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RISVEDEN. Skogens 
guld är mycket mer än 
bara kantareller. 

Det menar Lena 
Hallid som är bosatt i 
Risvedens djupa skogar 
och till stor del lever 
på det naturen har att 
erbjuda.

Nässlor, rölleka, 
maskrosblad, granskott 
och alla sorts bär fi nns 
alldeles runt knuten.

Många känner nog igen Lena 
Hallid från biblioteken runt 
om i kommunen, där hon 
brukar hålla till. Sedan hon 
flyttade från Mölndal till 
torpet i Risveden för ett år 
sedan har hon läst allt hon 
kunnat hitta om näringslära 
och växternas positiva hälso-
effekter. 

– Jag har även lärt mig 
mycket om mig själv under 
det här året.

Till hösten flyttar hon upp 
till en släkting i Bergslagen, 
men innan hon ger sig iväg 
vill hon skänka inspiration till 
aleborna att ge sig ut i skog 
och mark. Hon tycker att det 
är synd att så mycket av den 
vackra naturen står outnytt-
jad och har svårt att förstå att 
inte fler passar på att plocka 
av bär, svamp och växter. 

– Sverige behöver fler 
friska tag och att vi tar ansvar 
för vår hälsa. I det moderna 
samhället tar vi bilen till köp-
centret och köper all mat vi 
behöver. Självklart har inte 
alla tiden som krävs, men 
någon gång kanske man kan 
välja bort tv:n och datorn en 
stund och ge sig ut i skogen. 
Inte minst med tanke på den 

meditativa aspekten. 
Torkade nässlor, rölleka 

och maskrosblad använder 
hon antigen för att göra the 
eller strö över exempelvis 
gröt. Granskott äter hon 
som de är och blåbär, lingon, 
tranbär och odon får utgöra 
ett nyttigt snacks.

Lena har tidigare jobbat 
20 år i sjukhuskök och även 
vårdat anhöriga, erfarenhe-
ter som fått henne att intres-
sera sig allt mer för naturens 
läkande krafter. Hon är över-
tygad om att många besvär 
kan botas genom hälsokost.

Uppfunnit hundbur
Lena Hallid är inte bara 
naturvän utan även upp-
finnare. Hon är medlem i 
Göteborgs uppfinnarfören-
ing och har tillsammans med 
konstruktören Stig Olsson 
under flera år arbetat med att 

uppfinna en väggfast hund-
bur där man tryggt låser in 

sin hund utanför 
affären. 

För tre år 
sedan blev hon 
intervjuad i såväl 
Sveriges Radio 
och TV4 som i 
morgontidning-
arna, där hon 
redogjorde för sin 
uppfinning. I ett 
radioinslag berät-
tar hon att idén har 
fötts ur en vrede 

över att man inte kan kom-
binera en vanlig inköpsrunda 
med en hundpromenad. 

– Tyvärr sa Jordbruksver-
ket nej och 
även Ken-
nelklubben. 
Jag trodde 
mycket på 
idén och 
det var synd 
att den inte 
kom längre, 
men kanske i 
framtiden.
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– Lena Hallid tar tillvara på Risvedens skatter

Tror på naturens krafter

Lena Hallid samlar och torkar växter, bär och 

svamp, som räcker året om. 
h t k ä t bä och Torkade nässlor kan användas till såväl soppor 

som the.

I ett års tid har Lena Hallid hyrt ett litet torp mitt ute i Risvedens skogar. Det har öppnat 
hennes ögon för naturen och lärt henne ett och annat om sig själv.
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