
 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har slutat tala. Jag kan ro utan åror. 

- 

Jessica Johannesson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Är det att göra sig illa, att inte tala? 

Vad händer när en har rott ett helt liv utan åror? 

De säger att: ”Dissociation utvecklas i allmänhet när en upplevelse vid 

en viss tidpunkt är för hotfull eller överväldigande. Då kan personen 

inte integrera upplevelsen till fullo. Det gäller särskilt om man inte får 

ett adekvat känslomässigt stöd. Då kan kronisk uppdelning - 

dissociation - mellan olika upplevelser som formar delar av 

personligheten eller självet bli en ”överlevnadsstrategi” för dem som 

har upplevt trauman i den tidiga barndomen. I viss utsträckning 

tillåter dissociation en person att fortsätta med livet som vanligt genom 

att hon eller han kan undvika att överväldigas av extremt stressade 

upplevelser både i nuet och i det förflutna. Olyckligtvis ”fastnar” också 

en eller flera delar av personen i obearbetade upplevelser medan en 

annan del hela tiden försöker undvika dessa ointegrerade minnen.” 

”Dissociativa delar av personligheten är inte egentligen skilda 

identiteter eller personligheter i en kropp, utan snarare delar av en 

individ som ännu inte fungerar på ett smidigt, koordinerat och flexibelt 

sätt. Den inre uppdelningen av personligheten kan visa sig genom en 

mängd symtom som kan beskrivas i termer av att uppleva för lite eller 

för mycket.” (Att hantera traumarelaterad dissociation: 

Färdighetsträning för patienter och deras terapeuter - Suzette Boon, 

Kathy Steele, Onno Van Der Hart). 

Jag tror att jag talade. Jag tror verkligen att jag talade.  

Eller så skrek jag. Eller så tystnade jag.  

Men en lär sig. En lär sig ro utan åror. 

 

 



Årsdagar 

Under den hösten tog jag långa promenader i mörkret. Långa 

promenader i okända skogar. Långa promenader med höjda axlar och 

en kropp som alltid var redo för attack. Jag tog långa promenader med 

tårar flödande från mitt inre, de rann nedför mina kinder och ut över 

skogsmarken, nedför bergen och det bildades åar, floder och 

vattendrag. Jag såg människor och djur drunkna i mina tårar. Jag såg 

översvämningarna mina tårar orsakade. Jag såg den katastrof jag 

orsakade. Sex långa höstar senare och jag söker mig till skogen igen. 

Känner trädstammarnas räfflade bark under mina handflator. Går på 

de slingrande stigarna. Mossan är kall och fuktig kring mina bara 

fötter. Allt jag förut så desperat försökte greppa har jag nu släppt taget 

om. Tårarna rinner nedför mina kinder. Detta är mitt avsked. Jag 

viskar tyst för mig själv: Jag är här nu. 

 

Från en avlägsen tid 

Jag tror det började då. Fortsättningen på det som påbörjats för länge 

sedan. Byggandet som blev min stadiga och fasta punkt. Mina händer 

alltid sysselsatta. Inga hålrum för utsipprande känslor. Jag tror det var 

då det började. Den där fortsättningen på det som hade påbörjats för 

länge sedan. 

 

En alldeles vanlig sjukdom och om hur kroppen till slut säger 

ifrån 

Sedan föll jag ner i år av dimma, jag hade pressat min kropp över alla 

gränser och utvecklat en autoimmun sjukdom. Jag kan se förloppet 

tydligt nu, min kropp hade skrikit och sagt ifrån långt tidigare, men det 



är inte lätt att stanna en människa som har funnit görandet till en 

överlevnadsstrategi.  

 

Tidigare i mitt liv har jag kunnat hantera oro och ångest med rörelse 

och genom att hålla mig sysselsatt. De svåra känslorna har inte 

försvunnit, men de har lindrats. Det jag upplever nu tär sönder mig. 

Det är en förtvivlan där min kropp har blivit mitt fängelse. Jag finner 

ingen acceptans och vet inte hur jag ska hantera mitt inre liv och den 

maktlöshet jag upplever. 

 

De säger att det är kroniskt. Läkarbesöken blev slagsmål och tårar. 

 

Jag tror på kroppen som en helhet. Där allt sitter ihop och påverkas av 

varandra, där ingenting kan botas om vi inte går till kärnan. Hur roten 

till symptom bör få tid och omsorg för att läkas, i stället för att 

symptom ska dämpas och tryckas ner.  

 

Finns liksom ingen kraft i tillståndet, endast en stor förtvivlan. 

 

Tänker på att jag har väntat i en hel evighet på att min läkare ska höra 

av sig. Varje dag som går är en dag av mitt liv. Jag är omsluten av ett 

mörker där min kropp inte klarar av att bära sig själv. I desperation 

väntar jag på min läkares återkoppling, samtidigt fruktar jag den. Jag 

klarar inget mer, ”alla provsvar såg bra ut och du kan öka din 

medicindos varannan dag”, när min kropp skriker att precis allting är 

fel. 

 



Önskar mig tillbaka till ett liv när allt var annorlunda. Jag är så rädd 

för detta. Ett liv som kroniker. En kropp avskild från mig.  

 

Trots att jag förstår, att läkning tar tid och att den svenska 

skolmedicinen inte tror på kroppen som helhet, så blir konflikten där 

smärtsam. Det är en maktlöshet som omsluter mig, livet i en kropp som 

gör min vardag till mörker. Jag kan inte skapa, jag kan inte promenera, 

jag kan inte stå upp, jag kan inte lyfta mina bortdomnade armar. Jag 

vill inte bli lämnad med ett nytt recept i min hand. Jag vill inte. Denna 

sjukdom är det mest ensamma jag har upplevt. Jag är förtvivlad och 

har svårt för att vända min känsla av maktlöshet över min egen 

situation till kraft. 

 

Tankens skrämmande kraft. Jag har blivit mina tankar. Jag ser det och 

jag avskyr det. Min hjärna fastnar i tankespår som inte gör mig gott. 

Tankarna växer sig oproportionerliga och jag vet inte hur jag ska få det 

att bli tyst. Tankarna är ofta upprepade och inte särskilt konstruktiva. 

Jag hatar min sjukdom och kan inte acceptera att jag har blivit sjuk. 

Och så upprepas det. Finns ingen acceptans hos mig, bara en stor sorg 

som leder till passivitet och ett tillstånd av vanmakt. 

 

Jag kan inte leva om jag inte får röra min kropp. Jag kan inte leva om 

jag inte får vara i min kropp. 

 

Förtvivlan måste gro för att kraft ska kunna byggas - 

motsättningar 

Och så gjorde jag som med så mycket annat, vände min förtvivlan till 

kraft, sökte information och läste på. Fann min egen väg. Alltid min 



egen väg. Förstod att jag inte var ensam om att bli behandlad som jag 

blev av läkarna och vårdsystemet. Mina upplevelser var inte unika, 

snarare långt därifrån. Skulle jag bli frisk - för det fanns människor 

som blivit friska eller nästintill symptomfria - så skulle jag behöva göra 

allt arbete själv. Jag är mycket bra på att göra allt arbete själv.  

 

Ibland är jag oerhört rädd för morgondagen. Tänk om jag får skov. 

Skoven kommer säkerligen komma. Tänk om medicinerna jag kämpat 

för och får utskrivna av en dyr privatläkare inte längre skrivs ut till mig. 

Tänk om mina armar slutar fungera igen. Det finns så många tänk om. 

Det är maktlösheten som triggar mig. Maktlösheten inför läkarna och 

sjukvården. Maktlösheten inför en sjuk kropp. Kontrollförlusten. Jag 

har varit där för många gånger. I kontrollförlusten. I maktlösheten. I 

sjukvården. 

 

Att förlora min kropp är det svåraste jag har upplevt. Jag förlorade mig 

själv och jag förlorade allt som var viktigt för mig. 

 

Jag är tacksam för det där obeskrivliga jag har inom mig, det där som 

bestämde sig för att ge allt en chans till. Jag påbörjade en lång trevande 

självläkning. Läste allt jag kom över, fyllde promenaderna och 

ateljétimmarna med poddar om läkning, autoimmun sjukdom, 

utmattning och trauma. Så sammankopplat det är, autoimmuna 

sjukdomar, utmattning och trauman. Jag sökte hjälp hos kvinnor med 

magiska händer; de hjälpte mig att få igång mitt stagnerade 

lymfsystem, de tryckte med sina reflexologistavar under mina fötter 

och på min kropp, detta stärkte mina inre organ och hjälpte min kropp 

till att påbörja utrensning och läkning. Jag hittade Reikin och Reikin 



hittade mig. Jag gick till grunden med min kropps insida, kosten var 

och är strikt och näringsrik. Kosten läker mig. Jag försöker fylla min 

kropp med allt den lidit brist på. Den har lidit brist på mycket. 

Framsteg, bakslag och framsteg. Det var och är verkligen ingen rak väg. 

Självläkande är en lång process och det är en mycket ensam väg som 

ofta är kantad med tvivel. En dag lättade min blick. Stegen smärtade 

inte lika mycket längre. Den kroniska värken minskade med över åttio 

procent. Det slutade brinna och skaka inombords. Jag såg klarare. 

Hjärndimman lättade. Min tinnitus tystande nästan helt. Jag log. Jag 

kunde få på mig mina vanliga kläder igen. Jag minskade mina 

antikroppar med mer än hälften. En dag sprang jag en halvmil. Ett år 

tidigare hade jag inte kunnat lyfta mina armar. Inte heller hålla min 

överkropp upprätt trots att jag satt i min mjuka soffa. Stegen blev 

längre och fler. Min kropp kom tillbaka. Annorlunda, aldrig någonsin 

densamma. Fortfarande i behov av syntetisk medicin tre gånger per 

dag. Ärrad av mörkret och maktlösheten. Men min kropp kom tillbaka. 

Den kom tillbaka till mig och kanske kom den helare än någonsin. 

 

Om att betrakta - så mycket jag tycker om att betrakta 

Jag minns alla år jag bar med mig den. Förvarade den. Bar den. Inte 

kunde släppa taget. Hur den kändes mot min nakna hud. Min ibland 

så starka önskan. Att få slippa. Att inte behöva. Bära den med mig. Jag 

minns. För inte så länge sedan. Hur jag försökte. I ren affekt. Slipa bort 

det yttersta lagret. Det smutsiga. Det klibbiga. Hur det gick hål. Och 

hur jag rann ut. 

 

Det jag har omkring mig blir till berättelser. Fragmentariska och - för 

en utanförblick - kanske ofullständiga. Av det som finns omkring mig 



bygger jag nya världar, gör om berättelserna till mina. Slipar 

klänningen jag bar då med ett grovt sandpapper och syr sedan fast 

långa trådar som trasslar in sig i varandra. Materialmöten och en 

vakande blick. En sökande blick. En alldeles nödvändig blick.  

 

Allt som skapar känslor, behöver ett utlopp. 

 

Vem är hon (jag). Orsaksförhållanden. Längta sig bort. Kvarlämnat. 

Förlust. Tillhörighet. Täcka över. Gömma. Förvara. Orden är slut. Eller 

så kanske de aldrig har funnits. Kontroll. Utforskande. Sökande. 

 

Världen rasar samman och jag behöver gå vilse. Jag vill ta de vackraste 

ytorna jag sytt och göra dem till klumpar. Skriva brev till de jag vill 

minnas; Kvinnorna. De skrivande. De broderande. De galna. 

 

Jag fyller tomrummen med stygn och berättar sagor utan ord.  

 

Terapi och hjälp för att städa upp i en hjärna som inte alltid 

fungerar 

Jag har haft ett långt uppehåll hos min psykolog. Så många timmar jag 

har suttit där och nu har jag inte suttit där alls. Jag är fylld av 

motsättningar. Jag är så många delar. Rädd för att öppna upp och 

släppa ut det där osammanhängande, uppdelade jaget som är fyllt med 

så mycket skam. Andra delar i mig är fyllda med kraft och längtan, de 

söker sig till reflektion och vägledning med en förhoppning om 

utveckling och lindring. Nu vänder jag tillbaka till hennes fåtölj, 

sittande hos henne ska jag betrakta den stora växten i hörnet av 

rummet, så välbekant den är, så många flackande blickar som har vilat 



på den. I detta rum ska jag försöka få mina olika delar att samsas. 

Samsas i det rummet och sedan överallt utanför det rummet. 

 

Vet inte hur jag ska närma mig detta.  

 

Redan tidigt i samtalet sa hon: ”Men ser du, nu skadar du dig själv igen, 

kanske inte fysiskt men psykiskt”. Mitt självskadebeteende har 

övergått från fysiskt till psykiskt. Efter att hon synliggjorde mitt 

beteendemönster så ser jag det nu tydligt. Nästan för tydligt.  

 

Skulle jag kunna vända på hur jag talar om saker. Från att tala om - 

min oförmåga att - till att tala om - min förmåga att. 

 

Behöver ännu en gång hitta ett sätt att förhålla mig. 

 

Idag skulle jag vilja lyssna på tystnaden och slippa detta starka ljus. 

 

Det hände då. Det händer inte nu. 

 

Jag vill inte acceptera att alla dessa delar är jag. Behöver jag det.  

Acceptera att jag har gått in i och ut ur dessa olika delar för att överleva.  

De säger att det till och med kan vara så att - mina 

självskadebeteenden, jobba ihjäl sig och ätstörningar - räddade mig. 

De blev överlevnadsstrategier och symptomlindringar då jag inte hade 

förmågan att härbärgera mina känslor och de trauman jag upplevt. 

 

Hon ser mig och mina framsteg. Jag ser mig och alla mina felsteg, 

snedsteg och baksteg. Jag behöver henne. 



Man kan säga att det är en normal reaktion på en onormal situation. 

 

Svåra händelser kan vara enklare att hantera när man har en känsla av 

kontroll och mening. Säger du det. Kontroll är mitt livsverk. Förlust av 

kontroll en biverkning. 

 

Anteckningar från då 

Han är inte den starkaste och stabilaste. Det måste jag förstå.  

 

Vår första resa. Inom mig växer en längtan efter att bli sedd. Jag vill att 

han visar mig passion, visar att han vill ha mig. Jag klarar inget annat. 

Jag behöver det. Så innerligt. Tänker att detta återupprepades under 

hela vår relation. Det blev till en återkommande desperat längtan. Ett 

behov hos mig som sällan blev tillfredsställt. 

 

Hans dagsform varierar så drastiskt. 

 

Han, lika med, undvikande. Aldrig mer närma mig det mörkret. 

Självförnekelse. Jag känner in, analyserar och tar så många steg bakåt. 

Vet till slut inte vad som är bra för oss, eller för mig. Detta är definitivt 

inte bra för mig. 

 

Han behöver mer egentid. Jag vill ha honom mer. Otrygg undvikande 

anknytning. Han behöver mer alkohol i sitt blodomlopp. Jag behöver 

mindre alkohol i mitt liv. 

 

Jag upplevde något jag var van vid. Så det svåra blev tryggt. 

 



Detta är inte platsen för att berätta om det fantastiska och fina. Även 

det kan vara en traumarespons, min oförmåga att prata illa om någon. 

Att inte nämna det bra skapar obehag inom mig. Trauma fawn 

response. Jag behöver hålla mig väl med omgivningen. Tror mitt inre 

skadade barn. 

 

En kärlekshistoria. Hans tydliga välmående när han fick alkohol i sin 

kropp. Ett tillstånd där jag inte kunde konkurrera. Min önskan och min 

längtan. Tänk att få bli den han väljer främst. En kärlekshistoria. Där 

alkoholen alltid vinner. Jag alltid förlorar. 

 

Finns det ingen närvaro, eller ens någon önskan av att försöka skapa 

närvaro, varför stannar jag då kvar. 

 

Undvikandet triggade mig och gjorde mig till någon jag inte ville vara. 

Min kropp reagerade i traumatid och orden som kom ut ur min mun 

kändes som om de inte tillhörde mig. 

 

Detta kommer inte lösas, finns inget att lösa. Bara vara bredvid. 

Liksom inga mirakel eller så. Bara vara bredvid. Jag önskar dig vara 

mig bredvid. 

 

Slutet 

Läser min dagbok från då. Då när jag träffade honom. Nu finns inget 

jag och honom längre. Det finns inget vi. Kanske det aldrig fanns något 

vi och allt som nu finns är ett avgrundsdjupt hål av självhat och sorg. 

Det står: Att vila i hans famn är som att komma hem. Jag undrar i 

vilken famn det var jag vilade i då. 



Min längtan är ingenting värd. 

 

Detta är helvetet. Allt jag förmår är att promenera, stannar jag till så 

blir allt ohållbart och känslorna för intensiva för att härbärgera. Jag 

vaggar mig själv genom en kall och blöt stad. 

 

Förlust. Förlora honom. Förlust av honom. Förlust av oss. 

 

Jag känner mig oförmögen till att reglera mig. Ibland längtar jag 

tillbaka till skärandet, det trygga fysiska självskadebeteendet, 

regleringshjälpen - livshjälpen.  

 

Separation och avslut. Det svåraste jag vet. 

 

Att vara en börda, måste vara det värsta man kan vara. 

 

Jag gjorde mig så illa. Varför stannade jag. 

 

Det handlar ju om behov och självrespekt. Hur ska jag kunna tala om 

mina behov, sätta ord på mina behov, när jag knappt kan formulera att 

jag är en människa med behov. Behov är sådant andra har. I mig är allt 

grumligt och mitt självvärde obetydligt.  

 

Hjärtesorg triggar våra barndomstrauman. Det aktiverar våra 

grundrädslor av att bli ensamma och övergivna. 

 

Undrar vem är jag utan någon. 

 



Ja, orden är skitsvåra. Tror att det är så för att känslorna är svåra, de 

är svårfångade. Ibland raka och tydliga, ibland grumliga, ibland 

bottenlösa och ibland glasklara.  

 

Jag var på väg ifrån oss. Ville bort ifrån oss. Från honom och den jag 

blev med honom. Jag vågade inte. Jag kunde inte. Jag var rädd för allt 

jag skulle förlora. Jag kanske var rädd för mig själv. Mig att vara själv.  

 

Minns smärtan däremellan. Att uppleva att jag inte får plats att växa 

där. Slutet. Och sedan. Det finns något väldigt befriande och kraftfullt 

i denna längtan efter att få växa. 

 

Rening - en början till omprogrammering 

Hypnosterapi. Han säger: ”Så du har varit sjuk i hela ditt liv”. Min 

reaktion är stark. Jag går runt där på Stockholms gator och är ursinnig. 

Ett dygn senare så förstår jag att han har rätt. Jag har varit sjuk i hela 

mitt liv. Har jag inte varit sjuk så har jag gjort mig sjuk. 

 

Precis här börjar mitt liv förändras.  

 

Arvet 

Under vintern upplever jag en växande styrka. Den är flyktig och håller 

bara i sig några minuter i taget, men ändock, den finns där. Nu har jag 

möjlighet till att växa. Få må som jag aldrig tidigare gjort. Definiera 

mig själv som en människa som mår bra. Undermedvetet skrämmer 

denna frihet och kraft mig. För vem är jag när jag mår bra. Det är 

skrämmande för det är ovant. Att vara sjuk. Det kan jag. Att må bra är 

något annat. Något nytt. 



Min blick är annorlunda nu. Jag ser allt så mycket tydligare. 

Generationstrauma. Mörkret som har gått i arv i min släkt. Nedärvt, 

generation till generation. Ett mörker som har påverkat handlingar och 

blickar. Hur känslor och trauman har fastnat i kroppar och 

manifesterats som missbruk, beteenden och sjukdom. Epigenetik. Hur 

detta har präglat mig. Arvsanlag. Om jag inte bryter detta så kommer 

det att fortsätta och fortgå. Från generation till generation. Från mig 

till andra. Rening. Förlåtelse. Skammen är inte min att känna, skulden 

är inte min att bära. 

 

Jag lever fortfarande i en föreställning av att jag inte är socialt 

fungerande, jag hamnar i dåtiden trots att mycket är annorlunda nu. 

Jag är inte hon då. Jag är hon nu. Jag kan klara saker och jag behöver 

kanske inte fly eller straffa mig mer. Kanske får jag vara fungerande. 

 

Vad händer med oss och vad händer inom oss. När allt är glädje och 

ilska och skratt och skrik. I en turbulent storm där vi aldrig vet vad som 

väntar oss. Lukten av nybakta bullar, skrik och söt blandsaft i vår mun. 

 

Självmedkänsla. Tänka på att det jag öppnar upp, det ska jag inte 

straffa mig för. Bara för att jag pratar om saker som har varit så behöver 

det inte bli så nu. Det är ingen smitta som kommer att ta över mig, det 

är ett förflutet och inte ett nu. 

 

Saker bottnar ju i saker, eller snarare, har fått sin kraft från något. 

 



Hon berättade om vad som hände oss. Hände oss. Jag minns inte. Men 

jag kan förnimma smärtan. Den sitter där i kroppsminnet. Där på 

framsidan av huvudet. Minnet. Kroppsminnet. 

 

Började de leta fel på min kropp redan då. Har jag sedan tagit över den 

blicken. Ärvt. Arvsanlag. Varför letar jag fortfarande fel på mig själv. 

Min kropp blev en krigszon och jag söker efter varför. 

 

Vad är motsatsen till nedärvd skuld. Hur stoppar man vågen av 

nedärvd skuld och skam. Med galenskap, perfekta ytor, lögner och 

stora mängder lugnande alkohol. 

 

Där ska du ju inte vara. Bra att du tagit dig därifrån. Så mycket som du 

har tagit dig därifrån. 

 

Jag kan se berättelserna utan att höra dem berättas. Kanske för att jag 

själv är bättre på att betrakta än på att tala. Mest kraftfull i tystnaden. 

 

Nu har även hon dött. Av alkoholens kraft. Av trauman som velat 

tystas. Käraste faster. 

 

Och jag orkar inte längre knyta ihop mina trådar och jag orkar inte 

längre någonting. 

 

Jag tänker på när allt fortfarande var intakt. Orört. Något jag aldrig 

blev. Något jag aldrig upplevt. Vara hel. 

 



Jag har längtat efter orden i hela mitt liv, jag har hatat orden i hela mitt 

liv. 

 

En berättelse om det som alltid återkommer. Det som alltid känns 

detsamma oavsett var jag än befinner mig eller hur många år det än 

går. Upprepningar. Anknytning. Separation. Nervsystem. Urinrör. 

 

Försoning. 

 

Jag vet inte om du finns i varje lindande varv av tråd. Jag vet inte om 

du är varvet, tråden, tanken eller handlingen. Jag vet bara att du är där. 

Närvarande. 

 

Sammanfogandet - nödvändigheten - att bygga 

Lindandet är inte ett omhändertagande, det är inte milt, det är 

kontroll. Det handlar om att göra om något till hur en själv vill att det 

ska vara. Pressa och kväva. Lindandet är maniskt och kontrollerande. 

Ett omskapande. 

 

Varje skulptur är uppbyggd av tråd, ofta tunn och ömtålig tråd; för 

varje stygn som tillförts har skulpturen blivit starkare och mer stabil. 

Från början endast en skör tråd, sedan efter tusentals stygn, en form 

som bär sig själv. 

 

Det finns en tydlig besatthet i själva görandet av skulpturerna, ett 

tvångsmässigt upprepande där det knappt finns en början eller ett slut 

och där gränserna sedan länge är upplösta. 

 



Nödvändigheten i sammanfogandet. Av ingenting kan mycket byggas. 

 

Min hud är en gräns. Jag har skurit sönder min hud. 

 

I rädslan vilar ingen kreativitet. Är det även tvärtom; att i kreativiteten 

vilar ingen rädsla. 

 

Jag tänker att jag vill gräva i mörkret. 

 

Det är en lek som kan uppfattas som något mjukt och gulligt. Det är på 

liv och död.  

 

Pågåendet. Att alltid ha en fast punkt när allt annat rör sig.  

 

Jag vill känna. Innan jag dör. 

 

Stygnet, knuten, sammanfogningen. Det är så mycket mer än bara en 

teknik. Det är ett utövande, det är tusentals andetag, det är en akt, det 

är en ritual, det är mitt liv. 

 

Förälskelse  

Jag läser sidor efter sidor om en kärlekssaga. En berättelse om mig och 

honom. Om mig. Och om honom. Han och hon. De väntar barn. Och 

där befinner jag mig. Mitt i. Helt utanför. Hundratals mil långt bort. 

Men jag flyger dit och han bjuder in mig till deras hem och tar av mig 

mina kläder på deras soffa. 

 



Det var vibrationer och konst. Han målade tavlor. Jag byggde 

skulpturer. Vi frös under ett gemensamt tak i våra iskalla 

Londonateljéer. Jag minns hans stickade tröjor. Och hans blå jacka 

med målarfärg. I kylan i min Londonateljé andades vi samma luft.  

 

Det var en påtaglig skälvande passion. Det var som ett gift. Jag var i 

hans makt. Han var i min makt. Det var alltid upp till honom. Alltid på 

hans villkor. Jag gjorde mig illa. 

 

I ett ensamt och kallt London gick vi vilse i varandra. 

 

Jag har tryckt bort det. Hur han slukade mig. Smakade mig. Tog på 

mig. Naturligheten. Som jag behövde det. Så mycket jag behövde det. 

 

Jag vet ju vem jag kommer träffa. Han med alla skydd på. Barriärer. Se 

men inte röra. 

 

Det fanns aldrig något enkelt mellan oss två. Inget som skulle kunna 

klassas som en enkel relation. Samtidigt var allt så självklart. Vi hörde 

ihop. Det var som att du var jag och jag var du. Du såg rakt igenom mig 

och du berättade för mig hur jag reagerade innan jag berättat det för 

dig.  

 

Under denna tid kom färgerna in i min konst. De har alltid funnits där 

men nu blev de mer närvarande, tog större anspråk. Det blev tydligt för 

mig att jag skapar inte bara från mörker och smärta utan även från lust 

och sexualitet. Allt som skapar känslor, behöver ett utlopp. Varje dag i 



ateljén var en lustfylld dag. Jag och rosa plastslangar. Jag och turkos 

spets. Knyta och sammanfoga. Leva och andas. 

 

Hans sköldkörtel la av när han träffade mig. Min katt dog av sin 

sköldkörtelsjukdom några månader innan jag träffade honom. Min 

sköldkörtel la av några år efter jag träffade honom. 

 

Om hans otrohet och min maktlöshet. Om att göra sig själv till en 

människa som man inte vill vara. Den väntande. Och den som 

ödelägger. 

 

Vi uppstod. Och vi föll. Jag ville dö. Eller så ville jag flyga iväg. Du vet 

över dessa bergstoppar. Över de höga bergen. Ville jag flyga. Iväg. Bort. 

Över. Jag ville stanna kvar men var tvungen att fara hem.  

 

När det som drev mig framåt försvann upplevde jag det som att marken 

under mina fötter upphörde och sorgen den bar jag med mig under 

flera år. 

 

Konsten och galenskapen 

Jag kan inte förklara hinnan av galenskap som täckte allt. Men den var 

där och den var obehagligt påträngande. Och sedan efter det en annan 

text om galenskap och om att längta till inlåsningen, hon och hennes 

innerliga längtan. 

 

Det finns något maniskt i allt det jag tycker är viktigt. 

 



Skulpturen ska gå att tvätta av, det är viktigt. Skölja bort övergreppet. 

Jag behöver uppsöka platsen där det hände. Kanske behöver jag en 

hand att hålla. I slutändan så är tråden så svår att få igenom så att jag 

måste bända upp ett hål i ytan med hjälp av en syl för att få igenom 

den. Kanske behöver jag en hand att hålla. 

 

London. Handledning med D. Vi sitter på golvet i min lilla takateljé i 

min stora lägenhet som man lätt går vilse i. Det är sommar och varmt. 

Jag svettas. Kanske är jag nervös. D. har precis ställt ut på Sadie Coles. 

Det är stort. En otroligt fin utställning. D. frågar mig om jag varit på 

sjukhus mycket. Så såg han allt jag själv inte kunde se. Klarheten som 

äntligen fick ta plats hos mig. Slangarna, trådarna, ingreppen och 

övergreppen. Skulpturerna. Upprepningarna. Kräkningarna. Min 

kropp som aldrig blev min. Som blev kropp. Att användas. 

Skulpturerna som måste byggas. Stygnen som behöver sys. Ett språk 

som skall uppfinnas. Ett språk som kan berätta. En tystnad som snart 

ska få ta plats. 

 

De små stygnen är kontrollerade och gjorda av någon slags besatthet. 

Kanske av tvång. Kommer det komma några ord. Vi vet inte. Vi vet 

aldrig. 

 

Jag är så annorlunda nu.  

 

Textilen som minnesbärare. Så många gånger jag arbetat med mina 

gamla använda och burna textilier. Jag har rivit sönder dem i remsor, 

knutit, lindat och ibland täckt dem med hundratals tunna lager av färg. 

Jag har tagit det gamla och försökt omforma det till något nytt. Spåren 



sitter djupt i textilen och jag lyckas aldrig riktigt dölja minnena under 

alla lager av färg. Jag rår inte över historien de bär. Detta intresserar 

mig - jag i kontrollförlust och textilen som minnesbärare. 

 

Jag bygger mig en konstruktion av trygghet. En stadig konstruktion av 

trygghet.  

 

Att arbeta på gränsen. Av sammanbrott. Måste arbeta med det som 

känns. Allt jag vill är att det ska kännas. Annars är det ingen idé. 

Annars kan jag likaväl sluta. Jag måste gå djupare in i. Ner i. Beblanda 

mig med. 

 

Får jag berätta berättelsen om henne. Hon som bär på en innerlig 

längtan. 

 

När jag var ung. Då kunde jag inte skapa på kvällarna. Jag ville. Men 

jag vågade inte. Att vara kreativ skapade så mycket känslor inom mig 

så jag visste inte hur jag skulle lyckas få ner mig igen. Jag hade inte 

förmågan att reglera mig själv. Jag hade inte förmågan ens att reglera 

de bra och fina känslorna. Hetsätningarna och kräkningarna kom att 

hjälpa mig under tusentals kvällar. Det var ett fantastiskt effektivt 

regleringsverktyg. Tills det smittade, så även dagarna blev hetsätningar 

och kräkningar och hetsätningar och kräkningar. Tills allt blev svält 

och tvång och inget längre blev kreativt. 

 

Ihopsatt av stygn. Jag skapar mig ett rum. Ett eget rum.  

 



Att jag kände så mycket att jag gick sönder. Varje gång jag kände gick 

jag sönder.  

 

Sjukhuset - träskeppet i foajén - slangarna 

Idag hämtade jag min treåriga systerson på förskolan. Han har precis 

lärt sig kissa på pottan och trycker ner snoppen så inte kisset ska 

komma på pottkanten, han är fascinerad över att själv kunna styra sin 

kropp. Det är fantastiskt att få ta del av hans uppväxt och utveckling. 

Han är så liten men har ändå en sådan stor förmåga av att sätta ord på 

saker och funderingar. Ibland får han ont i magen, blir blyg och tyst. 

Han är i samma ålder som jag var när de började göra medicinska 

undersökningar på mig. Han är så liten, nyfiken, sprallig, klok och 

känslig. Hur var jag? 

 

Jag var även i hans ålder när de försökte sätta in en vuxenkateter i mitt 

urinrör. Vuxenkateter i ett treårigt barns urinrör. Den gången 

protesterade jag. Enligt mina föräldrar så var det enda gången jag sa 

nej. Jag förstår inte. Enda gången jag sa nej. Jag var gullig och omtyckt 

på avdelningen, så söt med mitt lockiga hår. Jag får inte luft. Här 

svartnar det. Jag kan inte närma mig detta.  

 

Vartannat år i över tio år, ungefär fyra dagar åt gången, tillbringade jag 

på ett stort sjukhus långt hemifrån. Jag var 3 år. Jag var 5 år. Jag var 7 

år. Jag var 9 år. Jag var 11 år. Jag var 13 år. 

 

Dagarna var fyllda med undersökningar. De var i mitt underliv och i 

min urinblåsa. Ensamma nätter på sjukhus. Skeppet i foajén. Hissen 

upp. Min mage som värkte. Godis som smakade gott. Tallriken med 



mat under en sådan där plåtsak som ska hjälpa till att hålla värmen på 

maten, samma plåtsak som kom över tallrikarna när jag nästan 21 år 

senare på precis samma sjukhus vårdades för mina svåra ätstörningar. 

 

Efter ett tag lärde jag mig vilka undersökningar som var vad. Jag delade 

in dem i ”de bra” och i ”de som det inte finns några ord för att beskriva”. 

Det blev nästan så att jag såg framemot ”de bra” för de 

undersökningarna var en sådan tydlig kontrast till ”de som det inte 

finns några ord för att beskriva”. De med kamera utanför min kropp, 

de där jag fick behålla mina kläder på, var de bra undersökningarna. 

”De som det inte finns några ord för att beskriva”, de med slangar i mitt 

underliv, var de andra. 

 

Jag kan inte närma mig detta. 

 

Sista gången jag var på sjukhuset i den stora staden långt borta från 

mitt hem, var jag 13 år och jag hade mens flödande ut ur min kropp. Ut 

ur mitt underliv som borde få ha varit mitt. Undersökningarna 

utfördes ändå. Och håret mellan benen och brösten och kroppen och 

mensen och min kropp som borde få ha varit min. 

 

Detta är det svåraste arbete jag har gjort. Jag vill inte närma mig det. 

Jag vill stänga ner datorn och säga nej. Detta går inte. 

 

På sjukhuset fanns det en källarvåning fylld med lekrum, pysselrum, 

mysrum, lekdoktorrum och musikrum. Det var himmelriket. Under 

flera år var detta nästan det enda jag mindes från sjukhusvistelserna. 

Och så mindes jag att vi åt på McDonalds, jag och mamma, det gjorde 



vi aldrig annars. Och så mindes jag jackan som vi köpte i det stora 

köpcentret mitt i den stora staden långt hemifrån. Och så mindes jag 

hur godiset smakade mer och godare än hemma. Jag mindes allt det 

bra. Allt det andra, det levde sitt eget liv inom mig.  

 

Skammen. Jag skulle kissa liggande på ett bord bland okända 

människor runt omkring mig. Jag tänker. Att som barn lär man sig 

tidigt, att kissa, det gör man inte liggande. Kissar man liggande, får 

man skäll och kanske en smäll. 

 

Vad händer med ett barn när barnet behöver känna britspapperets 

sträva yta mot den nakna huden. Vad händer med ett barn när den gula 

tuben av laxeringsmedel placeras ut på sjukhusrummet en dag i förväg. 

Så att varje gång det lilla barnet går förbi den gula tuben så låser sig 

kroppen och magen den värker. 

 

Jag är 41 och år har svåra urinträngningar dagligen. Jag har haft det 

sedan min barndom. Huvud. Kropp. Sinne. Psyke. Underliv. Slida. 

Urinrör. Snurr. Snurr. Snurr. Fysiskt. Psykiskt. Psykosomatiskt. Jag 

vet inte. 

 

Det kvinnliga könet som det inte fanns några ord för på åttiotalet. Hur 

kan ett litet barn förstå skillnaden på urinblåsa och slida. När jag var 

barn så var allt som befann sig mellan en flickas ben skamligt. Jag 

berättade inte för någon om mina sjukhusvistelser. Jag snarare ljög. En 

vecka ledigt från skolan och mina vänner undrade såklart vart jag var. 

Jag kunde inte berätta, jag hade fullt upp med att bära skammen för 

det de gjorde mellan mina ben. Jag har så många gånger önskat att jag 



hade haft ett fel på mitt hjärta, ett ben eller ett öra i stället. Jag kunde 

inte berätta för någon om att jag skulle till sjukhuset för att de skulle 

”greja mellan mina ben”. Idag vet jag, vet från mitt innersta, att 

skammen inte är min att bära. Skammen var aldrig min att bära. 

 

Efterverkningar 

Jag kan se att jag verkligen har försökt. Ser alla mina försök. 

 

Jag började skära mig tidigt. Mitt hat till mig själv växte och det fick 

plats och näring till att växa. Har jag någonsin fått lära mig att reglera 

mig själv. 

 

Hur kan känslor bli det svåraste som finns. Hur ska en kropp kunna 

härbärgera allt som pågår inuti den.  

 

Sedan dess har jag varit ofungerande.  

 

Jag minns hur min psykolog reagerade när jag fylld med skam 

berättade att jag inte kunde sova själv som ung tonåring. Hennes 

självklara reaktion ingav trygghet och den skam jag kände rann 

plötsligt av mig. ”Du behövde ju tanka, du behövde tanka trygghet och 

närhet.” Det var inte jag, barnet, som gjorde fel. Det var kanske de 

vuxna som inte hade förmågan att tillgodose mina behov och därmed 

förmå att lyhört uppfatta vad jag behövde. 

 

Otrygg anknytning. 

 



Kan jag läka ihop när jag håller på som jag gör. Hur ska jag få ihop mig 

själv om jag fyller mig med andra. 

 

Jag lekte ofta doktor som litet barn. Jag hade en egen doktorväska med 

riktiga saker som jag fått med från sjukhuset i den stora staden långt 

hemifrån. Ett barn behöver på något sätt närma sig det den upplever 

som är svårt och otäckt. Jag lekte ofta doktor som litet barn. 

 

Loppet - kraschen - den lilla springturen 

Jag kan springa snabbare än alla andra men ändå aldrig komma fram. 

I den inre stressen finns det inget hem. Där möter jag ingen 

tillfredställelse och där är jag aldrig tillräcklig. 

 

De säger att man behöver kunna känna sig trygg innan man kan stanna 

upp. Att det är en traumarespons, att hålla sig igång. Jag ser mitt 

flyktbeteende tydligt. Jag känner det. Jag betraktar det.  

 

Vagusnerven.  

 

För min tid på ön, den karga ön långt därborta mitt ute i havet, så hade 

jag en plan. Det var dags att stanna upp. Det blev inte som jag planerat. 

Det blir sällan det. Jag försökte, jag försökte verkligen. När jag väl 

saktade ner så kom allt jag sprungit ifrån emot mig. Det störtade rakt 

emot mig, precis som vågorna från havet på den karga ön. Det gick inte 

att komma undan. Jag förmådde inte att ta emot allt som kom emot 

mig. Destruktivitet och rörelse för att döva och tränga bort. Varje dag 

försökte jag på nytt möta det jag flytt ifrån, varje dag brast jag. Jag 

skulle befinna mig på ön i en månad, årstiden var höst, månaden var 



oktober. Jag befann mig på en ö med magiska källor och vatten som 

luktade svavel. Jag badade nästan dagligen. Under bar himmel i det 

svavelluktande vattnet satt jag och lät mina tårar falla. Ibland 

minusgrader, himlen ovanför mig alldeles blå och solen som sken 

reflekterades i vattenytan. Jag höll mina ögon slutna. Ibland 

regnoväder, jag satt där i vattnet och regnet föll ner runt omkring mig. 

Jag lyssnade på ljudet av vatten som möter vatten. För stunden 

renades jag. 

 

Minns de kvällar då jag befann mig i vattnet under den stjärnklara 

himlen. Då kände jag mig liten och universum tryggt. Ju mer jag 

försökte släppa på det skydd som jag noggrant byggt upp under så 

många år, ju svårare blev det. Det svaveldoftande vattnet hjälpte inte. 

Rörelse hjälpte inte. Jag återbesökte gång på gång den falska 

tryggheten av att skada mig. För att nästa dag ångra det. Mina långa 

promenader och den kalla vinden lindrade för stunden. Tårarna. Jag 

ville be till gud om hjälp. Jag förmådde inte att bära mig själv. Jag ville 

släppa taget, men mardrömmarna besökte mig varje natt och under 

dagarna fick jag inte nog med luft. Kroppen var antingen på högvarv 

eller helt utmattad. Så en dag sträckte jag ut en hand. Eller jag snarare 

skrek. Jag föll och skrek rakt ut. Någon i Sverige ordnade. Ringde 

viktiga samtal och styrde upp. Jag plockade de vackraste lavastenarna 

jag kunde hitta. Tog ett sista bad. Flög hem. 

 

I Sverige väntade inbokade läkarbesök och en akut psykologkontakt 

som jag fick genom min sjukförsäkring. Jag berättade, utan närvaro 

och utan att på riktigt känna, att jag blivit utsatt för ett överfall och ett 

våldtäktsförsök i Victoria Park, nästan på dagen två år tidigare. Under 



början på det som skulle bli ett fantastiskt år, det finaste stipendiet och 

ett års IASPIS-vistelse i London, så hände det som jag inte kan närma 

mig. Två år hade gått sedan händelsen och jag hade inte fått, eller tagit 

emot, någon hjälp för att bearbeta det jag varit med om. I stället hade 

jag fyllt mig med arbete och annat. Jag hade sprungit ifrån mig själv 

under en lång tid. På den karga ön skulle jag sakta ner. Ta ledigt. 

Försöka att ge mig tomrum. Jag bar inte längre mig själv och jag 

behövde hjälp. 

 

Just där och då påbörjades något som skulle ta mycket lång tid. 

 

De tio psykologsamtalen blev till år. Jag betalade med pengar jag 

egentligen inte hade. 

 

Nog kan en kalla det ett sammanbrott. Det var galenskap och ett 

sönderfall. Jag var mycket rädd och på något konstigt sätt även 

förväntansfull. Jag hade påbörjat något jag inte lyckats med tidigare 

och var tröttare än vad jag hade varit i hela mitt liv.  

 

Här gick det nedåt. Jag föll djupare och djupare. Depression. Stirrande 

blick in i vägg. Utmattningen gjorde så att jag inte längre hittade hem, 

alltså jag glömde ofta bort vägen till min eget hem. Jag påbörjade en 

läkningsprocess som tog evigheters tid. Vägen var nästan krokigare än 

alla år dessförinnan. Det gick nedåt och jag föll djupt. 

 

Nödvändigheten i att vila. 

 



Årsdagar. Två år efter den karga ön, sammanbrottet, sjukskrivning och 

påbörjad behandling. Fyra år efter Victoria Park och händelsen. Så sa 

min kropp ifrån. Kroppen talade tydligare än någonsin. Cellerna fick 

inte den kraft de behövde och hela min kropp påverkades. Min 

sköldkörtel hade lagt av, hjärnan gick på sparlåga, kroppen var svullen 

av inflammation, jag klarade inte av att sitta upprätt, min röst hade 

blivit grov och jag talade sakta. Mörker och kontrollförlust. Min kropp 

var mig fråntagen. 

 

Att lämna det destruktiva är det svåraste som finns - att söka 

sig till otrygghet är det lättaste som finns 

Idag ser jag annorlunda på den relationen. Den lärde mig om trygghet. 

Den lärde mig om tillit. Den lärde mig om kärlek. Den lärde mig om 

hur det är att få vila i en famn. När jag inte kunde vila med mig själv, 

så fick jag vila där. I uppbrottet och under flera år efteråt så sökte jag 

mig till något annat. Till starka känslor, till otrygghet, till kaos och till 

återblickar av barndom. Traumaupprepande. Maktlöshet och 

kontrollförlust. 

 

Vi skulle inte ha kontakt, vi skulle bara vara medvetna om varandras 

närvaro. 

 

Det handlar ju inte bara om just den stunden. Det handlar även om 

stunderna däremellan. Det handlar om att bli kropp. Och om att förlora 

kontrollen. Någon gör något med min kropp. Någon får inte göra något 

med min kropp. 

 



Att dölja den blåmärksfyllda halsen med en stor polokrage. Att bli 

utsatt när man ska ha kommit så långt.  

 

Vad jag vet om att straffa mig? Jag vet allt.  

 

Island  

Jag läser om saker jag inte minns. För det är lätt att minnas kaoset och 

inte det där andra. Jag läser om en sista natt. En upplevelse av närvaro. 

Hur våra blickar bar oss genom kvällen och tog sig in i varandras 

system, skärmade bort världen utanför. Händerna och huden. Magin. 

Bilfärden genom ett mörkt och stjärnklart Reykjavik. Våra händer som 

inte ville släppa taget. Jag som alltid flyr avslut flydde inte.  

 

Sjukskrivning – utmattning - jobba sig ihjäl 

Hon sa att jag behöver en tom kalender. Ett tomt schema. Vi pratade 

sjukskrivning. Hon frågade vad som händer i mig när hon säger så. Att 

jag skulle behöva vara sjukskriven. Känslan när någon annan tar 

beslutet. Lättnaden. Men även motståndet, rädslan över att inte kunna 

fylla mig med arbete. Hon sa att i detta läge kan du inte ta det beslutet 

själv. Hon sa att hon är min ram nu. Samtalen är min ram. 

 

Det är inte ovanligt att ett svårt trauma återuppväcker tidigare 

trauman. 

 

Januari 2018. Idag berättade jag det. Att det där med att skrika nej. 

Har väckt alla de där nej jag inte har sagt. Det är 2021 och jag förundras 

över att det endast är tre år sedan jag började prata om det. Hon var 

den första som lyssnade. Jag var 38 år gammal, nästan på dagen. Den 



dagen då jag trevande och osäkert började sätta ord på mina 

upplevelser som barn. 

 

Terapin är förlängd.  

 

Tog mig hit för att kunna berätta. Letade efter någon som kunde lyssna. 

 

Tror det måste pratas om, min reaktion efteråt. Efter att jag öppnat 

upp och berättat. Hur jag efter varje samtal kunde vrida ur svetten från 

min tröja och låta den kalla svetten droppa ner på mottagningens 

badrumsgolv. Hur jag tog mig hem, la mig, somnande nästan 

medvetslös av utmattning.  

 

Hur misslyckad min helg blev, hur jag fullständigt gick över mina 

gränser. Självklart skadar jag mig även när jag har gjort något bra. Så 

har det alltid varit. Så har det varit så länge jag kan minnas.  

 

Toleransfönster. Titta in. Titta ut. 

 

Hur jag inte kunde sluta arbeta trots sjukskrivning. Trots att jag var 

helt ofungerande så tillbringade jag dagarna med datorn, sorterade och 

byggde en ny hemsida. Hur jag verkligen inte kunde sluta arbeta. Hur 

jag inte kunde stilla mig. Hur jag ljög för min pojkvän när han kom 

hem från jobbet, kunde inte erkänna hur mycket jag arbetade. Kunde 

inte förmå att stilla mig. 

 

Jag gick ner mig i ett träsk, djupt och trögflytande. När väl tårarna 

släpptes fram fanns ingen återvändo. Jag föraktar depressionens 



grepp, i ångesten finns en fart och en riktning, i depressionen endast 

mörker. 

 

Dagen började med ord om tystnad och dagen avslutas med ord om 

tystnad. Mellan början och slutet så talade jag med min psykolog och 

även det handlar ju ofta om tystnad.  

 

För första gången. Mina upplevelser och känslor togs på allvar. 

Påbörjade en lång resa ända fram tills nu. Det är först nu jag förstår. 

Ser allt ovanifrån. Ser alla mina försök, min trasighet och desperation. 

Ser min styrka. Flyger över. Betraktar. Ser och försöker att förlåta. 

 

Överfallet - Victoria Park - mitt älskade Victoria Park - en 

kärlekshistoria - en kamp för mitt liv där hans fingrar 

krossades i min mun 

Platsen. Jag har haft koll på min skugga när jag tagit mina 

kvällspromenader. Platsen. De undrar om platsen. 

 

Tänker att det kanske inte spelar så stor roll. Att jag fick det finaste 

stipendiet jag kunde få. Plats för att växa och arbeta. London, mitt 

älskade London. Så är jag ute och går. Runkeeper på, mäter varje 

kilometer jag tar i min park, har gått fem kilometer och tänker att jag 

behöver gå några till, sedan gå hem. I stället dog jag. Det hände, det 

som jag inte kan närma mig. Rädslan. Klarar inte av att skriva om det. 

Klarar inte av att närma mig det. Han är stark. Jag är rädd. Jag är 

räddare än jag någonsin varit. Och efteråt. Hur livet blev så svårt.  

 



Jag tror det började då. Fortsättningen på det som påbörjats för länge 

sedan. Då när jag föll tusen kilometer under ytan. Då när livet blev en 

strategi och en plan. Mina händer som blev mer rastlösa än någonsin. 

Byggandet som blev min stadiga och fasta punkt. Jag byggde tills det 

blev så hårt så inget kunde komma in. Inget kunde kommas åt. Så tätt 

att det inte gick att komma innanför. Inga pauser. Inga andetag. Mina 

händer alltid sysselsatta. Inga hålrum för utsipprande känslor. Jag tror 

det var då det började. Den där fortsättningen på det som hade 

påbörjats för länge sedan. 

 

Ett residens efter ett residens - djupa skogar och tystnad 

direkt efter en storstad jag alltid kunde gå vilse i 

Platsen. Där jag sprang längs vattnet. Det var den vackraste höstdagen. 

Naturen var vackrare än i fantasin. Sjön blank och löven gula. Jag 

kunde springa länge utan att bli trött. Jag såg allt detta. Det som skulle 

vara vackert. Det som skulle vara njutning. Betraktade, men kände 

ingenting. Det var som att det inte fanns någonting överhuvudtaget 

som kunde göra mig levande igen. Jag arbetade. Alla vakna timmar. 

Jag dränkte mitt söndriga jag i mitt konstanta arbete. Jag kände 

ingenting. Jag kände ingenting där på den vackraste platsen där jag 

skulle känna allting. 

 

En plats. Behöver en övergång. Från något till något. Detta betyder 

alltså att man måste lämna något. För att komma till något annat. 

 

Skogen och vem är jag. Kan man få gå dit och vila. Vila i tusen år. 

 

Varför längtar du efter att vara genomskinlig. 



Jag är vilse. Jag vet inte vart jag ska ta vägen. Var jag hör hemma. Mest 

undrar jag. Vart jag ska ta vägen. 

 

Områden av ensamhet. Att röra sig inom ett visst område. Stilla sig. 

Eller vara på väg. Plats handlar även om avstånd. 

 

Den som går i skogen och söker. 

 

Det finns en nödvändighet i det jag gör. Det finns alltid en 

nödvändighet i det jag gör. 

 

Reglering - anknytning - trauma 

Öppnar sakta upp. De skrivna orden har lyst med sin frånvaro. 

Händerna har tagit hand om växterna och hemmet. Tröttheten ibland 

förlamande. Jag tar ofta fel och tror att sömn är den enda vilan från 

tänkandet. Det blir fel. I sömnen återvänder mardrömmarna och där 

finns ingen vila att finna.  

 

Fanns det någon som kunde lära mig självreglering som barn. 25 år 

gammal gick jag en gruppbehandling i affektteori. Det var som att lära 

sig se på nytt. 

 

Ommöblering i hjärnan. Tänker på vad hon sa, att hon såg ilska snarare 

än sorg. 

 

Jag upplever ofta polariserade känslotillstånd. Jag är uppdelad. Jag 

väljer en familjär smärta framför ett ovant tillstånd av att må bra. 

Ibland blir det så tydligt. Så påtagligt att det skrämmer mig.  



Hon pratar om acceptans. Om att min kropp reagerar normalt på en 

onormal upplevelse. Att kroppen faktiskt är klok när den gör så. Jag 

triggas dagligen. Försöka finna självmedkänsla och inte hamna i ilska 

och besvikelse. Upprepar för mig själv: Min kropp reagerar normalt, 

på en onormal upplevelse. 

 

Övergrepp och män 

Männen. De som förstör. De som förgör. Männen som överfaller oss i 

skogen med neddragna byxor och erigerande kön. Vad gör det med oss. 

Vad gör det med mig. Vad gjorde det med mig. 

 

Kan knappt andas. 

 

Två dagar innan jag ska presentera mitt första skissförslag för en 

offentlig gestaltning så sitter jag på ett berg i skogen, försöker andas 

djupt och låta skogen omsluta mig. Vill få ner mina höga stressnivåer 

för att kunna slutföra mitt arbete de sista intensiva dagarna innan den 

stora presentationen. Det som händer sedan kan jag inte skriva om. 

Inte tänka på. Männen och deras kön. Dessa okända män och deras 

stora erigerande kön. Jag föll. Re-traumatiserad och två dagar senare 

klarade jag av skisspresentationen och vann uppdraget om den 

offentliga gestaltningen. 

 

Sjukdom - identifikation 

Jag har fastnat i mina trauman. Ibland känns det som mitt liv har 

hängts upp i dem, hakat sig fast och jag har inte lyckats att komma 

vidare. Undermedvetet har jag identifierat mig som sjuk. Jag undrar 

vad som händer med ett litet barn när det blir sett, får uppmärksamhet 



och blir väl omhändertagen på sjukhuset, mellan övergreppen vill säga. 

Varför har detta lilla barn fortsatt söka sig till sjukhus och efter 

sjukdom även som vuxen. Den där återkommande bekanta längtan 

efter inlåsning, efter att stängas in. Hur den slutna tiden på 

behandlingshemmet nästan kändes trygg. Hur permissionerna blev till 

något svårt. Varför tog det så lång tid för mig att bli frisk från 

ätstörningarna. Jag var 24 år när jag fick reda på att det var ett 

forskningsprojekt, alla de där övergreppen som jag var med om som 

barn och tonåring. Under hela min uppväxt trodde jag att jag var sjuk. 

Jag var inte sjuk under hela den tiden, jag var det under de första åren, 

men inte de resterande, då var jag endast ett forskningsobjekt. Jag 

behöver kanske inte döma mig så hårt för att jag har sökt sjukdom, jag 

visste inte hur det var att leva utan att vara sjuk. Men min blick på mig 

själv är hård. Jag önskar att jag sett mönstren tidigare. Jag önskar att 

jag hade fått rätt hjälp tidigare. Jag har identifierat mig som sjuk och 

det känns skamfullt att erkänna. 

 

Återupplevande 

Jag minns hur jag satt på en sten vid havet. Där på Fårö. Ett 

kulturprojekt. Vi fantastiska kvinnliga kulturarbetare som blivit 

utvalda. Jag sydde stygn efter stygn på min svarta skulptur. Paniken i 

kroppen när jag kände att N närmade sig mig bakifrån. Hon andades i 

min nacke. Smög sig runt min kropp, över min axel. Hur jag bara ville 

dö och hur det svartnade framför mina ögon. Rationellt visste jag. Det 

var ingen fara. Vi hade bestämt allt i förväg. N den enastående 

dansaren. Jag textilkonstnären. Någon som filmade, någon som 

spelade in ljud, någon som regisserade. Vi alla hade våra roller. Jag 

som återupplever. Ett monster som närmar sig mig bakifrån. 



Syrebristen när jag inte klarar att ta de djupa andetag som jag skulle 

behöva ta. Dissociation. Jag försvinner. Jag fortsätter mekaniskt sy 

stygn på stygn. Stygnen lugnade mig, precis som de alltid har gjort. Jag 

satt där på stenen vid havet på Fårö. Jag visste rationellt att det inte 

återupprepades, men inombords kändes det som att jag var där och då. 

 

Läkandet 

Igår påbörjades en rensning, tjugotusen lager av självhat ska rensas 

bort. 

 

Hösten då så mycket hände. Hypnosen - släppa taget. Välja friskhet 

framför ett liv som sjuk. Och så slutet förstås, det som gjorde så ont. 

Ett hjärta i tusen bitar. Ett jag utan någon. Ett jag - med plats för mig. 

 

Jag bör planera in tomrum, för tomrum kommer inte av sig själv. 

 

Medan jag bygger lager på lager på mina skulpturer, och då gärna 

upprepar detta till oigenkännlighet, så försöker jag göra tvärtom med 

mig själv. Jag söker hjälp för att öppna upp stagnerade blockeringar. 

Jag önskar låta det gamla få flöda bort och iväg. Det är först när jag 

släpper taget och vilar i tomheten som det nya kan få utrymme att ta 

plats. Det är först när jag släpper taget och vilar i tomheten som jag kan 

få plats. 

 

Att ta tillbaka trådarna. Kan det vara som att ta tillbaka det som är 

viktigt för mig. 

 

Ta min hand, kom led mig rätt. Om längtan kunde läka ihop. 



Sommarsolstånd och just idag ingen balans alls. Jag tog cykeln till 

tornet på andra sidan av staden. Ett sista besök där. Yoga och lät sedan 

S händer vila på min kropp. Reiki. Energi. Djupavslappning. Sex 

månader av rening och defragmentering. Nu stilla mig. Men ändå alltid 

fortsätta.  

 

Det är alltid lättare att försvinna in i allt annat än att vara i detta. 

 

Jag vill nudda något känsligare, något mer unikt, något starkare. Jag 

vill nå bortanför och innanför. 

 

Retraumatisering - utsätta sig 

I min dagbok står det: ”Jag måste höra av mig till M. Säga: ”Jag är 

tillbaka i London. Fixar du mig på listan, så ses vi”. [jag kommer aldrig 

mer göra vad du vill] [aldrig mer]”. Varför söker sig den utsatta till den 

som gjort övergreppen. Varför vill jag 15 år senare uppsöka upp min 

förövare. 

 

Jag vill att ni ska vara tysta. Allt ni får är att betrakta. Ni får inte komma 

mig nära. 

 

Jag måste omfamna mig och alla försök jag gör. Jag försöker så mycket. 

 

Hon ser så annorlunda ut. Men jag vet att hon inte har slutat tänka på 

mig. 

 

Självsabotage. 

 



Dagbok 15 februari 2021: Vi går dit vi kan känna igen våra trauman. De 

kallar det traumaupprepande. Idag: Jag går någon helt annanstans. 

 

Sen kan jag fråga mig i vilken famn. I vilken famn jag hamnar i ikväll. 

 

Mitt liv önskar sig en gräns. 

 

Jag ser men jag känner ingenting. Jag närmar mig. Frågan är varför 

inte smärtan berör. Frågan är varför du inte berör. 

 

När mitt skapande försvann - eller var mig frånvarande 

Stygnen och tråden blev till något svårt. Mitt skrivande, byggande och 

min kreativitet var frånvarande. Tanken på att skapa skrämde mig. För 

jag hade fyllt mig. Bedövat mig. Med att göra. Med att hålla mina 

händer sysselsatta. Det bästa jag hade, hade jag förgiftat. Det finaste 

jag hade, hade jag fyllt med mörker och tvång.  

 

Jag fyllde mig med annat och jag fokuserade på fel saker. Kanske var 

det vad jag behövde just då. Kanske var det bara destruktivt. 

 

Det känns som att den galna kvinnan är på väg tillbaka till mig. Allt 

oftare gör hon sig påmind. Allt oftare söker jag hennes hand. Jag 

längtar efter hennes sällskap. Längtar efter hennes intensiva driv och 

att låta besattheten ta över. Jag och hon. Jag och skapandet. Jag. 

 

Dissociation 

Varför gör det inte ondare. Varför kan jag prata om det utan att det 

känns. Dissociation. 



Barnet ska förstå att hon har bestämmanderätt över sin kropp. Barnet 

ska förstå att hon har bestämmanderätt över sin kropp. Barnet ska 

förstå att hon har bestämmanderätt över sin kropp. 

 

Det är inte alltid själva övergreppen som är det svåraste, utan det är 

tiden däremellan, tiden innan och efter som är det svåraste. Vad jag 

menar rent konkret är; att om man lär sig att koppla bort sig själv under 

ett övergrepp kan det bli så att det blir tiden - efter, emellan och före - 

som upplevs som värre än själva övergreppet, just på grund av att man 

under själva övergreppet går in i dissociation. Och ett tillägg till detta; 

är man med om övergrepp som upprepas regelbundet under en kortare 

eller en längre tid, är det tiden däremellan som kan upplevas som det 

mest outhärdliga och svårnavigerade. Att då som människa vara 

medveten om vad som komma skall. 

 

Jag önskar integrera mina olika delar. Låta dem samlas. Sida vid sida. 

Då är inte nu. 

 

Jag censurerar mig själv så mycket i mina texter. I dessa texter. 

 

Min svårighet med gränser kanske kommer ifrån att jag aldrig fick 

uppleva några gränser. Min svårighet med gränser kanske uppfanns 

när de gick över mina gränser. 

 

Integration är motsats till dissociation. 

 



Det handlar så mycket om en vila. En längtan efter vila. En längtan 

efter tystnad. Eller kanske framförallt en längtan efter ett 

sammanhållet jag.  

 

Hur livet är kreativitet och hur jag längtar efter det - om att 

skapa 

När jag arbetar med skulpturerna täcker och lagar jag desperat varje 

spricka och hål jag kan finna. Jag är bra på att ha en sökande blick. I 

skogen. I staden. I ateljén. Sökande och omhändertagande, eller 

kanske bara sökande och kontrollerande. Där jag upptäcker en spricka 

lägger jag på ett tunt lager färg. Ibland tar sig rosten ut, då täcker jag 

den och målar den vit. Ren. Inget ska behöva vara befläckat. Inget ska 

vara besudlat. Det som finns därinne ska stängas in. Finnas kvar 

därinne. Innanför. 

 

Närmar mig sakta. Lekfullheten. 

 

Dessa textilier som är så fyllda av minnen. Min studentkjol. Hundratals 

trådar fastsydda i det sköra tyget. Slangarna. Lager på lager av färg. 

Nödvändigheten. 

 

Glöm inte kvinnorna. De skrivande. De broderande. De galna. 

 

Gränser. Förvaring. Kropp. Vilka liggande ställningar finns det? Död. 

Sovande. Vilande. Shavasana. Avslappnad. Använd. Var kan man 

ligga? Bår. Säng. Kista. Sjukhussäng. Grav. Sjukhusbrits. På vad kan 

man ligga? Britspapper, prasslande och strävt.  

 



Närvaro av kropp. Hur gör man något desperat. Hur gestaltar man 

desperation. 

 

Motståndet i materialet. Motståndet i akten. Lindandet. Stygnet. 

Övermålandet. Böjandet. Tryckandet och tvingandet.  

 

Reflektionen är ständigt närvarande i mitt arbete. I mitt arbete är 

reflektionen ständigt närvarande. 

 

Jag bygger upp och river ner. Lägger femtio eller hundra tunna lager 

färg på ytan. Vet inte när det är tillräckligt, vet aldrig. Jag kommer se 

när det är klart. Jag kommer känna det. Min kropp kommer berätta för 

mig när det är fullbordat. Arbetar och upprepar. Väntar på svar. 

 

Varför jag gör detta. Nödvändigheten. Har inga andra svar.  

 

Försvar, syfte och tillhörighet. Uppbyggandet. Ihopbyggandet. 

Sammanfogandet. Det handlar ofta om själva övergreppen. Om spåren 

och avtrycken dessa har lämnat. Så handlar det även om lusten och 

leken. Berg- och dalbanor, starka känslor och ibland ren tristess.  

 

När allt är poröst och rasar. Någon säger att skört kan bli starkt. 

 

Behandlingar 

Terapi hos kurator på BUP. Självskadebeteende. Psykolog på barn- och 

ungdomspsykiatriska ätstörningsenheten. Bulimia nervosa. 

Hundratals tvångsvägningar. Matscheman som blev till en egen 

konstform. Anorexia nervosa. Slutenvård och behandlingshem på 



andra sidan landet. Låsta toaletter. Kroppskännedom. Känna fötterna 

mot golvets yta. Silvertråden. Bollmassage. Stå i ring. Luta sig framåt, 

luta sig bakåt. Gruppterapi. Musikterapi. Trumma på trummor i ring. 

Ridterapi. Risifrutti i stallet och vägra äta sylten. Bildterapi. Min 

favoritterapi. Pratterapi i grupp. Dagvård på barn- och 

ungdomspsykiatriska ätstörningsenheten. Näringsdrycker. Efter 

lunchen; avslappning i grupp med kroppscanning. Psykolog på 

anorexi- och bulimimottagningen för vuxna. Affektgruppterapi. 

Sjukgymnastik. Kroppsterapi. OCD. Många år utan något. Psykolog på 

universitetets studenthälsa. Många år utan något. Privat psykolog. 

Komplext posttraumatiskt stressyndrom. Arbetsterapeut. 

Sjukgymnastik och kroppskännedom - ännu en gång. Utredning. PTSD 

igen. Recidiverande depression. Sjukgymnast och akupunktur. 

Traumabehandling hos psykolog. Traumabehandling hos 

sjukgymnast. Så många gånger jag har försökt nå min kropp. Så många 

gånger jag har misslyckats med att nå min kropp. 

 

Möten och drömmar - om att skapa liv 

Efter en vecka av mardrömssömn så gör skogen mer nytta än någonsin. 

Vackra dagar och så kom äntligen regnet och jag har tid med 

söndagsvila mitt på dagen. Skulle helst av allt vilja sy tusentals stygn 

och vara i någons famn. Önskar mig till havet. Gå vilse i skogen. Fastna 

i skrivandet. Tänker på. Luta sig. Högläsning. Vila mot. 

 

För mig betyder orden mycket.   

 

Glöm aldrig vem hon var. Vad hon ville vara. Vad hon var. Och vad hon 

gjorde för att överleva. Glöm inte vad hon gjorde för att överleva. Glöm 



inte vad hon tyckte om. Glöm inte att ta hennes hand. Och glöm inte 

att springa tillsammans hand i hand över stigarna ni finner. 

 

Jag håller mig på avstånd. Jag betraktar. Allt jag vill är att du ska lägga 

dina händer på min kropp. 

 

Tomrum behövs för att okänt skall kunna gro.  

 

Jag går dig till möttes. Vidrör. Hon står där i utkanten och väntar, hon 

och alla hennes jag. 

 

Ateljén 

Favoritplatsen. Behovet av att få ihop mig själv. Så jag inte svävar iväg 

och löses upp. Måndagarna, dessa måndagar som innehållit så mycket 

vackert. Får det vara så här. Får jag sväva iväg en liten stund, utan att 

jag för den delen löses upp. Och läsandet. Denna svåra bok hemma på 

mitt nattduksbord. Som tar mig tillbaka till en verklighet som var mitt 

liv. Institution och blod på alla golv. Låsas in. Instängdhet som blev till 

trygghet. Och alla vänner som försvann. Angelica vi var destruktiva 

systrar som försökte överleva. Jag överlevde. Du dog. Läsandet kanske 

läker. Ateljén läker. Kanske har jag aldrig varit starkare än nu och mina 

måndagar är fyllda av vackerhet och jag behöver Blixa Bargeld högt. 

 

Att komma hem - om att inte kunna leva om inte kroppen är 

närvarande 

Jag har en önskan om att förlika mig med det jag har varit med om. Jag 

har en önskan om att få integrera mig själv med mig själv. För att göra 

det behöver jag närma mig det jag är mest rädd för. Minnena. 



Utsattheten. Skammen. Jag har börjat försöka minnas. Jag försöker gå 

dit jag inte vågat gå. Jag närmar mig det som skadade mig. Jag gör 

detta. För jag tror på självrespekt och läkning. 

 

I breathworken har minnena kommit till mig. De har omskapats från 

att ha varit ångestfyllda, utsatta och smärtsamma till att jag ser mig 

själv liggande på en av alla de sjukhusbritsar jag legat på, runt mig på 

britsen växer det blommor, flera meter höga blommor, flera kilometer 

höga blommor. Jag ser hur de växer med sådan kraft och fart, stiger 

mot himlen och jag känner mig alldeles trygg och buren. I stället för 

smärta och skam så bärs jag av en mur av växter, skydd och livskraft. 

 

Huvudet och sinnena har gått på högvarv. Jag ser synkronicitet 

överallt. Jag har känt tonåren i min kropp. Jag tillåter mig ta in allt. 

Jag blir trött och behöver sova mitt på dagen. Det krävs mycket mod. 

Är i tonåren. Känner den. För att sedan städa bort de minnen och all 

den skam som har blockerat mig så länge. Andra minnen sorterar jag 

och lägger på rätt plats i min fragmenterande och dissocierande kropp. 

Jag lägger saker på rätt plats, i rätt fack, för att sedan kunna gå vidare. 

Gå vidare med idag. Gå vidare i närvaro. 

 

Jag mötte mitt äldre jag och det förvånade mig hur vackert det var. 

 

Vad händer om jag läker mitt inre barn, mitt ”the beginning self”. Vem 

blir jag då. Tänk om jag då väcker min önskan om att få ett eget barn. 

Jag har inte kopplat ihop detta tidigare, mitt fragmenterande och 

oläkta inre barn och min barnlöshet. Hur sammankopplat är min 

barnlöshet med min egen första tid i livet. Tänk om jag läker och det 



då är för sent. Är det då bättre att inte läka. Att inte läka för att slippa 

önska. Att inte läka för att slippa längta. 

 

Ljud från det innersta. Vrål från djupet. Under en breathwork session 

ska man vid ett tillfälle låta ljud komma ut ur sin kropp. För mig 

kommer det oftast vrål av nej. Jag har så många osagda nej. Jag är fylld 

av osagda nej. Även denna gång skriker jag nej. Jag ser hur alla de 

läkare och sjuksköterskor som står runt min kropp, går bort från min 

kropp. När jag skriker nej så vänder de om och går i samlad trupp ut ur 

rummet. Jag fortsätter skrika och de kommer aldrig någonsin tillbaka.  

 

Jag ser ett flertal vuxna som jag känner igen från min uppväxt, de 

ställer sig runt mig där jag ligger utan byxor och underkläder på 

sjukhusbritsen. De ställer sig som en mur omkring mig med ryggen 

mot mig. I kör och med händerna framför sig så säger de: Nej. De 

motar bort alla läkare och sjuksköterskor. De skyddar min lilla gängliga 

utsatta kropp. De vuxna från min uppväxt säger alla de nej som då inte 

blev sagda. De vuxna tar nu det ansvar som då aldrig togs.  

 

Jag har mig själv som liten bebis liggande på min mage och bröst. 

Naken hud. Barnet sjunker in i min vuxna kropp. Integreras. Inte 

längre uppdelade. Hon och jag och jag och hon. Vi. Jag. 

 

Jag tar makten över min historia. Över min maktlöshet. Över min 

kropp. 

 

Energin strömmar ut i mina ben och ned i mina fötter. Jag tänker; låta 

rötterna växa ut, rota sig och aldrig mer kapas. 



Breathwork är mitt starkaste verktyg till läkning. Tillståndet blir djupt 

och kroppsligt, kontakten med kroppen är överväldigande. Det sker en 

defragmentering inom mig. Mina fragmenterade delar närmar sig 

varandra. Saker sorteras på rätt plats. Mycket städas bort. Under 

integrationsdelen läker jag ihop. Min kropp är min. Min kropp blir 

min.  

 

Jag och alla mina jag stod runt min egen grav. Det var det vackraste jag 

någonsin har skådat. 

 

Svårare att arbeta med nuet. Motstånd. Och en önskan av att vilja bli 

buren. Känna trygghet. Vila i det. Kapitulera och låta sig bäras. 

Element jord. Brista och bäras. Reikin sökte sig till min kropps baksida. 

Bildar ett skydd. En sköld. Mot det som har varit. Läkandet. Bakåt. 

Arvsanlagen. Nuet. Jag bär mig. The current self. 

 

Jag far iväg. På ett retreat. Jag är modig nu. Jag försöker. Tänker på 

självrespekt och vem jag blir i grupp. Brister ut i gråt under breathwork 

sessionen. Reikin kommer till mig. Jag skalar bort ännu ett lager av 

saker jag inte behöver bära på. Yogan läker mig. Jag är närmare mig 

själv än någonsin. Inombords var dessa dagar fyllda med kullerbyttor, 

snåriga stigar, öppna landskap, stilla sjöar och höga berg. Varje del i 

kroppen, den yttre och den inre har det arbetats med. Jag far iväg och 

jag far hem. 

 

Livsverk - eller bara vardag 

Konsten. Skapandet är det vackraste jag har. Bortanför allt annat. På 

en egen platå. I en egen dimension. Tänker på tillståndet när tid och 



rum försvinner och upplöses. Lekfullheten. Obeskrivbart. Möjlighet till 

att uttrycka det som jag aldrig skulle kunna formulera i ord eller 

handling. I mitt skapande rum får mina behov plats. Där är jag alldeles 

tillräcklig. Där får jag plats. Min blick får arbeta och mina händer 

bygga. Där finns inte längre något tomrum att fylla. 

 

När livet är nu och min blick mjuk 

Fjärde januari och längtar tills jag kan fylla hela dagar med stygn. Idag 

kom jag i djupavslappning, jag var någonstans nära och långt borta 

samtidigt. Syr med bräckligt torrt tagel i ytorna jag gjorde för länge 

sedan. 

 

Fastnade med dåtiden. Det är skillnad på att fastna i dåtid och fastna i 

dåtid. Säger någon som uppskattar nuet mer än någonsin. 

 

En gång när allt var annorlunda hittade jag en klänning på Island. 

Sedan kollapsade jag. Sjönk. Ner. Ner och ut över allt som kom i min 

väg. Åren gick. Och jag sjönk ännu djupare. Jag bär nu klänningen. 

Försöker ta tillbaka. Bygga nytt. Ta hand om. 

 

Inte glömma att stanna upp. Kanske ägna tid till att formulera mig. 

Förändringar. Sensationer. Och dagen börjar sent trots att den började 

för länge sedan. Allt började för länge sedan. Hit har jag hela tiden varit 

på väg. Nu är jag här. 

 

Väntar på kaffe. Vilar händerna. Syr hundratals små stygn. Luftar den 

sommarvarma kroppen. Lyssnar på viktiga saker. Kommer ingenstans 

och kommer kanske en bit. Något viskade och jag lyssnade. Tog mig ut. 



Tur jag har konsten. Sa min nya psykolog. Det får hjärnhalvorna att 

samarbeta. 

 

Den viktigaste resan är den som skett inom mig. Tillit och överlevnad. 

Sviktande, men ändå tillit. Mellanrum och ställtid. Försöka att inte bli 

så rädd för tomheten. Tilliten. 

 

Tillbaka där det en gång började. Trådar och klumpar. Klumpar och 

trådar.  

 

Från något till något annat. Från sommar till höst. Övergång. Ingång. 

Utgång. I det lilla finns det stora. Att låta blicken vända sig inåt för att 

kunna se utåt. Förändring. Övergång. Ta med. Lämna av. Flöde. 

 

Idag har jag känt. Det mesta. Ljuvligaste känslorna till surrande 

irritation till självförakt till självtillit. Och runt igen. Kanske måste jag 

ta en andra kvällspromenad. Skulle behöva gå barfota. Grundning och 

fokus. Fokus och grundning. 

 

Fortsätter med orden och det svåraste som finns. Vill snurra fortare 

och allt jag vill är att inte snurra alls. Jag är motsättningarna. Jag lever 

i motsättningarna. Jag andas när du ser på. 

 

Jag sov ut. Skrev min morgondagbok. Drack mitt citronvatten. 

Nödvändigt. Tusen fragmentariska delar som skall samsas och lugnas 

ner. Skall sätta mig i ljuset och strukturera veckan. Men mest av allt 

skall jag lyssna på fåglarna som låter så högt och tyst betrakta 

knopparna. 



Jag behöver alltid väldigt mycket utrymme. 

 

Växtvärk. Stegen framåt och ibland bakåt, och det där med att stå still, 

svåraste av allt. Vänder upp och ner på allt och står på händer en 

sekund eller två. 

 

Ge mig själv utrymme. Städa ut den mörka tiden. Andas djupt. Beskära 

mina växter och växa. 

 

Funderar kring grundföreställningar. Maktlöshet. Präglar allt jag gör 

och allt jag känner och allt jag någonsin har känt.  

 

Dagens ord. Hängiven. Min kropp bär en längtan efter galenskap och 

fantasi. Om kreativitet som inte beskär. Att få växa och att få försöka.  

Du skulle vara här för här blåser det och jag behöver ta en promenad 

och jag längtar efter dig. 

 

Kanske allt handlar om tid just nu. Om musiken som måste spelas högt 

för att tysta ner det där andra. Eller för att jag hör musiken annorlunda 

nu. Jag behöver det, högt och intensivt. Och ljuset i det som är mitt 

hem. Eller kommer in i mitt hem. Den viktigaste platsen utanför mig 

själv. Jag behöver oljuden för att stå stadigt. Tydligare nu än någonsin. 

Högre och högre. Fyller mig. Behöver. Och skuggorna på väggen är 

kanske allt jag har. Idag. Det och ljuden. Oljuden. För att minnas. Att 

just ikväll. Stod jag där. I mitt hem. Med mig. 

 


