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Max Hobstigs sammanfattning av besöket på Kolmården 
 

Möte med Kolmårdens vargar: 

 

 

Dagen började tidigt. Vi hade bestämt möte klockan 7:oo vid ICA i Skarpnäck. Jag 
hade dock lovat Ville och Pablo att komma hem och hämta dem. Halv sju knackade 
jag på hos Ville. Han var nästan klar. Därefter åkte vi två till Pablo som var klar och 
väntade på oss. Prick sju åkte vi. Alla fem ungdomar, Ville, Pablo, Jaime, Kenta och 
Lina satt i bilen tillsammans med Camilla och Helene. Vid Nyköpingsbro tog vi en 
halvtimmes rök- och matrast. Det var dåligt väder, så vi tog det väldigt lugnt ner mot 
Kolmården. 
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Efter en del strul vid huvudentrén till Kolmården kom en grönklädd herre och lotsade 
i konvoj till det stora varghägnet. Bakom det höga stängslet syntes ett par vargar stir-
rande på oss. 

Efter att ha berättat lite om hur man uppför sig mot vargar förde den grönklädda 
mannen oss in genom en väldig dörrsluss. Helt utlämnade stod vi nästan skräck-
slagna och tittade på de två vargarna som nu helt plötsligt hade blivit till fyra väldiga 
hannar. En rangstrid mellan ledarvargen och en av de andra hade utspelats några da-
gar innan, vilket inte gjorde oss mer modiga än snöbollar i helvetet. 

Vi gick längre in i hägnet. Så med ens kom en väldig varg emot oss. ”Sitt ner” kom-
menderade den grönklädda. När vi så satt där i blötsnön kom ännu en varg till mot 
oss. Ulven tog sikte på Pablo som stirrade rakt ner i snön. ”Puss på dig grabben” 
tycktes vargen mena när den helt utan förvarning började slicka Pablo i örat. 

Den grönklädda mannen förklarade hela tiden hur vi skulle uppföra oss och ingav oss 
mod. Efter en stund kom ännu en varg fram och nosade. Några fick slickningar på 
munnen och näsan. Själv fick jag en hårdhänt slick-nafs i näsan. Jag trodde att döden 
stod och väntade. Ett hugg och skallen min hade spruckit. Alla fick tillfälle att ”klappa 
en varg”. 

Efter en stund gick vi vidare djupare in i hägnet. Vargarna följde oss på avstånd. När 
vi kom in mellan tre bergknallar var vargarna borta en stund för att sedan visa sig en 
och en runt omkring oss. En framför oss och de andra på bergknallarna. Det var som 
på film. Ingen var Kaxig. Alla insåg att vi måste bete oss på vargarna villkor. Det hade 
ju varit ett par incidenter tidigare. Vargarna hade skrämt skiten ur en anställd zoolog. 
En annan anställd hade blivit utkörd av mullrande vargkäftar och förstått att han inte 
var välkommen åter. 

Camilla fotograferade. Tog en rulle så att alla skall kunna få ett minne. När vi fort-
satte vår väg genom hägnet följde oss vargarna hela tiden. Ett par nära och ett par på 
avstånd. De höll hela tiden koll på oss. Just den här dan var de särskilt hungriga. Till 
kvällsmål skulle de få dela på ett rådjur. 

Efteråt pratade Lina (13 år) och jag om pojkarna. ”Du ser Lina” sade jag ”grabbarna är 
ju väldigt kaxiga därhemma i Skarpnäck. Men du såg ju. Därinne bland vargarna var 
de inte så förbannat tuffa.” Lina tittade på mig med sina rådjursögon och svarade: 
”Näe, det var dom inte. Dom var lika rädda som jag var.” 

 

Möte med ormar: 

Efter varghägnet var vi alldeles genomfrusna och sko- och byxblöta. Vi besökte då 
värmen tillsammans med alligatorer, ormar och rockor. Det var en konstgjord djung-
eln med tropiska djurarter. Camilla fixade tillstånd att hälsa på en orm. Hos vissa 
deltagare fanns en rädsla att ens gå nära odjuret. Men till sist efter en liten stund 
hade Camilla fotograferat samtliga med ormen hängande runt hals och armar. Vi 
vandrade runt och hittade rockor i en basäng. Om man ville och tordes fick man 
”klappa” dem. Lina tog av sig i bara T-tröjjan och stoppade ner båda armarna och fick 
efter en stund napp och kunde ”klappa” en rocka. Jag tror att Lina avdramatiserade 
faran för pojkarna. för snart stod alla och ville ”klappa” en rocka. Själv blev jag trött 
och gick bort med en stol och tittade på Haj-TV. 
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Haj-TV är ett jättestort hajakvarium, 3 ggr 5 meter. Bakom glaset simmade två väl-
diga hajar. Det var rofullt att se bestarna makligt simma runt och bakom ryggen höra 
ungdomarnas glad utrop när de fick kontakt med sina rockor. 

 

Helhetsblick: 

Vi har tillsammans åkt långt i en minibuss. Vi har suttit trångt och varit nära var-
andra. Vi har alla upplevt samma rädsla i varghägnet. ”Jag var skiträdd” sa Pablo. Vi 
har, vuxna och ungdomar varit på ett äventyr där spänning, rädsla och upplevelser 
vävts samman. Ville, som var den mest rädda vågade till sist ta kontakt med den för-
färliga ormen och var oerhört uppspelt när rockorna smekte hans händer. Lilla Lina, 
tyst och blyg, var den som enligt mig var den som bröt isen och visade pojkarna att 
livet inte är så farligt. Hon var lika rädd som vi andra för vargarna, men hon vågade 
klappa. Hon var den som fick två ormrädda pojkar att våga ta i en orm och hänga den 
runt halsen. 

När tropikäventyret nästan var slut så frågade Jaime om jag kunde låna honom lite 
pengar eftersom han ville köpa ett kramdjur (hund). Jag blev så förvånad att jag sa 
till honom att välja ut ett djur så kunde jag betala. Då ville Kenta också ha ett (hund), 
och Ville (hund) och Lina (säl). Pablo ville ha en liten prydnadskniv med Kolmårds-
emblem på. Tänka sig, kramdjur till busgrabbar. 

Efter Kolmården åkte vi till ett McDonalds och köpte hamburgare. Vi vuxna bjöd. När 
alla var mätta och belåtna startade hemfärden. Under resan var stämningen väldigt 
varm. Vi löste värlsproblemen tillsammans. Pablo samtalade bland annat om sina 
kärleksbekymmer med Camilla. ”Det var så häftigt att vara borta från Skarpnäck, det 
är första gången” (sa Pablo) Ville höll sitt kramdjur i famnen och Kenta käkade upp 
alla kanelbullar. 

 

Betraktelse: 

Jag är så tagen av dagens äventyr att jag har svårt att formulera mina upplevelse. 
Camilla och Helene får väl fylla i där jag saknar ord. Dagen har varit så positiv och 
givit oss en upplevelse tillsammans som få kan bräcka. Vi var ensamma på hela Kol-
mården. Tillsammans gick vi in till fyra väldiga vargar fast vi alla var så rädda att vi 
höll på att stelna och fick uppleva något som inte kan klädas i ord. Kanske kan man 
tillyxat tala om trygghet, förtroende och kamratskap över generationsgränserna. Hur 
man än utformar orden, så kommer jag alltid att komma i håg den dagen då jag fick 
möta vargarna och jag kommer aldrig att glömma vilka som var med. 

 
Max Hobstig 
Projektansvarig 
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Camilla Magnäs sammanfattning av hundprojektet 

Jaime är den glada utåtriktade i gruppen. Han tar för sig av livet och är uppriktigt 
intresserad av kursen, vill verkligen lära sig. Har kommit i stort sett på nästan 
alla träffar, har giltiga själ till de ggr han ej varit med. En mycket härlig grabb. 

Kenta är trygg och lugn, lyssnar noga när man pratar, har också ett stort intresse för 
kursen och dess innehåll. Är liksom Jaime utåtriktad och glad, vet vad han vill 
och kommer gärna och pratar och frågar. Inga problem med honom inte. Har 
endast uteblivit 2 ggr från kursen och det på grund av skolan. 

Ville är tystlåten och dämpad, ser ofta ledsen ut. V är svår att få kontakt med han 
sluter sig som en mussla och det här avspeglar sig på hunden som ibland är 
rädd för V. Det går inte att säga till honom att han gjort fel med hunden utan 
istället tala om vad han gör som är rätt. V behöver få höra ofta och mycket om 
hur duktig han är. Han är en liten, liten osäker och otrygg grabb som behöver 
få trygghet och växa. Han har trots det gjort stora framsteg och är jätte duktig. 
Vill också lära sig men tror inte på sig själv och att han ska klara det. Har väl 
med tidens gång börjat upptäcka att han faktiskt klarar sig lika bra som resten 
av gruppen. Har faktiskt skött närvaron med glans, har fått skicka Jaime att 
hämta honom ett par ggr, men annars inga problem. 

Pablo är den tuffa lite stökiga okoncentrerade, den som skiter i allt och tycker han 
klarar sig bra ändå. Med lite envishet och ställda ultimatum från vår sida plus 
ett par hembesök har gjort att närvaron sköts mycket bättre. Jag har träffat 
honom utanför den andra kursen för att det är lättare att nå honom när det 
bara är vi. P har svårt för att samla ihop sig och höra vad man säger. Jag kän-
ner dock att vi har fått en bättre kontakt nu och P har börjat skärpa sig och 
lyssna. Bryr sig inte om vad andra tycker eller tänker om det inte skulle vara 
någon som för P skulle vara en viktig person, någon som fått komma hans 
hjärta nära, en riktig vän. Närvaron har det varit lite si och så med men det har 
blivit mycket bättre. 

Lina finns det inte så mycket att säga om, hon är en vanlig skoltjej som sköter det 
hon ska, är duktig, trevlig och har lätt för att ta kontakt och prata. Har varit bra 
för grabbarna att ha haft en tjej med. En som dessutom inte är det minsta 
märkvärdig eller tuff utan trygg, framåt och vågar. Hon har väl blivit en ma-
scot. 

Min personliga åsikt om hur kursen varit är svår att få ner på papper. Men jag ska 
göra ett försök. Mitt hjärta klappar varmt för dessa barn, och jag tror att dom tycker 
att jag är rätt okey. Det har varit några fantastiskt roliga månader mycket arbete har 
det varit även på det känslomässiga planet. Det har gällt att hitta nyckeln till varje 
enskild person, främst då till Ville och Pablo. Jag tyckte vi hade kommit varandra re-
lativt nära innan Kolmården besöket, men den sista lilla biten till pusslet fattades. 
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Vi hittade den på Kolmården: 

 

Vilken dag, det tyckte alla. Det går inte att sätta ord på mina känslor, att se alla så 
lyckliga. Det fanns en värme en känsla av tillit och förtroende mellan alla, vi var inte 
längre en grupp vi var ett, allas själar och känslor blottades och ingen tyckte längre 
det var jobbigt. Pablo pratade kärleksproblem och ville sitta nära. (hans mamma sä-
ger att han aldrig pratar med någon) 

Ville som aldrig visat några direkta känslor strålade av lycka, det fullkomligt bubblade 
känslor om ungen. Alla var saliga och dagen var perfekt, närmare varann en så här 
kan man inte komma. 

 
Camilla Magnäs 
Projektledare 


