Dahlöf 
började sin resa på isen och jobbar 
som gruppinstruktör sedan 2014.  

På gymmet är det många människor som trä-
nar, vikter som klingar och flåsande människor. 
Mikaela  Dahlöf har svarta tränings kläder 
och är lite svettig. Hon har värmt upp inn-
an det är dags för hennes gruppträningspass. 
Hon arbetar till vardags med ekonomi på 
ett kontor och vid  sidan om är det träning 
som hjälper till att  stimulera kropp och själ. 
Hennes intresse för träning började när hon 
började i konst åkning. Efter att hon slutade 
gick träning över till andra träningsformer 
som styrka och bodybalance. Hon började 
jobba som gruppträningsinstruktör 2010 och 
håller i olika gruppträningspass och body-
balance. In tresset för bodybalance och yoga 
började runt 2014 och hon utbildade sig till 

 instruktör 2015. 
Kroppen mår bra av rörelse och  kondition. 

Kroppen får energi och blir starkare. 
– Min kropp mår bäst när den får träna. 

Vilket gör att jag orkar mer, säger Mikaela 
Dahlöf.  

När hon kör bodybalance känner hon ett 
inre lugn.

– Jag känner mig lycklig i själen. Man 
känner sig glad och tacksam. Alla bör köra 
bodybalance, säger hon.

EFTER ETT PASS kan du som deltagare känna 
glädje och harmoni. Mikaela Dahlöf tränar 
inte så mycket balance privat utan föredrar 
att träna i grupp. På måndagar håller hon i 
ett sådant pass. 

– Även om du som deltagare kan, så kan-
ske inte du vill, utmana dig, säger hon.

Det finns många träningspass som går ut 
på att utmana sig. På balance kan du ock-
så utmana dig, men det är inget krav, utan 
man gör det som känns bra i kroppen. Det 
handlar om att man varit med och gjort det 
man vill.

– Det är glädjen i första hand, säger hon. 
Träning har positiva effekter som att minska 
stress och öka den mentala närvaron. Du blir 
piggare och träningen kan minska risk för 
sjukdomar. Sömnen förbättras, du känner 
dig starkare fysiskt och orkar mer av dagen. 
Din kropp blir mer rörlig och du får bättre 
balans, enligt Mikaela Dahlöf. 

BODYBALANCE ÄR EN blandad träningsform 
med mix av Yoga, Tai Chi och Pilates. Med 
denna träningsform blir du smidigare, lug-
nare och starkare. Fokuset ligger på att an-
das och att stretcha ut kroppen och olika 
 styrkeövningar från Yoga och Pilates. 

ELIN JOHANSSON
elin.jl18@edu.ljungskile.org

Från isen till gymmet

Mikaela Dahlöf är gruppträningsinstruktör och tar med sig sina kunskaper från konståkningen in till gymmet.                             Foto: Elin Johansson  

Religiösa mål
1. Wat Phra Kaew, Thailand
Wat Phra Kaew är hem för Emerald Budd-
ha. Buddhisttemplet består av flera bygg-
nader men hjärtat är den centrala del som 
rymmer den berömda statyn”smaragdbudd-
han”. Den får bara röras av Thailands kung.  

2. Mecka, Saudiarabien
Mecka är den heligaste platsen i den 
islamiska världen. Där finns bland annat 
templet Kaba. Varje år samlas omkring två 
miljoner muslimer under den så kallade 
pilgrimsmånaden, Hajj. 

3. Klagomuren, Jerusalem, Israel
Klagomuren eller Västmuren som den ock-
så kallas är judarna heligaste plats. Muren är 
det enda som återstår av det andra templet 
i Jerusalem som rasats under det första ju-
disk-romerska kriget. 

4. Sankt Peterskyrkan, Vatikanstaten
Peterskyrkan är en av de mest besökta 
platserna i världen. Aposteln Petrus ligger 
begravd här och det är efter honom som 
kyrkan har fått sitt namn. Det ska även fin-
nas en del av Kristi kors som är bevarat i 
kyrkan. 

5. Varanasi, Indien
Hinduernas heligaste stad är en av världens 
äldsta ännu bebodda städer och beräknas 
vara minst tretusen år gammal. Miljontals 
hinduer vallfärdar hit varje år för att bada i 
floden Ganges och därmed renas från synd. 

Källor:  Världskulturmuseerna och Expressen.
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Med sjutton allsvenska matcher och 
en rad ungdomslandskamper på 
meritlistan kommer Ljungskile SK:s 
senaste nyförvärv in med en stor tro 
på både sig själv och på laget. 
– Jag tror verkligen på att vi kom-
mer att gå upp i år, säger Johan 
 Brannefalk. 

Han växte upp i Malmö och fotbollskarri-
ären började redan i 4-årsåldern i den lilla 
klubben Kvarnby IK där han blev kvar till 
han var 11 år. Då väntade en ny utmaning. 

– Ja, då gick jag till Malmö FF och där 
spelade jag framförallt för ungdomslagen 
men jag gjorde också några träningsmatcher 
med klubbens A-lag, säger Johan  Brannefalk. 

VISTELSEN I MALMÖ FF tog slut under somma-
ren 2016 då han tog steget till Trelleborgs FF. 
I Trelleborg blev det spel i Superettan under 
de två första säsongerna men under det se-
naste året har han spelat på den högsta nivån 
i Sverige, Allsvenskan. En erfarenhet som han 
tar med sig vidare i  karriären eftersom han 
känner att han verkligen  håller för att spela 

på den nivån. 
För två veckor sedan blev det alltså klart 

att nästa destination för Johan Brannefalk är 
Ljungskile och därmed spel i Division 1.

DET FANNS ANBUD från klubbar högre upp i 
seriesystemet men att en viss Jörgen Wå-
lemark övertygade honom att LSK var rätt 
steg att ta. 
– Jag har haft kontakt med Jörgen innan 
han blev tränare för LSK och det han sagt 
till mig har låtit väldigt intressant. Dessutom 
har han bra koll på mig som spelare och vet 
hur han vill använda mig. 

MÅNGA HADE SETT på flytten från Allsvenskan 
till Division 1 som ett steg neråt vilket det i 
många fall också är men Brannefalk berättar 
att han tror att den här flytten är bra för hans 
utveckling. Han har ofta använts på fel posi-
tion, som ytterback, i Trelleborg. Vilket han 
tror kan ha hindrat hans utveckling men nu 
vid 21 års ålder är han redo att blomma ut 
på riktigt på plan.
– Mitt mål har alltid varit att kunna leva på 
min fotboll och det har jag lyckats med än 
så länge. Men det är klart att man siktar på 

att etablera sig i Allsvenskan och sedan vida-
re ut i Europa, säger han.

OCH PÅ TAL om att ta sig ut i Europa så finns 
det en destination som lockar mer än något 
annat.
– England och Premier League. Jag har alltid 
drömt om att spela för Manchester United.
Såklart mer när jag var yngre men drömmen 
lever fortfarande, säger Johan Brannefalk.

FAKTA

Om Johan Brannefalk
Ålder: 21

Familj: Mamma, Pappa och lillebror

Bor: Ljungskile och Malmö

Intressen: Fotboll, tv-spel, resa

Favoritspelare: Paul Pogba

MARCUS ERIKSSON
marcus.jl18@edu.ljungskile.org

Från Allsvenskan till LSK

Johan Brannefalk är ny spelare i LSK.                                                                                                                                                                                       Foto: Pressbild                                                                                                        
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I många städer  har sportlovet redan 
börjat. Och många väljer att åka till 
olika delar av världen för att åka 
skidor eller ägna sig åt andra sorters 
aktiviteter. Men varifrån kommer 
begreppet sportlov? På Väg har gjort 
en historisk resa och pratat med en 
etnolog.

Först och främst har sportlovet sitt  ursprung 
i något som kallades för kokslov.

 – Kokslov hänger ihop med andra 
världskriget. Då var man tvungen att spara 
på ved och koks under en vecka, framför allt 
koks som var en importvara som blev svå-
rare att få tag i, säger Jonas Engman som är 
etnolog på Nordiska museet i Stockholm. 
 

I och med detta spred sig ordet  kokslovet 
som ett namn på den nya lediga  veckan 
 under vintern. Koks är stenkol som  förr 

användes för uppvärmning. 
– Idag är det “big no no” och får inte 

användas på grund av klimatet, men det 
användes flitigt fram till 60, 70-talet, säger 
Jonas Engman.

Under kokslovet skulle eleverna lära sig 
så kallad vapenexercis, alltså att marschera 
och öva sig i militär disciplin. 

LOVET SOM FENOMEN uppstod först och 
främst i  storstäderna och spred sig  vidare 
till landsbygden. Det var först i slutet av 
40- ta   let som lovet fick genomslag i hela 
landet.Vid den tiden brottades Sverige 
med misär, sjukdom och svält. Det fanns 
 också en oro som var kopplad till lovet, i 
och med att myndigheterna oroade sig för 
om  eleverna skulle få mat när de inte var 
i skolan.

ANLEDNINGEN TILL ATT man bytte namn till 
sportlov har sin grund i att Idrotts- och 
 friluftsföreningar skapade ett program för 
att  inspirera de  lediga skoleleverna.  

Nuförtiden är det  kommunerna som er-
bjuder  sportlovsaktiviteter och det brukar 
inte ha med vintersport att göra. Sportlovs-
veckan brukar infalla  mellan vecka sju och   
tio. Den vanligaste sportlovsveckan är vecka 
åtta.

SARAH HOLMQVIST
sarah.jl18@edu.ljungskile.org

Så blev kokslov 
dagens sportlov

                                                Foto: Sarah Holmqvist

                    Jonas Engman,  Etnolog

Sportlovet är ett tillfälle för skollediga att aktivera sig.
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Nyheter i 
 korthet 
S-topp petad av sina   egna 
 parti kollegor 
Ann-Sofie Hermansson (S), som är gruppledare för 
Socialdemokraterna i Göteborg, avsattes i veckan 
efter ett extrainsatt möte. Dålig arbetsmiljö 
sägs vara en av anledningarna till att gruppen inte 
längre har förtroende för Hermansson. 
Andra anledningar bakom beslutet sägs vara 
utebliven viktig information och att hon har styrt 
gruppen med järnhand. I en intervju 
med Sveriges Radio berättar Ann-Sofie 
Hermansson att hon inte håller med och att  
beslutet känns stressat och desperat

Kommunen kontrollerar 
kläder i Uddevalla 
På fredagen kommer representanter från  
kommunen att gå runt i butiker i Uddevalla för att 
kontrollera om varor innehåller farliga och  
onödiga ämnen. Detta uppges ett pressmeddelande 
på kommunens hemsida. Det gäller främst  
träningskläder. De kan vara behandlade med anti-
bakteriella ämnen, så kallade biocider, som tar bort 
dålig lukt. Kontrollen görs för att se om företagen 
sköter märkningen på rätt sätt, men också för att 
sprida vidare kunskapen till företagen. Många varor 
kan innehålla farliga ämnen utan att det fyller 
någon funktion för varan. Inom EU är det krav 
på att kläderna inte innehåller farliga eller skadliga 
ämnen. 

Läge att vara utomhus  
under lovet 
Nästa vecka är det dags för sportlov i Ljungskile. 
Någon snö lär det inte bli, men sportlovsfirarna 
kan ändå planera in utomhusaktiviteter. Det ser 
nämligen ut att bli uppehållsväder under större 
delen av veckan. Bara under tisdagen väntas regn 
och då ser det även ut att bli blåsigare. På torsdagen 
ser det ut att bli strålande sol. Temperaturen väntas 
ligga på 6 till 7 plusgrader, enligt SMHI.

Klart med placering för 
nytt badhus  
Efter många turer kring badhusfrågan i 
Uddevalla är beslutet nu fattat. På onsdags-
kvällen röstades det med majoritet nej till 
 Rimnersvallen som ny plats för ett badhus.

– Nu är beslutet fast att man ska bygga där det 
nuvarande ligger, säger Elving Andersson ( C ), 
ordförande i kommunfullmäktige, till P4 Väst.

Han berättar att han inte är förvånad över hur 
det blev. Det var väntat, men han är ändå inte helt 
nöjd. 

Alliansen ville ha en annan placering. Men 
rösterna räckte inte till. 

Han berättar också att alla vill ha ett badhus 
men att placeringen har varit i diskussion. Men 
nu har nyvalda kommunfullmäktige satt ner foten.

Den började i Syrien 2011, 
Mohammad Hadids resa.  
Han  härstammar från  Palestina, har 
vuxit upp i Damaskus och bor nu i 
Ljungskile. Men vägen hit var långt 
ifrån spikrak.

Han smuttar på blåbärsteet. Ingen  skulle 
väl kunna tro att den unge man som  sitter 
uppkrupen i soffan för några år sedan var en 
väldigt aggressiv tonåring. Men så var det. 
Redan tidigt i livet upplevde  Mohammad 
Hadid spänningar mellan olika människor. 
Samhället han levde i var präglat av 

 spänningar, inte minst mellan olika  religiösa 
grupper. Dessutom skildes hans föräldrar 
när han var liten, något som var ovanligt i 
det syriska samhället. Efter det flyttade han 
runt mellan olika släktingar. Detta tror han 
har påverkat honom.

Han kände sig inte alltid välkommen hos 
sina släktingar, vilket fick frustrationen att 
växa inom honom.

– Det var lite otryggt för mig att jag inte 
bodde hos mina föräldrar. Jag kände mig lite 
utsatt. Jag ville hävda mig själv, säger han.

2011 BRÖT REVOLUTIONEN UT. Mohammad  
Hadid engagerade sig i kampen för frihet, 

men kampen blev snart alltför våldsam. 
 Flera av hans vänner blev dödade och våldet 
fick honom att fly till Egypten. Där bodde 
han i ett och ett halvt år och hamnade i 
en existentiell kris. Bland annat den stora 
mängd våld han hade bevittnat fick honom 
att ifrågasätta allt han hade trott på. 

I EGYPTEN FICK HAN inget  uppehållstillstånd 
och han beslöt sig för att ge sig av däri-
från. Under en veckas tid befann han sig på 
Medelhavet.

– Det var en väldigt sliten båt där det 
fanns 150 personer, säger han. 

Från flyktingläger till 

Båten höll på att gå sönder. Under en 
skräcknatt klamrade en flera år äldre man sig 
fast vid honom för att söka trygghet.

MEN RÄDDNINGEN KOM till sist för dem 
alla. Efter att ha kommit iland kunde  
Mohammad Hadid ta sig till Sverige.  
Här väntade nya utmaningar, som att  
integreras i samhället. Men integratio-
nen var ändå inte den största utmaningen.  
Det svåraste var att bära och bearbeta de 
minnen han bar med sig. Nu är hans mål 
att utbilda sig till  psykolog för att kunna 
hjälpa andra som har det svårt. Resan från 
 flyktinglägret i Syrien till  Ljungskile folk-

Mohammad Hadid studerar nu på Ljungskile folkhögskola, men hans resa hit från Damaskus var strapatsrik. Foto: Frida Andersson

högskola har varit lång och strapatsrik.  
Mohammad  Hadid har  naturligtvis genom-
gått en hel del  förändringar. Han har till 
exempel inte längre problem med aggressi-
oner. Sedan har en sak till förändrats.

– Jag hade långt hår. Räknas det? säger 
han och skrattar.

FRIDA ANDERSSON 
frida.jl18edu.ljungskile.org

folkhögskola
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Se webb-tv på blogg.ljungskile.org

Boka inte flera säten i rad 
Om ni är två personer som ska resa med 
flyget; boka det innersta och det yttersta 
sätet. Risken att någon bokar mittenplatsen 
är mycket liten. På så sätt får ni en extra 
plats. 

 

Kolla på film i mobilen
Lägg mobilen i en genomskinlig påse och 
fäst påsen på stolsryggen framför.  
Fria  händer och skönare för nacken. 

 

Ta med snacks  
Oavsett om du ska på långresa eller bara 
åka en kort stund, kan det vara bra att ha 
med något mellanmål.  
Nötter eller frukt är lätt att ta med sig och 
billigare än att köpa ombord.

Rör på dig innan avresa
Packa klart några timmar innan avresa. 
Så hinner du ta en promenad innan  resan 
 eftersom du kommer sitta still i några 
 timmar.  Att ta en promenaden är skönt 
och kan även få dig att bli avslappnad.

ELIN JOHANSSON
elin.jl18@edu.ljungskile.org

Tips på resan
KRÖNIKA ”Rösten ekar plågsamt 
morgonpigg genom spårvagnen. Vi 
närmar oss den sjätte hållplatsen på 
linjen, men det är först nu föraren bör-
jar ropa ut hållplatserna. Tidigare har 
det knappast behövts. De flesta som 
åker mellan Varmfrontsgatan och Vår-
väderstorget på mornarna befinner sig 
på mammas gata.

Det är juni och solen ler sitt allra var-
maste leende mot Biskopsgården. En dag 
som denna borde det vara förbjudet att 
jobba. Vi borde gå av spårvagnen och  
promenera några hundra meter åt höger 
mot Svarte mosse. Men laborare necesse est, 
det är nödvändigt att arbeta.

“Den röde vagnen”, kallas den. En 
vit femma på röd botten och därunder 
fyra bokstäver i neongult: Torp. Femman 
har lämnat betongklossarna bakom sig och  
närmar sig stan. I Brunnsparken går de  
flesta som har åkt med från Biskopsgården 
av, men nästan lika många nya resenärer  
kliver på. Vimmel och morgonstress, en all-
deles typisk göteborgsmorgon. Det är först 
vid sankt Siegfrieds plan saker och ting bör-
jar förändras.

Kanske är det jag som inbillar mig, 
men jag tycker att mycket ser annorlun-
da ut nu jämfört med när jag steg på spår 
vagnen. Joggingbyxorna har blivit färre och  
kostymerna fler, sorlet har tonats ned och 
arkitekturen ser minst sagt annorlunda ut. Vi 

befinner oss i Örgryte. För runt 25 minuter 
sedan lämnade femmans spårvagn Hisingens 
miljonprogrambyggnation och nu har den 
hunnit fram till ett av stadens mest välbär-
gade områden. Junisolen ler här också, men 
på något sätt verkar inte leendet lika varmt.

Året är 2007 och min väg till sommar-
jobbet är något av en klassresa. Jag åker från 
nedgångna betonghus till flådiga villor, från 
tjatter grannar emellan till ensamt stirrande 
genom spårvagnsfönstret. Efter arbetsdagens 
slut ska jag göra samma resa fast i omvänd 
riktning. Då ska jag åka hem.

FRIDA ANDERSSON 
frida.jl18edu.ljungskile.org

Mohamed Badawi, studerande
- Jag bor i Strömstad så jag tar tåget, 
det tar en timme och tjugo minuter. 
Det är väldigt enkelt och smidigt 
men det negativa är att det är gamla 
tåg och de är inte så trevliga.

Caroline Karlsson, studerande
- Jag går eller cyklar. 
Det positiva är att det går snabbt 
men det negativa är att det kan bli 
kallt.

Mahmoud Aldoboush, stude-
rande 
- Jag åker buss och tåg. 
Det som är bra är att det inte tar 
lång tid men det som är mindre bra 
är att jag måste byta.

Dagens fråga: Hur tar du dig till skolan?

AMANDA ALWAN
amanda.jl18@edu.ljungskile.org

”Godmorgon! Nästa Vårväderstorget!”


