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KREATIVT SKRIVANDE INOM
PSYKIATRI AFFEKTIVA SAHLGRENSKA
I sin självbiografiska bok Varför vara lycklig när du kan vara normal?
skriver Jeanette Winterson sin livshistoria, men diskuterar också vad
orden – berättandet – kan göra för den traumatiserade människan. »Jag
tror på skönlitteratur och berättelsens kraft, för det är så vi talar i tungor.
Vi är inte tystade. När vi är svårt traumatiserade upplever vi alla att vi
tvekar, vi stammar […] Vi får tillbaka vårt språk med hjälp av andras
språk. Vi kan vända oss till dikten. Vi kan öppna boken.»1
Winterson är bara en av många författare genom litteraturhistorien
som upplevt förlamande psykiskt lidande, och som tagit litteraturen,
såväl läsande som eget skrivande, till hjälp. Winterson har som framgår
beskrivit detta i en självbiografi, men den största delen av hennes
författarskap består av fiktiva verk. Det står klart att också fiktionen är en
exil för den lidande, som kan ta sin tillflykt till språket när verkligheten
blir alltför svår. Där – i alfabetets land – kan berättelserna om lidande
få nya, transformerade former, och liv och text fritt byta plats med
varandra. En viss befrielse uppstår.
Det elastiska och till synes eviga bandet mellan psykiskt lidande och
kreativitet är nu något som människan både format och ställt frågor
kring i tusentals år. Redan Aristoteles undrade i Problemata physica
varför så många skapande och framstående människor led av vad han
kallade melankoli. Idag vet vi förstås att det paralyserande psykiska
lidandet kan drabba den enskilde oväntat och överraskande. Ung
eller gammal, konstnärlig eller inte. Och även om vi i denna bok inte
kan presentera slutsatser om vad en omvårdnad med möjlighet till
1 Winterson, Jeanette, Varför vara lycklig när du kan vara normal? Stockholm: Wahlstrand & Widstrand,
2012, 13-14. Översättning från engelskan Ulla Rosén.
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kreativa uttryck ger den enskilda patienten tror vi oss kunna slå fast att
när Psykiatri Affektiva på Sahlgrenska valde att tillhandahålla kreativ
verksamhet för sina intagna var detta något som tillförde en känsla av
mening för många patienter.
I samtidens psykiatriska heldygnsvård upplever många patienter en
avsaknad av stimulerande aktiviteter. De får medicinsk behandling och
stöd av omvårdnadspersonal, men det blir många timmar av väntan
då det inte händer särskilt mycket, tycker de. De väntar till exempel på
att få träffa läkare, genomföra olika tidskrävande behandlingar, eller
att ett läkemedel skall uppnå en lindrande effekt. Vår erfarenhet är
att patienterna uttryckt en önskan om ett större utbud av aktiverande
moment under inläggningstiden. Inom kliniken Psykiatri Affektiva,
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, har under de
senaste åren situationen förändrats till det positiva i just denna fråga.
Kliniken som vårdar personer med bland annat depression, bipolär
sjukdom, ångestsyndrom, traumatillstånd, personlighetssyndrom
och neuropsykiatriska tillstånd, har sedan några år tillbaka erbjudit
möjligheter för patienter att under handledning av konstnärer och
författare utvecklas som skapande personer, i bild och text.
Den kreativa verksamheten på Psykiatri Affektiva Sahlgrenska infogar
sig fritt i den diskurs inom psykiatri som liksom psykologin vill lägga
emfas på den enskilda människans uttrycksbehov och vid tanken på
att dialogen mellan uttryck och erkännande är en viktig del av den
läkande processen. Den lidande människan har ofta ett behov av att på
något sätt berätta sin historia – att uttrycka sig. Detta kan förstås ske i
olika former där det terapeutiska samtalet ofta stått i förgrunden. Men
även konstnärliga bilder och litterära texter är ett sätt att berätta. Vi på
Psykiatri Affektiva har önskat utöka och förstärka både möjligheterna
att berätta och möjligheterna till mottagande av dessa berättelser, det
vill säga vi har med de kreativa ateljéerna byggt ut de sammanhang
där en annan människa ser och lyssnar, och genom dialog uppmuntrar
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patienter att tänka, tala, uttrycka sig och skapa vidare.
Det var 2018 som Västra Götalandsregionens kulturnämnd beviljade
medel till kreativt skrivande som ett pilotprojekt på Sahlgrenska.
Projektledare blev Stefan Karlsson, sedan tidigare projektledare
för konstateljén vid samma klinik. Precis som för konstateljén som
inrättades året innan (2017) var idén att patienterna skulle engagera sig
i skapandet på ett så otvunget sätt som möjligt – en aspekt av det är just
att det kreativa arbetet inte inramas som en del av vården. Det skulle
finnas möjlighet att låta kreativiteten komma till utlopp direkt och fritt,
utan krav eller styrning. I ateljéerna är man på egna villkor.
Den kreativa verksamhet med konstateljé som Stefan Karlsson
med stöd av Västra Götalandsregionens kulturnämnd inrättade på
Sahlgrenska redan 2017 expanderade alltså snabbt. 2018 tillkom inte
bara skrivarateljén, en konstateljé liknande den som redan fanns på
Sahlgrenska öppnades också på Östra sjukhuset, där under ledning av
konstnären Inez Edström.
De tre kreativa verksamheterna har stadigt hållit det fria skapandet
i centrum och inriktats mot estetiska frågeställningar och individens
uttrycksbehov. På det sättet upprättar dagens konstateljéer en
förbindelse till den berömda konstverksamheten på Lillhagens sjukhus
som fanns mellan 1957 och 1988. Lillhagens verksamhet är en del av
psykiatrins historia i Sverige, och baserades på att patienter ofta under
långvarigt pågående vård tog del av kurser i konstnärliga tekniker, med
konstnärer som lärare. Verksamheten uppmärksammades bland annat
genom offentliga utställningar av de så kallade Lillhagenmålarnas konst.
Det primära målet var emellertid inte att patienterna skulle erkännas
som konstnärer, även om det blev så i vissa fall, utan att skapandet skulle
vara en frigörande möjlighet och utvecklande för individen.
Också konstateljéerna inom Psykiatri Affektiva – samtida uppföljare
till aktiviteterna på Lillhagens sjukhus – är mycket uppskattade av
patienterna. De uppfattas som kreativa fristäder, där vårdens fastlåsta
roller luckras upp.
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Syftet med föreliggande bok är att dokumentera texterna som de
deltagande patienterna har skapat inom projektet kreativt skrivande på
Sahlgrenska sjukhuset. Boken består till största delen av texter av de
medverkande författarna Lina Ekdahl, Louise Halvardsson, Ola Nilsson
och Malin Lindroth som här skrivit om sina erfarenheter och metoder
för kreativt skrivande. Författarna har hållit workshops där patienterna
utforskat skrivandet, antingen helt fritt eller med hjälp av övningar.
Känslor, tankar, impulser och erfarenheter har omvandlats till olika
sorters text. Även samtal och reflektioner kring skrivandet, kreativiteten
och vad texterna förmedlar har varit en viktig del i mötet mellan
författarna och patienterna. Författarna har tagit sig an uppgiften på olika
vis, men alla har i texterna i föreliggande volym bidragit med värdefulla
insikter av såväl konkret praktiskt som mer filosofiskt slag kopplade till
projektet. Till boken har även psykoanalytikern och idéhistorikern Per
Magnus Johansson skrivit en initierad artikel som undersöker språk
och psykiskt lidande utifrån centrala texter i Sigmund Freuds skriftliga
verk. Artikeln prövar också att förstå språket vid psykotiska tillstånd
med stöd hos den franske psykoanalytikern Jacques Lacans tänkande,
såsom det tolkats av de danska psykiatriforskarna Bent Rosenbaum och
Harley Sonne.
Även om de kreativa aktiviteterna för patienterna inom Psykiatri
Affektivas heldygnsvård inte har haft vårdutfall i fokus är vi
övertygade om att de indirekt på många sätt förbättrar vården, sedd
ur ett helhetsperspektiv. Såväl konstateljéerna som projektet kreativt
skrivande ökar den sammantagna kvaliteten i vårdprocessen för
patienter inom psykiatrisk heldygnsvård, ökar delaktigheten och
skapar öppningar för meningsfulla aktiviteter i vardagen, både under
vårdtiden och efteråt. Förhoppningen är att både uppfylla Sahlgrenska
universitetssjukhusets mål knutna till personcentrerad vård samt Västra
Götalandsregionens vision om ”Det goda livet”. Skapande moment i
den psykiatriska heldygnsvården ökar även säkerheten för patienter och
medarbetare, genom att erbjuda stimulans och utlopp för energi, vilket
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kan minska risken för uppdämd frustration och utagerande.
Konstateljéerna på Sahlgrenska respektive Östra sjukhuset drivs
i nuläget vidare med medel från Psykiatri Affektiva. Forskning och
intern utvärdering kommer att ligga till grund för beslut om fortsatt
och långsiktig finansiering av den konstnärliga verksamheten inom
kliniken, inklusive den som rör kreativt skrivande. Att synliggöra den
och redogöra för erfarenheterna från den innebär ett erkännande av
patienternas och ledarnas arbete och resultat, och det stolta framvisandet
av ett exempel som kan befrämja liknande satsningar inom andra
psykiatriska verksamheter tillhörande Västra Götalandsregionen och i
hela landet.
Karin Brygger, redaktör och författare
Stefan Karlsson, projektledare och konstnär
Johannes Nordholm, verksamhetssamordnare Psykiatri Affektiva,
Sahlgrenska universitetssjukhuset
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Jorden är blå.
Några tankar om kreativt skrivande.
Det följande har jag framfört i olika former och med olika tyngdpunkter
tillsammans med patienterna inom psykiatrin på Sahlgrenska
sjukhuset. I alla sammanhang där man talar om kreativt skrivande
blir den personliga erfarenheten och situationen alltid ytterst påtaglig,
även i detta sammanhang. Det har inneburit att vissa sammankomster
har inletts på ett skenbart enklare sätt än hur jag presenterar det här,
mindre filosofiskt och poetologiskt om man så vill. Men grunddragen
är desamma.
Förvisso är det så att det finns lika många tillvägagångssätt för
kreativt skrivande som det finns människor. Jag tror inte att de som
delar mina slutsatser och tankar har det gemensamt med mig att vi är
författare, utan snarare att vi delar en erfarenhet av existensen och det
är den erfarenheten som jag bygger mitt författarskap på. Det jag kan
visa andra är hur man med en liknande erfarenhet eller läggning kan
använda denna sin konstitution till ett kreativt skrivande. De andra
måste förmodligen gå en annan väg. Lyckligtvis finns det många vägar.
När det gäller föreställningen om skrivande som terapi eller som
en läkande process så kan jag inte säga mycket om den saken ur ett
psykiatriskt eller terapeutiskt perspektiv. Jag har i mötet med patienterna
noga undvikit att använda ord som kan påminna om psykiatri och terapi
och påpekat att jag bara är författare för att inskärpa att det är fråga om
kreativt skrivande och att det vi gör handlar om att ta skrivandet och
den skrivande människan på allvar och inte reducera skrivandet till ett
terapeutiskt instrument. I efterhand kan jag emellertid säga att jag som
författare alltid har använt mig av det terapeutiska som poetik i mitt
skrivande; skrivandet har varit ett sätt att överkomma svåra eller till och
med traumatiska erfarenheter. För min del är detta en väg för både mig
som person att leva vidare, som för mina ord att leva vidare, och därmed
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blir poetiken och terapin en och samma process. Jag tror inte att det är
något för alla. Som jag sagt så finns det lika många sätt att vara författare
på som det finns författare. Men jag tror inte att det är ovanligt att poetik
och terapi går samman. Nyckeln i det här fallet, både för människan
och för författaren, är en vilja att komma bortom sig själv, att fokusera
på en riktning snarare än på en befintlighet. Att se sina ord och sina
handlingar och försöka förstå vart de vill och vad de kan.

Jurij Gagarin
Den 12 april 1961 inträffade något som kom att förändra alla
människors syn på världen. Jurij Gagarin blev den förste människan
att lämna jorden. Han rundade planeten med sin farkost, Vostok 1, för
att återvända till vår planet en timme och fyrtionio minuter efter att
han lämnat den. Denna händelse innebar att Sovjetunionen vann den
så kallade rymdkapplöpningen om att vara det första landet i världen
med att sända en människa ut i rymden. Men även om det kanske var
en viktig händelse i sig så är det inte det jag tänker på när jag säger
att det kom att förändra allas vår syn på världen. Det jag tänker på är
vad Gagarin rapporterade tillbaka till jorden när han väl fick syn på
planeten på avstånd.
”Jorden är blå.”
Gagarin var den första människa som fick se planeten utifrån och han
kunde meddela oss att den var blå. Fram till dess hade man antagit att
den var svart, eller jordfärgad eller skogsgrön. Människan står så nära
jorden att vi inte kan se hur den ser ut annat än i vårt extremt närsynta
perspektiv. Gagarin var den förste som fick erfara ett annat perspektiv
och han kunde berätta något om jorden för oss som vi inte redan visste.
Den är blå.
Som enskilda människor befinner vi oss i en liknande situation i
förhållande till oss själva. Vi står oss själva så nära att vi aldrig kan få syn
på oss helt och hållet utifrån. Vi kan titta oss i speglar och vi kan vrida
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och vända på oss, fråga andra hur vi ser ut och låtsas som om vi på något
sätt sitter utanför oss själva och fjärrstyr våra kroppar utifrån något slags
själv som ligger utanför. Det låter sig så klart sägas med språket. Vi kan
tala om våra kroppar som om de vore något annat, någon annanstans,
eller om vårt medvetande som om det vore en självständig entitet. Men
hur lång selfiepinne vi än skaffar oss så kvarstår faktum: vi är fångade
i oss själva samtidigt som vi har denna märkvärdiga förmåga att låtsas
som om vi inte vore det och betrakta oss själva som om vi stod utanför
oss själva. Man kan säga att vi på en och samma gång är oss själva så
nära som någon kan vara samtidigt som vi är den människa som står
oss själva som mest fjärran. Bara andra människor, de utomstående, kan
se oss utifrån.
Vad det kreativa skrivandet kan göra är emellertid att då och då befria
oss från denna situation. Det skrivna kan nämligen fungera precis som
den där farkosten, Vostok 1, och rösten som framträder ur vår text
kan titta tillbaka på oss, de skrivande, och säga: den är blå. Och vi blir
överraskade och förbluffade, ibland till och med skrämda av det som vi
har blottlagt om oss själva utan att vi hade en tanke på det eller ens visste
om det. När texten förvandlas till ett verk blir den en farkost som lämnar
författaren bakom sig. Den är inte längre vår men den kan rapportera
tillbaka till oss vad den ser när den tittar tillbaka.
Ett verk? Det låter större än vad som är meningen. Jag talar om en text
som är mer än en dagbok, mer än en privat journalanteckning. Ett verk
är en text där orden får leva på egna villkor.
För att detta ska hända krävs två grundläggande saker. För det första
måste vi skriva. Även om det bara är ett ord om dagen så måste vi skriva
detta enda ord. Och även om vi sedan raderar detta enda ord så måste vi
skriva det. Att vi raderar det omintetgör aldrig det faktum att vi en gång
har skrivit det. Det kan verka banalt, men det gör mer för det skapande
språket att skrivas och raderas än att inte alls ha varit skrivet. Den
skrivande erfarenheten kan nämligen inte raderas. Nästa ord vi skriver
efter att vi har raderat något, skriver vi med erfarenheteten av att skriva
det där som vi raderade.
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För det andra måste vi vara beredda att tillåta det skrivna att släppa
taget om oss. För någon gång kommer den tidpunkt då det vi skriver vill
befria sig från oss – våra jag som så innerligt vill manifestera sig själva,
oftast på verkets bekostnad – och då måste vi vara beredda på att låta
det hända. Belöningen är att vi får veta något vi inte redan visste. Priset
är att det vi får veta kanske inte är angenämt.

Handlingen
Poetik är läran om den egna skrivakten (ordet poetik härstammar från
grekiskans ord för att göra.) Här har vi alltså att göra med tre saker,
nämligen en lära, det egna och en handling. Att det är handlingen, alltså
själva skrivandet som är det viktiga, blir ofta ställt i skymundan av läran
och det förment egna. Eftersom både läran och det egna står så tydligt
i synfältet, rent av i vägen för den som vill skriva, så är det bra att förstå
något om dessa två aspekter av skrivandet.
Det verkligt intressanta med det konstnärliga skrivandet är att det
inte verkar finnas några regler. Man kan inte säga att ett litterärt verk
måste se ut på ett visst sätt. För varje sådant påstående finns det ett
litterärt verk som motbevisar påståendet. Man kan inte heller säga att
man måste gå till väga på ett visst sätt när man skriver, för det finns lika
många sätt att skriva konstnärligt på som det finns författare och varje
gång en ny författare föds, så föds också ett nytt sätt att gå till väga. Men
varför finns det då skrivarkurser om det ändå inte finns några regler?
Frågan är befogad och det enkla svaret är att man kan bli inspirerad av
andra och lära sig av andras erfarenheter. Man måste därför också vara
försiktig med kritik. Hur kan vi vara säkra på att vår kritik av någon
annans skrivande är konstruktiv, att vårt tillvägagångssätt fungerar
för någon annan? Det kan vi inte. Man ska inte blanda ihop den kritik
som framförs skrivande människor emellan under tiden en text håller
på att skrivas, med det som kallas litteraturkritik. Det är två helt olika
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saker. Litteraturkritiken behandlar en text som redan är färdig och som
inte kan bearbetas vidare. Den kreativa kritik man kan syssla med på
en skrivarkurs behandlar texter som fortfarande håller på att skapas.
Då måste man förstå vad texten kan bli, snarare än vad den är. Det är
dessutom ett utbyte. Vi vill försöka förstå något som även kan hjälpa
vårt eget skrivande framåt.
Orden måste släppas fria från andras regler. Den friheten innebär
dock inte en regellöshet. Orden har sina egna regler, sina egna viljor.
Att sätta orden fria betyder bara att låta orden följa sina egna regler.
Som författare måste man försöka se och förstå vad orden vill och kan.
Det är orden som ska föra pennan, inte författaren. Det är ordens regler
som gäller, inte författarens. Bara så kan språket bli den farkost som likt
Vostok 1 kan ta oss utanför oss själva och låta oss se något vi inte varit
medvetna om tidigare.
Författaren blir ofta nervös inför detta eftersom det innebär att man
släpper kontrollen över det man skriver. Man oroar sig för att det man
vill berätta inte ska komma fram. Så kan det mycket väl vara. Men något
annat kommer fram. Man oroar sig för att det inte ska vara det egna
som kommer fram. Men vad som än kommer fram, härstammar från
det egna vare sig vi vill det eller inte. Som talesättet lyder: om du inte
vill säga något om dig själv bör du undvika att tala om andra. Det finns
inga skäl till oro alltså, i alla fall inte för litteraturen. Den tar sig fram
och den får lov. Den där berättelsen jag ville berätta kanske inte gör det.
Men det spelar ingen roll, för det är inte berättelsen som är litteraturen.
Litteraturen är de fria orden, författade av dig.
Hur ska man då hitta dessa första ord som är vårt arbetsmaterial? Se dig
omkring. Världen som vi delar med varandra är en värld beskriven och
benämnd av kompromisser. Ord som stelnat till klichéer. Det behövs för
att vi ska kunna kommunicera med varandra. Vi säger att hjärtat brister
och alla förstår ungefär vad vi försöker säga. Men vad vi verkligen erfar
när hjärtat brister är unikt och vi måste våga lita på att det vi känner är
värt att sätta ord på. Men då måste vi också ta oss den tid det tar för att
finna ord för det, istället för att nöja oss med att säga att hjärtat brister.
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Ett brustet hjärta är emellertid en otroligt komplicerad och existentiellt
djup sak att försöka sätta egna ord på. Man kan börja med att försöka ta
in något vardagligt, som att beskriva ett höstregn. Redan där skulle de
egna orden vara poesi och ett eget språk. Lyssna sedan på det du skrivit
och försök första vad de orden vill och kan.
Det egna säger något som till synes står i motsats till lärans regler,
nämligen att det är fråga om något som vi råder över själva. För vad är
egentligen vitsen med det fria skapandet om det inte är fritt från regler?
Och vad är vitsen med att uttrycka sig själv och sin erfarenhet om det
inte är det egna, det vill säga jag, som talar?
Problemet är att de händelser du har varit med om, hur speciella de
än är, alltid redan har erfarits av många, många andra människor. Det
unika och speciella är inte själva händelsen, utan hur just du upplever
den. Det är unikt. Din perception av en händelse, ett ting eller en
person. Den är både unik och omöjlig att helt försöka förklara. Men
vi försöker i vårt skrivande. Och det som gör det intressant för andra
är inte att händelsen är unik. Alla har fått ett hjärta krossat eller stått i
ett höstregn och överfallits av melankoli. Det intressanta för andra är
hur en annan person har upplevt den där händelsen. Med andra ord
så handlar det om att försöka berätta om hur det är att vara människa,
vilket vi alla är intresserade av eftersom vi också försöker så förtvivlat
att vara människor.

Att vara ingen men bliva någon
Att inte vara någon, blott en människa i ständigt blivande.
Man kan säga att skrivandet är en uppvisning i empati, det vill säga
förmåga att leva sig in i en annan människas tankar och känslor. Det
är lätt att blanda ihop empati med förmågan att tycka om någon eller
rent av älska någon. Naturligtvis är det så att empati kan vara en väg till
att älska någon eller att tycka om någon, men det är långt ifrån så att
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vår kärlek eller sympati bara handlar om förmågan att leva sig in i de
tankar och känslor som finns i den vi älskar och tycker om. Lika ofta
kan det mest handla om oss själva, medan den vi säger oss älska i själva
verket bara är en projektionsyta för våra egna tankar och känslor. I det
fallet är kärleken inte alls en form av empati, i själva verket kan en sådan
kärlek till och med vara oempatisk eftersom man då faktiskt projicerar
sig själv på en människa utan att bry sig om vad den personen tänker
och känner. Dessutom är det så att förmågan att leva sig in i en annan
människas tankar och känslor också kan ge den empatiska människan
möjligheter att skada den person hon lever sig in med. En torterare, till
exempel, skulle vara helt handfallen eller handla i blindo om han eller
hon saknade empati nog för att veta vad offret känner och tänker. När
vi ryser över att en människa kan visa en sådan brist på empati, kan det
vara så att hon faktiskt gör just detta: lever sig in i en annan människas
känslor och tankar för att kunna skada henne.
Så när man säger att litteraturen är en uppvisning i att leva sig in i
andra människors tankar och känslor, behöver det absolut inte innebära
en uppvisning av människor som är sympatiska eller älskansvärda,
men inte heller osympatiska eller föraktliga. Huruvida människorna i
litteraturen är goda eller onda är nästan alltid en fråga för läsaren att
avgöra. Det är därför böcker med tydligt onda eller goda gestalter nästan
alltid kallas dålig eller undermålig litteratur, eftersom författarna till
sådana böcker berövar läsaren makten att själv fatta sådana omdömen,
vilket gör läsaren utlämnad till de omdömen som författaren har fällt
om människorna i en roman. Även om författaren vet väldigt mycket
om sina romangestalter så blir resultatet i sådana fall med nödvändighet
att texten alltid blir mindre än författaren, eftersom författaren redan
har bestämt vem som är värd att tycka om och vem som inte är det, och
för att kunna bestämma det måste författaren göra texten så liten att den
går att beskåda från författarens alla perspektiv. I så fall kan texten aldrig
bli den där farkosten som förflyttar sig utanför författaren och får syn på
sådant författaren inte redan kände till.
Om en text ska bli större än sin författare måste den uttrycka något som
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författaren inte redan vet. Författaren måste lita på att de gestalter som
tar form i texten går bortom författarens egen förståelse, att det finns
mer i en gestalt än vad författaren kan se. Därför behöver författaren
inte ägna så mycket möda åt att prisa eller fördöma sina romangestalter
(för övrigt kanske man över huvud taget ska vara återhållsam med att
prisa eller fördöma människor man inte känner helt och hållet – det vill
säga de allra flesta).
De bästa författarna är de som kan leva sig in i andra människor och
situationer så mycket att de under arbetet helt förvandlas till de personer
de försöker gestalta i sin text. De bryr sig inte om huruvida personen de
gestaltar är god eller ond. De vill bara bli den personen och för att kunna
bli den personen måste man förstå vad den personen tänker och känner.
Och de presenterar en uppvisning i empati. En biverkning av detta är
ofta att sådana författare ofta är helt svarslösa på frågan om vilka de
själva är. De har aldrig brytt sig om det. De har bara försökt bli någon
annan. Många tycker att det här är en skrämmande tanke. Att inte vara
någon. Men lika ofta är det en befriande tanke. Om man inte är någon
behöver man inte bry sig så mycket om sig själv. Man skulle också kunna
hävda att vara någon inte skiljer sig från att bliva någon. Det är bara en
fråga om vem man blir, sig själv eller någon annan. Faktum är att även
om du skriver din självbiografi så måste du ändå bli en annan i texten,
nämligen dig själv.

Den första känslan
Den första känslan är den som infinner sig när vi möter något vi tidigare
inte kände till – förundran. Det är en känsla som inte är en reaktion
på något vi redan har en uppfattning om, hur vag och liten denna
uppfattning än är. Förundran är det man känner när man ser något
okänt och inte ryggar tillbaka. Det är den första känslan eftersom den
inte är ett svar på en fråga utan i sig själv är något som ger upphov till
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en fråga. Vi måste sträva efter ett tillstånd av förundran inför världen.
Det är svårt, men det är inte alls omöjligt, för det som vi benämner som
världen, alla varelser och ting, är namn som kommit till för att vi ska
kunna kommunicera med varandra, men dessa namn beskriver aldrig
världen som den är. Världen framträder nämligen unikt för var och en
som betraktar den och lever i den. Vi måste hitta ett sätt att ta reda på
hur världen framträder för oss så att vi kan förundras inför det vi möter
och sedan kunna ställa oss frågan: vad är det här egentligen?
Men alla andra har ju varit med om samma saker, sett samma värld,
erfarit livet ungefär på samma sätt. Om inte just i dag, så garanterat
någon gång i historien. Och vad nytt finns det egentligen att skriva
om? Ingenting, skulle man kunna svara och inte ha fel. Men det finns
hopp, för saken är den att våra tankar och känslor – hur de ser ut, hur
de känns, vad de betyder, hur de uppträder i relation till världen – är
ofrånkomligen osynliga för andra. Vi kan leva oss in i hur andra känner
och tänker. Men vi kan inte känna samma känslor eller tänka samma
tankar. I grunden är och förblir vi gåtor för varandra, därmed också
för oss själva. För när vi känner något eller tänker något så har vi ingen
annans känslor eller tankar att jämföra med. Men vi försöker. Och vi
tar litteraturen till hjälp. Att hitta sitt språk, att lita på att det vi tänker
och känner när vi står förundrade inför världen är intressant för andra,
är en utgångspunkt för skrivandet som en farkost som hjälper oss att få
syn på något vi tidigare inte sett. Därmed har man gått från att se något
helt unikt och eget, till att få syn på något tidigare helt okänt i det egna.

Kristallisering
Kristallisering, eller bildning med ett annat ord, är en process där
kristaller bildas och skapar nya mönster och former. Kristalliseringen
av personen uppstår i mötet mellan den egna erfarenheten och
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läsningen. Ju mer kristallisk man är desto mer får man syn på när man
står förundrad inför världen. Kristallerna reflekterar och åskådliggör
världen för oss. För varje ny kristall som bildas på vår person så växer
den yta som världen framträder för oss på, blir mer komplex och
får fler facetter. Därmed blir också vår verklighet mer komplex och
mångfacetterad. Att bilda så många kristaller på sin person som möjligt
är därför ovärderligt för en författare, särskilt när man gör det genom
läsning eftersom läsningen berikar, inte bara vår upplevelse av världen,
utan också vårt språk.
Man måste ta del av litteraturen, inte för att kunna den, tolka den eller
ens försöka förstå den utan för att införliva den och låta den kristallisera
ens person. Det är denna person, den som bildats av kristalliseringen,
som skriver. Kristallisering uppstår också genom studier av språk,
filosofi eller något yrke, vilket som helst. När det gäller yrkeskunskaper
är djupet viktigare än yrket. Alla djupa kunskaper kristalliserar och
fördjupar blicken på världen. Ta de kunskaper du har och fördjupa dem,
gör dem till en källa för kristallisering vid sidan om litteraturen.
Poesin uppstår som en kristalliserande kraft i två lägen. Dels i skrivakten
och dels i läsakten. Däremellan lägger den sig att vila i sin form, oavsett
om det är en bok, ett papper eller en sida på internet. När det vi har
skrivit hittat sin form har vi också slutat skapa och poesin upphör för
att återigen uppstå när någon låter den födas i sin läsning. Vad som
händer i det ögonblicket, då poesin uppstår i läsarens läsning, har vi
som skrev dikten inte någon som helst kontroll över. I det ögonblicket
är det läsarens dikt.
Så måste vi också lära oss att läsa, nämligen på ett sådant sätt att dikten
uppstår i oss när vi läser. En sådan läsning kräver ofta lika mycket av
läsaren som av den som skriver. Det är därför man kan tala om kreativt
läsande lika väl som om kreativt skrivande.
Ola Nilsson
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Malin Lindroth. Det som skulle kunna vara.
Det sista jag väntade mig var att jag skulle få skratta så mycket. När
jag hösten 2018 höll min första skrivworkshop för patienter inom
psykiatrisk heldygnsvård på Sahlgrenska sjukhuset tänkte jag mer på
hur viktigt det var att ge rum för allvar. Den här gången skulle jag inte
vara den som insisterar på att skrivandet är ett lustfyllt lekande med
ord. Snarare den som ger plats för den särskilda sortens klarspråk,
som jag bara hört talas av de vars liv en gång annekterats av en stor
svårighet, ett lidande, en förlust eller sorg. De som inte längre mäktar
med eller bryr sig om att upprätthålla kallprat och standardfraser som
hör normalitetens teater till. Några månader senare ekar skrattsalvorna
i skrivateljén och jag får skäl att tänka om.
Om ambitionen var att ta det stora allvaret i hand får man nog säga
att jag sköt förbi målet. Faktum är att mina skrivworkshops under
året utvecklades till rena skrattfesterna. Patienterna skrattade. Jag
skrattade och skrattade. Hela rummet kokade av skratt på ett sätt som jag
inte kan minnas att jag någonsin varit med om under de dryga trettio år
som jag har varit verksam i skrivlärarbranschen. Hur hamnade vi där?
Nu när mina onsdagar på Sahlgrenska är över är det den fråga som
upptar mig mest. Är det möjligt att säga något om skratten, om glädjen
som ibland bröt ut? Hade det ens med skrivande att göra?
Min första skrivworkshop hålls i oktober. Då har skrivateljén redan
varit igång i tre månader och många patienter vet att vi finns här på
onsdagarna.
Rummet är inrett för att skapa bildkonst. Vi sitter kring ett kvadratiskt
bord, mitt emot varandra och skriver i små linjerade block och
runtomkring oss, på alla väggar, finns bilder som blivit till i konstateljén.
Någon enstaka deltagare har redan ett skrivande på gång och ägnar
tiden åt egna dikter och noveller, men de flesta är här för att de vill
komma bort från avdelningen. De vill ha konkreta uppgifter, hjälp med
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att komma igång eller bara något att göra som är något annat än vård.
Jag har läst och tagit intryck av författaren Siri Hustvedt som har skrivit
en essä om skrivande och psykiatri.1 Mina första två skrivworkshops är
färgade av detta.
I The writing self and the psychiatric patient skriver Hustvedt om hur
hon som skrivlärare på en psykiatrisk klinik i New York, betraktade sina
skrivworkshops som en sorts dialogäventyr. ”Adventures in response
and dialogue.” Den beskrivningen fastnar hos mig. Hur kan jag skapa
känslan av att orden som skrivs inte är ord som går i kvav någonstans i
utrymmet mellan mig och andra, utan ord som tas emot och blir kvar?
Hustvedts upplägg är skenbart enkelt. Först läser alla samma dikt och
gärna en klassiker av till exempel Paul Celan, William Shakespeare
eller Arthur Rimbaud. Därefter skrivs en svarstext. Svarandet kan se ut
hursomhelst. Fria associationer, svarsdikter, minnen… Allt läses upp
och diskuteras.
Upplägget låter lockande men verkar för krävande för det sammanhang
jag befinner mig i. På kliniken i New York jobbar Hustvedt som jag förstår
det med en återkommande grupp som blir hemmastadd med metoden
och har tid bygga upp det förtroende som krävs för att textsamtal ska
djupna. Kring bordet i skrivateljén möter jag nya människor varje vecka
och har aldrig en aning om vad som väntar när jag kommer dit. Det går
inte att tänka i långsiktiga processer. Det mesta står och faller med om
jag lyckas läsa av situationen och se vad som är möjligt att göra just den
dagen.
Vad jag tar med mig från Hustvedts text är tankar på vad som krävs för
att skapa en svarandets plats där deltagarna får en känsla av att orden
bär. Att jag kommer med något att förhålla sig till, ta spjärn emot och
skriva vidare på, snarare än en uppgift att lösa känns viktigt. Jag vill
också skapa ”adventures in response and dialogue”, frågan är bara hur.
En av de första träffarna skrivs en kollektivdikt som ett svar på Edith
Södergrans dikt Vierge Moderne.2 När vi läst och pratat lite om dikten
1 Hustvtedt Siri A woman looking at men looking at women. Essays on art, sex and the mind. London: Hodder &
Stoughton 2016
2 Södergran Edith, Dikter. Helsingfors: Schildts förlag, 1916
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ställer jag några frågor och ber deltagarna skriva ned sina svar i meningar
som börjar med ”Jag är…”
”Om du var ett väder vilket skulle det vara?” ”Om du var ett landskap,
hur skulle det se ut?” ”Om du var en växt, en byggnad, ett djur, en
maskin?” Efter en stunds koncentrerat skrivande och frivillig uppläsning
väljer deltagarna tre meningar ur de egna texterna. Raderna skrivs ned
på lappar som sedan slumpmässigt sätts ihop till en kollektiv svarsdikt.
Edith Södergran skriver: ”Jag är ingen kvinna. Jag är ett neutrum. Jag är
ett barn, en page, ett djärvt beslut.” Vi svarar med tjugoen rader:
”Jag är en storm över havet. Jag är en diskett, som ingen längre vet hur
de ska använda. Jag är en katt med skär nos och vässade klor…”
Veckan därpå pratar vi om minnen och hämtar inspiration från ett
utdrag ur en bok av Peter Englund. Först gör vi en minnesinventering
i form av listor vars rubriker presenteras av mig, en i taget. ”Mössor,
hattar och andra huvudbonader som jag har ägt från barndomen till
nu.” ”Gömställen”, ”Presenter jag inte ville ha.” ”Mitt livs mest obekväma
kläder.” Det är roligt att i ett andra steg dela listor med varandra. Länge
pratar vi om barndomens kalasbyxor, de som alltid tycktes vara för små,
så små att grenen hamnade vid knävecken.
I Peter Englunds bok Jag kommer ihåg3 listas minnesskärvor från
författarens barndom. Fragmenten zoomar ofta in på detaljer och
formuleras i kortkorta kapitel, ibland en enda rad. Kan våra minnen
formuleras så? Englunds text landar ganska väl i gruppen, men steget
därifrån till att skriva själv är inte så givet, det passar inte alla. Någon
återvänder till listorna och ber om fler rubriker. Någon tappar orken
och går snart tillbaka till avdelningen. En tredje tar uppgiften ett steg
längre och sätter samman sina ögonblicksbilder till en kronologisk
självbiografi, som fint beskriver livets gång genom fem obekväma plagg.
Den kvällen går jag från skrivateljén med en skavande känsla av att
jag hamnat i en återvändsgränd och borde göra på ett annat sätt. Att
varenda gång jag kommer hit börja från början med två tomma händer
känns för tungrott i längden. Jag behöver något att luta mig mot – en
idé, ett återkommande grepp, en metod och gärna en som skapar mer
3 Englund Peter, Jag kommer ihåg. Stockholm: Natur&Kultur, 2016
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frihet i rummet.
Övningarna fungerar bra men kräver överlag för mycket instruktioner.
Luften i skrivateljén känns tung och många är mycket trötta av mediciner
eller nyss behandlade med ECT. I det läget känns texterna jag har
med mig mer som betongblock i vår väg än de startblock jag hoppats
att de skulle vara. Borde jag möta deltagarna mer individuellt, ge alla
olika uppgifter? Som workshoparna nu fungerar blir det lite av dropin verksamhet. En del orkar bara stanna en kort stund och går sedan
tillbaka till avdelningen. Någon tittar in efter middagspausen, sitter med
en stund vid bordet och bestämmer sig sedan för att måla istället. Andra
kan skriva intensivt i timmar. Att göra något gemensamt är med andra
ord svårare jag har trott. Kanske borde jag tänka mer av öppet-hus?
Att jämföra det som händer i skrivworkshoparna med det
bildskapande som annars pågår i konstateljén är inte helt rättvist, men
det är svårt att låta bli när vi nu sitter i samma lokaler. Finns det då inga
skrivövningar som kan alstra samma lätta energi som flera patienter
säger att de känner när de målar?
Vad jag önskar är något som ger mycket innehåll även för den som
inte kan eller vill skriva särskilt mycket, något som kräver ett minimum
av instruktioner. Är det överhuvudtaget möjligt? Eller är skrivandet per
definition en konstart med större motstånd än det bildskapande som
brukar pågå här?
Tredje gången jag tar hissen ned i kulverten har jag inte med mig
någon text. Mitt bidrag till dagens workshop är istället ett antal fiktiva
karaktärer. Hittills har mina övningar varit formulerade så att det mesta
som skrivs blir självbiografiskt. Nu tänker jag pröva en övning som
handlar om att skapa fiktion.
Jag har skrivit ett personporträtt till var och en av mina fyra karaktärer,
men det blir aldrig av att jag presenterar dem. Faktum är att jag inte
hinner mer än att skriva ett mansnamn på tavlan och säga att här har
vi en pensionerad mattelärare, som bär på en plågsam hemlighet och
genast kommer ett förslag: ”Han super!” Snart hakar fler deltagare på och
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hemligheterna rasar in. ”Han snattar i varuhus.” ”Han är homosexuell,
men har inte kommit ut.” ”Han är kär i en gammal lärarkollega, som
han hade en affär med 1998, när de var på konferens och aldrig kunde
glömma.” Skiftet i energi gör mig glad och lite överrumplad. Vi spånar
och bollar och en halvtimme senare har vi ett persongalleri, som vi
placerar i samma trappuppgång. Jag ställer frågor och försöker driva
historien framåt. Vad finns i karaktärernas gömmor, i deras fotoalbum
och garderober? När hemligheter avslöjas dras grannarna in i varandras
liv och dörren till en historia öppnas.
Övningen är den mest lyckade jag hittills har gjort. Ja, så bra fungerar
den att jag raskt slänger tanken på individuella uppgifter och öppna
hus över axeln och bestämmer mig för att gå åt motsatt håll. Det ska
bli ännu mer av gruppuppgifter! Under veckorna som följer utvecklar
jag en sorts metod för kollektivt berättande, som jag sedan med en del
variationer använder under hela året.
Metoden har tre steg, som kan involvera mer eller mindre skrivande
beroende på hur deltagarna mår. I det första steget jobbar alla för sig
själva och skapar varsin karaktär. Om patienterna är väldigt trötta kan
det räcka med att formulera ett namn och en hemlighet, som gruppen
tillsammans kan brodera vidare på. Andra gånger skrivs det mer
djuplodande personporträtt, fiktiva dagboksblad och brev.
I steg nummer två presenteras karaktärerna för gruppen och vi skissar
tillsammans på relationer och konflikter. Varför har Billy Svensson
lägenheten full av gammalt bröd? Hur kom det sig att Olga, som i
hela sitt liv varit en så ordningsam person och alltid skött sitt jobb på
Försäkringskassan nu jagas av kravavdelningar för förfallna SMS-lån?
Och vad är det egentligen med kvarterets badboy Hakuna Matata?
Varför tömmer han alltid servettstället när han går på McDonalds? En
grandios frihetsdemonstration? Aha! Ofta visar det sig att karaktärerna
är släkt med varandra eller har nära relationer med andra karaktärer
i trapphusen. De blir varandras kärlekar, barn, fiender och förtrogna.
När karaktärer och relationer har retts ut är det dags för att i ett tredje steg
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få igång en historia. För mig som har till uppgift att samla ihop infallen
och driva berättelsen framåt gäller det att på en gång bejaka förslagen
och samtidigt se till att berättelsen inte kollapsar i en enda röra. Jag får
fånga så många bollar jag kan och sedan välja en huvudkonflikt, plocka
upp en intrig och hålla ihop historien. En gång är det lukten av mögligt
bröd i trapphuset som sparkar igång berättelsen. En annan gång sker ett
självmordsförsök i tvättstugan, en tredje gång kommer en soldats sista
önskan att ställa allt på huvudet. Ibland kan jag sätta grupparbetandet
på paus och föreslå en skrivuppgift som flätas in i historien. Kanske
skriver alla varsitt fiktivt brev som fördjupar handlingen, kanske en
tvättstugelapp, en SMS-konversation eller ett dagboksblad som ger nya
perspektiv på intrigen.
Under workshopens sista timme samlar vi ihop allt vi har av
textsnuttar, infall och idéer och fogar samman materialet till en helhet.
Jag skriver ned texten på datorn och bollar samtidigt formuleringar med
gruppen. Ofta leker vi med klyschor och övertoner, som är som klippta
ur gulnade äventyrsromaner. ”En stormig sensommardag när solen står
i zenit…” ”På sommaren 1508, en mulen torsdag…” ”Charles Johnson
bär sin vän tio mil på sin bara rygg.”
Berättelserna har drag av TV-såpor och i likhet med sådana tar de upp
både högt och lågt. Missbruk, självmord, ensamhet är återkommande
teman. Men vi hamnar lika gärna i spökhistorier och buskis, bland
talande ametister och ett spöke som sjunger och dansar till tonerna av
James Brown. I feel good… Under våren blir de fiktiva grannskapen mer
och mer skruvade, kanske för att jag blir bättre på att bejaka infall, kanske
för att några av deltagarna återkommer flera veckor i streck och kan ge
sig in i övningen direkt. I den rasande roliga Trollen från Mekongdeltat
är vägen mellan Bergsjön och Vietnam förvånansvärt kort. I Den enes
bröd, kommer karaktärerna i den sista scenen fram till att de inte ens
existerar. De är alla karaktärer i en låt av Benny Andersson.
Det hela kan låta nästan löjligt enkelt. Vi kokar alltså ihop vilda
skrönor och garvar åt dem? Är det allt som händer? Nej, jag vill tro att
det vi gör innehåller mer än så.
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Det gemensamma berättandet kan användas på många sätt, fylla olika
funktioner för olika deltagare. De kan komma med allvar eller humor.
Stora frågor eller små, trams, minnen eller fantasier, allt kan komma
till användning, och finna sin plats i den gemensamma berättelsen. En
deltagare avslöjar i efterhand att hon smugglat in sin chef i berättelsen. En
annan kommer på sig själv med att porträttera en gammal klasskamrat.
En tredje återanvänder till barndomens vardagsrum och minns en
medaljongtapet, en friidrottsmedalj. Det är som det brukar. Fiktionen
bor granne med verkligheten och väggarna är tunna, kollapsar hela
tiden.
Den sortens skrivande vi sysslar med i skrivateljén är inte terapi. Kan
man ändå tänka sig att det finns ett läkande element i det vi gör? Jo, det
tror jag. Många menar att det är helande att ”sätta ord på känslor”, att
formulera plågsamma upplevelser.
Själv tror jag att den läkande kraften är marginell så länge som
skrivande betraktas som ren formuleringskonst. Att prata med en vän,
motionera eller skrika i en skog kan få dig att må bättre. Om skrivandet
ska läka på ett annat och eget sätt behöver det betraktas inte som en
förlösning av det redan färdigtänkta, snarare som ett tänkande i sig.
När kollektivberättandet fungerar som bäst är vi alla i det berättande
nuet. Oavsett vad den enskilda skriver görs ett språng, från det inre till
det yttre. Det fina med den här sortens berättande är att vi skapar en
gemensam plats att landa på. Grannskapen blir delade världar att kliva
in i och bebo.
Ofta börjar jag mina workshops med historien om min lögnaktiga
dagbok. Berättelsen utspelar sig på sjuttiotalet och handlar om hur jag,
som tio-elvaåring, fick dagböcker i present och kände en plikt att fylla
dem. Jag berättar om hur pennan kändes tung som vore den fylld av
cement, när jag bokförde väderlekar och rätter från skolbespisningen,
och hur allting sedan vände när jag gjorde en storslagen upptäckt:
livet gick att skriva om! Jag behövde inte hålla mig till den så kallade
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sanningen. Jag kunde skriva fram en helt annan version av mig, till och
med utse en kille i klassen och i hemlighet göra honom och mig till
hjältar i ett kärleksdrama, som fyllde inte bara en vadderad dagbok utan
flera.
Berättelsen är tänkt att fungera som en presentation av mig, men jag
vill också berätta någonting som har med skrivande och frihet att göra.
Det finns ett utrymme mellan det som är och det som inte är. En plats
för det som skulle kunna vara. I mina bästa stunder, när skratten tar
över skrivateljén tänker jag att det är där vi befinner oss, i det fina lilla
utrymme där förlorad frihet kan återskapas och konst blir till.
Det handlar inte i första hand om känslomässig katharsis, inte om
att, som det brukar heta ”lätta på trycket” eller ”skriva av sig”. Det
handlar om att skönlitteratur till sin natur är utopisk och att läsande
och skrivande sätter oss i kontakt med det. Vad våra såpor handlar om
är egentligen inte väsentligt. Den som sysslar med det, som skulle kunna
vara, sysslar alltid med utopier. Kanske är det mest läkande vi gör under
året på Sahlgrenska att komma i kontakt med tanken på alternativa
världar och, i förlängningen, påminnas om allt som kan förändras.
Malin Lindroth
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Den enes bröd eller Raj, raj på Pinnharvsgatan.
På Pinnharvsgatan 32 ruvar många hemligheter och skammen finns
bakom varannan dörr. På nedersta våningen bor Olga. Hon har
bott i samma lägenhet sedan huset byggdes och har full koll på alla i
trappuppgången. Under sina yrkesverksamma år jobbade Olga som
administratör på Försäkringskassan och var en ordningsam människa,
lyckligt förlovad med Ester. När Ester dog 1998 sökte Olga tröst i
bingohallen och fastnade snart i ett spelmissbruk. I dag är Olga 107 år
och skuldsatt upp över öronen, jagad av SMS-lånens kravavdelningar.
På bibliotekets datakurs för äldre har hon lärt sig att använda nätet och
blivit stammis på flera nätcasinon.
På våningen ovanför Olga bor familjen Oscarsson-Matata. Judith
är jurist och sambo med en före detta klient. Hakuna Matata. En bad
boy och självproklamerad frihetsrebell, som röker gräs och tömmer
servettstället på McDonalds, allt för att stärka sin image som en ovanligt
frisinnad människa. Tillsammans har de dottern Benny Andersson 9 år.
När Benny kommer hem med godispåse från ett kalas beslagtar Judith
godiset och gömmer det i en garderob. Sent om natten, när familjen
sover, länsar hon gömman och snaskar i sig.
Längst upp i huset bor Charlotte Jansson, en 30-årig kassörska, och
hennes St. Bernhardshund Båtsman. Vad ingen vet är att Charlotte
har stulit hunden utanför affären där hon jobbar. ”För hundens bästa”,
säger Charlotte till sig själv, i ett försök att förklara sitt beteende,
men egentligen skedde stölden under en period i hennes liv när hon
kände sig ensam och var desperat efter trygghet. Det dåliga måendet
berodde mest på olycklig kärlek. Charlotte hade nyss gjort slut med Billy
Svensson som bor på samma våning. Han var frånvarande och tycktes
dölja något, släppte aldrig in Charlotte i lägenheten och Charlotte drog
slutsatsen att det fanns en annan kvinna i hans liv. Vad Charlotte inte
vet är att Billy har ett skamtyngt problem. Hela lägenheten är full av
gammalt bröd, närmare bestämt Hönökakor som Billy inte kan förmå
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sig att slänga. Doften från brödet får Billy att tänka på barndom och
mamma. Han längtar efter henne jämt och brödsamlandet har blivit
hans sätt att hantera detta. För att normalisera brödmisären för sig
själv har han börjat studera till designer med brödförpackningar som
specialistområde, men skammen släpper inte taget. Samlandet eskalerar
snabbt och nu är lägenheten en mardröm, fylld med mögligt bröd från
golv till tak. Han vågar inte släppa in någon.
En het dag om sommaren sprider sig en obehaglig lukt i
trappuppgången. Den första som upptäcker det är Benny Andersson.
Just som hon ska ta jungfrutonerna på sitt nya dragspel känner hon
en stickande arom som påminner om sekelskiftessvett. Som det
maskrosbarn hon är tar hon situationen med ro och skriver en liten
melodi om lukten, en enkel visa i b-moll.
Raj. Raj. Raj. Raj. Ra.
Vad gott det luktar idag.
Vad är det som surrar i luften?
Jo det är raj, raj, raj, ra.
När lukten når Hakuna Matata har han precis avslutat en joint. Han
känner sig lite småskärrad och tycker att lukten talar till honom. ”Vi i
Vakttornet vet vad du håller på med. Vi vet du att du snor servetter på
McDonalds. Vi håller dig under uppsikt. Förändra dig eller gå under!”
Samtidigt grips Judit av panik. Är det godiset i garderoben som luktar?
Hon springer direkt till sin gömma, slickar lite på godiset, kollar hur
färskt det är.
Längst upp i huset känner Olga en välbekant stank: stanken från
skyttegravarna på västfronten, brittsommaren 1914. ”Var jag där?”
undrar Olga. ”Ja. Det var jag.” Hon känner sig plötsligt ung igen.
På husets översta våning är stanken särskild stark. Hunden Båtsman är
som galen. Han kastar sig mot dörren. Han krafsar och vill in till Billy.
Uppiggad av sina krigsminnen samlar Olga sin trupp av legionärer från
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bingohallen. Ni vet, en sådan där grupp som tror att de har varit med
under första världskriget. En stormig sensommardag, när solen står i
zenit, stormar gruppen Billys lägenhet. Efter år av bingovinster kommer
äntligen delikatesskorgarna till nytta. Truppen bombarderar Billys dörr
med ananas, kexpaket och konserver. Billy flyr genom fönstret och
försvinner i regnstormen. Samtidigt hörs en välbekant melodi. Raj. Raj.
Ra. Vad är det som surrar i luften idag? Jo det är raj, raj, ra. Dörren står
vidöppen och Billys hemlighet är exponerad.
Grannarna står som frågetecken. När refrängen sätter in börjar de
känna sig upplösta i kanten. ”Finns jag?” frågar Olga. ”Nej, det gör jag
inte.” ”Jag är en del av en Benny Andersson-låt och det är ni också.”
”Raj, raj, raj ra”, sjunger Benny.
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KLEPTOMANEN PÅ LÅNGSTRÖMSGATAN
På Långströmsgatan finns tegelhus byggda på 70-talet. I uppgång 282
är stämningen laddad, spänd. Den som kliver in genom dörren grips av
känslan av att en katastrof kan inträffa vilket ögonblick som helst. Fyra
grannar sliter med olika problem. På första våningen bor Marianne,
en arbetslös högstadielärare tillsammans med sonen Kalle. Sedan
Marianne kom berusad till sin sjundeklass och blev av med jobbet har
hon gått längre in i sin alkoholism och rör sig i en nedåtspiral. Hon
försöker att fixa livet som ensamstående. Men hennes problem sätter
djupa spår i Kalle och skapar anknytningsproblem. Fastän Kalle bara är
två och ett halvt har han stora problem med självförtroendet. Den enda
trygghet han har är en pappa som kommer på sporadiska besök.
På andra våningen bor Modig. En ickebinär 48-åring, som ofta
känner sig ensam. I tjugo år har Modig arbetat som sköterska utan
att ha legitimation. När hen nu har påbörjat sin utbildning till
barnsjuksköterska är hen nervös för att lögnen inte håller längre. Varför
har hen börjat på en sådan utbildning överhuvudtaget? Kanske längtar
en del av henom efter att avslöjas?
Ovanför Modig bor Karin, en 82-årig kvinna, som i yngre dagar var
barnskötare och en brinnande försvarare av barns rättigheter. Numera
bär hon på en tung hemlighet: hon är kleptoman. Dessutom har hon
nyss blivit rånad.
En dag, i tvättstugan stjäl Karin en barnoverall. Den röda färgen drar
henne till sig, den skimrar som en rubin och hon kan inte hejda sig.
Senare skriver hon om händelsen i sin dagbok.
”Jag kan inte minnas att det fanns overaller när jag var barn. Alla
kläder jag bar var min äldre brors avlagda, ofta i murriga mörka färger.
Kalles overall var röd, vackert klarröd. Jag såg den genom fönsterrutan
på tvättstugedörren när jag var nere och skulle boka tvättid. Den
hängde på det ihopfällbara torkstället. Solen sken in genom fönstret
på overallens tyg som hade en svag glans, nästan som ett skimmer. Jag
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öppnade dörren till tvättstugan och gick fram till overallen, drog mina
fingrar över tyget. Den såg alldeles ny ut. Jag tog upp den och kände på
dess tyngd. Solen speglade sig i reflexrevären på benet och ett konstigt
ljus sken upp tvättstugan, samtidigt öppnas tvättstugedörren och
manskvinnan kommer in. I ren förskräckelse stoppar jag in overallen
under min dunjacka. Manskvinnan har stora hörlurar på sig och hälsar
med en nickning. Jag drar igen jackan över overallen och tränger mig
förbi min granne som ser lite yrvaket efter mig.”
Karins känslor för den stulna overallen är som ett rus. Det blir för
mycket för henne. Hon står inte ut och stänger av sina känslor, vill inte
tänka på vad hon gjort. Nästa dag skriver hon i sin dagbok igen.
”Idag känner jag mig lite lugnare. Elisabeth ringde och sa att hon
övertygat polisen om att de måste komma hem till mig om jag ska
förhöras. Jag skulle inte klara ett förhörsrum igen. Fastän jag vet hur jag
spelar mina kort – inte ett enda förhör har lett till att jag har avslöjats.
Men nej, vill de ha fast rånaren får de komma hit. Men jag måste få
ordning i vardagsrummet först. Badkaret är redan fyllt av grejerna. Jag
lyfte undan en hög med damunderkläder från soffan förut. En fuktig
overall hade hamnat längst ned och lämnade en rejäl fläck.”
Senare på kvällen minns Karin inte ens att det var hon som stulit
overallen. Vad gör den där röda dräkten på hallgolvet? Tror grannarna
att det är hon som har stulit barnets overall? Hon vill slänga plagget i
soptunnorna, men vågar inte gå ut så länge grannarna är vakna.
Samtidigt som Karin sliter med sina känslor inför stölden är Marianne
förkrossad över förlusten av overallen. Hur ska hon ha råd att köpa
en ny? Kalle får gå utan overall till dagis och fröknarna ger Marianne
konstiga blickar. Kalle tänker: ”Fröken tittar på mamma för att hon är
arg på mamma. Jag var dum när vi gick till dagis för jag sa att jag var
kall som en snögubbe. Mamma tog i snön och stoppade snö i handen på
mig. Hon sa att jag inte var kall som snö. Fröken frågar varför jag inte
har overallen. Men den är tagen av en tjuv som mamma tänker skjuta
så den blöder. ”
Två dagar senare, när Marianne letar efter overaller på Blocket ser
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hon ett plagg som verkar välbekant: det är Kalles overall, som lagts ut
till försäljning.
Försäljaren heter Karin.
Dagbok.
Jag vet inte vad den röda overallen kom ifrån. Plötsligt låg den bara där
på hallgolvet. Vem har varit här och lagt in en overall i min lägenhet?
Jag känner inga barn. Inga barn har varit här. Alla pratar om den röda
overallen i trappuppgången. De säger att någon har stulit den. Tror dom
att det är jag? Någon som vill mig illa måste ha stulit den, sedan pressat
in den genom brevinkastet. Vill de kasta skulden på mig? Jag vet inte
vad jag ska göra med den lilla dräkten. Kan jag kasta den i soprummet?
Hur tar jag mig dit utan att någon ser? Jag får vänta tills alla gått och lagt
sig. Sedan går jag till soptunnorna. Klockan är redan tjugo över elva. De
flesta har gått och lagt sig. Fönstren är mörka persiennerna neddragna.
Det är bara uppe hos den där Marianne, som det fortfarande är tänt. Ska
hon vara uppe hela natten?
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LIVET PÅ ASPERÖGATAN 6C.
Asperögatan 6c är ett hyreshus, byggt på 30-talet. I uppgången bor
bland andra Leif. Han är 67 år och pensionerad mattelärare. Hans enda
längre förhållande slutade med en katastrof. Hans före detta sambo,
Birgit lämnar honom för Benny, en nära vän till Leif. Sedan dess har
han levt ensam och blivit allt bittrare.
När Carina flyttar in tänds ett hopp hos Leif. Carina är som Birgit fast
en lite bättre version, tycker Leif. Ung och sprudlande. Leif kan inte
uttrycka vad han känner. Han hackar på Carina och får ingen kontakt.
Carina förstår inte alls att Leif har varma känslor för henne och tycker
han är jobbig. Hon har fullt upp med en annan granne: den 26 åriga
Samir.
Carina är undersköterska och lever ensam. Hon är blond, lätt överviktig
och färgar håret rött ibland. Hon trivs på jobbet, men är ständigt på jakt
efter den stora kärleken och längtar efter barn. På hennes lediga helger
går hon ut med sina väninnor, raggar en del, men tänker mest på Samir.
Hon har full koll på när Samir har tvättid och går gärna dit precis innan
tvätten är klar, viker ihop plaggen och tar gärna hand om hans dotter
Dorothy. Carina gör allt för att skapa bindningar till Samir, erbjuder ofta
sin hjälp, inte minst skjutsning till Lek och Buslandet, i den röda lilla
Polon årsmodell 2002, den som hon döpt till Bertha.
Efter en blöt kväll på Palace skickar Carina ett meddelande till Samir.
”Snuttgurka!
Jag förmodar att du vet att jag längtar efter dig under dygnets alla timmar.
Om du känner som jag knacka tre gånger så får du en överraskning.
PS. Vinet står på kylning och varma mackor med kantarellstuvning står
i ugnen. Mammas recept!”
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När Carina vaknar nästa dag är hon kallsvettig. Vad har hon gjort?
Under flera dagar undviker Carina Samirs lägenhet. Nästa gång hon går
ut med väninnorna sjunker hon ännu längre ned i pinsamhetsträsket.
Nu skickar hon en selfie till Samir, uppklädd i en tajt, svart klänning
med djup urringning. This is all yours, skriver hon. Samir svarar med
pinsam tystnad. Hur ska han han tackla detta? En dag när Carina passar
Dorothy råkar hon höra ett telefonsamtal där Carina uttrycker sina
känslor för Samir. ”Pappa! Carina är kär i dig!”, skvallrar dottern när
hon senare kommer hem.
I huset bor också familjen Bengtsson. Det strävsamma paret Lena och
Martin har varit tillsammans i 20 år. Lena jobbar på lönekontor och
Martin är polis. De har sonen Lucas, 14 år, tillsammans. Lena och
Martin börjar få problem när det gäller uppfostran av sonen. De har
olika idéer om hur uppfostran ska gå till. Leif och Martin brukar se på
Tipsextra tillsammans och ibland känner sig Lena tvungen att bjuda
in Leif på middag. En dag uppfattar Martin att det luktar cannabis i
trappuppgången och frågar om Leif känt det samma. De misstänker
direkt Samir.
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Mammas klänning.
På Bangatan 7 finns sex hushåll och i botten på huset bor Roland,
fastighetsskötaren. I Rolands svarta syndabok skriver han upp alla
misstag och fel, som begås i trappuppgången.
Att lämna ludd i torktumlaren är en vanlig synd, den enda som inte
gör det är Nor, en arbetsam, idealistisk, tjugofyraårig student från
Somalia. Hon har emellertid andra sidor som Roland retar sig på. Som
läkarstudent kliver Nor upp tidigt om mornarna och pluggar. ”Klampar
runt i träskor”, skriver Roland i syndaboken. Om kvällarna hörs andra
ljud från lägenheten. Då är det Samir, Nors inneboende, som rör sig i
hemmet. ”Klampstörning”, skriver Roland. Att Nor har öppnat sin hem
för Samir, som är flykting från Afghanistan, har retat Roland ett bra tag
och han har gjort vad han kunnat för att kunna vräka honom. Hittills
har han inte lyckats och tar ut sin frustration på grannarna. Att Maria
Larsson lämnar spetstrosor i tvättstugan är en källa till irritation för
Roland. Samtidigt är hans relation med Maria komplicerad. När han
ser hennes trosor i tvättstugan väcks känslor som han inte kan hantera.
Han känner sig dragen till Maria, men vill inte kännas vid attraktionen.
Med sin sammansatta personlighet blir Maria en gåta, som sysselsätter
Roland dag och natt. Vem är hon som tycker så mycket om färg och klär
sig i prickig jacka, har ett nära förhållande till en ametistgrotta, samtidigt
som hon arbetar som väktare? Också relationen till familjen Svensson
är lite komplicerad för Roland. Den kontrollerade Daiva, hennes man
och barn har det bättre ställt än alla andra i huset och väcker en känsla
av underlägsenhet hos fastighetsskötaren. Bara tanken på hennes vita
perfekta lägenhet gör honom kallsvettig och han håller sig borta från
familjen så mycket han kan. Vad han inte vet är att Daiva lider av en inre
stress som har byggts upp under lång tid och är på väg att bryta igenom
den perfekta fasaden. Inför bibliotekarien Irene känner Roland sig mer
avslappnad. Hennes rosa kläder retar honom och varje vecka gör han
en ny notering om att hon lämmar fönstret öppet och att obehöriga
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kan komma in. Längst upp i huset bor Lennart Bengtsson, en före detta
lagerarbetare och pensionär som bor tillsammans med sin ålderstigna
mamma Dagny. Deras lägenhet är fylld av gamla pizzakartonger och
travar med GT. Den varma sommaren 68, när Roland var sju år gammal
såg han Dagny naken och det har han aldrig kunnat glömma. Händelsen
väckte motstridiga känslor och försatte Roland i en identitetskris. Hela
livet kommer han att minnas hur han stack ned näsan i Dagnys klänning
och kände doften från tallbarrstvålen. När Roland blev lite äldre blev
han vän med Lennart. De var båda ensamma pojkar som sökte en
vän. Under vargavintern 93 gick Roland och Lennart och bowlade
tillsammans. Det har Lennart aldrig kunnat glömma.
En varm sommarmorgon när Lennart vaknar och ska ge Dagny
morgonkaffet upptäcker han till sin fasa att Dagny är död. Han kan inte
förlika sig med detta och kör på som om inget har hänt. Han fortsätter
köpa GT och Operatårta till Dagny. Efter fyra dagar kommer Roland
och knackar på. Han vill laga en kran och blir förvånad när Dagny inte
öppnar. Lennart beter sig märkligt, men Roland upptäcker inte den döda
kroppen. Var är Dagny? ”Hon har åkt till sin syster”, säger Lennart. Under
dagarna som följer märker grannarna att något inte stämmer. De första
som märker att det luktar är familjen Svensson, i den vita lägenheten.
Sedan märker Irene att Dagny inte tvättar på tisdagar klockan 15. En
morgon sitter Maria Larsson och pratar med sin ametistgrotta. Plötsligt
får hon svar. ”Hallå, hallå. Det är ametistgrottan. Det ligger en död tant
däruppe.” ”Va? Kan du prata?” utbrister Maria. ”Jag har alltid kunnat
prata, men det är ingen som har ställt några viktiga frågor.” Samtalet gör
Maria lycklig och väcker hennes slumrade önskan om att bli spion. Hon
spanar på grannarna, kikar in genom fönster, tittar i titthålen när hon
hör att någon går i trapphuset. Roland konfronterar henne och undrar
vad hon håller på med. Maria berättar om ametistgrottans besked.
Tillsammans går de upp till lägenheten och pratar med Lennart. Roland
har stark ångest, Dagny är ändå kvinnan i hans liv och har så varit sedan
den varma sommaren 68. Han tycker sig känna doften av tallbarr och
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hela tillvaron sviktar. Han svimmar på köksgolvet. När han vaknar till
kravlar han sig upp på kökssoffa, omedveten om att Lennart tryckt ned
kroppen i soffan. När han vaknar till kör han ut Maria bryskt. Plötsligt
hörs ametistgrottans röst ropa genom golvet. ”Hallå eller. Ligg still om
du vill att dina drömmar ska slå in.” ”Vilka drömmar?”, frågar Roland.
”Det är bara du som vet. ”
Nor har gått med en besvärande doft i näsan sedan hon var på patologen.
Varför försvinner den aldrig? Maria är på väg upp för stuprännan, van
trädklättare som hon är. Plötsligt vibrerar hela huset och ljud hörs från
hennes lägenhet. ”Det finns ingen död, bara själar som vandrar. Ta in
mig i duschen. Jag vill bada.” Maria fortsätter klättra. Plötsligt hör hon
ametistgrottan ropa igen. ”Nu är det dags!” Maria klamrar sig fast i
stuprännan. ”Vad kommer att hända?” ”Det vet du själv.” Hon tycker
sig se ett ljussken inifrån köket, hon glider handlöst ned i backen och
tappar medvetandet. Ametistgrottan ropar: ”Jag behöver ett bad. Jag har
ett jobb att sköta.”
Inne i lägenheten går Roland till garderoben och sticker näsan i
Dagnys klänning. Drar in doften av tallbarr och känner en känsla av
eufori. Jag har hittat hem. Lennart ser Roland i mammas garderob och
blir bestört. ”Vad pågår här? Ta genast av dig min mammas kläder, ditt
svin.” Roland lyder Lennart. Tar av sig plagg efter plagg. Samtidigt ringer
det på dörren. När Lennart öppnar står ett av familjens Svenssons barn
och vill sälja cocostoppar. Barnet ser en skymt av Rolands nakna kropp
och cirkeln sluter sig. Han kommer aldrig att glömma scenen.
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Trollen från Mekongdeltat
Det börjar i Vietnam 1961. Svenskättlingen James Brown har varit på
besök i Sverige och blivit intresserad av det svenska miljonprogrammet.
I Kortedala tyckte han sig se en bättre framtid och investerar i ett
hyreshus. När han strax därefter tar värvning och far till Vietnam
bär han med sig nyckeln till huset på Tusenårsgatan 8. James Browns
bästa vän i armén är en man som heter Charles Johanson. De är med i
samma bataljon, båda krypskyttar. En vacker dag i maj brinner den sista
nakentrollsfabriken vid Mekongdeltat och giftig rök tar sig in i James
Browns lungor. Hans gasmask fungerar inte. Charles Johnson bär sin
vän tio mil på sin bara rygg, men förgäves… Det visar sig att han har
gått i cirklar och kommer tillbaka till samma trollfabrik. ”I feel good”,
flämtar James Brown och kollapsar i en hög, på marken. Innan han drar
sitt sista andetag överräcker han nyckeln och säger. ”Take the key to the
millionprogram. Build it in my image. Kortedala is the future.”
Charles Johnsson blir kvar i armén i två år. Under den tiden har
han ett kort och stormigt förhållande med förbandets kokerska Mary
och blir far till ett barn. Då och då fingrar han på nyckeln och ser inre
bilder: höghus, gårdar, allt i grått i ett land långt bortom bomber och
granater. Han tänker på sin goda vän James Brown och på sitt löfte till
honom. 1963 blir drömmen verklighet. Resan till Sverige sker med båt
och tar hårt på Marys krafter. Skörbjuggen som hon drog på sig under
kriget gör henne omtöcknad och ibland förvirrad. En stormig dag på
havet faller hon över relingen. Innan hon faller viskar hon…. ”Don’t
forget Kortedala. It’s the future.” Charles Johnson står nu ensam i livet
tillsammans med dottern Lilly. Väl i Sverige åker han till Kortedala och
flyttar in i sitt nya hem.
Femtiotre år senare är huset förfallet och de flesta hyresgäster har
flytt hals över huvud. Charles Johnsson har inte uppfyllt sin väns sista
önskan och han lider av posttraumatiskt stressyndrom. För att hantera
sina problem börjar han gå baklänges och skaffar sig åttiotalsfrisyr.
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Det blir hans sätt att återkalla det förflutna. De enda hyresgäster som
bor kvar är original som inte bryr sig om standarden på huset. I en
källarlokal, bakom ett draperi av ölburksringar, bor Ture Svensson,
dansbandsfantast och ölkännare. Pyramider av ölburkar står uppradade
längs långväggen. På skivspelaren går skivor av Lasse Stefans varma.
På helgerna åker Ture på dansbandskvällar och söker kärlek utan
framgång. ”Hur fungerar kvinnor?” ”Hur gör man för att träffa någon?”
frågar han ofta väninnorna, som bor på våningen ovanför: Lilly, Charles
dotter, nu 55 och hennes väninna Agatha Dal, 48. På väninnornas
våningsplan står dörrarna alltid öppna, väninnorna trivs i varandras
sällskap och har dessutom ett gemensamt intresse: de är statister i en rad
kända svenska storfilmer. Lilly och Agatha pratar ofta om hur det var när
de jobbade med BJÖRN SKIFS i Drömkåken. ”Han bjöd verkligen på sig
själv – flera gånger”, säger Lilly ofta. I den fjärde lägenheten bor Caesar
Badoo. Tarotläggare och telefonrådgivare, född i Egypten. Caesar klär
sig gärna i sidentunikor och äger två raskatter, bengaler.
Charles Johnsson har bytt namn och heter nu Kalle Johansson. En dag
när han sitter och putsar sitt träben känner han en kall vind som sveper
förbi och tycker sig höra en melodi. I feel good. Han blir överrumplad
och skrämd, men inser snabbt vem som kommit på besök: hans gamla
vän från kriget! Kalle Johansson får skuldkänslor. Han har misskött
huset och inte förvaltat James Browns dröm. Samtidigt börjar märkliga
saker hända uppe hos Lilly. Föremål flyttar på sig, också hon hör rösten
som nynnar ”I feel good.” Lilly monterar en övervakningskamera för att
få svar på vad det som är pågår. En kulen natt fångar hon en skimrande
ljusgestalt på bild. Kanalen till Kalle Johansson har störningar. James
Brown har istället gjort ett försök att kontakta dottern. Lilly befinner sig
i sin egen bubbla och viftar bort händelsen. Spöket James Browns satsar
nu allt på Caesar Badoo och hans seanser.
I Kalle Johanssons vitrinskåp står 37 nakentroll, som han fick med sig
från den brinnande fabriken. Han har betalat sin granne tarotläggaren
med troll i åratal. Inne hos Caesar bågnar skåpen av trollstatyetter. Under
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en seans med trollbord, beställd av Ture för att få hjälp i dejtingdjungeln
börjar trollen mumla och vill komma ut. Kanalen är nu öppen och fri
och James Brown kan börja tala genom trollen.
”Ring Jenny Brun på Kortedala Tapetservice.”
”Jag kan göra det”, säger Ture.
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Trollet på Långströmsgatan 32 B
På Långströmsgatan bor familjen Finax. Dennis, Adam, Leif och LenaBritt. Dennis är 68 år och pappa till Leif och Lena-Britt. Den äldre sonen
Adam bor i egen lägenhet i samma trappuppgång.
Dygnet runt hörs märkliga, knaprande ljud inifrån lägenheten. Det
frustas och tuggas på ett sätt som knappt låter mänskligt. Vad är det som
pågår? Det är Dennis som hetsäter skorpor.
Dennis skorpmissbruk har eskalerat efter fruns försvinnande och
utvecklats till en familjetragedi. Sonen har också problem med mat och
äter choklad i hemlighet om nätterna. Ibland möts Leif och Dennis i
köket, i jakt på mat och ljuger för varandra.
Lena-Britt försöker stänga ute de smackande nattliga ljuden med hjälp
av öronproppar. Adam hanterar sin frustration över familjesituationen
genom att snatta smink i varuhus.
Vad barnen ännu inte vet är att Dennis hemlighet handlar om mer än
skorpätandet. I själva verket är Dennis ett skorptroll född på 1500-talet,
i skorpans barndom i Hannover och har endast levt som människa i
några decennier. På sommaren 1508, en mulen torsdag klockan tio föll
Dennis i ett skorptråg, fick i sig en degklump och det visade sig att den
var förtrollad. Så blev Dennis det första offret för en sammanslutning
med Troll vars hemliga skorpproduktion skulle komma att bli
världsomspännande. När Dennis levt i ett par hundra år möter han
Elin, som är ute och plockar blåbär i skogen. Fagra, lilla söta Elin tror
att Dennis är en björn och svimmar av. Hon slår huvudet i en sten och
tappar minnet. Dagen efter, när hon vaknar upp, lever hon med tre barn
och en man – Dennis – i en lägenhet på Långströmsgatan. Ingenting
minns hon av trollen och skogen och sitt gamla liv. Det enda hon vet är
livet i Biskopsgården.
Elin försöker anpassa sig till livet i familjen. Hon försöker hindra
Dennis skorpmissbruk genom att äta upp skorporna själv. En dag får
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hon en skorpa i halsen och kvävs till döds. Dennis släpar ut henne i
skogen, till grottan för att hans trollkompisar ska hela henne. Där
blir hon liggande i många, många år medan Dennis försöker leva i
människornas värld.
Adam försöker ena familjen och göra något trevligt. Han föreslår en
resa till Ullared. Väl på plats dröjer det inte länge förrän tumultet bryter
ut. Lena-Britt provar jeans och upptäcker en underlig utväxt, en brun,
hårig stump vid svanskotan. Hon ropar på Leif och det visar sig att
också han har svans. I ett annat rum på Ullared gör Adam trettiofem
armhävningar för att imponera på Ola-Connys son Lill-Conny. När LillConny ser utbuktningen på fel sida om byxorna förstår han att han också
är troll. Kärlek uppstår. Lill-Conny och Adam letar febrilt efter Dennis
i hela varuhuset men hittar honom inte. De går och fikar, men orkar
inte äta upp allt fikabröd. De tar med sig en skorpa hem. Småsykonen
är glada över att äntligen veta vilka de är och ingen saknar Dennis.
Tvärtom är de glada att slippa hans snaskande om natten. Skorpan blir
liggande i skafferiet och hamnar i picknickkorgen när trollfamiljen en
dag bestämmer sig för att göra en utflykt till skogen om natten. Adam
ska visa grottan för Lill-Conny och barnen. Plötsligt står fagra lilla söta
Elin framför dem med ett leende på läpparna, som en trollängel. Hon är
återuppstånden till trollvärlden. De firar återförenandet med en pampig
picknick. En av skorporna verkar ovanligt bekant. Plötsligt börjar den
prata: ”Hjälp! Det här är Dennis. Ät mig. Inte! Ät mig inte!” Familjen
är lyckliga över att ha återförenats och tar med sig skorp-Dennis hem.
Så lever de lyckliga tillsammans i trappuppgången i tusen lyckliga år.
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Att skriva
Skriva.
Jag kan inte.
Ingen kan.
Det måste sägas: vi kan inte.
Och ändå skriver vi.
Så skriver Marguerite Duras i boken Att skriva.
Så är det.
Skriva.
Jag kan.
Alla kan.
Det måste sägas: vi kan.
Och ändå skriver vi inte.
Så är det.
Också.

68

Att skriva
Vet inte var jag skall börja.
Det vet jag nästan aldrig.
Var börjar jag?
Hur börjar jag?
Varför?
Måste jag?
Vill jag?
Orkar jag?
Vad skall jag skriva om?
Att skriva om »Kreativt skrivande», onsdagarna i Konstateljén
på Psykiatri Affektiva på Sahlgrenska.
Det är min uppgift.
Trots den tydliga uppgiften är texten långt ifrån självklar.
Det är den aldrig.

Att skriva är att försöka få reda på vad man skulle skriva om man skrev –
och det vet man bara efteråt – innan är det den farligaste fråga man kan
ställa sig. Men det är också den vanligaste.
Marguerite Duras
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Att skriva
Jag tror på skrivandet.
Att hitta sitt språk.
Sin poesi.
Men hur?
Skriv!
Skriv!
Skriv!
Skriv!
Fråga inte.
Fråga hela tiden.
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Att skriva
I Konstateljén på Sahlgrenska finns en handmålad skylt:
»Självkritik undanbedes».
Det är bra.
Det är en förutsättning.
Det vet vi. Vi som har samlats den här onsdagen i Konstateljén
för att skriva.
Men vi behöver påminnas.
Igen och igen.
Vi pratar om hur svårt det är. Att inte klanka ner på sig själv.
Självkritiken är den värsta kritiken av dom alla.
Det vet vi.
Det vet vi alltför väl.
Vi är tre stycken personer i rummet. Ingen orkar skriva.
Vi äter skorpor.
Du kan väl läsa någon av dina dikter för oss, ber M.
Jag läser en dikt som heter »Risken finns»
Jag vet inte.
Jag vet ingenting.
Och det är där jag måste börja.
Om och om igen.
Om det kommer att gå bra?
Jag vet inte.
Kommer jag att lyckas?
Jag vet inte.
Räcker det?
Det vet jag inte.
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Jag vill inte vara dålig.
Skriva dåliga dikter.
Jag vill inte se mina dåliga dikter.
Jag skriver ett ord. Dåligt. Tar bort det.
Skriver ett ord till. Dåligt igen. Tar bort det.
Skriver en bokstav. Dålig. Tar bort.
Skriver en bokstav till. Dålig. Ful. Kass.
Tar bort.
Vill inte se några dåliga bokstäver.
Ser inte några bokstäver överhuvudtaget.
Kommer jag att överleva?
Jag vet inte.
Jag vet ingenting.
Och det är där jag måste börja.
Om och om igen.
Skriver en dålig dikt. Och en till. Och en till.
Skriver elva dåliga dikter.
Dagen övergår i eftermiddag och jag lever fortfarande.
Tittar på mina dåliga dikter.
- Aha, några dåliga dikter har jag skrivit och eftermiddagen
övergår i natt.
Skriver fjorton dåliga dikter till och fortsätter att överleva.
Om det går bra?
Jag vet inte.
Kommer jag att lyckas?
Jag vet inte.
Skriver tre dåliga dikter till.
Hittar en rad som jag inte visste fanns.
Kommer jag att överleva?
Risken finns så länge jag håller på.
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När skrev du den, frågar M.
För längesedan. Ja den är gammal liksom. Kanske inte så bra.
Men apropå det vi pratade om. Att våga skriva. Den finns inte
publicerad i någon bok. Men jag brukar läsa den ibland när jag har
skrivarworkshops och så. Äh jag vet inte, den är gammal som sagt,
svarar jag.
M pekar på skylten:
»Självkritik undanbedes».
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Att skriva
Vi tvivlar.
Att tvivla är att skriva
skriver Marguerite Duras
Att komma igång.
Att komma igång fast man tvivlar.
Att tvivla och ändå komma igång.
Att spela saxofon.
Spela samma låt om och om igen. Spela några skalor.
Träna på en viss refräng. Improvisera.
Och man är igång.
Att måla.
Pröva sig fram med färgen blå. Färgen grön. Gul.
Måla stilleben. Kroki. Skissa. Måla av.
Och man är igång.
Att skriva?
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Att skriva
Vad gör man för att komma igång? När man VILL skriva. Men inte
orkar. Eller inte vågar. När man inte vet om man vill. När man inte vet
nånting. När man vet att man vill men inte hur eller vad eller när.
Pratar. Prövar sig fram med bokstaven K. Bokstaven S. R. G. Skriver
samma dikt om och om igen. Testar alfabetet. Handstilen. Stolen.
Sittfläsket. Tålamodet. Skriver av en sida ur en roman. Läser.
Är man igång?
Jag berättar om perioder av tomhet och stillastående i mitt eget
skrivande. Tider av sittande. Hur länge kan man sitta. Kan man sitta
en hel dag. Vem säger till när det är dags att ställa sig upp?
Om man ändå vore saxofonist. Eller målare. Eller lokalvårdare.
Eller direktör. Eller alert. Eller snygg.
Vi äter skorpor.
Pratar.
Någon sover.
Vi försöker.
Vi försöker oss på något som vi kan kalla »Rubrikdikter».
Jag har klippt ut rubriker ur tidningar som jag har i en låda.
Tanken är att skriva en dikt med endast de ord som finns i rubriken.
Begränsa oss. Med hopp om att ur begränsningen och de fasta
ramarna, kommer vi att komma igång.
C blundar och tar en rubrik ur den bruna lådan.
»Jag är utan sängplats i jul»
Vi har alltså sex ord att röra oss med: Jag, Är, Utan, Sängplats, I, Jul.
Vi turas om att välja ord och jag skriver på tavlan.
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UTAN
Är jag
utan jag
i jul
är utan
jul
B tar en rubrik ur lådan.
»Ser du också en lägenhet»
Vi har fem ord: Ser, Du, Också, En, Lägenhet
LÄGENHET
Ser du
ser du en lägenhet
ser du
ser du
också
en
Vi skriver många rubrikdikter i ateljén. Begränsar oss. För att komma
igång. För att skaka av oss det förutfattade, självkritiken. För att pröva.
Ibland kliver vi ur den stränga begränsningen, tillåter oss att lägga till
ett och annat ord.
SE
Tre rum och kök
ser du
jag ser inget
du ser
tre rum och kök
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VAR BOR DU
Angelägenhet
lägenhet
en
lägenhet
en angelägenhet
en enhet i ett läge
Vi tar en rubrik var och skriver det som dyker upp när vi läser
rubriken. Någon tar rubriken
»Somnar inte tidigt»
Grön Natt Dagg
Långsam Slocknar
Fågel
Längtar Hem
Himlen Svalkan
Mörkret
Varmt
Hemma
En annan tar rubriken
»Livets salt»
Strösalt!
Grovsalt!
Vägsalt!
Livssalt!
Bordssalt!
Peppar & Salt
Socker och Salt
smaksinne
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del av inget
svider på sår
ökar hållbarheten på mat
förr i tiden var socker dyrt
hur var det med saltet?
Vi skrattar.
Vi äter skorpor.
Någon går ut och röker.
Någon skriver.
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Att skriva
Efter matpausen kommer P med en dikt i handen.
Jag bara skrev den, den är till min son, säger hon.
Till S
Jag sydde in dina byxor
du ville ha dom
-lite tightare
Jag önskar att
du och jag vore
-lite tightare
Jag sydde utan maskin
-för hand
Jag önskar att
den vilade på din axel
-min hand

Skrivandet kommer som vinden, det är naket, det är bläck, det är det som
skrivs, och det passerar som inget annat passerar i livet, inget mer, förutom
det, livet självt.
Marguerite Duras
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Att skriva
Vi pratar om att våga börja där det bränns.
Att inte ge sig.
Börja där lusten finns. Där något finns. Ett ord. En ton. En bokstav.
Arbeta om. Sätta upp texten på väggen. Få ett avstånd.
Vi pratar om rytmen. Melodin. I språket. I dikten.
Vikten av att umgås med sin text. Läsa den tyst för sig själv.
Läsa den högt. Läsa den för någon annan. Läsa in den på band.
Vi lyssnar på dikter av och med Werner Aspenström, Kristina Lugn,
Allen Ginsberg, Nils Ferlin och låtar med Catti Brandelius och Bob Hund.
Vi pratar om hur olika dikter kan vara. Hur olika man kan läsa sin dikt.
Hur olika en dikt blir med eller utan titel. Med olika titlar.
Hur olika det är.
Hur olika vi är.
Hur olika det kan vara i Konstateljén.
Någon vill gärna att jag läser en dikt.
Någon vill att det skall vara tyst.
Någon vill ha fler uppgifter.
Någon vill sitta och skriva för sig själv.
Någon vill att vi skriver tillsammans.
Någon vill röka.
Någon har texter i sin mobil.
Någon vill sova.
Någon avbryter.
Någon skall strax få besök.
Någon sjunger.
Någon gråter.
Jag är van att förbereda mig. Förbereda mig in i minsta detalj.
För att på plats kunna ta stunden som den kommer. Där och då.
Hur förbereder jag mig när det inte går att förbereda sig.
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Den enda förberedelse jag behöver är att kunna vara i rummet.
Med de poeter som är där just idag. Just denna onsdag.
Se vad som uppstår. Vad vi orkar. Vad vi vill.
Ibland går det.
Ibland slår känslan av otillräcklighet hårt.
Självkritik undanbedes.
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Att skriva
BRÖD
Bröd Bröd
BRÖD
Brrrrröööödddd
bröd

bröd

bröd

bröd

bröd

Bröd
BrödBrödBröd
röd bröd död
Bröd!
Vi pratar om texts och dikters utseende och form.
Placeringar. Radbrytningar. Typsnitt. Storlekar. Allt spelar in. Val av
papper. Inramning. Texten kan vara fet. Sirligt tunn.
Hur viktiga dessa val är. För skribenten. För läsaren. För texten.
Hur det ser ut på pappret.
Hur ser det ut på pappret.
Vad händer med texten. Vad händer med kärnan. Innehållet. Hur läser
man texten.
Text som bild.
Vi prövar.
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Att skriva
De poeter som är i rummet just denna onsdagen.
Hur vill de skriva? Vill de ha en skrivuppgift? Vill de skriva själva?
De vill inte skriva.
De vill måla.
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Att skriva
De vill inte skriva.
De vill sova.
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Att skriva
De vill inte skriva
De vill röka
och prata.
Vi pratar om Hjalmar Söderbergs bok Förvillelser. Vi pratar om våra
syskon. Om vi har några. Om våra barn. Om vi har några. Om var
vi bor. Om sömntabletter. Om artister. Idoler. Om vi har några. Om
favoritmat. Recept. Vi pratar om att skriva dagbok. Om motståndet.
Att orka. Att orka skriva. Att orka leva.
Vi uttalar orden.
Orden i rummet.
Vi skriver högt.
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Att skriva
Att skriva tillsammans.
Att endast ta ansvar för sin del. Som knappt märks. Som blir något
större. Något tredje. En helhet. Att bidra till helheten. Att alla bidrar
till helheten.
Att skriva poesi tillsammans. En Dikt.
Ett ord var. Gå i ordning. Försök att få ett flöde. Säg det ord som
kommer till dig. Utan att tänka. Försök inte vara rolig. Försök inte
vara meningsfull. Försök inte något speciellt. Säg ditt ord bara.
Känn in ordet innan, flödet i dikten. I rummet.
Det kräver träning.
Gör det många gånger.
Pröva igen.
Alla runt bordet har sitt ord, sin del.
Någon bestämmer när dikten är slut. Kanske är det du.
Läs den högt.
Vi prövar.
Nattpoesi slukar allt mörker
Ute är stjärnfall
vackert fantastiskt oskyldigt i natten
dagen gryr natten styr
inom dig och oss finns allt bra
Dagens slut efter natten öppnas
nu slukar inget ont
Alla känner ilska
Alla tror mest på evigheten
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Att skriva
Stundtals känner jag mig som någon sorts lekledare. Är det okej?
Eller värdelöst? Känner mig fånig. Vet inte vad de vill. Vill vara i
rummet, fast jag inte vet.
Är det leker vi gör? En lek som är på allvar. Som all lek. Nonsens.
Som all lek. Som allt skapande.
Det krävs mod för att kliva in. Mod för att stanna kvar.
Ibland vill man endast sitta.
Prata.
Eller läsa upp sin text för någon.
Eller lyssna.
Eller vara.
I ett rum som är ett annat rum.
Där man vill vara.
Det räcker. Det är gott så.
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Att skriva
Att skriva kräver sitt utrymme. Ett rum.
Det kan vara ett litet rum. Ett stort rum. Ett skrivbord. En plats.
Som Konstateljén.
Men för skrivande. En Skrivateljé.
Med böcker. Massor av böcker. Pennor. Papper. Inspelningsmöjligheter.
Tystnad. Väggar att nåla upp sina texter på. Möjligheten att få konkret
avstånd till sin text. Möjligheten att läsa upp sin text för någon. Fortsätta
på det man höll på med. Få en skrivuppgift om man behöver. En skorpa.
Ett rum att sitta i.
Skrivandet behöver sitt.
Vi vet att vi förtvinar om chansen och utrymmet att uttrycka oss inte finns.
Vi vet att en tidskrävande, icke ekonomiskt lönsam rörelse måste få pågå.
En motståndshandling i sig.
Något icke förhandlingsbart.
Jag kommer aldrig förstå varför man skriver
och hur man gör för att inte skriva.
Marguerite Duras
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Att skriva
Två onsdagar kvar.
Vill pröva något annat.
Stort papper som täcker hela bordet.
Alla i rummet börjar i sitt hörn.
Vad som.
Text.
Bild.
Litet.
Stort.
En liten stuga med rök ur skorstenen.
En mening.
Ett ord.
Bröd. Bröd. Bröd.
Gult.
Svart.
Röda hjärtan.
Glad påsk.
Vi slappnar av.
Vi gör vår del. Som bildar en helhet.
Vi äter skorpor.
Vi pratar.
Vi är tysta.
Någon går.
Någon sjunger.
Någon koncentrerar sig.
Någon kommer tillbaka.
Fortsätter på sitt hörn. Smyger sig in på någon annans hörn.
Axlarna ramlar ner.
Något lättar.
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Att skriva
I en Skrivateljé skall det alltid finnas ett stort papper
där man kan slå sig ner och börja.
Det måste sägas: vi kan inte
Och ändå skriver vi.

Lina Ekdahl
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Mellan raderna blir det mycket skrivet
Mycket av det vi människor gör ska vägas och mätas på längden, bredden
och tvären. Vi eftersträvar kvalitetsstämplar i stjärten och hjärtan i våra
telefoner. Efter mitt arbete med kreativt skrivande på Sahlgrenska
sjukhusets psykiatriska affektiva heldygnsvård, funderade jag på
vad som fanns att visa upp. En hög med handskrivna texter skrivna
av patienter, visst. Och ett antal streck i en kalender som markerade
närvaro, visst. Men det var svårt att mäta själva processen, vad som
hände mellan raderna.
Skriva av sig eller skapa litteratur
Projektet “Kreativt skrivande i Konstateljén” skulle inte handla om
terapi. Skrivandet var en aktivitet som patienterna kunde välja att delta
i. Personligen tycker jag att skrivande till stor del är terapi. När jag
känner mig orolig eller rastlös greppar jag ofta pennan och skriver av
mig. Det är lugnande att få ner ord på papper. Jag älskar det rent fysiska
i att sysselsätta handen med något. För andra kanske det funkar bättre
att måla eller spela ett instrument, men skrivandet blir så påtagligt.
Det är något med ord som gör att det blir personligare, känsligare. Att
läsa upp en text är ofta mer laddat än att visa en målning eller spela ett
musikstycke. Det går inte att gömma sig bakom en ton- eller färgskala.
Men det är förstås skillnad på att skriva “Jag mår piss idag” i sin dagbok
och att skriva en dikt om sin runda hund.
För mig finns det i huvudsak två olika sorters skrivande. Det ena
handlar om att leka med ord och hitta på. Det andra handlar om att skriva
för att du måste, för att du känner något, har huvudet fullt av tankar att
göra dig av med. Ibland är det svårt att skilja förhållningssätten åt. Det
som började som en lek, en rimmad dikt om en hund kan ju gestalta
hur du själv känner dig. Kanske skulle du vilja vara lika obekymrad som
hunden eller känner igen dig i hundens sätt att vara lojal mot sin husse
eller vad det nu kan vara.
98

De romaner och dikter jag själv har skrivit är en bearbetning av känslor,
tankar och händelser i mitt liv även om jag har gjort fiktion av det. En
stor del av det jag skriver visar jag aldrig för någon. Jag skulle aldrig
kalla det för litteratur. Men ibland skriver jag om, lägger till eller
drar ifrån och då sker en förvandling. Det som en gång var en hafsig
dagboksanteckning blir plötsligt en dikt eller ett romankapitel.
Omöjliga förberedelser
Sammanlagt jobbade jag med kreativt skrivande på Sahlgrenska vid
elva tillfällen, utspritt över sju månader. Jag kände mig nervös inför
uppdraget, som om det låg en press i ordet “kreativt”. Att få patienterna
att skriva skulle jag nog klara av, men skulle det utmynna i några “verk”?
Det pågick redan konstverksamhet inom psykiatrin och på varenda
ledig väggyta hängde patienternas målningar. Ett konkret bevis på att
de hade skapat något. Hur skulle det gå med skrivandet?
Ingen gång var den andra lik. Hur mycket jag än försökte gick det
inte att förbereda sig eftersom det var olika deltagare med olika
sinnestillstånd varje gång. Vissa patienter skulle återkomma, ibland
gångerna efter varandra, ibland under en ny inläggningsperiod. Hur
skulle jag ta mig an denna utmaning? Tidigare hade jag mest arbetat
med kreativt skrivande på högstadiet och gymnasiet och då handlade
det oftast om att komma in ett klassrum, stanna en eller två lektioner
och aldrig mer komma tillbaka. Nu fanns det fem timmar att fylla med
meningsfullt innehåll.
Redan efter första tillfället insåg jag att lösningen var att försöka vara
totalt närvarande i nuet. Rummet förändrades inte bara från vecka till
vecka utan timme för timme. Patienterna kom och gick lite som de ville.
En del blev trötta och försvann upp på sina rum, andra anslöt mitt i en
övning, men ville hellre prata än skriva. Jag släppte hela idén om att
skapa litterära verk, det viktigaste var att erbjuda en plats att bara vara
på. En skrivateljé helt enkelt. Troligen skulle det inte spela så stor roll
vilka övningar patienterna fick göra. Det var viktigare att tänka på hur
övningarna presenterades och hur tryggheten i rummet byggdes upp.
99

Från min egen skoltid mindes jag att en lektion kunde bli radikalt
annorlunda beroende på vem som var lärare, även om lärarna utgick
från samma läromedel. De lärare jag tyckte bäst om var de som själva
uttryckte en passion för det de pratade om och kanske råkade komma
ifrån ämnet. De lärare som delade med sig av personliga upplevelser.
Jag hade ingen utstuderad metod eller plan när jag började jobba i
skrivateljén. Precis som mina favoritlärare från skolan valde jag att utgå
från mina egna färdigheter och erfarenheter, samtidigt som jag använde
mig av andra poeters texter för att skapa övningar.
Även om jag själv har gått skrivutbildning och deltagit i kurser har jag
tidigare känt ett motstånd mot skrivövningar. Jag har tyckt att det känts
alldeles för konstruerat att till exempel utgå från ett slumpmässigt valt
ord. Känslan har varit “varför ska andra bestämma vad jag ska skriva”
och “om du behöver övningar för att komma igång är du ingen riktig
författare”. För mig har skrivandet snarare handlat om ett ofrivilligt,
inre tvång. Något jag gör för att överleva och må bra. Som att äta och
sova. Att då använda sig av övningar och hitta på berättelser för skojs
skull har känts fejk. Jag har aldrig varit mycket för “så här skriver du
en miljöbeskrivning” på bästa sätt. Mitt mål är snarare att få folk att
upptäcka att skrivandet kan vara en vän, att det finns en glädje i att
formulera sig och uttrycka sig.
Inför varje workshop packade jag väskan full av material: egna och
andras diktsamlingar, en påse med diverse objekt jag samlat upp i mitt
hem, en mapp med bilder, gamla tidningar, limstift och sax. Men även
om ryggsäcken blev så full att den inte gick att stänga var det jag som
var huvudmaterialet. Det som fanns i mitt huvud och det som fanns i
min kropp, alla lagrade erfarenheter och minnen. För mig handlar poesi
och skrivande först och främst om att hitta ett eget uttryck. Om att få
ur sig tankar och känslor, forma dem till en text. Oavsett om du rakt av
skriver om ditt eget liv eller fantiserar ihop en text. Om texten är lång
eller kort, rolig eller sorglig, abstrakt eller konkret spelar ingen roll. Alla
människor skapar sin egen sanning. Det gäller bara att försöka förmedla
den på ett bra sätt.
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Katalogdikter
Skrivateljén på Sahlgrenska är egentligen en konstateljé. På väggarna
hänger färdiga och ofärdiga målningar i grönt, blått, gult, rött, svart och
vitt. På hyllorna står böcker om konst och det finns färg i både fast och
flytande form. Kanske hade det passat bättre att vara i ett rum fullt av
romaner och diktsamlingar och planscher på författare. Men jag brukar
säga att kreativt skrivande är mer som konst än svenskämnet i skolan.
Jag uppmuntrade deltagarna att skriva med tuschpennor på styva
pappersark utan linjer. För att komma bort från känslan av att skriva
uppsats. Vi satt i soffor runt ett bord och drack te. Ibland tänkte jag att
jag lika gärna kunnat befinna mig i en kompis källare.
Jag lärde mig ganska snabbt att känna av stämningar. Om det var hög
eller låg energi i rummet och vad jag kunde göra av den. Ibland var
energin blandad. Det finns de som inte kunde sluta prata och de som
inte sade någonting. Ofta började jag med att framföra en dikt för att
skapa gemenskap. Patienterna fick lyssna och sedan prata om vad de
uppfattat av dikten, vad de upplevde att den handlade om och vad de
själva fick för tankar och känslor.
En av de dikter jag använde mest var min egen “Morgonhumör”. Det
var en tacksam dikt eftersom den är en så kallad katalogdikt där flera
rader börjar på samma sätt: “Jag vill att mitt morgonhumör ska gå ut
över någon”, “Jag vill spilla te över ett knä som inte är mitt eget”, “Jag
vill att mina skitiga strumpor ska göra ett avtryck, ett avstamp i någon
annans liv” och så vidare. De flesta rader börjar alltså med “Jag vill”. Det
är en form som är lätt att förstå och en övning som brukar fungera bra.
Efter att vi pratat om dikten och hur den var uppbygd fick deltagarna
välja mellan olika rader att bygga en egen dikt på, till exempel “Jag
drömmer om” eller “När det blåser”. Om de körde fast började de bara
om igen med samma rad. Den som ville ha en extra utmaning eller
tyckte att det blev tjatigt med bara en rad kunde lägga till ett bindeord i
slutet av varje rad, till exempel “men” eller “och” eller “för”.
En patient, som återkom vid flera tillfällen, sade att hen hade haft en
konflikt med en vårdare. Det var något hen inte fick göra på avdelningen,
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men som hen tyckte sig ha rätt att göra. Patienten blev frustrerad och
skrev en dikt. Hen berättade att hen använt sig av metoden att upprepa
en rad och tänkt på det jag sagt, att använda ett bindeord för att komma
vidare. Till exempel skulle det kunna låta “Jag får inte röka i fönstret,
men vad bryr sig natten om det”. Att kunna ge någon verktyg att skriva
även utanför workshop-sammanhanget kändes stort. Det blev också ett
konkret exempel på hur du kan skriva av dig samtidigt som du medvetet
konstruerar en dikt.
Dra ut en tagg
När vi gjorde gemensamma övningar blev texterna ofta tramsiga.
Julklappsrimaktiga. Vi skrattade mycket och att skratta är ju hälsosamt
i sig, men när patienterna skrev enskilt hände något annat. Tystnaden i
rummet, skrapet av pennor mot papper. Blickarna som riktades både utåt
och inåt. Texterna blev personligare, mörkare, djupare och allvarligare.
Det hände att deltagarna grät. Jag minns särskilt ett tillfälle då en patient
skrev en dikt om drogproblem och trassliga familjeförhållanden och
en annan skrev om ensamhet och trösten i naturen. De läste upp för
varandra och möte uppstod – tack vare deras texter.
Flera gånger använde jag Sonja Åkessons dikt “Självbiografi” som
inspiration. Patienterna fick skriva liknande dikter om sig själva och
utgick från frasen “Jag lever ett lugnt liv”, men bytte ut “lugnt” mot
något som passade in på deras liv. De skrev till exempel “ensamt” eller
“mörkt”. Flera av dikterna blev väldigt starka. Däremot blev stämningen
i rummet lite dyster, men “skönt dyster” som jag uppfattade det. Och det
var ingen som bad om ursäkt för sina tårar, de fick bara vara. Precis som
skratten och kramarna efteråt. En patient jämförde skrivandet med att
dra ut en tagg. “Det gör lite ont, men är också skönt”. Jag tolkade hens
ord som att det kan vara obehagligt att “dra ut” tankar ur hjärnan, men
samtidigt är det befriande när orden är ute och finns på pappret.
Det hände som sagt att en del blev trötta eller fick ångest och gick
upp på sina rum. Då kände jag mig misslyckad, som att jag fått dem
att känna sig sämre. Men det är svårt att veta. Att tillfälligt känna sig
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sämre kan ju vara ett steg på väg till att känna sig bättre. Det som är
jobbigt måste få ta sig uttryck. En annan gång avvek en patient för att
hen skrattat för mycket och upplevde att blodtrycket blivit för högt.
Brev på toapapper
Vid flera tillfällen berättade jag om konstnären Inge Schiöler som var
verksam från 1930-talet och framåt. Han var inlagd på psyket under
långa perioder och vad jag minns från filmen Göteborgskoloristerna fick
han inte måla när han var där. Till slut började han måla på sjukhusets
toalettpapper. Han bad vårdarna om kritor; de hade fyra olika färger
som de markerade patienternas sinnestillstånd med. Detta är en
berättelse som jag själv inte kunnat släppa, hur behovet att uttrycka sig
är så desperat. Jag tog med mig toapapper till ateljén och deltagarna
skrev brev till Inge på pappret som jag rullade ut. Det var flera som inte
ville läsa upp sina brev. Inte för att de var missnöjda med vad de skrivit
utan på grund av att de kommit i kontakt med något personligt.
Brevformen öppnar ofta upp för självreflekterande skrivande och till
skillnad från dagboksskrivande finns det en mottagare. Även om du
aldrig skickar brevet eller om mottagaren är död eller en fiktiv person
blir det ett sätt att berätta. När jag frågade en patient varför hen inte ville
dela med sig av texten sade hen “jag skrev mest om mig själv”. Andra
riktade sig direkt till Inge Schiöler och ställde frågor till honom och kom
med uppmuntrande budskap som “hoppas du mår bättre nu och tänk på
att du är stark”. Jag upplevde att de skrev detta lika mycket till sig själva
som till Inge. Och just genom att använda brevet som form försvann
pressen på att skriva “ett litterärt verk” även om vissa formuleringar blev
omedvetet poetiska.
Det kollektiva skrivandet
Det skrivande som jag tidigare kallade för att “leka med ord och hitta
på” är sånt som kan pigga upp i stunden, men kanske inte har lika
mycket med självterapi att göra som till exempel brevskrivandet. Men
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ibland uttryckte patienterna själva att de ville “höra något roligt” när
jag frågade vilken typ av dikt jag skulle framföra. Som om de ville att
skrivandet skulle vara underhållning eller distraktion. Några föredrog
att bara lyssna till dikter istället för att skriva själva. Då var det bra att
göra kollektiva övningar så att patienterna kunde välja hur mycket de
ville delta.
En eftermiddag föreslog jag att vi tillsammans skulle skriva en dikt
om hösten och göra den så “dålig” som möjligt. Lite som en parodi på
den typ av dikt många får skriva i skolan. Deltagarna slängde ur sig det
första de kom att tänka på och jag skrev på tavlan. Även jag och Stefan,
som då satt med i egenskap av vårdare, bidrog med förslag om det blev
tyst.
Ibland utgick vi från objekt, olika föremål eller skräp jag tagit med
från min lägenhet: tepåsar, konsertbiljetter, ett öra till en kopp, ett
kassettband, en ädelsten och mycket annat. Då hände en del oväntade
grejer. Deltagarna fick tillsammans jämföra något abstrakt som lycka
eller kärlek med ett slumpmässigt valt objekt. Till exempel “ilska är
som ett kassettband, det bara snurrar och snurrar tills det tar stopp”. De
fyllde ofta i varandras meningar och stöttade varandra på ett fint sätt.
Vad som funkade allra bäst var en övning jag kallade “mellan
raderna”, som jag lånat av den brittiska poeten Bernadette Cremin. Att
ta en befintlig dikt på max fyra rader, skriva upp raderna på tavlan med
generöst avstånd och sedan be deltagarna att hitta på vad som skulle stå
mellan raderna. Till sist tog vi bort originalraderna och hade skapat en
helt ny dikt. På så sätt blev patienterna introducerade till befintlig poesi
och samtidigt hade de något att utgå ifrån istället för bara ett blankt
papper – eller i det här fallet en whiteboard.
Vissa gånger hände det – efter att vi skrivit dikter tillsammans på
tavlan – att patienterna ville skriva själva. Då blev “leka med ord och
hitta på” en bra introduktion till det mer personliga skrivandet. Jag
kände att jag själv fick omvärdera min syn på skrivövningar. Att det ofta
ur leken uppstod något som skulle kunna vara eller åtminstone bli en
dikt. Och att det måste finnas plats för det som är roligt och tramsigt, att
det inte är bättre eller sämre än de mer djuplodande texterna. Det finns
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också magi i fantasin, att låta tankarna associera fritt utan att censurera
sig själv. Mitt mantra löd “det behöver inte vara bra, rätt eller sant”.
Många av de mest intressanta texterna var en blandning av deltagarnas
egna upplevelser varvat med absurda inslag.
De gånger patienterna hade svårt att fokusera på grund av medicinering
eller elbehandling tog jag fram tidningar, sax och lim. Vi gjorde collage
av ord och meningar som redan fanns. Deltagarna behövde inte tänka
så mycket själva utan arbetet blev mer meditativt. Detta sätt att jobba
kändes besläktat med att skapa abstrakt konst, att bara föra en pensel
över en duk och se vad som händer eller rent av hälla färg på ett papper
och skaka det. Vi pratade om att författare och låtskrivare som William
Burroughs och Kurt Cobain har skrivit böcker och sånger genom att
slumpmässigt välja ord. Många patienter roades av veckotidningarnas
rubriker och skapade egna ännu mer bisarra alternativ. Att sitta och
pilla med ordremsor, sysselsätta händerna med något bidrog ofta till att
spännande samtal uppstod. Om kreativitet, livet och kändisar.
Scenen är din
En kväll på Crippas Café – där jag anordnar Klubb LäsBar med
föreningen Poesiwerken – såg jag en av workshopdeltagarna i publiken.
Det dunkla rummet var packat med folk och hen satt inklämd mellan
ett par andra poeter som hen inte kände. Hen hade visserligen frågat var
i Göteborg man kan lyssna på poesi, men jag hade inte förväntat mig att
se hen bara någon månad efter vistelsen på psyket. I pausen frågade jag
om hen ville medverka eftersom scenen var öppen för alla. Hen såg ner
i bordet, sedan upp på mig.
“Ja, jag tror att jag vågar.”
Och upp på scen gick hen med sin telefon, läste dikten i mikrofonen,
fick applåder. Samma dikt som hen läst upp under workshopen, samma
dikt som jag tidigare berömt. Den nykläckta poeten hoppade ner från
scenen med en blick som både var rädd och glimmade av stolthet. Något
som varit en egen angelägenhet blev en del av ett större sammanhang.
I publiken fanns bara vänliga ögon, folk som förstod, som kanske känt
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samma känsla. Av mörker. Jag presenterade nästa poet, kvällen fortsatte.
Oavsett diktens innehåll upplevde jag att personen ifråga var en av dem
som berört mest under kvällen. I det ögonblick hen stod på scen fanns
ingen gräns mellan skrivande och terapi. Att hen en gång varit patient
och jag workshopledare spelade inte heller någon roll. I detta rum var
vi alla lika.
Tankar på slutet
Det framgick i en utvärdering av konstprojektet, som också pågår i
Konstateljén, att en del patienter kände sig stressade när de fick beröm,
att de bara ville skapa fritt utan att bli bedömda. Att för en gångs skull
befinna sig utanför ett sammanhang med hjärtan och uppåttummar. Jag
försökte vara försiktig med beröm, men det var svårt att låta bli. Jag tror
inte det är bra att ösa beröm över folk för sakens skull, då är det bättre
att plocka ut något konkret, till exempel “jag gillar hur du jämförde
mörkret du känner inuti med mörkret utanför”.
Det fanns också de som redan hade skrivit mycket själva, men kanske
inte hade delat med sig av sina texter förut. Flera gånger efter att jag
framfört en dikt hände det att patienterna ville läsa upp eller visa egna
texter. Det verkade inte som att de var ute efter respons. Många hade
överlag svårt att ta till sig förslag på förbättringar. De befann sig inte i
det tillståndet då det går att bearbeta och verkligen jobba med en text.
Behovet låg i att få dela med sig, bli sedda och hörda.
Eftersom det inte funnits möjlighet att följa upp enskilda patienter är
det svårt att veta vad de har fått ut av att delta i kreativt skrivande. Det
är lätt att stirra på de få texter jag samlade in eller fotade av. Jag tror
och hoppas att de flesta skrev mer mellan raderna. Att tankar väcktes
och idéer föddes. Jag uppskattar att ungefär hälften av dem som valde
skrivande som aktivitet var genuint intresserade av att uttrycka sig i
skrift. Den andra hälften kom för att få ett avbrott från tristessen på
rummet. Men även de som bara ville ha en distraktion var ofta delaktiga
i övningarna och blev förvånade över att de “kunde skriva”. Och vissa
av dem fortsatte. En skrev dikter för att hantera konflikter, en annan
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ställde sig på scen och en tredje lånade en bok av mig som jag aldrig fick
tillbaka. Det ser jag som ett gott tecken.
Louise Halvardsson
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Jag lever ett ensamt liv…
Jag lever ett ensamt liv
i närheten av skogen
Jag känner mig inte alltid så ensam
Jag känner bara en sorg
I mitt förflutna i skolan var jag ensam
men träden i skogen var mina vänner
Jag lutade mig mot deras starka kroppar
när livet ville blåsa omkull mig
Jag lever ett ensamt liv
i närheten av skogen
Fast jag har ganska många vänner
På nätterna tittar jag upp på stjärnorna
På dagarna stirrar jag ner i täcket
Jag lever ett ensamt liv
i närheten av skogen
Jag vandrar runt på vägar som leder
till andras hem
utan sällskap
Jag längtar inte efter någon eller något
ändå känner jag mig ensam
Jag känner att jag har
ett ensamt liv
(Individuell skrivövning, inspirerad av Sonja Åkessons “Självbiografi”)
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Jag lever ett lugnt liv…
Jag lever ett lugnt liv i England, jag vaknar klockan halv 7 varje morgon
för att åka till jobbet. Min flickvän säger att jag kör på fel sida vägen,
men det tycker inte jag. Jag lever ett lugnt liv på jobbet i stan, jag har
tröttnat på mitt jobb då jag gör samma sak varje dag, jag vill byta jobb.
Men det jag är intresserad av och tycker om är bilar, varje lördag tvättar
jag min BMW. Jag lever ett lugnt liv till skillnad från mina vänner som
röker, dricker och festar varje helg. Jag lever ett lugnt liv i mitt rum
framför datorn och spelar, det är mer jag. Jag lever ett lugnt liv och jag
är lakto-ovo-vegetarian, jag bryr mig om djur och min flickvän fick mig
att inse att djur utnyttjas, skadas, lever instängda och mördas varje dag,
jag är lugn och trygg med att jag inte bidrar till att djur mördas. Jag är
också lugn med att vara jag.
(Individuell skrivövning, inspirerad av Sonja Åkessons “Självbiografi”,
men skriven ur en annan persons perspektiv)
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Folk
Folk gör mig irriterad
när dom äter med öppen mun
och smaskar
när dom snarkar högt
så att det dånar
Folk gör mig irriterad
när dom går sakta på trottoaren
då vill jag bara putta omkull dom
När jag upprepar mig
kan jag reta upp andra
Folk gör mig irriterad
men jag behöver dom ändå.
(Gemensam skrivövning, baserad på att välja en känsla att skriva om)
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Jag har alltid velat…
Jag har alltid velat
vara viktlös, flyga omkring
Jag har alltid velat
inte göra någonting
bara flyga omkring
Jag alltid velat
dansa viktlös på scen
Jag har alltid velat
fiska fåglar häromkring
(Gemensam skrivövning, baserad på katalogdiktsprincipen att upprepa
en rad/fras)
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Jag kommer inte upp…
Jag kommer inte upp när jag försöker
För världen är så tung att bära
Och jag har ont i ryggen och i knäna
Jag kommer inte upp när jag försöker
För täcket ligger som ett rep runt halsen
Armarna och huvudet
Jag kommer inte upp är jag försöker
För monstret i mig skriker
Att jag ska lägga mig igen
Men jag vill slå tillbaka
Fast jag inte orkar
Jag kommer inte upp när jag försöker
Som betong, som sten, som klippor
Så hårt är trycket mot mitt bröst
När jag försöker komma upp.
(Individuell skrivövning, baserad på katalogdiktsprincipen att upprepa
en rad/fras)
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Jag pundar…
Jag pundar bort mina drömmar
för att jag undrar.
Jag pundar medans familjen står i
förundran.
Jag pundar, nu har jag inga drömmar,
vill bara hem.
Men hem till vem?
Jag pundar för ingen undrar.
Jag pundar för jag har ingen far
fastän han är kvar.
Nu är han där jag svär.
Jag pundar, inte.
(Individuell skrivövning, baserad på katalogdiktsprincipen att upprepa
en rad/fras)
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Bakom min säng…
Bakom min säng finns ett universum,
en dörr som leder till rymden.
Dit bara jag kan ta mig.
Bakom min säng finns ett hål,
som bara jag kan fylla och ingen annan.
Bakom min säng kan jag gömma mig när jag vill,
utan att någon ser.
Bakom min säng är jag trygg och vet att kudden alltid
tar emot mina tårar.
För bakom min säng finns det hopp,
ett djur som gör en lycklig.
(Individuell skrivövning, baserad på katalogdiktsprincipen att upprepa
en rad/fras)
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När det blåser…
När det blåser ute så vet jag att vinden
är på väg att ta emot mig.
Alla löv som ligger på backen är på väg att flyga
dit ingen vet vart de tar vägen.
När det blåser ute så fryser jag
och vet att bara du kan värma mig. Ingen annan.
För när det blåser ute så behöver jag dig som mest.
Du med din värmande kram, du kramar mig om halsen
och jag förstår då att när det blåser är du viktig.
(Individuell skrivövning, baserad på katalogdiktsprincipen att upprepa
en rad/fras)
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Katten och räven
Katten: Vill du hänga med på efterfest?
Räven: Ja!
Katten tänker: Vilken fager svans! Men hen ser lite farlig ut, bäst att va
försiktig och fräsa upp mig!
Räven tänker: Mmm… stiliga morrhår, men dom där tassarna ser lite
klösiga ut… Vad den spottar och fräser, har den ingen hyfs?
Katten: What does the fox say…
Räven: Ding, ding, ding…
Katten: Var är partyhattarna?
Räven: Här i högtalaren! Men vad ska vi äta… jag är sugen på kattkotlett!
Katten: Varsågod, men den är vegetarisk!
Katten tänker: Det var ingen rejvräv…
Räven tänker: Jag är ganska borta i skallen.
(Gemensam skrivövning, fri improvisering av möte mellan katt och räv)
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Tisdag
Version 1
Hon har gjort små saker
kokat kaffe och bakat kakor
Fast egentligen är det stora saker
som vind
kallt och rått
men gott
Nästa sak hon säger:
skorpor är gott
fast bara med smör
bär flaggor som vingar
och flyger bort till
en bättre värld utan
kaffeberoendet.
Version 2
Jag har
kokat kaffe och bakat kakor
egentligen är det stora saker
fast för andra är det små
Det är kallt och rått
men gott
Kakorna är inte goda
dom smakar torrt
skorpor är gott
fast bara med smör
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Jag bygger en skorpraket
och flyger bort till
en bättre värld utan kaffeberoendet.
(Gemensam skrivövning, baserad på “mellan raderna”-övningen, dvs.
att ta en befintlig dikt och skriva mellan raderna och sedan ta bort de
ursprungliga raderna och “fixa till” dikten; i detta fall utgick vi från
några rader ur Christine Falkenlands diktsamling Huvudskalleplatsen)
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Lårskav
När jeansen är för tighta
och skadar hudkostymen
på grund av
tvättmedel, parfym och
fel skräddare
och att McDonalds gick i konkurs
Då skapades en ny dessert
vaksrål med hjortronsylt
som vidgar låren.
(Gemensam skrivövning där vi valde att tolka ett av 2018 års nyord)
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Cyberhygien
Donald Trump ger högt blodtryck
han tvättar sig inte så ofta
därför är han smutsig i sitt tänk
En kvinnohatande, rasistisk amöba
som behöver lobotomeras mera
numera och minimaliseras
till en miniatyr utan twitterkonto
(Gemensam skrivövning där vi valde att tolka ett av 2018 års nyord)
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Ametist
Kära ametist, jag tycker du är fin. Du lyser upp mina dagar med ditt ljus.
Kära ametist, det är inte många som ser dig, men för mig är du viktig,
du ger mig hopp. Hoppet om att inte bara se det mörka och svarta, utan
förhoppningsvis se lite färger igen, för mig är du viktig.
(Individuell skrivövning där deltagarna fick välja ett objekt att skriva
utifrån)
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Glädjens hastighet
Glädje är som en bil i hög fart
på en landsväg utan trafik
Glädje är som en sten
lika hård som blank
går inte att krossa hursomhelst
Glädje är som ett löv
som dansar ner från trädet
Glädje är som en lampa
när mörkret har fallit
Glädje är som att äta glass
i sängen när man är sjuk
Glädje är när hästen kommer
galopperande emot en.
(Gemensam skrivövning där vi tog hjälp av olika objekt för att gestalta
en känsla)
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Stenar
Mörka tysta lugna
Det är stenarna på Naturhistoriska museet
I det svala rummet jag går in i
För att hitta svar
Lila matta blanka glittriga
Jag blir lugn av att vara hos stenarna
Stenarna gör att jag känner mig trygg
Stenarna känns viktigare än något annat
jag har studerat i mitt liv
Stenarna vet, de förstår
Jag känner mig vilsen ensam och trött
Jag tittar på stenarna
Känner läser luktar lyssnar
Jag letar fortfarande efter svar
(Individuell skrivövning där deltagarna fick välja ett objekt att skriva
utifrån)
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Min kärlek till livet
Jag vill ha allt:
Kärlek, respekt, en seg bil,
en trumvirvel och vispgrädde
Ett nät fullt av fisk
och ett öra till min kopp
en rosett att sätta i knapphålet
och en till i håret
Jag är döende varje dag
behöver nya omslag, suddgummin,
en liten blå knapp, en banan
och ett litet grönt äpple.
(Gemensam skrivövning där deltagarna fick inspireras av olika objekt)
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Göteborgs dubbelmoral
Jag är den näst största staden
som inte vill bli större
Jag är goa’ gubbar, gla’a tanter
och skrattande Lisebergsbarn
som äter gött mos
Jag är full av spårvagnar
som plingar och giriga kontrollanter
som ser ut som vita flugsvampar
Mina kanaler är som tårar som gråter
över mig själv och Håkan
Hos mig finns det alltid plats
för fler goa’ gubbar
om dom inte är fulla.
(Gemensam skrivövning, inspirerad av Louise Halvardssons “En vädjan
från Nässjö”, att skriva ur en stads perspektiv)
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Per Magnus Johansson
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Psykos och språk
I den levande världen är människan unik. Hon har tillgång till ett
symbolbärande och symbolskapande språk. Hon kan uttrycka sig såväl i
tal som i skrift. Vi kan göra oss begripliga bortom det informationsutbyte
som framträder i tystnaden, i blicken, gesten, rörelsen och tonfallet. En
gång i tiden tog människan klivet förbi de gränser som kännetecknar
alla de teckenspråk som finns inom den övriga djurvärlden. Det
symbolbärande språket var evolutionärt sett revolutionerande. Det
medger att vi kan träda in i samhällsgemenskapen på ett personligt sätt.
Vår historia lever i vårt språk. Vi lever i olika tider tack vare språket. Vi
har ett minne genom språket och vi kan berätta om vår historia. Vi kan
minnas och vi kan glömma. Vi kan minnas det vi har glömt.
Samtidigt är det så att det begripliga kan träda in i det obegripligas sfär.
Vi använder orden, men ibland på ett sätt som missförstås av den som
mottar dem. Ibland missförstås de även av den som ger dem ifrån sig.
Missförståndet är en del av människans villkor. Vi talar men når inte
fram. Språket är en aspekt i oss som kan omvandla oss till främlingar
inför oss själva, för att låna Julia Kristevas formulering. Orden kan tappa
kontakt med den verklighet vi lever med, och i. Den överenskommelse
vi tänker skall gälla för ordens förankring i oss kan överges. Språket når
inte fram till den andre. Den andres språk når inte fram till oss. Mitt
och den andres språk möts inte. Mitt och den andres språk hakar inte
i varandra. Vissa former av psykiskt lidande kan leda till ett språkligt
förfrämligande. Medan andra former av psykiskt lidande kan göras
åtkomligt för förståelse. Det senare är något av huvudlinjen i vad
följande text tar upp.
Denna text belyser skrivandets betydelse från skilda utgångspunkter i
förhållande till förståelsen av den psykiskt lidande människan.
Hur förhåller sig talet till det skrivna ordet hos det plågade subjektet?
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Vad kan man utläsa av en skriven text som formulerats av en individ
som är påverkad av det vi idag inte sällan för in under termen psykisk
ohälsa eller sjukdom? Vilken förståelse är möjlig att uppnå med hjälp
av en textanalys i jämförelse med den förståelse som går att nå fram till
via det talade ordet? Och på vilket sätt är skrivandet kurativt för den
lidande patient som väljer att uttrycka sig och sin situation med hjälp
av skrivandet? Vilken effekt har det att sätta sina tankar om sitt utsatta
liv på pränt?
Texten gör tre nedslag i idéhistorien; vi börjar i ursprunget.
Psykoanalysens grundare, Sigmund Freud (1856-1939), påbörjade
1887 en lång brevväxling med en kollega. Här förbinds skrivandet till
mänskliga livskonflikter och analyserbara frågor. Det andra exemplet
handlar om hur Freud tar sig an en annan människas skrivande och
visar hur en självbiografisk text, Psykoanalytiska iakttagelser om
ett självbiografiskt beskrivet fall av paranoia – dementia paranoides
(Schreber) (1911), är möjlig att förstå. Det leder fram till en ny bok
om den självutlämnande och plågade juristens nedskrivna tankar. Det
tredje nedslaget handlar om hur två danska forskare reflekterar över hur
den psykotiskt strukturerade patienten kan förstås utifrån en språklig
analys, inspirerade av den tradition som den franske psykiatrikern,
psykoanalytikern och filosofen Jacques Lacan (1901-1981) utmejslade.
Kapitlet avslutas med några frågor om skrivandets förhållande till talet
och till det psykiska lidandet.

Freud upptäcker psykoanalysen
Vi bör i detta sammanhang påminna oss om att Sigmund Freuds så
kallade självanalys var en analys som bestod i att Freud skrev brev till
den två år yngre öron-, näs- och halsläkaren och kollegan i Berlin,
Wilhelm Fliess (1858-1928). Freud hade under hösten 1887 genom
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Joseph Breuer1 träffat Fliess, i samband med dennes tjänstgöring i Wien.
Inledningsvis skrev de till varandra i yrkesmässiga spörsmål, men i
anslutning till Freuds faders död (1896) intensifierades korrespondensen
och utvecklades för Freuds del till en unik läroanalys. I brevväxlingen
tillämpade han i princip samma metod på sig själv som han höll på att
utveckla med sina patienter; han försökte förstå de omedvetna motiven
bakom sitt lidande, sina konflikter och drömmar i såväl sitt privata
liv som i sitt forskarliv och författarskap. Under brevväxlingen med
Fliess började han bland annat ge form åt teorin om oidipuskomplexet,
vilken i sin ursprungliga version innebär att pojken hyser fientliga
och svartsjuka känslor gentemot fadern samtidigt som han är fäst vid
sin mor. Freud skulle i olika texter från och med 1910 fördjupa dessa
tankar. I samband med formulerandet av oidipuskomplexet övergav
Freud förförelseteorin, det vill säga idén att orsaken till neurosen skulle
vara en enskild händelse som bestod i att en vuxen av det motsatta
könet i verkligheten sexuellt hade förfört barnet. Under denna tid skrev
han en av sina viktigaste böcker, Die Traumdeutung (1899/1900). I
brevväxlingen med Fliess lades grunden till den teori som Freud senare
skulle utveckla i sina böcker och artiklar.
Låt oss från detta anslag vända oss till en text som Freud analyserade och
som handlar om en lidande man som försökte skriva ned de plågsamma
tankar och idéer som fanns inom honom.

1 Joseph Breuer (1842-1925) var en österrikisk judisk läkare. Breuer behandlade bland andra Berta Pappenheim (18591936), i litteraturen kallad Anna O, som är den patient som anses ha myntat uttrycket ”the talking cure”. I samband
med Freuds forskningsarbete på von Brückes laboratorium hade han 1878 kommit i kontakt med Joseph Breuer. Med
den fjorton år äldre kollegan diskuterade han olika kliniska problem och i synnerhet en patient som Breuer hade
behandlat vid denna tid. Som nämnts kallas hon i litteraturen “Anna O”, och led av hysteriska symptom. Freud började
också lyssna till patienterna, eller analysanderna som han även skulle kalla dem, på ett nytt sätt; skillnaden mellan de
medvetna och de omedvetna psykiska akterna fick större relevans. 1892 använde han för första gången formuleringen
“de fria associationerna”. Freud hade även börjat bruka schäslongen som ett hjälpmedel vid lyssnandet till patienten.
Den psykoanalytiska tekniken började långsamt ta form. Tillsammans med Breuer publicerade han 1895 Studien über
Hysterie, i vilken Freud hävdar att den sexuella faktorn genomgående är av betydelse för neurosens uppkomst. Verket är
en milstolpe i den psykoanalytiska teorins utveckling. Sigmund Freud och Breuer bröt med varandra 1896.
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Schreber
Sigmund Freud publicerade 1911 en analys av ett självbiografiskt verk.
Denna Freuds fjärde, längre fallstudie publicerades samma år som
författaren till verket, Daniel Paul Schreber (1842-1911), dog. Freud
träffade aldrig Schreber, men kom 1910 över boken Denkwürdigkeiten
eines Nervenkranken, sju år efter att den publicerats.2 Freuds textanalys
brukar inom psykoanalytiska utbildningsinstitut betraktas som
en fallbeskrivning, även om det inte är ett fall hämtat från den
psykoanalytiska kliniken. Det är inte en analys av det talade ordet;
det handlar inte om den förståelse som kan uppkomma i ett samtal
eller i dialog. Förutom Schrebers födelseår, 1842, hämtar Freud all
information från dennes egen text.3
Freuds analys av Schrebers memoarer uppvisar stilistiska likheter med
hans övriga fallbeskrivningar. I analysens första del låter Freud Schreber
komma till tals via citat ur hans bok. Han tillfogar även uppgifter
hämtade från två läkare4 som haft Schreber i sin vård, samt upplysande
kommentarer kring särskildheter i Schrebers egenhändigt uppmålade
värld. Därefter genomför Freud sitt tolkningsförsök och avslutar sin
fallbeskrivning med ett teoretiskt avsnitt om Schrebers psykiska lidande
som det yttrade sig i form av paranoiska mekanismer.
Daniel Paul Schreber var son till Daniel Gottlieb Moritz Schreber
(1808-1861). Fadern dog då sonen var nitton år gammal. Sonen hade,
medan fadern fortfarande levde, gjort uppror mot honom men blev
sjuk i samband med dennes död.5 Daniel Paul hade en äldre bror samt
en äldre och två yngre systrar. Familjen var ekonomiskt välbeställd.
Fadern, som var läkare och ortoped, hyste omfattande reformidéer. Han
ledde en ortopedisk klinik och är känd som upphovsman till en speciell
2 Jones, E. The Life and Work of Sigmund Freud, del 2, s 301. Ernest Jones (1879-1958).
3 Freud, S. The Standard Edition of the Complete Works of Sigmund Freud (SE) XII, s 5 f. Se även Gay, P. Freud – A Life
for Our Time, s 278. Peter Gay (1923-2015).
4 De två läkare som Freud hämtar information från är professor Paul Emil Flechsig (1847-1929) och doktor Guido
Weber (1837-1914), vilka båda förde journalanteckningar under den tid de ansvarade för behandlingen av Schreber på
sina respektive anstalter.
5 Freud, S. Gesammelte Werke (GW) VIII, s 290 f.
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form av terapeutisk gymnastik och som initiativtagare till att inrätta
kolonilotter för stadsbor.
Som far var Daniel Gottlieb Moritz Schreber gränslöst sträng.6 Redan
innan barnen fyllt ett år praktiserade han aga. Han hävdade att på så vis
skulle man för alltid kunna bli herre över sina barn. Han hävdade bland
annat att barnkammaren inte skulle värmas upp till mer än 14 grader,
att kroppsliga skavanker skulle undanröjas med hjälp av lavemang,
och att barn under inga omständigheter skulle få mat utöver den som
serverades vid de fasta måltiderna. Vad beträffar barns kroppshållning
förordade han att olika av honom uppfunna redskap skulle användas.
Det är inte ovanligt att kommentatorer liknar dessa vid tortyrredskap.7
När det gäller vuxna menade Schrebers far att sexuallivet skulle
minimeras och sexuellt samliv endast skulle praktiseras i avsikt att föra
släktet vidare.
Fadern dog 1861, endast 53 år gammal, av sviterna efter en olycka som
inträffat under en gymnastikövning. Han hade under sin levnad varit
en i samhället inflytelserik och betydelsefull man. I familjen Schreber
fanns också bakåt i tiden flera uppmärksammade samhällsmedborgare.
När Freud skrev sin bok om sonen Schreber fanns det flera Schreberföreningar i Sachsen. Daniel Pauls mor har i Freuds text fått en mindre
framträdande plats.
Sönerna blev båda jurister. De genomförde sina studier på rekordtid.
6 Daniel Gottlieb Moritz Schreber skrev flera böcker, däribland De ungas harmoniska uppfostran, och han var, som
ovan nämnts, också den terapeutiska gymnastikens grundare i Tyskland. Doktor Schreber, som sonen kallade sin far,
var en berömd och "mycket framstående läkare" som ansåg att hans egen tidsålder var "lösaktig" och "förfallen". Han
hade tankar om det mesta, bland annat om hur trötta stadsbor skulle förverkliga sig med hjälp av små jordlotter. I
Tyskland kallades de efter Moritz Schrebers död för “Schrebergarten”. Barnuppfostran ansåg han sig speciellt skickad
att förstå, och han kände sig även manad att tillämpa denna förståelse på sina egna barn. Barnens lydnad och disciplin
var för honom en ytterst viktig angelägenhet. Barnens sexualitet var något som borde utplånas. Dr Schreber ville rädda
framtiden åt det kommande släktet. Han visade också i sina böcker olika hjälpredskap vid barnuppfostran, såsom
axelbandet, hakbandet och huvudhållaren. William Niederland (1904-1993) påpekade 1959 likheterna mellan faderns
uppfostringsmetoder och sonens märkliga tankar. Morton Schatzman har i boken Soul Murder (1973) sammanfattat
flera väsentliga diskussioner om förhållandet mellan faderns uppfostringsmetoder och sonens vansinne. Han finner
förbindelser mellan faderns åsikter om barnuppfostran och nazismens uppkomst. Han jämför också faderns åsikter med
Burrhus Fredric Skinners behavioristiska psykologi.
7 Ett exempel är Ole Andkjær Olsen (f. 1948) och Simo Køppe (f. 1951). (Se inledningen till den danska utgåvan
av Freuds verk Schreber: Psykoanalytiske bemærkninger om et selvbiografisk beskrevet tilfælde af paranoia (dementia
paranoides), (1990, 1992), s 9.)
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Daniel Paul Schrebers äldre bror blev domare i unga år. Han led, enligt
flera oberoende texter, av depression och begick självmord 1877, 38 år
gammal. Brodern lämnade inga barn efter sig, och själv förblev Schreber
barnlös i det äktenskap han ingått kort efter broderns död. I synnerhet
fick han inte den son, som han, i sorgen efter faderns och broderns
död, längtade så intensivt efter. Även Schrebers tre systrar fick stora
svårigheter att leva.
Daniel Paul Schreber fick sitt första nervösa anfall som krävde
hospitalisering i slutet av 1884. Vid tiden för sitt första insjuknande
hade han, som var doktor i juridik, i flera år arbetat som domare vid
rätten i Chemnitz. Anfallet föregicks av ett misslyckande: Schreber
hade ställt upp som kandidat i riksdagsvalet 1884 men lidit ett kraftigt
nederlag. Han fick i samband med detta ett nervsammanbrott, och
behandlades under sex månader, först på ett sanatorium och därefter på
universitetskliniken i Leipzig. Ansvarig för behandlingen i Leipzig var
professor Paul Emil Flechsig.8 Av journalerna framgår att denne höll sin
patient för att vara ärftligt belastad och betecknade hans sjukdom som
hypokondri. Schreber gjorde två självmordsförsök, men friskförklarades
emellertid efter behandlingen.
Han lämnade kliniken men återkom åtta år senare då han insjuknat på
nytt, nu i samband med att han skulle utnämnas till senatspresident,
en hög och ansvarsfylld post. Han hade under dessa åtta år levt relativt
lycklig med sitt arbete och sin fru, åtminstone så som det verkade och
enligt vad han själv skriver. Hans enda betydande besvikelse under
perioden var att äktenskapet var barnlöst.
Det var i juni 1893 som Schreber fick meddelande om att han hade
blivit utnämnd till senatspresident vid domstolen i Dresden och skulle
tillträda sitt nya ämbete den första oktober samma år. Mellan dessa
tidpunkter började han ofrivilligt föreställa sig hur det skulle vara att
8 Om Paul Emil Flechsig berättar Andkjær Olsen och Køppe i sin introduktion att han följde ett för tiden typiskt strikt
naturvetenskapligt tankemönster; han var mer intresserad av hjärnans anatomi och fysiologi än av Schrebers sjukdoms
psykiska aspekter. Enligt dem skall Flechsig ha använt kastrering som medel mot vissa sinneslidelser, vilket också
kan ha kommit till Schrebers kännedom. I Schrebers vanföreställningar intar kastrationstankarna en viktig position.
(Andkjæer Olsen, Ole och Køppe, Simo. a a, s 10)
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inta en kvinnas position i könsakten, och i slutet av oktober samma år
blev han, efter ett antal sömnlösa nätter, åter sjuk.9
Den nyligen utnämnde senatspresidenten var vid insjuknandet inte
endast utmattad på grund av sömnlösheten utan stod också inför nya
arbetsuppgifter; han skulle i sitt nya arbete leda ett domarkollegium där
medlemmarna var äldre än han, och ställdes i den nya arbetssituationen
på nytt inför sitt olösta auktoritetsproblem och det Freud kallade
“faderskomplexets välkända mark”.10
Schreber återkom alltså till Flechsig på universitetskliniken i Leipzig,
men blev kvar där endast drygt sex månader. Flechsig tog emot en
hallucinerande patient, och gav honom diagnosen paranoia. Schreber
gjorde på nytt flera självmordsförsök. Han passerade genom det privata
sanatoriet Lindenhof och hamnade så på sanatoriet Sonnenstein, vars
föreståndare var doktor Guido Weber. Där blev han kvar i åtta år. Han
ansågs ohjälplig, vilket medförde att man på sanatoriet inte tog speciell
notis om honom. Patienten förde dock anteckningar om sig själv. Mellan
1900 och 1902 skrev han sina memoarer i avsikt att bevisa att han utsatts
för en komplott och var för övrigt normal. Det är dessa anteckningar
som utgör grunden till Schrebers publicerade bok.
Boken är präglad av motsättningar och av spekulativa föreställningar
som Freud tänker sig är möjliga att strukturera och ge en innebörd. Där
finns också klara och sakliga redogörelser vilka emellertid blandas med
paranoiska vanföreställningar, i vilka Flechsig och Gud utses till den
sjukes motparter.11 I den världsbild som målas upp av Schreber består
Gud av nerver. Vid universums skapelse utsände Gud några av dessa
nerver i form av strålar. Dessa är livgivande, enligt patienten, och bilden
kompletteras av att solen identifieras med Gud. Vidare är det så att
varje människa till någon del består av dessa gudsstrålar. Till grund för
kretsloppet i Schrebers universum ligger det faktum att när en människa
dör så återgår hennes strålar till Gud. Härigenom förlorar människan
9 Freud, S. GW VIII, s 244.
10 “auf dem wohlvertrauten Boden des Vaterkomplexes.” Freud, S. GW VIII, s 291.
11 Ole Andkjær Olsen och Simo Køppe karaktäriserar boken som “teologisk science fiction”. (Ole Andkjær Olsen och
Simo Køppe. a a, s 11.)
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sin kännedom om att vara en enskild individ och träder in i en högre
själssfär. Slutmålet är att bli ett med Gud. Denna världsordning står över
Gud, som visserligen blandar sig i jordelivet, men endast är intresserad
av de dödas själar; de är ju på väg till sitt gudomliga ursprung.
I patientens vrångvärld hade en kris inträtt; människorna hade drabbats
av en stigande sexuell upphetsning, och de upphetsade ville inte ge ifrån
sig sin nervsubstans. Konsekvensen blev att Guds existens hotades.
Ur en aspekt blev Schreber själv som nervpatient Guds motståndare,
och han upplevde sig utsatt för Guds försök att tillintetgöra honom.
Inledningsvis hade han antagit att Gud var hans allierade och Flechsig
hans motståndare, men den senare hade enligt Schreber lyckats
överbevisa Gud om det nödvändiga i att omintetgöra den motspänstige
patienten. Schreber utvecklade också en ytterst personligt färgad
tanke om världens undergång.12 I detta skede formade han även en
uppsättning förföljelsetankar, som gick ut på att Flechsig ville utnyttja
honom sexuellt.
En vändpunkt inträdde i sjukdomen. Patienten insåg att han inte kunde
bekämpa övermakten. Det hämmade nervstråle-kretsloppet kunde
endast fås igång om nervsubstansen på nytt sattes i rörelse. Detta
skulle ske genom att den hotande spänning som fanns i honom fick
sin utlösning samtidigt som han själv fick utlösning och blev världens
förlösare. Detta kunde enligt den sjuke ske genom att hans nervsystem i
stället för smärta skulle producera vällust. Förutsättningen för detta var
i sin tur en förvandling av hans kön så att han kunde inta rollen som
Guds kvinna. Det som tidigare framstått som ett homosexuellt hot –
från Flechsigs sida – blev nu en önskan om samlag med Gud.
Det var med utgångspunkt från dessa memoarer som Schreber 1902
krävde att omyndighetsförklaringen av honom skulle upphävas. I den
rättsliga process som följde förde patienten sin egen talan och vann
målet. Vid bokens utgivning hade de avsnitt som behandlade familjen

12 Freud, S. GW VIII, s 305-308.
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censurerats bort.13
Efter det att Schreber återfått sina borgerliga rättigheter levde han under
en period ett stillsamt liv med sin familj. Det harmoniska livet avbröts
och han insjuknade en tredje gång 1907 i samband med att hans mor
dog och hustrun drabbades av ett slaganfall. Han lades in i november
1907 och avled nedbruten såväl fysiskt som psykiskt 1911.
Förvandlingen till kvinna var i Schrebers uppfattning inte hans egen
önskan, utan ett beslut, fattat av världsordningen.14 Han var kallad
att förlösa världen och ge tillbaka dess förlorade salighet.15 Frånsett
sömnlösheten plågades han under detta andra insjuknande även av
hypokondriska idéer och hallucinationer, samt de mystiska gudstankar
som fanns närvarande i hans spöklika värld; han gjorde också ytterligare
ett självmordsförsök.16 Patienten var 51 år gammal då han insjuknade
för andra gången. Enligt Freud hade “[f]örvandlingen till kvinna varit
den springande punkten, det första fröet till vanföreställningen”.17
Som tidigare nämnts innehöll sjukdomen vid det andra insjuknandet
ett förföljelsedelirium, kopplat till föreställningen att Schreber var offer
för ett homosexuellt attentat iscensatt av hans tidigare psykiatriker
Flechsig.18 Freud skriver att en framstöt av homosexuell libido var
anledningen till insjuknandet. Objektet för hans homosexualitet
var Flechsig. Gud var också indragen i anfallet. Den insjuknade
senatspresidenten hoppades att bli en feminin räddare av världen och
alstra en ny och överlägsen ras av människovarelser.
I Freuds analys betonas den betydelse som Flechsig hade för Schreber
och hans vanföreställning. Både Schreber och Flechsig tillhörde, enligt
den förres åsikt, “den högsta himmelska adeln”.19 Patienten hade en gång
upplevt sig beroende av sin tidigare läkare, känt tacksamhet, och haft en i
13Andkjær Olsen och Køppe nämner ett rykte om att familjemedlemmar köpte upp stora delar av upplagan och
förstörde den. (Ole Andkjær Olsen och Simo Køppe. a a, s 12.)
14 Freud, S. GW VIII, s 248.
15 Ibid, s 248.
16 Ibid, s 243 ff.
17 "Die Verwandlung in ein Weib war das Punctum saliens, der erste Keim der Wahnbildung gewesen; [...]". Ibid, s 253.
18 Ibid, s 277 f.
19 "dem höchsten himmlischen Adel [...]". Ibid, s 293.
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allmänhet positiv överföring till honom. Innan känslan av, och talet om,
att vara förföljd framträdde, fanns hos den sjuke starka känslor av kärlek
till läkaren. Förhållandet till denne hade varit till hjälp för honom och
hans fru i deras många gånger svåra livssituation. Freud går till och med
så långt som att hävda att vanföreställningen, i form av förföljelsetankar,
i själva verket tjänade till att rättfärdiga denna känsloomvandling.20
Freud för tillbaka bandet mellan patienten och läkaren till den förres
förhållande till sin far och bror. Det var detta ursprungliga band som
gav upphov till den frågeställning, vilken till sist, i Schrebers vansinne
och via Flechsig, leddes över till patientens förhållande till Gud Fader.
Professor Flechsig, – själamördaren, som Schreber kallade honom
– eller snarare dennes själ, blev också hans egentlige fiende. I svårare
situationer tvingades han att kontakta Guds allmakt för att kunna möta
honom.
Förhållandet till Gud var för Schreber komplicerat, och byggde troget
på den infantila inställning han som barn haft till sin far.21 Han kunde
visserligen känna sig som Guds kvinna,22 men förhållandet var starkt
ambivalent, och han anklagade Gud – och på samma gång sin far,
läkaren – bland annat för att inte förstå den levande människan och för
att bättre förstå lik än människoliv.23
Senatspresidenten vände sig till Gud i svåra situationer, men han gjorde
också uppror mot Gud. Freud citerar Schreber: “Rätten att bespotta
Gud tillkommer bara mig, men inte andra människor.”24 För andra
människor förblir Gud himmelens och jordens allsmäktige skapare, och
intar även i övrigt – för “de andra” – den plats han rimligen bör förväntas
ha. Schreber själv förhöll sig feminint till Gud.25 Han upplevde sig vara
– ”precis som kvinnokroppen” – genomlupen av vällustnerver, medan
mannens vällust enligt Schreber skulle vara begränsad till könsorganet.
20 Ibid, s 276.
21 Ibid, s 287.
22 Ibid, s 265.
23 I detta sammanhang hänvisar Freud till Drömtydning och påminner om att absurditeter i drömmen uttrycker förakt
och hån, och menar att de har samma syfte i paranoian. Ibid, s 288.
24 "das Recht, Gottes zu spotten, nur mir, nicht aber anderen Menschen zusteht." Ibid, s 261.
25 Ibid, s 265.
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Gud kunde understundom ålägga honom “tanketvång”.26 Gud bestod
endast av ett oändligt antal nervtrådar som kunde förvandlas till strålar,
medan människan bestod av kropp och ett ändligt antal nervtrådar.
Freud antog att bortträngd homosexualitet var orsaken till Schrebers
paranoiska vanföreställningar. I den tredje och avslutande avdelningen
skriver han om den av honom benämnda paranoida mekanismen. Han
anger fyra olika sätt för en man att förhålla sig till eller kringgå satsen
“jag älskar honom”. Den första möjligheten lyder: “Jag älskar honom
inte – jag hatar honom – eftersom han förföljer mig.”27 I denna struktur
uppträder förföljelsemanin. Den andra möjligheten lyder: “Jag älskar
inte honom, utan jag älskar henne.”28 Freud menar att denna position
motsvarar erotomanin. Den tredje möjligheten utgör svartsjukan. I en
mans fall lyder frasen: “Jag älskar inte mannen utan hon älskar honom.”29
Den svartsjuke mannen tänker sig sin kvinna med alla de män som han
själv är frestad att älska sinnligt.30 Slutligen den fjärde möjligheten,
vilken Freud formulerar enligt följande: “Jag älskar överhuvud taget inte
och ingen.”31 Han sammanför de tre första strukturerna enligt följande
formel: “Svartsjukan motsäger subjektet, förföljelsemanin verbet och
erotomanin objektet”.32 Han karakteriserar den fjärde möjligheten som
en sexuell överskattning av det egna jaget.
Schreber led av paranoiska vanföreställningar. Ett särdrag i hans paranoia
var att Flechsig och Gud befann sig på samma våglängd. Vidare upptäckte
Freud att båda dessa gestalter klövs i Schrebers vanföreställningar.
Flechsig kunde kallas den “övre” och den “mittre”, på samma sätt som
Gud benämndes den “nedre” och den “övre”. Freud menar att denna
klyvning är karaktäristisk för paranoian, och att den klyver på samma
sätt som hysterin förtätar. “Eller snarare för paranoian förtätningarna
26 "Denkzwange" Ibid, s 258.
27 "Ich liebe ihn ja nicht - ich hasse ihn ja – weil er mich verfolgt." Ibid, s 299.
28 "Ich liebe nicht ihn – ich liebe ja sie." Ibid, s 300.
29 "Nicht ich liebe den Mann - sie liebt ihn ja, –[...]". Ibid, s 301.
30 För en kvinna i samma position lyder frasen omvänt: "Jag älskar inte kvinnan utan han älskar henne."
31 "Ich liebe überhaupt nicht und niemand". Ibid, s 301.
32 "Der Eifersuchtswahn widerspricht dem Subjekt, der Verfolgungswahn dem Verbum, die Erotomanie dem Objekt."
Ibid, s 301.
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och identifieringarna i det omedvetna återigen till upplösning.”33 Freud
karakteriserar vidare detta sjukdomstillstånd med hjälp av begreppet
projektion. Det innebär att en inre tanke eller känsla undertrycks och
dess innehåll förvanskas. I paranoian kommer i stället för kärlek den
motsatta känslan – hat – att visa sig öppet. Freud analyserar också
bortträngningens mekanismer: a) en initial fixeringspunkt, som utgör
bortträngningens förutsättning, b) själva bortträngningen och slutligen,
c) genombrottet och det bortträngdas återkomst. I Schrebers fall finns
det bortträngdas återkomst i hans försök att förklara världen och sin
plats i världsordningen samt i hans förhållande till Gud. Freud ser denna
så kallade sjukdomsproduktion som ett försök att läka sjukdomen och
som ett försök till rekonstruktion.
I texten påpekas att man måste vara försiktig vid tolkningen av
Schrebers berättelse eftersom denne själv på grund av motstånd mot
publiceringen av hans memoarer dragit tillbaka en ansenlig mängd
material som Freud bedömer som viktigt för förståelsen av fallet.34 Han
skriver även att hans kännedom om enskilda detaljer i familjehistorien
är för liten för att han skall kunna dra några säkra slutsatser.
Den paranoida vanföreställningen finns som tema i brevväxlingen
mellan Freud och Carl Gustav Jung (1875-1961) från 1907. Det var
också Jung som gjorde Freud uppmärksam på att Schreber publicerat
sina memoarer. James Strachey (1887-1967) poängterar i sitt förord
till Freuds text att Freud sensommaren 1910 på Sicilien förde längre
diskussioner med Sándor Ferenczi (1873-1933) om Schreber.35 Freud
hade slutfört arbetet med texten den 16 december 1910, och han
publicerade som nämnts sin textstudie 1911. På den internationella
psykoanalytiska kongressen 1911 i Weimar höll Freud ett föredrag om
senatspresidenten, vilket infördes som ett post scriptum i utgåvorna
från och med 1912.
Freud hade redan 1895-1896 tagit upp fenomenet paranoia. Han såg
33 "Oder vielmehr die Paranoia bringt die in der unbewussten Phantasie vorgenommenen Verdichtungen und
Identifizierungen wieder zur Auflösung." Ibid, s 285.
34 Ibid, s 4.
35 Freud, S. SE XII, s 3.
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de paranoida tankarna som ett uttryck för en försvarsneuros och ansåg
att huvudmekanismen bakom föreställningarna var projektion. Från
den 9 december 1899 finns ett brev från Freud till Fliess i vilket han
skriver att paranoian enligt hans åsikt inbegriper ett återvändande till
tidig autoerotism.36 Mellan 1896 och 1911 finns i det närmaste inget
nedtecknat av Freud som belyser tillståndet. Ernest Jones (1879-1958)
låter emellertid meddela att Freud den 21 november 1906 talade om
ett fall av kvinnlig paranoia i Wiens Psykoanalytiska Förening.37
Enligt James Strachey har Freud vid denna tidpunkt ännu inte nått sin
allmänna ståndpunkt, att paranoian har en förbindelse med bortträngd
passiv homosexualitet.38 Den hypotesen framför han första gången i
brev till Jung respektive Ferenczi 1908. När Freud senare i sina skrifter
hänvisar till fallet Schreber sker det med få eller inga modifieringar vad
gäller hans syn på de paranoiska vanföreställningarnas bakomliggande
förutsättningar.
Fallstudien är – utöver det faktum att den är en textanalys –
anmärkningsvärd på grund av att den behandlar en psykos, ett
tillstånd som Freud menade låg bortom den psykoanalytiska terapins
räckvidd. Av det skälet var hans intresse här främst av teoretisk och inte
terapeutisk art. Med hjälp av fallet Schreber lyckades Freud konkretisera
narcissismen och beskriva de konflikttyper och försvarsmekanismer
som är knutna till denna. Fallet Schreber kan ses som grunden till
den omformulering av den psykoanalytiska teorin som framträder i
och med de metapsykologiska skrifterna från 1914-15. Det är värt att
notera, vilket till exempel Strachey gör, att Freud, för första gången –
i efterskriften – för in den mytologiska sfären samt begreppet totem.
Det mytologiska fältet skulle Freud ge sig i kast med bara ett par år
senare.39 Låt oss nu lämna Freud och ta oss an en senare text
som behandlar förhållandet mellan det psykiska lidandet och vilka
möjligheter till språkliga uttryck som det ger den enskilde.
36 Ibid, s 4.
37 Jones, E. Sigmund Freud. Life and Work II, s 281.
38 Freud, S. a a, s 4.
39 Ibid, s 5.
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Språket i psykosen
Psykiatrikern och psykoanalytikern Svein Haugsgjerd (f. 1942) har
skrivit ett efterord till Bent Rosenbaums (f. 1948) och Harly Sonnes
(1948-1998) 1979 utgivna bok Psykos och språk. Deras verk anser
Haugsgjerd är ett viktigt tillskott i belysningen inte endast av psykosen,
och schizofrenin i synnerhet, utan även av hur den psykoanalytiska
teoribildningen har utvecklats sedan Freud, om än i fortsatt kontakt
med dennes synsätt. Främst hänvisas till Jacques Lacans bearbetning av
psykoanalysen och hur denne förbinder den med lingvistiken. Denna
utveckling knyts sedan i sin tur till annan psykologisk teoribildning,
samt till en semiotisk forskningstradition och textteoretiska reflektioner.
Som Haugsgjerd skriver presenterar författarna ”grunddragen i en
teori om de psykotiska tillståndens psykodynamik”, bland vilka
schizofrenin utgör det utförligast behandlade av dessa tillstånd.40 Som
utgångspunkt för sina analyser använder författarna intervjuer som
gjorts med schizofrena patienter samt texter skrivna av schizofrena
patienter. Härigenom åskådliggör författarna de språkliga särdrag som
kännetecknar det psykotiska tillståndet. Dessa särdrag gör att det för
behandlaren av psykotiska patienter i första hand handlar om ”att lyssna
och att utforska sitt eget lyssnade”, samt ”söka efter de verkningar som
talet har på den lyssnande”.41 Det är således de kommunikativa fenomen
som präglar psykosen som främst belyses i författarnas arbete.
Rosenbaum och Sonne anlägger inte endast ett psykologiskt och
kommunikativt perspektiv på sitt ämne. Också en idéhistorisk belysning
ingår, och den följer Michel Foucaults (1926-1984) utläggningar om
människans vilja att veta och hur denna inlemmas i hierarkiska strukturer
i olika samhälleliga institutioner.42 Som författarna skriver finns bakom
40 Rosenbaum B. och Sonne H. (1979). Psykos och språk. Stockholm, Norstedts förlag (sv övers 1981 – av Monica Forser),
s 180.
41 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 7. Författarna klargör att lyssnandet gäller såväl tal som skrift (ibid).
Här kan också nämnas att de vid flera tillfällen i boken nämner att deras teoretiska utläggningar inte är fullständiga,
utan fokuserar på det som ligger nära deras syfte, nämligen att försvara möjligheten att arbeta psykoterapeutiskt,
psykodynamiskt inspirerat, med psykotiska patienter. Sammanfattningen av Rosenbaums och Sonnes verk hamnar
inom en likartad sfär, kan man säga. Den skall ses som en ingång till läsningen av de patienttexter som ingår i denna
utgåva. Denna utgåvas patienttexter kommer ur en annan tid, vilket avspeglar sig i deras utformning.
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varje institution en reglerad betydelsestruktur, vilket i sin tur innebär att
dessa betydelsestrukturer står i samklang med i samhället dominerande
politiska och ideologiska förhållanden. Betydelsestrukturen visar sig i
en tydlig vetande- och ansvarsfördelning, många gånger också knuten
till ”mer eller mindre språklösa behandlingsformer”43, vilket, som vi
vet, även gäller den psykiatriska vårdens institutioner. Emellertid finns
språket alltid där; någon form av dialog utspelar sig inom institutionens
ramverk. Det är detta som Rosenbaum och Sonne fäster blicken vid,
med andra ord är de på jakt efter ”samtalets textlighet”, något som ligger
bortom ”den medicinska vetenskapens ramar”, inom vilka den biologiskt
orienterade psykiatrin rör sig.44
Ett resonemang gäller den så kallade placebo-effekten. Placebo är ett
medel utan verkan. Inom den biologiskt orienterade psykiatriska vård
som författarna refererar till gäller att psykiatern inte är okunnig om
”allt det som inte förstås inom den farmakologiska vetenskapens
ramar”.45 Detta betraktas som en placebo-effekt, en biverkning, som
den farmakologiska forskningen strävar efter att eliminera. Rosenbaum
och Sonne väljer att betrakta behandlingssituationen som inbegriper
den en ”suggestiv verkan på patienten”; sjukdomsbilden kan oväntat
ändras eller förskjutas.46 Denna form av placebo-effekt ser författarna är
”primärt närvarande” i den psykoterapeutiskt orienterade forskningen.
Den är emellertid endast en av flera effekter som kan komma till
42 Författarna hänvisar till Foucault och dennes verk Vetandets arkeologi (1969; sv övers 1972) och Sexualitetens historia
del 1: Viljan att veta (1976; sv övers 1980).
43 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 17. Av vikt är att betona att Rosenbaum och Sonne skriver sin bok under
en tid då de stora psykiatriska klinikerna, de stora anstalterna, fortfarande dominerade vården av människor som
trätt in i långvariga psykotiska tillstånd. De talar om att människan betraktades som en ”psykokemisk kropp utan
självmedvetande”. Både anstaltspsykiatrin och läkemedelsindustrin uppfattade att patienterna var i ”’behov’ av medicin
i lämpliga doser”. Författarna gör gällande att ”denna medikamentella dialog” utgick från ett mycket bestämt förhållande
mellan patient och behandlare; antingen direkt tillit eller underkastelse (a a, s 18 f). Rosenbaum och Sonne gör även
gällande att psykofarmakabaserad vård sällan eller aldrig är en ”kausal behandling”; den är symptomlindrande (a a, s
19). Även om organiseringen av den psykiatriska vården genomgått förändringar sedan 1980-talet – de stora och inte
sällan isolerade mentalsjukhusen finns inte längre i samma utsträckning – kvarstår att vården ingår i betydelsestrukturer.
Kursiveringarna i citaten är genomgående författarnas.
44 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 19. Kursiveringarna i citaten är genomgående författarnas.
45 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 19. Här skall endast påminnas om att resonemanget gäller tiden omkring
1980. Den psykofarmakologiska forskningen har sedan dess utvecklats, men det är sannolikt att bieffekter av oklar art,
det vill säga inte entydigt fysiologiska till sin natur, alltjämt visar sig, vilket skulle tala för att det slags placebo-effekt som
Rosenbaum och Sonne skriver om inte eliminerats. Och kanske den aldrig kommer att kunna elimineras.
46 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 19.
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uttryck i en behandlingssituation. Författarna gör gällande att samtalets
”suggestiva verkan” inte är vare sig meningslös eller obegriplig. Det
finns vetenskapliga teorier – andra än den biologiskt orienterade –
som begripliggör den suggestiva effekt som en behandlingssituation
kan få. Dessa teorier har text, betydelsebildning och subjekt som sina
studieobjekt. Enligt författarna gäller: ”Det är förhållandet mellan
dessa storheter som bestämmer det som äger rum mellan patient och
behandlare.”47 Detta förhållande benämner de ”samtalets textlighet”;
språket och språkets olika funktioner ställs således i centrum.48
Människans plats i språket utgör således Rosenbaums och Sonnes
utgångspunkt. Så är inte alltid fallet i den biologiskt orienterade
psykiatrin, vilket är något som de önskar skall förändras.49
På ett tydliggörande sätt diskuterar Rosenbaum och Sonne diagnosen
”psykos”. Deras bok inleds med utdrag ur tre intervjuer med en
psykotisk patient samt ett par texter skrivna av patienter med samma
diagnos. Det är texter av svårfångad art. Författarna tänker sig att en
läsare skulle betrakta dem som oförståeliga, bisarra, märkliga och
verklighetsfrämmande. Texterna saknar normalitet; något är konstigt
med dem. Författarna klargör att samtliga dessa omdömen pekar
mot en föreställning om en punkt varifrån det avvikande betraktas.
Denna punkt motsvaras av omdöme och förnuft. Den blir den direkta
utgångspunkten för bedömningen. Intressant i sammanhanget är att de
omdömen som författarna lägger fram som vore de komna från slumpvis
utvalda läsare faktiskt hämtats från läroböcker i psykiatri. Rosenbaum
och Sonne betonar i detta sammanhang att psykiatrin betraktar
patienterna ”med hjälp av juridiska, moraliskt värderande och socialt
47 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 20.
48 Författarna gör gällande att språket har en helt dominerande roll ”såväl i det samhälleliga livet i form av kulturella,
sociala, politiska osv ideologier, som i formandet av den särskilda, samhälleligt tänkande och talande individen”
(Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 20). Med dessa ord öppnar de för att inte endast tiden spelar roll för
det språkliga uttrycket utan även den kultur och den samhällsstruktur som omger individen. En människa från en
främmande kultur befinner sig i språket på annat sätt än den människa som tillhör den kultur främlingen kommer till.
I modern tid, då migrationen varit och är stor, är detta en aspekt att ta hänsyn till.
49 Psykiatrin, i samförstånd med läkemedelsindustrin, anser Rosenbaum och Sonne, tillsammans med Haugsgjerd
(vilket framgår av dennes efterskrift), är de som är dominerande när det gäller vad som anses vara sjukt respektive
friskt/normalt, liksom vad som är att betrakta som vetenskaplig kunskap och vad som är pseudovetenskap. Detta avgör i
sin tur vilka insatser som bör göras inom den psykiatriska vårdapparaten (Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 21).
Denna relativt tidstypiska kritik var inte ovanlig bland kliniskt verksamma psykoterapeuter, psykiatriker och psykologer
som försökte att bedriva psykoterapi med psykotiskt strukturerade patienter.
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beskrivande termer” och samtidigt, så att säga ”bakom” patienternas
”socialt avvikande, moraliskt angripbara och juridiskt oansvariga tal och
handlingar förutsätter [psykiatrin] således förekomsten av biologiskt
grundade orsaksförhållanden”.50 Varningar för denna typ av ensidiga
värderingar framkom tidigt i psykiatrins historia, och författarna
hänvisar i detta sammanhang till såväl Eugen Bleuler (1857-1939) som
Sigmund Freud och Karl Jaspers (1883-1969).51
Dessa kortfattat återgivna resonemang utgör bakgrunden till
Rosenbaums och Sonnes steg över till att behandla ”de egentliga
mentalsjukdomarna” som motsvarade de ”förhållanden mellan språk,
betydelsebildning och subjekt”.52 En hänvisning går till Jacques Lacan,
som för övrigt blir en ledstjärna i författarnas resonemang och analyser,
då denne har hävdat: ”[S]ubjektets tillstånd (neuros eller psykos) är
avhängigt av vad som försiggår hos den Andre. Det som försiggår där,
artikuleras som tal.”53 Fokus i deras arbete ligger på att söka återge
”psykosens verklighet och subjektets förhållande till verkligheten
genom språket”.54
Allt tal, det vill säga text som riktas till en mottagare, är stratifierat. Det
innehåller inbördes sammanhängande nivåer, vilka i sin tur motsvarar
textens olika dimensioner. Dessa nivåer i en text är: (1) Texten bygger
på något som utpekar, framlägger eller namnger ett sakförhållande,
ett ämne, ett tillstånd eller belyser mänskliga varelser och deras
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50 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 22 f.
51 Författarna påpekar att det mot slutet av 1900-talet till sist blivit så att multifaktorella sjukdomsmodeller används, det
vill säga att såväl en biologisk grund som sociala verkningar beaktas. Dock nämner de att tanken att det skulle finnas
endast ”biologiskt åtkomliga orsaker till psykiska sjukdomar, är ännu i stort sett obestridd” (Rosenbaum B. och Sonne
H. (1981), a a, s 23).
52 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 24. Författarna nämner även att de använder vedertagna termer och
fraser som psykos, schizofreni, psykosens verklighet, psykotiska människor och schizofrena med skepsis, eftersom dessa
termer är socialt invalidiserande. Samtidigt nämner de att de kan användas i kommentarer till poetiska alster, erfaras
under berusning, upplevas i religiös hänförelse och i folkmassor vid exempelvis större idrottsevenemang och politiska
massmöten. Författarna använder genomgående termerna psykos och schizofreni (som en variant av psykos) men med
reservation således (a a, s 25).
53 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 24 f. I kommande resonemang använder författarna Lacans terminologi.
Här klargör de att ”den Andre” motsvaras av ”den generaliserade föreställningen om en annan som känner till en”. Senare
väljer författarna att i stället för den Andre använda termen den Tredje. Det viktiga i sammanhanget är att den Andre/
den Tredje inkorporeras i subjektet men har ett ursprung kommet utifrån. Denna instans, den Andre, har inlemmats i
barnet via dess språktillägnelse. Varje människa träder in i en språklig struktur som fanns före hennes födelse. Lacans
ord antyder att omedvetna moment tillskrivs den Andre. Citatet från Lacan kommer ur ”Om en förberedande fråga
inför varje möjlig behandling av psykosen” (1966). I svensk översättning i Ord & Bild nr 6/2000. Originaltexten ”D’une
question préliminaire à tout traitement possible de la psychose” publicerades 1958.
54 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 26.

förhållanden; (2) texten har ett förlopp, går från ämne till ämne, eller
från en del av ämnet till andra delar och detta förlopp kan bestämmas
tidsmässigt eller logiskt; (3) förbindelsen mellan de två första nivåerna –
återgivandet av ett sakförhållande och dess förlopp – framträder genom
en i texten talande figur, textens avsändare; generellt sett kommer orden
från en plats och riktar sig till en textens mottagare. Häri framträder
textens dialogiska grundprincip; det finns ett bestämt förhållande
mellan den talande och den andre (mottagaren), närvarande i texten.
(4) Förs dessa tre nivåer samman framträder en textens realitet.
Realitetsframställningen står i sin tur i relation till andra texter. Texten
är på denna fjärde nivå att betrakta som ”en del av en större helhet, ett
’tänkande’, en ideologi, med tillhörande medier och genrer, vilkas regler
bestämmer textens faktiska utformning”.55
Utifrån dessa textens olika nivåer kan en operationell textanalytisk
modell anläggas: 1. Sakförhållandet framställs som bestämda temata.
Betydelsemässigt hör de samman eller avgränsas i förhållande till
varandra. Det kan vara i motsatsförhållanden, i upprepnings- eller
parallellförhållanden. Likhets- och närhetsrelaterade förhållanden
mellan betydelseenheter definierar temata. En tematisk analys granskar
ingående tematas inbördes förhållanden och logiska relationer.
Temata kan gälla exempelvis liv, död, nytt, gammalt, känt, okänt. 2.
Textens förlopp framträder i logiska samband, slutledningskedjor och
berättarteknik. Förloppet, i kombination med hur sakförhållandet
framställs, bildar textens koherens, med andra ord dess begriplighet.
Detta steg ägnar sig den narratologiska analysen åt. 3. Utsägelseanalysen
granskar förhållandet mellan den talande och mottagaren (den andre).
Psykotiskt präglade texter kännetecknas ofta av en särpräglad utsägelse.
Analysen fäster sig vid vem som säger det som sägs och dennes förhållande
till den förutsatta mottagaren (antingen närvarande eller frånvarande i
talsituationen). 4. Den fjärde nivån, realitetsframställningen, framträder
i diskursanalysen. Denna analys kännetecknas av intertextuella
dimensioner. Med andra ord är texten i sin intertextualitet historiskt
bestämd. Begreppet diskurs kan sägas omfatta ett bestämt sätt att tala
55 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 29 f.
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om och förstå världen. Diskursen är på detta sätt fastlagd innan den
talande talar.56 Det finns således diskursiva relationer att söka. Av det
skälet är tiden en avgörande faktor, liksom kultur och samhällsordning.
I en viss tid kan ett visst tal anses vara förnuftigt, i en annan senare tid
kan samma tal bedömas vara uttryck för galenskap.57
Jacques Lacan har myntat att det är språket som är den process
varigenom individen (som barn) förvärvar sig identitet och blir en
individ. Rosenbaum och Sonne citerar ett i sammanhanget betydelsefullt
uttalande av Lacan: ”Vi måste peka på att hur mycket språket än består
av blablabla är det dock härifrån som varje ha och varje vara utgår.”58
Rosenbaum och Sonne introducerar här via Lacans analys någon form
av dubbelhet, ty Lacan skall också i samband med den psykoanalytiska
behandlingen ha hävdat att ”det som det omedvetna ger oss att undersöka
är den lag enligt vilken utsägelsen aldrig kommer att kunna reduceras
till talets utsaga”.59 Utsagan, talets tematiska och narrativa betydelse,
skulle således alltid vara underställd något, som bortom medveten
kontroll, med andra ord omedvetet, färgar utsägelsen.
Med detta som utgångspunkt övergår Rosenbaum och Sonne till att
diskutera de två begreppen utsägelse och diskurs. Utsägelsen bygger
på grammatikens tre personer. Första person är ”den som bär texten”.60
Andra person är den som första person vänder sig till. Utsägelsens
samspel mellan första och andra person är alltid underställt tid och
56 Ett annat sätt att uttrycka detta förhållande är att peka på att det är utan mening att leta efter någon bakomliggande,
ännu inte presenterad sanning om verkligheten. Någon sådan sanning finns helt enkelt inte. Diskursanalysen söker
inte vad människor egentligen avser med sitt tal eller hur saker och ting egentligen förhåller sig till varandra. Det som
finns är språket och språkets representation av världen (realiteten). Det finns således alltid ett glapp mellan vad språket
uttalar sig om och tinget i sig. Det gäller såväl på ordnivå som på diskursnivå. Språket når aldrig ända fram. Och, vilket
kan åberopas på nytt, det gäller såväl talet som skriften i och med att en dialogisk aspekt finns närvarande oberoende
av språkframställning.
57 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 32 f.
58 Citatet är hämtat ur Écrits (1966). Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 35. Hämtat från ”D’une question
préliminaire à tout traitement possible de la psychose”. (1958). ”Om en förberedande fråga inför varje möjlig behandling
av psykosen”. I svensk översättning i Ord & Bild nr 6/2000.
59 Citatet är hämtat ur Écrits (1966). Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 35. Hämtat från ”D’une question
préliminaire à tout traitement possible de la psychose” (1958). ”Om en förberedande fråga inför varje möjlig behandling
av psykosen”. I svensk översättning i Ord & Bild nr 6/2000.
60 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 36. I singular textens ”jag”, men textens första person kan också finnas inlagt
i ett ”vi” eller ett ”man”. Utsägelsens första person är inte identisk med grammatikens första person. De kan sammanfalla
men inte nödvändigtvis.
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rum. Därtill kan andra person vara direkt närvarande eller närvarande
i sin frånvaro, det vill säga internaliserad. Det utsägelsen uttalar sig om,
något tredje, utgör utsägelsens tredje person. Andra person, mottagaren,
ser via första persons sätt att strukturera sin utsaga – med hjälp av
narrativa och tematiska förhållanden – vad texten vill säga. Dessa
grammatiska moment har i en ordinär text något stabilt över sig; texten
söker karaktäristiska effekter. Författarna nämner, i sitt närmande till
det psykotiska talet, att om första person i utsägelsen skiftar ofta och
diffust, det vill säga utan någon markering exempelvis till citat eller
någon tydligt refererande fras, skapas förvirring hos den som blir
textens andra person. Det här gör att talhandlingen, som generellt sett
äger en form av ”institutionaliserad giltighet som social handling”, blir
svårfångad för mottagaren om rådande utsägelsemönster bryts.61
När det gäller diskursen utgör den, som ovan antytts, textens
”meningsgivande och meningsbärande anknytning till den sociala,
ideologiska och textligt förmedlade realiteten”.62 Författarna använder
den psykoanalytiska teorin för att försöka ringa in vad som
kännetecknar det diskursiva mönstret. Beträffande psykotiska patienter
gör författarna gällande att förändringar inträder i fråga om utsägelsen.
Såväl förankring, citat, talhandling som modalitet framträder inte inom
ramen för den omgivande institutionaliserade giltigheten; något avviker
och mottagaren hamnar på detta sätt utanför språkförmedlingen. För
att förtydliga och begripliggöra dessa avvikelser vänder Rosenbaum
och Sonne blicken mot diskursanalysen och psykoanalysen, främst så
som den senare utvecklats av Jacques Lacan. En viktig utgångspunkt
är tanken att psykoanalysens främsta mål är en rekonstruktion av
61 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 37. Citatmarkeringar fungerar som en explicit förankring av texten. En god
citatteknik uppvisar en tydlig administrering av citaten, det vill säga de moment som första person inte står för men
låter ingå i utsagan. En texts förankrings- och hänvisningsfunktioner inbegrips i begreppet deixis. Deixis gäller såväl
utsägelsens tid och rum och personer, som varje bakomliggande implicit ”diskurs och icke-situationsbunden ’sanning’,
som kan vara mer eller mindre allmänt erkänd som logisk, förnuftig osv under givna omständigheter” (a a, s 41).
Begreppet deixis svarar mot den samlade textliga förankringen. Den kan således gälla tidsangivelse, social bestämning
och personbestämning samt en eller flera anaforiska bestämningar. Den senare formen av bestämning arbetar med att
peka ut och hänvisa till, med andra ord upprepa, element som finns upptagna i texten innan hänvisningen görs. En
fullkomligt oförankrad text är följande, som författarna hämtar från språkforskaren Charles Fillmore (1929-2014) och
som denne tänkte skulle ligga i en ilandfluten flaskpost: ”Möt mig här vid middagstiden i morgon med en liten pinne av
ungefär denna storlek i ena handen!” (a a, s 44.) Texten är helt begriplig på lexikal nivå, men som utsägelse obegriplig.
62 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 47.
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”det Omedvetnas övergripande styrning av individens psykiska liv”,
oberoende av om individen är så kallat psykiskt frisk eller psykiskt
sjuk (i det här fallet psykotisk).63 Med den tanken närvarande slår
de fast att den ”plats varifrån den talande individen hämtar uttrycket
för sitt språkliga meddelandes innehåll är inte densamma som den
plats eller de rum utsägelsen framställer”.64 Påståendet antyder att det
råder en dubbelhet beträffande hur tanke och språk står i relation till
varandra, och den bottnar i att det finns ett samspel mellan individens
medvetna och omedvetna inre domäner. En av Freuds grundtankar var
att psykoanalysen skulle göra det omedvetna medvetet för analysanden;
analysanden skulle därigenom få en mer balanserad distans till sig själv,
förstå mer av sig själv, och bättre kunna möta sina inre stridigheter och
inte vara offer för okunskap och utageranden, och inte minst känna igen
vad hon eller han önskar och vill. Rosenbaum och Sonne är inriktade på
psykotiska patienter, vilket betyder att spelet mellan det medvetna och
det omedvetna är ocensurerat. Deras ståndpunkt är att det medvetna hos
psykotikern (den schizofrena) inte är starkt nog för att nå en balanserad
självförståelse; det omedvetna tränger fram i högre grad i all form av
kommunikation hos dem än hos icke psykotiskt sjuka. Författarna
gör gällande att det tal som präglas av det omedvetna är ett annat tal;
detta tal finns alltid bakom eller under vad som medvetet förmedlas
mer eller mindre självmedvetet.65 Utsägelsen betraktas således som
dubbelbottnad och analyserbar.
En viktig ståndpunkt är att det andra talet ”i grunden inte skiljer sig
från det tal, som försiggår i utsägelsens medvetna rum, där man tycker
att man ’vet vad man säger’”.66 Det andra talet är uttrycksmässigt ”rent”,
vilket gör att det i sig förefaller obegripligt. Kanske en konkretisering
av denna tanke finns att söka i den notering som fiktivt lades i den
ilandflutna flaskposten (se fotnot 61 ovan). Hade utsägelsen förankrats
enligt gängse normer vore den dock helt begriplig. Något likartat gäller
63 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 49.
64 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 49.
65 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 49.
66 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 49 f.
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för psykotikerns tal; det är om inte endast så till stor del utsägelsens
förankringar som avviker. Rosenbaum och Sonne skriver:
Man kan inte ”förstå” eller ”inse” vad som sägs i det andra talet.
Inte desto mindre är den talande alltid och överallt hänvisad
till att organisera sin utsägelse med hjälp av det andra talet. Det
andra talet fungerar därmed som depå eller lager för utsägelsens
meddelelsefunktioner.67
Det andra talet hävdar de aldrig blir en hel diskurs, med andra ord inte
någon ”text-’helhet’ som entydigt är organiserad i en sammanhängande
struktur”.68 Den talandes diskurs är snarast att betrakta som består den
av ”partiellt avhängiga osäkra relationer mellan uttryckselement”.69 Ingen
vet således någonsin fullt ut vad som sägs; vi kan emellertid veta mer
eller mindre. Författarnas resonemang leder dem till att se att det finns
ett diskursens verkningsfält hos var och en, och detta fält definierar de
som att varje språkanvändare yppar ett diskursivt register.70
Det psykoanalytiska överföringsbegreppet ges en avgörande roll vad
gäller hur diskursen skrivs in i individen. Överföringen innehåller
ett upprepningens moment, och, hävdar de, i detta ”förhållningssätt
inarbetas – redan från individens tidigaste år – en instans hos
individen som fungerar som bärare av inskrivningen i denna diskurs”.71
Författarna utvecklar denna tanke och knyter den till Freuds teori om
67 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 50. Orden ”depå” och ”lager” antyder att en historia föregår utsägelsen. Freud
talade om ”Nachträglichkeit”, och med det syftade han på att människans omedvetna psykiska representationssystem
bör förstås symboliskt och synkront, med andra ord som ”tidlöst”. Människan kännetecknas, enligt Freud, av en
temporal spänning mellan minne, samtid och framtid. Med andra ord skulle man kunna säga att människan lever med
ett ständigt oavslutat förflutet.
68 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 50.
69 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 50.
70 Rosenbaum och Sonne gör i detta sammanhang hänvisningar till både Freud, Lacan och Ferdinand de Saussure (18571913). Den diskursiva kontexten är tids- och kulturbestämd. Den diskursiva kontext Freud delade med sina analysander
var delvis av litterär art och delvis tidstypiskt anekdotstoff. Med dessa ord vill författarna peka på att man bör undvika
”inskränkt och ahistorisk kritik”. En ideologisk kontext färgar alltid av sig på de diskursiva sammanhangen. Det är
även denna ”gemenskap i diskursivitet” som får Lacan att ringa in psykoanalysens kärna, den symboliska ordningen.
”Diskursen”, skriver författarna, ”är det system varigenom det andra talet fäster individen vid det samhälleliga subjektet.
Diskursen föreligger hos individen som ett register i talet och föreligger samhälleligt som en socialt organiserad
uttrycksmässighet.” Vad Saussure bidrog med var att klarlägga att språket är att betrakta som ett ”system av uttrycksoch innehållselement fasthållet i en struktur definierad utifrån elementens skillnad” (a a, s 51 f).
71 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 54.
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oidipuskomplexet och den bortträngning som måste till för att det
skall bli ett moment i individens utveckling. Det yttre hindret för den
oidipala önskan – för pojken att fantasmatiskt träda i faderns ställe och
flickan i moderns – blir via överföring och bortträngning ett inre sådant.
Freud kom att benämna det överjaget. I samklang med Freud skriver
Rosenbaum och Sonne att ju starkare oidipuskomplex, desto snabbare
bortträngning, vilken i sin tur hämtar kraft från auktoriteter inom familj,
kyrka och undervisning, samt från läsning.72 Här framträder således en
oundviklig mänsklig dubbelhet, och Rosenbaum och Sonne skriver:
Med utgångspunkt från definitionen av överföringen såsom den
lagbundenhet varmed varje inskrivning äger rum kan vi nu konstatera
att den talande principiellt måste inta ett dubbelt förhållningssätt –
dels som mottagare av textligt organiserad uttrycksmässighet i det
diskursiva registret, dels som avsändare av tal i utsägelsen.73
I denna dubbla situation, bunden vid det diskursiva registret,
”förhåller sig individen till inskrivningens instans på de sätt som
överföringsrelationerna påbjuder, alltså som subjekt i ordets egentliga
betydelse”.74 Subjektet är således underkastat denna instans såsom barnet
en gång stod under ”faderns allvetande myndighet”.75 Betydelsefullt
i sammanhanget är att subjektet så att säga träder ut ur tiden;
subjektet motsvarar ”individens position som mottagare i det
diskursiva registret”.76 Subjektet är ur denna aspekt ovetande. Inom
ramen för det diskursiva registret fann Lacan subjektets motsats i
inskrivningens instans, som han benämnde subjektet-som-antasveta (sujet supposé savoir). Det är i detta subjekt-som-antas-veta som
vi återfinner det språkliga uttryckets plats i den talande människan. I
enlighet med de resonemang som Rosenbaum och Sonne för kan man
säga att det således sker en omedveten inre rörelse inom det diskursiva
72 Exemplen hämtas från Freuds formuleringar. Idag är situationen annorlunda; en dåtida auktoritetsbärande instans
spelar inte samma roll och nya har sett dagens ljus. Det väsentliga här är att uppmärksamma auktoritetens roll i
inskrivningen av det diskursiva registret.
73 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 55.
74 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 55.
75 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 55.
76 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 55.
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registret som har inflytande på hur första person i utsägelsen väljer både
att tilltala andra person och framlägga det som utsagan beskriver. Och
det gäller alla.
Med beaktande av att Rosenbaum och Sonne vill komma åt det
specifika med det psykotiska talet nämner de att det inom psykiatrins
återgivningar av psykotiska patienters förhållningssätt till omvärlden
förs fram konstaterandet att detta förhållande [samspelet mellan
subjektet och subjektet-som-antas-veta] är förändrat eller förvrängt
i en grad som gör det svårt eller omöjligt att uppnå meningsfull och
stabil kontakt med de psykotiska patienterna.77
Författarnas slutsats är att i och med att diskursen finns – människan så
att säga föds in i den och träder på allvar in i den via språktillägnelsen
– skapar den
en relation mellan den Tredje och den andre på diskursens respektive
utsägelsens nivåer, eftersom förhållandet till den andre, som i det
aktuella ögonblicket tilltalas, från individens sida fördubblas av de
relationer som individen samtidigt är underställd i det diskursiva
registret.78
Författarnas målsättning är att via sina teoretiska utläggningar
komma längre än vad de psykiatriska utlåtanden de hänvisar till har
nått. Psykoanalysens syn på subjektet, dess position i individen,
och införandet av Saussures belysning av språket som ett system av
skiljelinjer, leder dem till att försöka visa att det psykotiska talet inte
är så obegripligt och förvirrande som psykiatrin länge betraktat det
som. I denna strävan tar de hjälp av konkreta exempel, som intervjuer
med och texter skrivna av psykotiska patienter. Ur en återgiven intervju
med en psykotisk patient, en intervju som kan upplevas förvirrande,
77 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 56. Begreppet ”subjekt-som-antas-veta” framträder i Lacans terminologi
också såsom den Andre. Som påpekats väljer Rosenbaum och Sonne att i stället för den Andre använda termen den
Tredje. De gör det för att särställa denna individens inre diskursivt styrande instans från utsägelsens andra person
(mottagaren av utsägelsen). De hävdar emellertid att de gör det ”för enkelhetens skull” (a a, s 192).
78 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 56.
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tydliggör författarna att patienten ”refererar till talets avsändare som en
mångdubbel avsändare, multiplicerad just på grund av utbytbarheten
(’jag’, ’de’, ’man’ som har band osv)”.79 Frasen ”som har band” syftar på
tiden för intervjun. Då fanns bandspelare och denna patient talar som
om talet kom ur ett band som placerats in i patienten. Vid ett tillfälle
säger denne:
Nej, jag talar inte med dem. Vi får ju inte tala så mycket. Det är ett
band som förklarar det för oss. /…/ Ja, det är ett band som talar. /…/
Det är inte något, som… det är inte människor, som talar. Det är ett
band…80
Författarna betonar att i många av patientens svar framkommer att
skillnaderna mellan det reala rummet, samtalets rum och det logiska
rummet är plastiska och flexibla /…/ man kan inte utgå ifrån att det
finns en gemensam uppfattning eller identifikation av tid, plats och
samtalsdeltagare i intervjun.81
De hävdar att en sviktande deixis (klargjord förankring) föreligger,
och ser detta som ett karaktärsdrag i vad de kallar ”schizofrenins
negativa realitetsframställning”.82 Med hänvisning till Freud berör de
att psykotikern har svårt att skilja mellan sin inre värld (Innenwelt) och
den yttre omgivande världen (Umwelt). Dessa världar flyter samman;
psykotikern hallucinerar.83 Samtidigt är det viktigt att i relation till
Rosenbaums och Sonnes utläggningar komma ihåg att de med termen
realitet inte avser realiteten som sådan, ty den representeras i deras
resonemang alltid av en diskursiv framställning, med andra ord ”sådan

79 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 60
80 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 58.
81 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 61
82 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 66. När språkets deiktiska funktioner är i olag, när utsägelsens tid, rum,
personer och förhållanden blir diffusa och oklart utbytbara, framträder det som generellt sett brukar benämnas som
”medvetandestörning” (a a, s 75).
83 Med andra ord kan man i samklang med Freud hävda att psykotikerns realitetsprövning är försvagad. Rosenbaum
och Sonne väljer att hellre använda termen realitetsframställning, för att med den termen betona att verkligheten alltid
befinner sig i en ”diskursivt förmedlad form” (a a, s 67).
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den föreligger i förmedlad form i ett samhälle vid en given tidpunkt”.84
Tidigare har Rosenbaum och Sonne definierat vad de kallat ett annat tal,
hämtat från det omedvetna, vilket ligger som en underström till vad som
medvetet formuleras. I samband med att de diskuterar ”signifianternas85
dominans” återupprepar de att den talande personen å ena sidan intar
en underordnad roll ”som mottagare av språkuttryck från den Tredje i
det diskursiva registret”, vilket ”är betingelsen för att man över huvud
taget talar” och förmedlar sig ”socialt acceptabelt och förståeligt”.86
Å andra sidan präglas utsägelsen av vem den talande riktar sig till (andra
person i utsägelseregistret). Här råder som påtalats tidigare ett dubbelt
förhållande mellan diskurs och utsägelse.
Den tidigare omnämnda medvetandestörning som brukar knytas till
det psykotiska talet kommer sig av, skriver författarna, att det andra
talet, det vill säga det som inryms i den Tredje, ”upphäver den talandes
första person /…/ och har därefter fritt spelrum; det är nu de andra /…/
som styr talets uttryck, inte den talande själv”.87 Utsagan ställs så att
säga tillbaka till den Tredje, samtidigt som talet styrs av den Tredje. Det
uppstår en form av inomrundgång; utsägelsen når inte ut. Texten blir
”automatiserad” och är som en ”citerad utsägelse utan citationstecken”.88
Dessa omständigheter medför att den som lider av psykos (schizofreni)
kan hamna i så kallade transitivistiska tillstånd.89 Det händer, enligt
84 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 68 f. På nytt betonar de att olika samhällen många gånger betraktar
psykotiska tillstånd olika. Avgörande för deras resonemang är emellertid hur framställningen av världen gestaltar sig
inom ramen för det diskursiva registret. Det är på denna punkt det psykotiska draget framträder i tal (och skrift).
85 ”Signifianten” ersätts inte sällan i svensk litteratur med ”det betecknande” och härstammar från Ferdinand de
Saussures teoribildning.
86 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 73.
87 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 77. Frasen ”de andra” i detta citat hänför sig till det diskursiva registret
och skall hållas isär från utsägelsens andra person. De andra levererar det språkliga uttrycket, men utan referens till
någonting. Det är ”uttrycksmässigt ’rent’”, som tidigare påpekats. Vad som saknas är den organisering av utsägelsen
i relation till den som talet riktar sig till. Det uppstår ingen stabil teckenrelation, vilket är en förutsättning för det vi
bedömer som begripligt. Utifrån Saussures terminologi bygger språkets stabilitet på förbindelsen mellan det språkliga
uttrycket (signifianten/det betecknande) och det språkliga innehållet (signifién/det betecknade). Denna stabilitet knyts
inom språkvetenskapen till begreppet ”det språkliga tecknet”. För att detta språkliga tecken skall fungera socialt krävs
således en viss grad av stabilitet mellan det betecknande och det betecknade. Inom schizofrenin, skriver Rosenbaum
och Sonne, är tecknet hotat; det ”andra talets signifianter dominerar” (a a, s 79).
88 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 77. Det deiktiska momentet är således som upplöst.
89 Termen transitivism användes redan under tidigt 1900-tal, skriver Rosenbaum och Sonne i en fotnot. Den
representerar det faktum att patienter kan överföra delar av sin personlighet på någon annan person eller någon
annan plats. En form av ”annanhet” uppstår.
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Rosenbaum och Sonne, att schizofrena personer kan uppleva att deras
tankar ”tas ur huvudet på dem” eller upplever att tankar – främmande,
obetydliga eller direkt fientliga – påtvingas dem.90 De kan även uppleva
att de behöver ge utlopp för dem för att försöka bli av med dem. Den
transitivistiska logiken arbetar emellertid ofta mer dolt och indirekt.
Generellt sett förefaller detta transitivistiska moment innebära för
den schizofrena personen att den Tredje inom det diskursiva registret,
varifrån den talandes språkliga uttryck härstammar, uppfattas som en
främmande kropp, med andra ord som om något utifrån styrde talet.
Det tal som den psykotiska personen många gånger använder sig
av ersätter den direkt tilltalade andra personen (i utsägelsen) med
”ideologiska och institutionaliserade innehavare av makt – för övrigt
särskilt innehavare av språkets makt, eftersom språkets makthavare
utfärdar order, bestämmer, lagstiftar osv”.91 Det är således som om
dessa utomstående innehavare av språkets makt finns närvarande i
det rum där utsägelsen görs utan att de i yttre bemärkelse finns där.
Ovanligt är således inte att Gud talas och skrivs till av den psykotiskt
drabbade. En annan aspekt i detta tals karaktäristik är att det gärna
använder sig av metonymisk substitution; likhets- och närhetsrelationer
är vanliga.92 Generellt hävdar Rosenbaum och Sonne att ”den Tredje är
en aktivt fungerande leverantör av signifianter [betecknanden] från det
diskursiva registret och signifianterna i schizofrenin blir metonymiskt
organiserade i utsägelsen”.93 Vidare skall det säregna för psykosen vara
att metonymierna i talet uppfattas ha ett realitetsvärde. Som tidigare
nämnts leder detta till att den Tredje upplevs ”som ett fenomen, som är
yttre, främmande och ofta mycket fientligt”.94
90 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 81.
91 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 89.
92 I ett exempel från en intervju med en patient framkommer att orden dimension, funktion och vision följer på
varandra utan egentligt logiskt sammanhang. Rosenbaum och Sonne gör gällande att förskjutning och förtätning är
två fenomen som ofta går att spåra i det psykotiska talet. De hävdar vidare att det sannolikt är så att metonymierna inte
endast bestäms av språkliga likhets- och närhetsrelationer (Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 90).
93 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 94.
94 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 95. Det är som ligger det något nära nog naturnödvändigt i detta om
vi på nytt lyfter fram att den Andre/den Tredje etableras genom bortträngning av önskningar som omöjligen kunde
realiseras i verkligheten. Bortträngningen stod i kontakt med ett ”nej” – ”faderns nej” (Le Non du père/Le Nom du
père) för att anknyta till Lacans begrepp – som barnet tvangs att böja sig för, för att skifta tillvarovärld och träda in i det
symbolbärande språkets värld. Lacans begrepp är i sig dubbeltydigt på ett sätt som inte går att återge på svenska; faderns
nej respektive faderns namn. Orden ”non” och ”nom” ljuder lika på franska.
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Författarna tränger från denna position än längre in i den psykoanalytiska
teoribildning som är uppburen av Jacques Lacans originella bearbetning
av psykoanalysen. Nu rör diskussionen begreppet den imaginära
kroppen. De påpekar att detta begrepp inte får sammanblandas eller
direkt förbindas med den anatomiska-fysiologiska kroppen. Det de
vill ringa in är ”kroppens logiska bestämning, dvs en bestämning av de
lagbundenheter som organiserar den imaginära kroppens processer
och strukturer, såväl i socialisationen som i dialogen”.95 Den imaginära
kroppen uppstår ur organiseringsprinciper som å ena sidan förankrar
subjektet i en omedveten diskurs och å andra sidan konstituerar jaget,
med andra ord det medvetna och självreflekterande jaget, samt detta
jags språkbruk. I denna organisering ingår fantasmatiska element,
med andra ord element som bottnar i ett fantasiliv. Betydelsefullt i
resonemanget är att fantasmerna fungerar som signifianter. Således har
de en strukturerande funktion inom ramen för det diskursiva registrets
position den Tredje. Rosenbaum och Sonne skriver:
[De fantasmatiska elementen] är strukturerade ur den synpunkten
att deras existens och närvaro på fantasins scen bestäms av något
annat, nämligen en lång rad ofta olika, individuellt varierande,
kulturella, ideologiska, historisk-biografiska m m omständigheter i
socialisationen. De är strukturerande såtillvida som de ingår aktivt
i skapandet av affekterna och den språkligt artikulerade fantasikedja
som tanken är.96
För människan är den imaginära kroppen förutsättningen för att hon
över huvud taget skall fungera psykodynamiskt, skriver författarna;
kroppsfantasmer finns i alla föreställningsprocesser och likaså i varje
språklig betydelseproduktion. I psykotiska utsägelser framträder
den imaginära kroppen som fragmenterad. Vad gäller behandling
av psykoser gör författarna gällande att två aspekter är avgörande.

95 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 96.
96 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 98.
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Återupprättandet av samtalskontraktet är den ena, vilket kan sägas
vara en konsekvens av vad vi hittills återgivit. Det diskursiva registret
måste föras i kontakt med utsägelsens nödvändiga förankringar (deixis)
för begriplighet. Den andra rör den imaginära kroppen. Den måste
återetableras som sammanhängande, som icke-fragmenterad. Först då
kan utsägelsens första person ta plats i samtalets rum. Fragmenteringen
av den imaginära kroppen, hävdar författarna, ”är liktydig med en
effektiv nedbrytning av textens deiktiska dynamik”.97
Nästa steg innebär för författarna att de närmar sig det psykoanalytiska
begreppet begär. Det står i relation till den imaginära kroppen.
Kroppsfantasmerna sades ha status av signifianter. I nästa steg, som
en fortsättning talar de om den imaginära kroppens uppspaltning
i å ena sidan en ”egen-kropp” (corps propre) och en ”annan-kropp”
(corps autre).98 Denna uppspaltning står i en bestämd relation till
”signifianternas distribution” och det är denna som i sin tur ger
gestalt åt olika begär, vilka alstrar skiftande former av såväl text som
utsägelsesituation.99
Annan-kroppen sägs utgöra ”jagets fantasmatiska och identifikatoriska
grundval” och betraktas med andra ord ”som en socialt bestämd imaginär
struktur”.100 Den är något av en förutsättning för etablerandet av egenkroppen, som i sin tur är beroende både av barnets språktillägnelse
och av dess bortträngning av oidipuskomplexet. Egen-kroppen tycks
sålunda stå i relation till annan-kroppen. Rosenbaum och Sonne
skriver att egen-kroppen skall ses som en spatierande princip, med
andra ord en princip som via språket särskiljer och artikulerar, samt
driver fantasierna att låta sig inlemmas i ”bestämda syntaktiska mönster
97 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 105.
98 De franska uttrycken hänvisar till Lacans terminologi.
99 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 115. Lite längre fram (a a, s 118) gör författarna gällande att ”annankroppen” inom ramen för den tidiga psykogenesen svarar mot barnets införlivande av sin spegelbild. Denna annankropp skulle motsvara barnets fantasmatiska föreställningar om den andre. Denna fantasm är avgörande, för utan den
skulle barnet inte kunna ingå i något samspel över huvudtaget, ingen interaktion med omvärlden skulle ta plats. I
detta samspel etableras ”system av skillnader” (a a, s 119). Annan-kroppen betraktas som ”matrisen för alla de följande
internaliseringarna, identifikationerna, psykomotoriska aktiviteterna osv som barnet genomlever” (a a, s 119).
100 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 119. Denna struktur har en omedveten bas men erhåller, via språket,
medvetna egenskaper. Kursiveringarna i citaten är genomgående författarnas.
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och ingå i bestämda inbördes relationer, mönster och relationer som
utmönstrar och upprepar de fantasmer, som i form av signifianter skapar
den imaginära kroppen”.101 Författarna betonar också att egen-kroppen
även förmår desorganisera fantasmerna; den är sekundär i relation till
annan-kroppen. De gör gällande att man inom psykoanalysen anser att
egen-kroppen representerar en aggressivitet, och de ser egen-kroppens
aggressivitet som ”omstruktureringens centrala drivkraft”, och den står i
sin tur ”i förbindelse med existensen av ett ständigt begär att upphäva den
alltid bristande överensstämmelsen eller identiteten mellan egen-kroppen
och annan-kroppen”.102 Det är denna de två kropparnas diskrepans som
utgör fantasins konstitutionsbetingelse. Den är samtidigt omöjlig att
upphäva. Skulle diskrepansen upphävas skulle begäret vara fullständigt
tillfredsställt, och fantasin dö. Varken det ena eller det andra är vare
sig logiskt eller psykologiskt tänkbart, skriver Rosenbaum och Sonne,
ty det specifika för människan är att fantasins verkningar utgör den
subjektivitetsskapande strukturen.103 I mer dramatiska termer skriver
de att förhållandet mellan egen-kropp och annan-kropp ”är både logiskt
och funktionellt underställ[t] begäret att utplåna fantasin, att göra
egen-kroppen till ett med annan-kroppen och göra begäret efter annankroppen entydigt med erövringen av den andre”.104 Eftersom detta
är en omöjlighet får det till följd ”att signifianterna på det diskursiva
registrets nivå ständigt måste upprepas och utmönstras, omstruktureras
och transformeras (med Freuds ord), varigenom individens egentliga
subjektivitet skapas”.105
De resonemang som Rosenbaum och Sonne för beträffande
utsägelsemönster och det diskursiva registret gäller människan. De
exempel som konkretiserar de abstrakta utläggningarna är illustrativa.
101 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 119. Med orden om att egen-kroppen skall ses som en spatierande princip
lämnar ”kroppen” det konkretas fält och blir mer abstrakt, eller en abstraktion, snarare. Den mer abstrakta aspekten
finns likaså i termen den imaginära kroppen. Dessa kroppar framträder i syntaktiska mönster som individen gör bruk
av. De utgör en form av återspeglingar, för att anknyta till att den Tredjes signifiantomfång etablerades redan i det lilla
barnet.
102 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 120.
103 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 120. Författarna skriver också: ”Fantasin är ett skådespel som uppförs
mellan egen-kropp och annan-kropp.”
104 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 120.
105 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 121.
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Man skulle kunna säga i linje med författarnas tankar att det
psykotiskt färgade talet tydliggör, genom sina avvikelser från gängse
utsägelsenormer och språkliga förankringar, vad som i kontrast till det
kännetecknar den människa som lever i det symbolbärande språkets
värld. Psykosens verklighet kommer ur det symbolbärande språkets
värld, men är i princip alltid grovt förskjuten och därför inte självklart
gripbar.
Med tanke på hur Rosenbaum och Sonne, i nära kontakt med
både Freuds och Lacans teorier kring människans villkor som
samhällsvarelse, gestaltar människans tillblivelse inom ramen för det
symbolbärande språket, är det naturligt att de även berör frågan om
hierarkiska strukturer. Bortträngningen kan ses som ett steg inför något
omöjligt att överskrida. Människan, till en början i barnets gestalt,
underordnar sig. Patienten inom den psykiatriska vården står under
vårdinstitutionens diskurs, vilket de konkreta exempel på psykotiskt
präglat tal som författarna låter ledsaga sin diskussion bekräftar. Det
råder en institutionell struktur som konstituerar utbytet. Det i sig är
inte av ondo, skriver Rosenbaum och Sonne, ”varken objektivt eller sett
utifrån patientens uppfattning”.106 De betonar att det snarare handlar
om insikten att makt- och kunskapsförhållandet mellan patient och
behandlare kan användas
för att upprätta de nödvändiga – provisoriska och efter hand mer
stabila – överföringsförhållanden, som bildar grunden för den
begynnande utforskningen från båda parters sida av de positioner i
parternas tal, där igenkännandet äger rum – med andra ord, där det
blir möjligt att objektivera talets position så att kroppens imaginära
uppspaltning för patienten kan placeras i förhållande till den position
i talet, som behandlaren anger. Detta kan möjligen låta enkelt och
naturligt, men i psykosens verklighet är det en mycket svår process.107
Det enkla i detta – vilket i sig inte är enkelt utan bygger på nödvändigheten
106 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 158.
107 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 159.
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för det lilla barnet att träda in i en symbolbärande språklig ordning och
börja se sig själv som en separerad individ – är att låta sig ingå i det
diskursiva register och de utsägelsens regler som gäller inom en kultur
vid en viss tid. Det ytterst komplicerade är att i efterhand försöka få
tillgång till detta inträde sedan det misslyckats, med andra ord att få den
psykotiske att använda ett annat tal av mer stabil art vad gäller språkets
förankringar (utsägelsens deixis) och den Tredjes inflytande över de
språkliga uttrycken (det diskursiva register som hos psykotikern präglas
av ett signifianternas herravälde).
Utifrån denna syn på makt och språk betonar Rosenbaum och Sonne
att det är en komplex och utmanande uppgift att som behandlare möta
den psykotiska patienten. Av behandlaren krävs det en djupgående
analytisk förmåga, samt ett stort tålamod, ty den psykotiska patienten
kommer säkerligen att ställa behandlarens kompetens i fråga under ”de
komplicerade processer, genom vilka behandlingssamtalen utvecklar
sig”.108
I de konkreta exempel som framförts som förtydliganden av de språkliga
egenheter som kännetecknar psykotiskt (schizofrent) tal framträder
att patienter, vid den aktuella tiden, det vill säga omkring 1980, kunde
tala om att det fanns band som innehöll det tal de gav uttryck åt. Talet
framträdde således som bundet. Avslutningsvis betonar Rosenbaum
och Sonne att allt tal och tänkande måste betraktas som mer eller
mindre bundet. Vi förhåller oss alla till den imaginära kroppen, till
den andre i utsägelseakten och den Tredje109 i det diskursiva registret.
Vi är någon form av mellanhand inom de språkliga uttryckens värld.
Är vi begripliga, vilket kan likställas med att vi är socialt och psykiskt
normalt fungerande, står vi väl förankrade inom ramen för rådande
108 Rosenbaum B. och Sonne H. (1981), a a, s 159. I det avslutande kapitlet behandlar Rosenbaum och Sonne temat ”att
tala med schizofrena” (a a, s 160-179). Författarna tar här bland annat upp motöverföringens betydelse, det vill säga vad
mötet med det schizofrena talet väcker på såväl medveten som omedveten nivå hos behandlaren. Författarna betonar
att behandlaren bör vara inställd på att osäkerhet många gånger kommer att prägla mötet, samt att behandlaren måste
vara medveten om att denne inför patienten förkroppsligar makt och vetande.
109 Här kan endast på nytt påpekas att Lacan använder begreppet ”den Andre” där författarna hellre använder den Tredje.
Inom denna instans är våra språkliga uttryckselement lagrade, och dessa verkar omedvetet tack vare en genomgripande
tidig bortträngningsmanöver. Något i vårt språkliga uttryck i talsituationen är således ”nachträglich”, vilket omnämnts
tidigare.
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diskursiva register och utsägelseregler. Psykotikern befinner sig någon
annanstans i dessa språkliga ordningar; den imaginära kroppen är
upplöst (fragmenterad), vilket leder till en upplösning av den vardagliga
språkbehandlingen.110

Avslutning
Som nämndes inledningsvis tillhör språket den mänskliga existensens
villkor. Det är språket som gör oss till människor. Vi kan förstå och
vi kan även missförstå varandra. Sigmund Freud valde att intensivt
och regelbundet uttrycka sitt psykiska lidande och sina konflikter i
skrivandets form; han skrev till sin kollega – Wilhelm Fliess – om allt
det som upptog och plågade honom. Psykoanalysens grundare tog sig
även an den skrivande juristen Schrebers tankar om sin plågsamma
utsatthet och skrev en självständig bok om hur man kunde förklara
Schrebers särpräglade tankevärld. Den gick att förstå bortom det till
synes obegripliga. Bent Rosenbaum och Harly Sonne teoretiserar över
hur man kan förstå språkets struktur och uttrycksformer hos den
människa som är drabbad av att knappt kunna göra sig begriplig inför
den andre. Hur tala till den som inte hör vad man säger? Hur lära sig att
uttrycka sig när man inte vet vad man vill uttrycka eller knappt vet vem
man vill tala med? Vem talar i mig? Hur göra det obegripliga begripligt?
På vilket sätt kan det skrivna ordet öppna för ett samtal med en annan
person; med en kännande, talande och lyssnande person? Hur kan
skriverfarenheten bära upp det samtal som ännu väntar på att nå sitt
förverkligande? Vad är det som gör att en enskild människa kan bryta sig
ur den alienerande språkliga tvångströjan och hitta fram till andra ord?
Kan uppgiften att i skrift försöka uttrycka det innerligt sanna innebära
och utgöra en tröst i förhållande till den ensamhet som är människans
lott? Allt detta och lite till handlar den här boken om.
Per Magnus Johansson
110 Rosenbaum och Sonne talar avslutningsvis om det ansvar en behandlare har i det psykoterapeutiska arbetet,
kanske i synnerhet i mötet med psykotiska (schizofrena) patienter. Dessa ställer stora krav på behandlarens lyssnande.
Hänsyn måste tas till den ytterst centrala relationen mellan den andre och den Tredje, samt till den brist på vetande
som det terapeutiska samtalet lyder under inledningsvis. Därtill måste ”fantasmatiken och den imaginära kroppens
mångskiftande figurer” också analyseras (a a, s 179).

162

Referenslista
Foucault, Michel (1969)		

Vetandets arkeologi (sv övers 1972/2012). Lund: Arkiv förlag.

(1976)			

Sexualitetens historia del 1: Viljan att veta (sv övers 1980).

			Göteborg: Daidalos.
Freud, Sigmund (1899/1900).

Die Traumdeutung (sv övers 2002) Drömtydning, ingår i

			Samlade Skrifter av Sigmund Freud, del II. Stockholm:
			Natur och Kultur.
(1911) 			

Psykoanalytische Bemerkungen über einen autobiographisch

			

beschriebenen Fall von Paranoia

			

(sv övers 2000) Psykoanalytiska iakttagelser om ett 		

			

självbiografiskt fall av paranoia – dementia paranoides

			(Schreber), ingår i Samlade Skrifter av Sigmund Freud, del VI.
			

Stockholm: Natur och Kultur.

Freud, Sigmund/
Studien über Hysterie (sv övers 1995) Studier i hysteri, ingår i

Breuer, Joseph (1895)		

			Samlade Skrifter av Sigmund Freud, del III. Stockholm: Natur
			och Kultur.
Freud – A Life for Our Time. New York: Norton.

Gay, Peter (1988)		
			
Jones, Ernest (1953-57) 		

The Life and Work of Sigmund Freud 1-3. London: 		

			The Hogarth Press.
Lacan, Jacques (1966)		

Écrits. Paris: Éditions du Seuil.

Rosenbaum, Bent/
Sonne, Harly (1979). 		

Psykos och språk (sv övers 1981) Stockholm: Nordstedts.

Schatzman, Morton (1973)

Soul Murder: Persecution in the Family. London: Allen Lane.

Schreber, Paul Daniel (1903/2003).

Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken. Berlin: 		

			Kulturverlag Kadmos. 			

163

Efterord
Precis innan denna bok sänds till tryck har jag fått veta att Konstateljén
på Psykiatri Affektiva Sahlgrenska och Konstateljén Östra troligen
kommer att läggas ned på grund av sparkrav från sjukvårdspolitikerna
i Västra Götaland. Konstateljéerna är en viktig del i friskvården och är
mycket uppskattade av patienterna på Sahlgrenska psykiatri affektiva.
Vid en nedläggning av dessa kommer troligen inte heller Kreativt
skrivande kunna återupptas som projekt för patienterna, trots det
positiva gensvaret. Som initiativtagare och projektledare har jag
sett de positiva vinsterna med att erbjuda kreativ verksamhet inom
psykiatrin. Många patienter som målar på konstateljéerna fortsätter
att måla efter utskrivningen antingen hemma eller på konstskola och
finner en mening med sina liv. I mitt stilla sinne undrar jag vad alla
återinläggningar på Psykiatri affektiva Sahlgrenska kostar jämfört med
kostnaden för att driva konstateljéerna, en plats där man kan bereda
plats för, och återerövra, det friska i sitt liv. Jag hoppas att den här boken
som dokumenterar patienternas potential och författarnas arbete för att
föra fram det kan visa de ansvariga att vi människor inte kan leva av
kemisk medicin allena. Vi är mer komplexa än så och behöver bemötas
därefter.
Konstnär Stefan Karlsson
Verksamhetsledare konstateljén Sahlgrenska

