
16 Utsikt nr 1 2020 Utsikt nr 1 2020

Paddling på Ljusnan  
inför vandring över Flatruet

Willut

D  et är en gråmulen onsdag i januari som Anders 
Andrae möter upp på ett café i Skrapan på söder 
i Stockholm. Anders har med sin sociala och 

glada golden retriever Iris som ligger lugnt bredvid under 
intervjun. Emellanåt lyfter hon huvudet och visar att hon 
vill bli klappad. Anders berättar att han ofta brukar ses just 
här för intervjuer eftersom det är bra akustik och för att Iris 
alltid är välkommen. 

Själv föddes Anders med ryggmärgsbråck och använder  
rullstol så förutom kunskap om tillgänglighet så har han 
även erfarenhet av hur det verkligen fungerar. 

Fröet till verksamheten startade 2007 och utvecklingen har 
gått hand i hand med Anders egen personliga utveckling. 
2007 drabbades han av en infektion som efter många turer 
till sjukhus slutade med en urostomi-operation*. Sjuk- 
domsperioden, som var kantad av smärta, ovisshet och 
förändrade levnadsvillkor, ledde till slut till en depression.  
Anders var nere på botten och han, som var en nyfiken
person som alltid hade ett driv av att testa nya saker, visste 
nu inte hur han skulle ta sig ur sin situation. 

Anders, som är uppvuxen i Munkfors i Värmland med  
naturen nära inpå, bestämde sig för att sätta upp tre mål 
kopplade till friluftsliv. Målen handlade om att rulla en 
led på 9 mil och tälta, att genomföra ett träningsläger på 
Teneriffa samt att bestiga berget Städjan på 1100 meters 
höjd. Den sistnämnda turen på Städjan gick långsamt och 
på grund av den tuffa terrängen tog det honom två tim-
mar att ta sig 500 meter framåt. Även om detta äventyr var 
jobbigt och oerhört slitsamt så lärde han sig en viktig sak, 
nämligen att hans funktionsnedsättning inte sitter i benen 
utan i huvudet. 

Med den insikten öppnade en ny värld upp sig och Anders 
började drömma, planera och genomföra saker som han 
ville göra eller uppnå. Mellan åren 2008 - 2013 jobbade 
han med sig själv och sitt eget förhållningssätt i livet. Han 
fortsatte hela tiden att utmana sig själv och satsade på att 
genomföra saker som han tidigare aldrig hade kommit på 
tanken att göra. Som person hade han alltid varit driven, 
men tidigare när han stötte på problem så gav han upp 
när det bjöds för mycket motstånd. Anders började under 

Anders Andrae driver företaget Willut sedan 2017. Willut arrangerar tillgängliga  
naturupplevelser, erbjuder inventeringar av tillgänglighet och håller föreläsningar.

* Urostomi innebär att urinen leds ut på magen via en stomi genom ett hål på magen.  
Urinen samlas i en stomipåse som fästs på magen, källa www.1177.se 2020-02-24.
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denna period att blogga, till en början för sin egen skull för 
att följa sin egen utveckling. Han började så småningom att 
gästblogga på Utsidan – en blogg för personer med intresse 
för vandring. Med tiden märkte han att det var många som 
blev inspirerade av hans olika äventyr och som även kon-
taktade honom för att få tips och råd. En vanlig fråga var 
vad man skulle göra om man ramlade eller körde fast med 
rullstolen under en skogstur. Anders fick mycket fin respons 
om hur mycket hans blogg betydde. 

Från arrangerade vandringar och  
skogsturer till rid- och kajakturer
Tillsammans med en vän började Anders att ordna prome- 
nader på en eller två mil, främst för den närmsta vänkret-
sen. Samtidigt började han få förfrågningar om medverkan 
i olika tidningar och privatpersoner hörde av sig och un-
drade om han arrangerade promenader för andra. Alla dessa 
händelser ledde till att Anders och hans vän arrangerade en 
heldag i naturreservatet Lillsved på Värmdö i Stockholm 

med målet att få deltagarna att kliva ur sin komfortzon. 
Dagen erbjöd alltifrån vandring och ridning till att prova 
på kajakpaddling och geo-caching. Aktivitetsdagen fick fin
feedback och under vildmarksmässan 2015 träffade han de 
två personerna som han tillsammans bildade föreningen 
Skogstur med. De började arrangera skogsturer tillgängliga 
för alla. 

Tillgänglighetsinventerar olika miljöer
Förutom att arrangera vandringar så har Anders under en 
lång tid arbetat med inventering av olika miljöer i syfte att 
tillgängliggöra dessa i så stor utsträckning som möjligt. 
Det kan handla om promenadstråk och anläggningar.  
Under uppdragen testar han olika miljöer och kommer 
med konkret feedback kring förbättringsåtgärder. Viljan 
och strävan efter en tillgänglig miljö, menar Anders finns
där, medan kunskapen att utföra och följa upp saknas. Han 
menar att tanken ofta är bra, men utförandet håller inte 
alltid i kvalitet. Ett exempel är när Anders blev kontaktad 
av ett företag i Abisko nationalpark som ville skapa ett till-
gängligt äventyrsmål. För det första låg anläggningen till 
så att man var tvungen att åka helikopter den sista biten, 
från fjällstationen. Det fanns ingen el, utan bara fotogen  
i anläggningen. Det gick en spång mellan stugorna på an-
läggningen, men dessa var långt ifrån lagom breda. Och det 
är inte alla som har råd med en helikoptertur på ett par 
tusen kronor. 

Även om ett område är inventerat och märkt så är märknin-
gen inte så nyanserad. Ofta finns en ”handikapp-märkning” 
(skylt med rullstol) i kartor eller beskrivningar för att visa 
på att en plats eller aktivitet är tillgänglig, men den säger 
egentligen ingenting om på vilket sätt det är tillgängligt. 
Anders arbetar just nu med att ta fram ett system som visar 
mer exakt vad som är tillgängligt och på vilket sätt. 

Inventeringarna gjorde Anders gratis till en början, men 
senare menade personer i hans närhet att han måste börja 
ta betalt för det arbete som han utför, speciellt när efter-
frågan är stor. Han jobbade under denna tid på DO och 
valde att endast satsa på skogspromenaderna. När han se-
dan 2016 slutade på DO så tog han klivet och startade eget. 
Vid årsskiftet 2017/2018 bildades företaget Willut. Idag 
driver Anders Willut på heltid och erbjuder inventeringar, 
skogspromenader, event och föreläsningar. Bara i år kom-
mer det arrangeras minst 20 vandringar runtom i Stockhol-
msområdet. Tidigare fanns ett minimumkrav på minst fem 
deltagare per tur, idag är kravet minst en person.

- Om det är en enda person som jag kan se bli inspire-
rad och få ett driv som tidigare saknades så är det värt det, 
menar Anders.

På skogspromenaderna handlar det inte bara om att ta sig 
runt en viss slinga mot ett uppsatt mål utan det är minst 
lika stort fokus på själva upplevelsen av naturen, dofterna 
och atmosfären. Varje plats har en historia och dessa brukar 
deltagarna få höra om under turerna. Att fika eller äta ett 
mellanmål brukar också ingå och då försöker de förbereda 
mat som finns naturligt vid de platser som besöks, exempel-
vis granbarr, bär och nässlor. Ibland bakas barkbröd inför 
en tur. 

Mestadels ordnar Willut vandringar för vuxna eftersom det 
är en grupp som är särskilt utsatt och som riskerar att bli 
isolerad. Efter 18-årsdagen försvinner en stor del av sam-
hällets stöd, vilket kan bidra till att personer blir sittandes 
hemma. I de fall då barn är med på vandringarna så brukar 
det ordnas med naturbingo där barnen får bocka av van-
ligt förekommande saker i naturen. De pratar om allt som »

Inventering i Judarnskogen  
i Stockholm

“Funktionsnedsättningen  
sitter i huvudet och inte  
i benen”.
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de hittar och barnen kan titta på föremålen under lupp  
(förstoringsglas). För många barn passar det väldigt bra att 
få fokusera på detaljnivå och kliva in i sin egen värld för en 
stund. 

Anders bjuder på många berättelser om sina egna skogs- 
och fjälltu er och en händelse som han aldrig kommer att 
glömma var när han 2013 bestämde sig för att ta sig ut på 
en tur till Järna utanför Södertälje. Han hade kollat upp en 
sjö där han skulle övernatta, men visste egentligen inte mer 
än att sträckan från Järna till sjön var 8 km, fågelvägen. Han 
hade ingen aning om hur vägarna såg ut, vilket underlag det 
var och så vidare. Detta ställe låg mitt ut i skogen, långt från 
civilisationen. Som tur var så älskar Anders kartor, vilket 
är en förutsättning om man själv ska ta sig så pass långt  
i okänd terräng. När han hade tagit sig en bit på vägen insåg 
han att det kommer ta tid att komma fram och att det tro-
ligtvis kommer hinna bli mörkt. Han hade då två alternativ, 
att ta sig tillbaka till bilen eller fortsätta vandringen. Han 
inser rätt snabbt att han faktiskt är halvvägs och att det tar 
lika lång tid att gå tillbaka som att fortsätta. Och om han 
skulle ringa sin fru för råd så skulle hon bara bli orolig och 
övertala honom att komma hem. Han bestämde sig för att 
fortsätta. Väl framme vid målet hade han problem med att 
sätta upp tältet så det slutade med att han sov under bar 
himmel. På morgonen när han kokade sitt kaffe såg han 
en stor, magnifik älg traska förbi hans tältplats och i det 
ögonblicket insåg han att han inte ångrade att han fortsatte 
sin vandring. 

- Lyssna på dig själv mer än andra, men var klok, är mina 
ledord. Jag hade aldrig fått uppleva det fantastiska om jag 
inte hade lyssnat in mig själv den dagen. 

“Allt går tills motsatsen är bevisad,  
ingenting är omöjligt”
Anders samarbetar ibland med andra äventyrare och har  
respekt för det jävlaranamma som många uppvisar.  
Samtidigt vill han inspirera andra till att själva känna efter 
vad just de vill och ta reda på vad deras eget driv är. Att 
göra det mest extrema kanske inte är för alla. Men apropå  
rediga äventyr så berättar Anders om en resa till fjällmassi et  
Flatruet i Funäsfjällen. Anders reste dit 2018 med en komp-
is och Iris, de hade hyrt en stuga i Vemdalen. En landsväg 
leder fram till bergsmassivet som är cirka 1000 meter högt. 
Det var en mäktig upplevelse med otroligt många och bran-
ta uppförsbackar. Tillsammans tog de sig sakta, men säkert 
framåt. Till deras hjälp hade de en sele och lina så att komp-
isen kunde stötta upp vid branta uppförsbackar. Samtidigt 
tyckte Anders att nerförsbackarna var värst eftersom grus 
och stenar utgör ett halt underlag. De tog sig hela vägen 
i mål och när de i stort sett hade nått mållinjen så small 
däcket på rullstolens tredje hjul (three wheel). Sådan tur att 
det skedde då och inte mitt under vandringen.  

En annan vandring som ligger Anders varmt om hjärtat är 
en tur till Märsta med svampplockning. Med på vandrin-
gen var en person som använde rullstol och som älskade att 
vara i skogen och plocka svamp. Men dittills hade denna 
person inte riktigt trott att det var möjligt att vandra/rulla  
i skogen och okänd terräng. Anders berättar om glädjen som 
deltagaren upplevde när hen insåg att det är fullt möjligt att 
faktiskt ta sig ut i skogen med rullstolen. Och det är en av 
anledningarna och drivkraften till att han startade Willut, 
att få uppleva andra människors glädje över insikten att allt 
är möjligt.

- Allt går tills motsatsen är bevisad, ingenting är omöjligt, 
svarar Anders på frågan om det är något han vill skicka  
vidare till alla barn, ungdomar, unga vuxna och vuxna som 
känner att de vill göra mer än de idag vågar.
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På tur vid Nipfjället i norra Dalarna
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