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FRED I
NATUREN:
Silje Michaela
Kvalheim og
Tom Erik
Ingvaldsen
mener roen i
naturen kan
være viktig nå.

KRAFT:
Inger Karin
Walland
kjenner en god
kraft fra trærne
i skogen, her
mellom flere
tærer som hun
sier samler
energi. Hun
kommer fra
Ålvik og
arbeider som
naturterapeut.

TRYLLESTAV:
Den hjemmelagde tryllestaven er laget av
Tom Erik
Ingvaldsen.

De finner magi i skogen:
– Dette løfter humøret

KOSER MED TRÆRNE: Silje Michaela Kvalheim (øverst), Inger Karin Walland og Tom Erik Ingvaldsen deler en lidenskap for treklemming. De har funnet hverandre på Facebook.

Av ESPEN MOE BREIVIK, MATTEUS A. KETNER og JANNE MØLLER-HANSEN (foto)

Coronareglene gjør at vi må holde avstand og ikke kan være like
fysiske som før, det har ikke stoppet «Norsk treklemmer klubb» fra å
drive sin lidenskap; å klemme trær.
Sola steker, fuglene kvitrer og hvitveisene blomstrer i Ekebergparken
denne aprildagen i Oslo. Her møter
VG tre medlemmer av «Norsk treklemmer klubb». En Facebook-gruppe som samler over 2000 nordmenn.
På vei inn mot parken og skogen
tar det ikke lang tid før en av de stopper opp og beveger seg mot et tre.
– Det snakker til meg. Jeg kjenner

vibrasjonene og varmen, sier Inger
Karin Walland. Hun har hjerteproblemer og ber treet om healing.
Etter en god klem drysser hun
noen urter ved stammen.
– En gave tilbake.

Hemmelighold

Det var Tom Erik Ingvaldsen som
startet Facebook-gruppen.

– Vi får så mye fint fra trærne;
hus, klær, varme, medisin, luft, vakre høstfarger og hjem for andre
krabater. Min første tanke var at
man kunne gi noe tilbake.
– Hva tenker du om at du har
fått mange medlemmer i gruppen?
– Jeg hører at det er flere som har
klemt trær i mange år uten å tørre å
si det til noen – før de ble med. Det

er mye energi i trærne. Ting vi ikke
ser med det blotte øyet, sier han.

Hører stemmer

Walland sier at hun hører trærne,
blomster og vinden snakke til henne
gjennom stemmer i hodet. Hun påpeker at hun ikke er schizofren.
– Det har jeg hørt siden jeg var
liten. Jeg trodde alle andre også
hørte det, men så skjønte jeg at
jeg var rar.
– De som ikke hører det da. Kan
de lære seg det?
– Jeg tror folk hører det på forskjellige måter. Det er mange som

går rundt og hører, men man pleier
kanskje ikke snakke om det. Nå er
jeg så gammel at jeg blåser i hva folk
tenker om det, sier hun.

Kraft og portaler

Og det er ikke bare varme klemmer de får ute i skogen. De viser
frem «magiske tryllestaver», portaler mellom trær og energifelt der
grener møtes.
– Skjønner dere det om noen
syns dette er litt rart?
– Så absolutt, sier Walland og ler.
– Å le litt av det er jo også en god
ting. Det er jo sunt. Folk gjør jo an-

dre rare ting også, som omtales som
normalt, sier Ingvaldsen.

Viktig i en krevende tid

Silje Michaela Kvalheim klatrer opp i
et tre. Hun er godt kjent med skogen
i området og arbeider som det hun
kaller skogsbad-guide.
– Hensikten er å oppleve naturen
uten noen agenda eller mål.
Hun mener nature kan være ekstra
viktig i en krevende tid.
– Naturen kan gi oss noe. Trærne
bare er, det kan vi også lære noe av,
å bare være, sier hun.
Walland sier seg enig;

– Jeg syns ikke det er rart at det
er kø til marka. Vi puster lettere og
løfter humøret i skogen, helt gratis.
De mener ikke nødvendigvis at
treklemming erstatter behovet for
å klemme andre mennesker.
– Alt til sin tid. Det kommer an på
behovet, sier Kvalheim.
– Jeg gleder meg til å klemme folk
igjen, sier Walland.

– Vi trenger nærhet

Psykolog Peder Kjøs mener mangelen på nærhet mange opplever i
dag vil gi oss mennesker en følelse
av savn.

– Vi trenger nærhet, kos og berøring. Det er en del av det menneskelige emosjonelle reguleringssystemet. Nå er det vanskelig, men
vi mennesker er gode på å bruke
substitutter. Når vi er barn bruker
vi for eksempel kosedyr.
– Kan treklemming fungere?
– Ja. Hvis de har en glede og nytte
av dette så er det jo bare å kjøre på,
for andre kan det hende at det ikke
fungerer i det hele tatt.
– Men man kan kanskje unngå å
velge samme tre da, siden viruset jo
kan lege seg på flater, legger han til.

Grønne lunger
●●Trær i byen kan påvirker
hvordan byfolk føler seg, ifølge
forskning.no. De viser til en stor
helseundersøkelse fra Canada
med svar fra flere enn 30 000
innbyggere i Toronto.
●●Deltagerne skulle vurdere sin
egen helse – om de følte seg
friske eller syke. Svarene fra
undersøkelsen ble også
sammenlignet med satellittbilder

av nabolagene som deltagerne
bodde i, slik at forskerne kunne
undersøke hvor mange trær det
var der.
●●Det viste seg at tre-tettheten i
nabolaget hang sammen med
hvor friske kanadierne følte seg.
Jo flere trær per kvartal, jo bedre
følte folk seg, skriver forskning.
no.

