
SLOW ADVENTURE 
 

Små og store opplevelser i husets nærmiljø. 
 

 
 

I en intervjuserie kalt «Innanför skjortan» fikk programlederen Kurt Olsson (Lasse 
Brandeby) besøk av høydehopperen Patrik Sjöberg. Vi ser dem først idet Patrik hopper 
lett opp i en gedigen sofa oppe på et industribygg. Intervjueren må ha hjelp for å komme 
opp i sin forvokste stol. Så begynner det absurde intervjuet der Patrik bl.a. blir spurt "Hur 
bredt har ni hoppat?". I vår trimfokuserte kultur er klokken viktig. 20 sekunder raskere 
enn i går! Men hvis du stiller spørsmålet: Hvor sakte klarer du å gå den samme runden? 
Det høres like dumt ut som når Patrik blir spurt om hvor bredt eller hvor lavt han har 
hoppet. Etter å ha tenkt seg om litt tror ikke Patrik at han har hoppet særlig lavere enn en 
meter. Flere kan bli oppmerksomme på dette, "denne greia", hvis vi gir det et navn: 
"Slow adventure". Hva kan du risikere å oppleve hvis du går turen så sakte du kan?  
Bli med oss på en tur i husets nærmiljø!  
 

  



Tegene er fascinerende. De har ikke en fullstendig forvandling slik sommerfuglene har. 
Det betyr at de utvikler seg gradvis fra unge til voksne individer, og på veien har de en 
lang rekke ulike farger og former. Og hvilket underlig uttrykk de har i den rette vinkelen.  
 

 
Fantastiske mønstre! 
 

  



 
 

Har du tålmodighet til å fange en sommerfuglnettvinge med kameraet? Av og til ser vi 
den sveve over gressbakken på jakt etter små insekter. Farten er stor og du skal følge 
godt med for å se hvor den flyr. Av og til setter den seg på et strå i enga. Det er da du 
skal liste deg innpå for å få det optimale nærbildet. Prøv! 
 

 
 

Øyestikkerne er også morsomme. Når de sitter på toppen av en kvist eller gjerdestolpe 
for å varme seg i sola, kan du med veldig rolige bevegelser klare å liste deg tett innpå. 
Har du en makrolinse så oppdager du detaljer som man bare forbinder med en science 
fiction-serie.  



 
 

Bruker du tid på å se etter nyanser, farger og ulike former på bladverk og plantedeler? 
Du trenger ikke gå langt fra huset for å finne fascinerende motiver; vinrankenes 
klatretråder, blader med sammensatte fargemønster, spennende symmetri og busker 
med særegne og velduftende blomster. 

 

 



Eller kanskje du klarer å la deg fengsle av det som er avblomstret; frøkapslene, de tørre 
bladene og kvistene. Å plassere dem i den rette konteksten og den rette bakgrunnen kan 
endre disse visne "greiene" til betydelige og detaljrike kunstverk.  
 
 

 
Hærfuglen flyr jevnlig i rute forbi huset vårt. Den er ganske sky og ikke lett å komme 

innpå. På avstand 
kan den fort 
forveksles med 
nøtteskriken, men 
løfter den 
hodekammen blir 
den lett å kjenne 
igjen. Navnet har 
den fått fordi man 
trodde den hadde 
en evne til å 
varsle krig. Å 
fange hærfuglen 
med 
kameralinsen er 
virkelig Slow 
adventure! Eller 
flaks... 
 



Irissommerfuglen er en spennende opplevelse. Den fantastiske blå fargen er avhengig 
av riktig vinkel på lyset. Det er rillene i skjellene på vingene som gir en illusjon av blått. 
Den er sky og forsvinner fort hvis du er så heldig å se den. Mesteparten av sitt liv lever 
den høyt oppe i tretoppene.  
 

     
 

Litt enklere er det med gullvinger, ringvinger, hvit c, gresshopper og biller. En liten 
hemmelighet: ved de høyeste toppene ved Loazzollo er sjansen stor for å komme innpå 
svalestjertene som der bedriver "hilltopping". 

  
 

 



Kikk i grøftekantene når du går tur! En lang rekke orkideer finnes i området og mange av 
dem vokser langs veiene. Ta deg tid til å utforske de særegne formene både på 
orkideene og andre planter. Sving så inn på en skogssti og så er sjansen stor for å finne 
almestjertvinge, større edderkopper, nye gresshoppearter og kanskje en illrød skygge 
som forsvinner inn bak trærne - en bjørnespinner!  
 

 
 

 
 



 
 
Kanskje det mest spektakulære i denne litt sære aktiviteten er en knelersafari. Nedenfor 
huset finnes et lite område der det er stor sjanse for å finne denne fotogene krabaten. 



Med et kamera, og aller helst et makroobjektiv, garanterer jeg at du snart ligger langflat i 
gresset for å få en optimal vinkel på denne underlige skapningen. Slow adventure! Litt 
barnlig oppdagerglede – god tid – og en dose undring… 
 

 
 

 

 


