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17 maj
I dag har Rebecka och Ruben 
namnsdag. Rebecka är hebreiskt 
och lär betyda ”den feta” eller 
”kviga”. Att vara smal är ingen 
fördel där mattillgången är osä-
ker. Därför kan det ha varit fint 
att heta ”den feta” under biblisk 
tid. Omkring 30 800 bär namnet 
och cirka 19 000 kallas så el-
ler har det 
som första 
förnamn. På 
bilden skå-
despelaren 
Rebecka 
Hemse. 
Ruben har 
hebreiskt ursprung och betyder 
troligen ”son” eller ”se min son”. 
Föregångaren till Ruben, Reuben, 
kan tolkas som ”förnyaren”. Cirka 
4 200 svenskar bär namnet, om-
kring 2 000 har det som tilltals-
namn eller första förnamn.

Bemärkelsedagen
I dag firas Norges nationaldag 
då norrmännen får utlopp för 
den nationalistiska yra som vi 
svenskar ännu inte uppnått på 
vår dag. Det som firas är att 
norska stortinget antog Norges 
grundlag 17 maj 1814.

det hände då
* För 15 år sedan, 2001, invig-
des den stora boutställningen 
Bo01 i Malmö av kung Carl XVI 
Gustaf. Bomässan hade förlagts 
till ett slitet industriområde intill 
Kockums gamla varvsområde 
vid Öresund som fick en dyrbar 
ansiktslyftning med nyskapande 
bostäder.
* För 20 år sedan, 1996, kom 
Nalle till Stockholm. En björn 
traskade överraskade omkring  
i Bålstatrakten nordväst om 
Stockholm. Det visade sig att 
björnen åter etablerat sig i de 
svenska skogarna.
* För 125 år sedan, 1891, kas-
tade de svenska Socialdemokra-
terna ut anarkisterna ur partiet 
vid sin andra kongress. Anarkis-
terna var otåliga och betecknade 
parlamentarismen som humbug 
och kampen för allmän rösträtt 
meningslös. I stället skulle arbe-
tarna gå till direkt aktion, även 
med våld. Med utmönstringen av 
anarkisterna fastslogs att Soci-
aldemokraterna skulle vara ett 
reformistiskt massparti.

Födelsedagen

* För 39 år sedan, 1977, föddes 
skidåkaren Anders Södergren. 
Han har i åratal tillhört världseli-
ten, speciellt på långa distanser. 
Främsta meriten är OS-guldet  
i stafett i Vancouver 2010. Han 
har även VM-silver på femmilen 
från 2003, VM-silver i skiathlon 
2009 och flera stafettmedaljer 
i OS och VM. Dessutom har han 
vunnit den traditionstyngda fem-
milen i Holmenkollen två gånger, 
2006 och 2008.
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Det är måndag eftermiddag och 
Hans Johansson sitter framför sitt 
staffli i ABF:s lokaler på Järntorget. 
Vid sidan av sig har han en uppfälld 
penselväska och ett bakplåtspapper 
som tjänar som palett. Färgerna är 
dova; ockra, umbra och terra di 
sienna. Penseln han målar med är 
av mårdhår. På staffliet hänger ett 

foto av Olivier van Deurens ”Den 
unge astronomen”; en tavla som 
Hans hållit på att kopiera i snart 
tre månader.

– Renässansmåleriet är kom-
plext. Om jag inte skaffat så många 
grejor hade jag kanske gett upp ti-
digare, säger han. 

Det är först på senare år som Hans 

börjat kalla sig konstnär. Som ung 
hade han tänkt bli kemiingenjör 
och valde därför tekniska gymna-
siet. Men efter trean gjorde han 
lumpen och var då med om en trau-
matisk händelse som totalt föränd-
rade hans liv. Exakt vad som hände 
är oklart, eftersom Hans drabbades 
av minnesförlust efteråt. 

– Men att jag var mycket nära dö-
den, det vet jag i alla fall, säger han 
och tillägger att han långt senare 
förstått att händelsen utlöste PTSD 
(posttraumatiskt stressyndrom) 
hos honom. 

HAnS Fick blAnd annat problem 
med syn, tal, koordination och 
koncentration. En stor del av hans 
intellektuella förmåga försvann 
också. Innan han gjorde lumpen 
hade han haft bra betyg, men när 
han nu skulle försöka gå sitt fjärde 
år på Teknis misslyckades han trots 
flera försök. Hans gav upp tanken 
på en karriär och försörjde sig på 
diverse ströjobb, bland annat som 
annonssättare på GP.

– Jag gjorde många misstag där, 
men kom undan med att jag kunde 
mer än typograferna, som avskydde 
datorer.

Hans var glömsk och hade svårt 
att hålla ordning hemma. Dessut-
om hade han stora problem med 
magkatarr, vilket gjorde att han 
isolerade sig. 

– Det kunde gå månader utan att 
jag träffade en människa. 

Så fick Hans liv 
en renässans
Hans Johansson testade både akvarell och akryl, innan han 
till slut hittade sin grej: renässansmåleriet. Sen dess har allt 
bara blivit bättre.

UndeR en viStelSe i Indien 2007 
råkade Hans ut för en olycka där 
han skadade sig så illa att han måste 
uppsöka sjukhus. 

– Genom ett språkligt missför-
stånd hamnade jag på ”General 
Hospital” i stället för på ”German 
Hospital”. Någon där, iförd träd-
gårdshandskar, sydde ihop mitt 
ben med bomullstråd, säger Hans 
och drar upp byxbenet för att visa 
ärret. Sjukhuset saknade riktig toa-
lett och var snuskigt ohygieniskt. 
Nästa dag tog jag mig till en riktig 
läkare och hans första fråga var om 
jag sytt såret själv. Det hade redan 
hunnit bli infekterat och jag fick 
ta penicillinkur på penicillinkur 
i flera veckor efteråt.

MedicineRingen  försämrade Hans 
immunförsvar och han drabbades 
av amöbadysenteri. Ensam och 
fruktansvärt magsjuk isolerade 
han sig på hotellet och var nära att 
dö av vätskebrist i värmen. Några 
slovaker som bodde grannar med 
honom, sparkade in dörren när 
han inte öppnade och det räddade 
förmodligen hans liv. Under sin 
långa konvalescens uppmanades 
han att röra sig så lite som möjligt, 
men något skulle han ju förströ sig 
med, exempelvis tevespel, schack 
eller måleri.

– Varför inte måleri, tänkte jag 
och började med akvarell, eftersom 
jag trodde att det var det enklaste. 

då ingA vykoRt fanns att köpa, till-
verkade Hans ett tjugotal sådana 
med varierande landskapsmotiv 
och gick sen till posten för att skaffa 
frimärken. 

– ”Ursäkta mig sir, men jag hop-
pas att inte några barn lurat på er de 
där korten dyrt”, sa damen på pos-
ten. Det var sista gången jag målade 
akvarell, säger Hans.

Han övergick till akryl och trots 

att målningarna blev ”gräsliga” gav 
han inte upp. På något vis insåg han 
att detta var viktigt för honom. För 
tre år sen började han med det allra 
svåraste; renässansmåleriet.

– Det är disciplinerat och regler-
na för hur man målar är stränga. 
Oljefärgerna måste ligga ”mise en 
place”, alltså på sin plats på palet-
ten. Man måste vara säker på han-
den och måla med lätta, gracila tag 
utan att tveka. 

RenäSSAnSMåleRiet äR en stor ut-
maning för Hans, men han är glad 
att han härdat ut för det har gjort 
honom friskare. Hans dimsyn är 
borta, mardrömmarna har blivit 
färre och han kan lättare koncen-
trera sig för att bara nämna några 
exempel. Förklaringen ligger i vik-
ten av en bra koordination mellan 
öga och hand. Tränar man handen 
så tränar man också psyket.

 – Allt har blivit bättre, konstate-
rar Hans. Indien höll på att ta livet 
av mig, men det var där det började.

Tack vare måleriet har han fått 
ett nytt intresse, renässansen; en 
period då konst, arkitektur och ve-
tenskap blomstrade. Men mycket 
hände på kort tid och därför för-
svann exempelvis kunskapen om 
renässansmåleriet. 

– Några anteckningar gjordes 
aldrig, eftersom mästarna ville 
bevara hemligheterna. Vi har inte 
vetat hur de gjorde förrän 2008, då 
National Gallery i London började 
använda noggrannare skiktrönt-
gen och kunde undersöka tavlorna 
lager för lager. Alla dessa oljor och 
pigment, sättet att koka och blanda 
är en hel vetenskap i sig. Det var 
nog därför jag föll för det; jag som 
ville bli kemiingenjör när jag var 
ung, säger Hans.
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hans johansson
* ålder: 50.
* bor: Hisingen.
* yrke: Konstnär och arbetssökan-
de. Nyligen utförsäkrad som en kon-
sekvens av den i artikeln nämnda 
Indienresan.
* intressen: Renässansen. Matlag-
ning och natur. Allt från svamp-
plockning till promenader. 

Bild: Nicklas ElmriN

konStnäRSSjäl. Hans Johansson hittade tillbaka till livet med hjälp av måleriet, som bland annat gjort att han fått mycket lättare att koncentrera sig.

Fakta: Ptsd
PtSd (Posttraumatiskt stressyn-
drom) är en form av ångeststör-
ning som kan uppkomma efter ett 
trauma, exempelvis misshandel, 
våldtäkt, olycka, krig eller naturka-
tastrof. 

”Det kunde gå
månader utan
att jag träffade
en människa” 

Peter 
Währborg
Professor em i beteende-
medicin och stressforskare

B
iologins historia är lång men människans desto 
kortare. Under miljontals år har våra föregångare 
tillbringat merparten av sin tid i en rik naturmiljö. 
Trots all den tid som förflutit är naturen näst intill 

oförändrad. Träd, markvegetation, stenar, vatten, öppna ytor 
och en rik variation arter och släkten har alltid funnits där 
även om några arter dött ut och ersatts av andra.

nAtURen HAR genoM sin ständigt existerande närvaro blivit 
människans omfamnande moder, vår vagga och vårt ursprung. 
Dess frihet från normer, värderingar och attityder gör den 
överlägsen många andra relationer vi lever med till vardags. 
Naturen är i denna mening kravlös. Ur biologisk synpunkt är 
dessutom människans relation till naturen längre och tydli-
gare än till någon annan företeelse i historien. 

den Allt MeR urbaniserade samtiden med artificiellt ljus, 
asfalterade skolgårdar, betongförorter och rigida former, redu-
cerar möjligheterna till relationer med naturen. Förr var det 
vanligt att sanatorier och andra sjukvårdsinrättningar låg i na-
tursköna miljöer med alla sina unika egenskaper och med sin 
förmåga att bjuda in till fysisk aktivitet, lek och avkoppling. 
Idag präglas sjukvården av en enastående snabb kunskapsut-
veckling som omgärdas av teknisk effektivitet, rationalitet, 
betong och anonymitet. I en värld där allt fler upplever främ-

lingskap och påfrestning, vanmakt och otillräcklighet skulle 
vi behöva återerövra vår relation till naturen och inte minst 
inom sjukvården.

S
edan en tid tillbaka lever vi människor för första gång-
en oftare i tättbefolkade, urbaniserade, miljöer än på 
landsbygden. Vetenskapliga studier pekar på att detta 
innebär en ökad stress för oss. Vissa delar av vår hjärna, 

förknippade med stressreaktioner, påverkas mera i stads-
miljöer än i landsbygdsmiljöer. För barnen i skolan torde de 
moderna skolgårdarna spela samma destruktiva roll. Asfalts-
ytor, inhägnader och avsaknad av naturliga lekmiljöer främjar 
knappast hälsa och välbefinnande. Kanske bryr vi oss en dag 
lika mycket om frigående barn som om frigående höns.

Med det ökade behovet av bostäder följer ofta tesen om ”för-
tätning”, dvs benägenheten att förminska naturområden eller 
helt ta bort dem. Främst drabbar dessa illdåd människor med 
begränsade ekonomiska och sociala resurser. Dessutom under-
håller den förtätade stads- och förortsmiljön social oordning 
och främlingskap i tillvaron. Göteborg bjuder dessvärre på en 
hel del exempel i detta avseende.

nAtURenS betydelSe FöR hälsa och välbefinnande är under-
skattad. En resa utmed Mjörns vackra stränder, till Svarteda-
lens fritidsområde, naturreservatet i Delsjön eller ut i Göte-
borgs undersköna skärgård håller doktorn borta. Det är en 
upplevelse som både förebygger och behandlar mycken ohälsa 
och som dessutom är gratis.

Den lågmälda naturen talar bara mycket tyst till oss. Dags att 
lyssna?

Vår relation till  
naturen behöver  
återerövras nu

K rö n i K a

Asfaltsytor, inhägnader och 
avsaknad av naturliga lekmiljöer 
främjar knappast välbefinnande 
 


