
Nallar sover över i ert träd och rapporterar hem
Folk ber ofta att få sova över med mig i träd. Men kan de inte klättra, har de inte rep, sele eller 
hängmatta, så – tyvärr. Av säkerhetsskäl har svaret blivit nej. Men nu blir det ändring!

 Jag öppnar NALLEHOTELL!

Nallar kan klättra av naturen och många nallar kan samsas i samma koj. Och nallar har päls så det gör
inget om det blir regn eller frost. Naturligtvis vill barnen veta hur deras nallar mår under natten. Det får 
de! Nallarna står i direktkontakt med hemmen via facebook. Där kan barnen se hur nallarna har det 
och även ta del av samma godnattsaga som nallarna får höra – hemma i sina varma sängar. Och 
händer det nåt äventyrligt under nattens gång (det gör det kan jag lova!) så skickas bildbevis direkt 
från trädet.
På morgonen kommer barnen till trädet, hämtar sina nallar och alla äter nallefrukost tillsammans. Och 
sen är det upp till nallarna och barnens fantasi att återberätta sin äventyrsnatt.

Nallarna blir barnens ställföreträdande trädsovare, som sätter igång deras fantiserande om 
trädboendet. Ju tufsigare nallarna är på morgonen, ju värre strapatser – desto större äventyr.



Första försöket med Nallehotell gjordes i en kastanj under stadsfestivalen i Helsingborg 2014, i 
samarbete med Helsingborgs Stadsbibliotek. (för ref. kontakta bibliotekarie Iréne Stenvatten) Barn och
föräldrar var så förtjusta över konceptet att jag beslöt att fortsätta utveckla det. Fr o m juni 2015 är 
Nallehotellet öppet – i ett träd nära dig.

Evenemanget varar ca 1 dygn och är helt väderoberoende. 

Dag 1 förmiddag och dag, 6 timmar 
börjar riggningen av trädet, först och främst
med min egen hängmatta, den som jag ska
sova i och övervaka nallarna från. Den hänger
centralt så jag kan se och nå alla (se bild).
Därefter riggas nallekojerna, som består av
upp-och-nervända paraplyer. Hängande från
handtagen hissas de högt upp i trädet. Det
finns pälsklädd sovkoj för de frusna, med
skafferi för de som nattäter, med galler och lås
för de som är rädda för tjuvar och med lampor
för de mörkrädda. Fler ”specialkojer” kommer
efter behov. 
Hur många kojer som kan riggas beror på
trädet! Minst 3 men kanske upp till 7.  Varje
koj rymmer 5 – 10 nallar, beroende på storlek.
Alltså kan cirka 15 – 70 nallar sova över -
beroende på trädets storlek och form.
Jag får hjälp med riggningen av en 
professionell arborist. Vi passar på att 
undersöka trädet, se om där finns några
fågelbon (som ska lämnas ifred) och titta efter
fastnade bollar, ballonger med mera som man
kan hitta i träd. Vi passar också på att plocka
ner lösa grenar, det blir lite ”manikyr” för
trädet. 
Det är fritt fram att titta och fråga om allt det tekniska under denna procedur, och vi visar och svarar 
gärna. 
Arboristen kan även erbjuda ett antal korta ”prova-på-klättringar” (för max 5 personer åt gången). 

Dag 1 framåt kvällningen, 2 timmar 
berättar jag CC om konsten att sova i träd, hur det känns, går till, och vad som kan hända. Det är både
fakta och fiktion här, kan jag lova! Barnen lämnar in sina nallar. Alla nallar får en egen liten sele, så 
de inte kan trilla ner. Nallarna bäddas ner i paraplyerna, hakas fast i sina selar, får täcke och ev. R 
regnskydd (se bild).
CC ber barnen om tips på teman för gonattsagan. Samt får veta vad nallarna ABSOLUT inte vill vara 
med om.
Sedan hissas nallarna upp i trädet. 

Dag 1 – 2, natt,  12 timmar
CC sover hos nallarna i sin hängmatta. På kvällen berättar jag en improviserad godnattsaga som når 
nallar och barn (via facebook) senast kl 21. Under natten utsätter jag nallarna för ett och annat 
äventyr, som filmas och fotas – ut på facebook.  www.facebook.com/Nallehotellet 

Dag 2, morgon, 1 timme
Nallarna hissas ner och återförenas med barnen. Nallarna borstas, torkas och pysslas om. Vi äter 
Nallefrukost tillsammans. Nallarna berättar, med CCs och barnens hjälp, om vad som hänt på natten. 
Här skapas slutet på den berättelse som startats kvällen före i trädet. 

Dag 2, förmiddag, 1 timme
Trädet riggas ner. Det går kvickt, men är ganska roligt att titta på. Naturligtvis betalar vi natthyra till 
trädet, i form av några nävar från och nötter placerade i lämplig klyka.

http://www.facebook.com/Nallehotellet


Publikstorlek: kring trädet upp till 200 personer i 24 timmar. 
Nallesovplatser: Ca 15 – 70 beroende på trädet
Pris: evenemang 1 dygn/träd: 20.000 kr.  För följande dygn i samma träd: 15.000
Priset inkluderar CC, arborist, klätterutrustning, nallekojer, nallefrukost, digital teknik och 
facebookanslutning. Resekostnader tillkommer. Det ingår också en rekognoceringstur i 
förväg för att välja och inspektera träd.

Frågor? Maila cc@christinaclaesson.se eller ring 0702-779244

www.facebook.com/Nallehotellet
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