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I - Jag tillbakablickar 

Jag känner ett starkt behov av att tillbakablicka. Det låter klyschigt, men är ändå 
genuint menat. Jag vill sammanfatta, summera, förstå och gå vidare, bort, bort, bort 
från det som varit. Det kommer sannerligen bli obehagligt, stickande, troligtvis 
även traumatiskt. Allt det jag präntar ner vill jag helst glömma. Det vill jag helst 
inte befatta mig med alls. Ändå är behovet så starkt.  

Jag blickar tillbaka, vänder mig om, för att undersöka mina känslor inför det som 
varit. Vemodet sticker allt till, av det jag förlorat, förtappat och för det som för länge 
sedan är förgånget. Jag har förlorat så mycket - tilltron, glädjen med andra - men 
jag saknar det inte riktigt. Det enda jag riktigt ångrar är att jag stannade kvar alltför 
länge i sammanhang jag hatade och blev besatt sjuk utav. Där och då fanns bara 
Me, myself and I. Jag, jag, jag, medan alla andra, allt annat förbleknade i mitt sinne. 
Jag navelskådandes mitt i det. Fanns det ens något utanför mig själv? Utanför mina 
strategier och förmaningar, förmaningar om att inte förmana mig själv? Utanför 
min skam, ångest och självhat? 

Jag, jag, jag. Jag frågade mig själv om riktning. Ju mer och ju oftare jag gjorde det 
ju rådvillare blev jag. Jag skrev många gånger: Vart är jag? Vart ska jag? Vart vill 
jag? Bort, bort, bort, någonstans. Det var allt jag förmådde tänka i mitt förtvivlade 
sinne när vartenda andetag, att bara existera, var en smärtsam kamp i sig.  

Jag, jag, jag. Jag stod inte ut, med någonting alls, ens om jag försökte se positivt på 
saken (för det ska man tydligen). Jag ville inte vara någonstans, än här, än där. Jag 
ville bort, men visste inte vart.  

Inte fan är gräset grönare på andra sidan heller, det visste jag redan där och då. På 
andra sidan vore jag nog likt förbannat lika vilse, för ingen mirakulös frälsning 
finns. Jag ville inte leva, åtminstone inte på det sätt jag gjorde där och då, men visste 
inte hur livet kunde levas på annat vis.  

Jag, jag, jag viskade:  

I don´t understand the meaning of sorry, I`ve been sorry all my life.  

Men det var inte min sedvanliga följeslagande melankoli som fick mig att falla.  
Det var specifika händelser som förmådde mig att tappa fotfästet och falla riktigt 
hårt, längre ner och långvarigare än vad jag någonsin gjort förut.   
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II - Upprinnelsen 

Ilskan och frustrationen bara växte i mig, där och då. Över allt och alla, särskilt över 
de som utan att veta om det tryckte ner mig med sina kommentarer. Jag ville å ena 
sidan vara lugn, vuxen, inte vara arg och tappa humöret fullständigt. Å andra sidan 
ville jag visa att jag menade allvar med det jag ansåg var rätt, och då måste jag vara 
arg.  

Jag frustade allt högre och aggressivt missnöjt. Jag ville inte klappa förtryckare 
medhårs, förtryckare som anser att sådana som jag inte borde finnas eftersom vi är 
bördor i egenskap av att vi har ett annat funktionssätt än normen. Jag var trött på att 
ännu en gång få det kastat i ansiktet att jag inte hör till, att jag bara finns till på nåder, 
samtidigt som jag förväntas ”ta det fint” att de säger så utan att de ens skäms det 
minsta för det. 

Jag tänkte där och då mycket på människor som säger att man inte ska kritisera 
andra, det vill säga förtryckare, för att de kan bli ”ledsna i ögat då”. Jag beslutade 
mig om att strunta fullt och helt i det. Är man funkofob så är man, i synnerhet om 
man inte ber om ursäkt för det och inte ser problemet hur många pedagogiska 
förklaringar man än gett dem. På somliga fastnar inte ens en basal nivå av 
anständighet.  

Att bli ombedd att dalta med sina förtryckare och sedan lyda är att skjuta sig själv i 
foten och trycka ner sig själv, ansåg jag. Jag hade gjort det så mycket att jag hade 
ett näst intill omättligt behov av revansch och att stå upp för mig själv. Om de blev 
ledsna brydde jag mig inte om, för de brydde sig inte om mig och mina känslor. Jag 
följde principen, bryr de sig inte om mig, bryr jag mig inte om dem.  

Lika ska vara lika, även när det är illa.  

Inget åt alla, alla ska falla.  

Andras balanserade försök att bidra till diskussionen, göra den mindre 
konfrontativ, tolkade jag som svek från de jag trodde skulle vara mina allierade. 
Deras balanserade sätt ansåg jag som värre, för det påvisade att de inte egentligen 
vara intresserade av vare sig solidaritet eller inkludering. Om de menade allvar 
hade de uttryckt sig på ett kraftfullare vis. Ilska är det enda sätt man kan mena allvar 
på, inte genom att smeka förtryckare medhårs genom att vara balanserad. 

I badrummets spegel konstaterar jag med tilltagande ilska i blicken att jag inte är 
ett helgon. Ett sådant där balanserat helgon som troligtvis blir alldeles till sig av att 
sjunga ”Wes hall overcome.” 

Den ena irritationen satte fyr på den andra. Jag irriterade mig över påbud, på den 
sjuttioelfte diskussionen om man som feminist ”får” sminka och raka sig. Jag blev 
bara så lack, framför allt över att diskussionen inte utvecklats det minsta sedan jag 
blev feminist för över tio år sedan. Rakt ut i cyberrymden skrev jag otåligt:  

”Feminism hänger inte på hur en ser ut, utan vilka åsikter en har och hur en agerar. 
Jag blev feminist för att bli fri från förtryckande normer och inte för att ersätta dem 
med andra. Jag kom i alla fall inte till den här rörelsen för att bräka i skock.”  
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Jag fick några likes. Det värmde för ett tag i alla fall.  

Där och då ville jag kunna välja själv. Jag ville kunna välja om jag skulle vara sunk 
eller glam, om jag skulle vara feminin eller maskulin, eller blandat. Jag ville göra 
det som föll mig in för stunden, inte begränsas av ännu fler normer och 
konventioner för att kunna bräka i kör som ett får i skock.  

Jag vet att jag var hatisk, men jag älskade det eftersom jag inte tillåtit mig det förut. 
För att jag lärt mig att det är tabu.  

I mitt universum fanns bara mina känslor, mina sår. I de ögonblicken fanns blott 
jag, jag, jag.  

Jag skämdes inte ett dugg för det.  
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III - Upprinnelsen strömmar vidare  

Jag, jag och jag och mina ständigt nya irritationsmoment och upptäckter. Där och 
då irriterar jag mig på det mesta, på minsta lilla, vartenda litet andetag.  

Det mesta kretsar kring det egna jaget. I synnerhet irriterade jag mig över att jag 
inte får tummen ur och att jag är alltför passiv. Samtidigt var jag utledd på att vara 
den duktiga flickan jag så länge känt mig tvungen att spela för att bevisa att jag är 
allt annat än en oduglig, äckligt tyst flicka som aldrig kan bli något.  

Jag orkade inte längre hålla mig ajour med vad som skedde runt omkring mig och 
definitivt inte det jag lovat andra att sköta. Jag sade till mig själv att jag borde göra 
ditt och datt men det blev inte av. Jag hasade mig fram i ett tomrum, alla dagar 
likadana. Intrycken flimrade förbi allt suddigare och snabbare. Behoven och orken 
att vara uppkopplad blev allt mindre. Till slut kunde jag knappt förnimma något 
alls omkring mig, mer än tyngden av att allt tog emot och töcknet framför ögonen.   

Inget var vare sig meningsfullt eller kul, där och då. Jag meddelade mig knappt med 
omvärlden. Allt kändes så tråkigt, enahanda, tomt och meningslöst, som en lång rad 
av upprepningar jag tvingades uppleva för sjuttioelfte gången.  

På politiken var jag utledd. Det ständiga flängandet, de oändliga mötena och 
planerandet började ta ut sin rätt. Jag började bli allt mer trött på att vara en av de 
som tar ansvar för allt, medan andra glider förbi, tillsynes görandes ytterst lite, 
lekandes radikala. Fixeringen vid att bara diskutera ordval men utan att vidta 
konstruktiva handlingar fick mig också att surna till. Det hade blivit alltför mycket 
och jag ville bara distansera mig. 

Där och då frågade jag mig själv: Ärligt talat, är det en förlust för mig personligen? 
Varför måste jag stanna kvar där jag inte vill vara längre?  

Jag var utledd men stannade. Ingen tvingade mig dock att göra det, det var jag som 
hängde kvar av inristad vana, men framför allt av plikt, plikten att vara duktig och 
stark. Jag förmådde inte reflektera och ta hänsyn till att jag inte längre hade någon 
större lust, vare sig att förändra världen till det bättre som den idealist jag på sätt 
och viss fortfarande var, eller att göra något annat med mitt liv.  

Jag kände mig som en svikare för att jag ens tänkte tanken på att dra mig tillbaka. 
Hur skulle det då gå för de andra?  

En tråkig sur svikare, kände jag mig som. Och det gjorde jag länge.  
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IV - Radering och ambivalens  

Allt, eller inget. Fullt ös, eller helt och hållet stopp. Det är så jag fungerat. Antingen 
gör jag allt entusiastiskt, eller så är jag lite av en hasande misantropisk zombie som 
hatar allt. Men så vaknade jag plötsligt till mitt i en plötslig ingivelse av att nu är 
det minsann nog. 

Jag börjar radera mig själv, det som jag under åren byggt upp. Alla 
understrykningar skulle suddas ut och böckerna vika hädan. Ny genrer skulle lånas 
och en nu kula skulle påbörjas, ty får jag blott bara en nystart borde allt lösa sig.   

Jag ville bli en ny människa som kan andas ut som pånyttfödd. Det är en samtidens 
mest utnötta klyscha, rent av en myt folk håller sig med för att palla, rent av ett 
substitut för Gud Fader. Jag gick som så många andra före mig på det. Men är man 
desperat famlande så är man. Hur mycket jag än intalat mig om att jag är 
annorlunda och distanserat mig, var jag där och då ändock endast enfaldigt 
mänsklig.  

Där och då grunnade jag mycket på varför jag gör saker och ting. Av plikt, av 
självhävdelsebehov, eller för att jag verkligen vill? Tyvärr kom jag fram till att det 
var mer på grund av det två första än det sistnämnda. Jag var så trött på det och vill 
bara göra slut. Till min frustration och ilska visade det sig vara mycket svårt.  

En liten del av mig som snabbt brukar ta kommandot över mitt annars ambivalenta 
jag, ansåg sig tvungen att passa in, vara mer normal och gångbar. Att vara mer 
social och utåtriktad. Jag kände att jag tvingats utveckla de färdigheterna, eller 
åtminstone spela att jag har dem, för att inkluderas i samhället, men samtidigt 
förlorade jag mig själv på vägen. Jag kände mig som mest främmande när jag drevs 
och drev mig själv att vara alltför social.  

Jag jag, jag och min ambivalens. Jag gillade visserligen att umgås med folk och 
påverka tillsammans med andra som tyckte liknande som jag, men det blev för 
mycket, fört fort och jag började undra om det var värt det. Att lära mig de sociala 
färdigheterna hade visserligen i viss mån gett mig möjligheter jag inte annars skulle 
ha fått, men ofta tog det mer ifrån mig än det gav. Jag blev övertrött och drabbades 
av ännu mer ångest än jag hade innan när jag inte ansåg mig duktig nog. Jag 
förmanade mig själv ständigt.  

Jag ansåg mig aldrig god nog. Jag kände mig alltid malplacerad och längtade 
innerst inne tillbaka till min egen lilla bubbla. Till mitt eget rike där jag var den 
enda som styrde i all enslighet. Jag var sur på allt och alla, på allt och alla mellan 
himmel och jord. Allt och alla var i vägen, allt och alla störde mig, inklusive mitt 
eget velande, frustrationen och ilskan däröver.  

Jag var rädd för att bryta ihop för minsta lilla. Jag var rädd för att reduceras till en 
rädd liten flicka och för gråten som ständigt hotade att bryta sig loss. Jag var rädd 
för att bli patetisk om jag skulle tillåta mig rämna samman. Ingen skulle få komma 
åt mig.  

Bara en radering kunde återställa balansen, trodde jag.  
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Sen, ett ytterst kort tag är allt lugnt, så tillsynes lugnt, medan tiden bara flög fram. 
Jag förringade därmed allt annat som varit innan dess. Likväl pyrde det under ytan 
på min hud.  
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V - Svek och explosioner (plötsligt händer det) 

Plötsligt händer det och jag får nog på allvar. Det var en regnig och blåsig 
oktoberkväll som jag kastade det betungande oket från mina axlar, när de politiska 
konflikterna som legat latent under ytan plötsligt sipprade fram på ett möte.  

”Varför kunde ni inte försvara mig förr? Varför har ni varit så tysta? 

”Vi har inte sett tråden…” 

”Vadå inte sett tråden? Det går att se vilka som sett den. Alla ni här har sett den, 
men struntat i att svara!” 

”Ta det lugnt. Vi har inte sett den, i alla fall inte jag.” 

”Vi har problem med rasism och solidaritet i den här gruppen.”  

”Och att en del struntar i god ton. En del av er tilltalar medlemmarna på ett fult och 
aggressivt sätt. Du till exempel Hannah!” 

 I två timmar debatterade de andra högljutt kommunikation med varandra, mer 
specifikt den goda tonens vara eller icke vara, utan att förstå varandra eller komma 
till några slutsatser alls om hur vi som grupp borde gå vidare.  

Framför allt var diskussionen ett enda stort svek, men det avhandlades inte i den 
två timmar långa diskussionen. Främst ett svek mot en kär kamrat. Ett svek mot de 
politiska idealen, om en intersektionell feministisk rörelse i andra hand.  

Hela diskussionen var ett svek mot Hannah som ville skapa en separatistisk grupp 
för rasifierade och fick en del kritik internt i en Facebookgrupp om att hon därmed 
var diskriminerande mot vita. Hon försökte försvara sig, men det var få som ställde 
upp. De andra på mötet tyckte hon varit alltför aggressiv och därmed riskerat att 
skrämma bort medlemmar och potentiella allierade.  

Allas vårt svek bestod av att inte fullt ut stötta Hannah i hennes antirasistiska kamp. 
Några av de andras svek bestod av att först inte försvara Hannah alls och att sedan 
uppmana henne att gå i terapi eftersom hon uppenbarligen inte kunde kontrollera 
sina känslor. Mitt svek bestod av att inte försvara Hannah för att jag var för trött, 
för att jag har lovat mig själv att inte ta diskussioner i affekt och att jag inte heller 
på mötet kunde förmå att säga att jag tyckte att hon tyckt och agerat rätt. Hon hade 
försvarat sig men inte på något vis varit elak eller nedsättande, uppenbarligen tolkat 
som aggressivt hos de konflikträdda.  

Den intersektionella fana vi höll så högt var obefintlig, imaginär, när det väl gällde, 
hur mycket vi än talat om att vi skulle stötta varandra i solidaritetens och 
systerskapets namn. Där och då var den plötsligt noll och intet.  

Ingen av oss andra förmådde att se något annat än våra egna stressade 
självcentrerade liv. Vår tystnad var ett svek, men vi skyllde det ömsom på trötthet 
och stress, ömsom på att vi inte sett diskussionen.  

Jag kände skam över mitt svek redan där och då men ändå fanns bara jag, jag, jag, 
mina känslor och min stigande irritation över sakernas tillstånd.  
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Jag försökte vara tålmodig och behärskad, fast jag bara ville hemåt och irritationen 
växte inom mig i takt med att minuterna gick. Min blick sökte sig ideligen mot 
klockan samtidigt som jag försökte inflika något i de snabba ilskna 
replikväxlingarna. Jag borde talat om att jag slutar, men inte ens det lyckades jag få 
fram. Jag såg mig själv utifrån som i ett töcken, medan den högljudda kakafonin 
segade sig fram. Replikväxlingarna gick alltför fort och jag var oförmögen att 
samla tankarna till minsta lilla helhet. Jag blickade ömsom mot de andra, ömsom 
mot klockan. Dem, klockan, dem, klockan, dem, klockan.  

Jag förmådde inte att yttra något alls förrän jag fick förebråelser om att jag varit 
borta för mycket och varit alltför inaktiv.  

”Varför säger du inte något? Varför har du varit så tyst den senaste tiden? Det går 
ju inte att få kontakt med dig alls. Du är aldrig med i våra diskussioner” sade Maria 
anklagande mot mig.  

”Kanske för att jag inte har någon lust längre!” hävde jag ur mig.  

Jag fräste plötsligt och utan förvarning även för mig själv att jag inte fann det 
intressant längre. Att jag var så omtöcknad, trött och ångestfull att jag knappt kunde 
vare sig läsa eller ta till mig information nu för tiden nämnde jag inte. Där och då 
tänkte jag inte ens på att nämna det.   

Jag tog min saker och sprang ut i den fuktiga natten. Håret och halsduken fladdrade 
dramatiskt i höstvinden som om den ville förstärka sinnesstämningen. Jag vände 
mig inte om vare sig förr eller senare.  
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VI - Den inre exilen tar sin början  

Jag var arg. Jag förebrådde mig själv för att kastat bort en massa tid på saker jag en 
gång älskat, men alltmer börjat hata. Jag förebrådde mig för att vara dum som hade 
så svårt för att byta spår.  

Jag beslöt mig för att fortsätta radera allt som påminde mig om allt det som varit. 
Det började med radering av filer på datorn följt av en massa konton på sociala 
medier. Den inre exilen tog sin början, om än med en viss tvekan.  

Jag ville till en början inte ta bort så kallade ”vänner”, att göra något överilat som 
jag sedan skulle ångra, kanske till och med bittert. Vad den ångern skulle bestå av 
hade jag dock ingen klar bild av. En del, som inte var närvarande på mötet, visste 
jag ju inte ens varför de var arga på mig. Jag vet det inte nu heller, även om jag på 
sätt och vis kan ana varför.   

De hade inte velat prata med mig de senaste gångerna vi träffats, utan antingen 
hälsat av tvångsmässig stel artighet eller gett mig mördande blickar. Kanske 
berodde det på att jag, under den period när jag var väldigt utmattad och irriterad 
över att märka ord var viktigare än praktisk kamp, distanserat mig en längre tid än 
vad jag borde. Kanske hade det med mina klumpiga ordvitsar om hen att göra, och 
att jag distanserade mig eftersom det för somliga var viktigare att hänga ut mig som 
omoralisk än att direkt säga till mig att det var problematiskt att vitsa på det viset. 
Kanske berodde det på att jag varit förvirrad och glömt att hälsa på en av dem när 
vi plötsligt stötte på varandra. Rent av kan allt kan ha spelat in.  

En del av dem hade berövat mig så mycket energi att jag faktiskt inte ville ha med 
dem att göra, så de försvann ur mitt synfält efter en del funderingar. Raderingen 
innebar när det var genomfört ingen förlust, bara lättnad.  

Jag började inse saker om mig själv, som jag tidigare gjort alltför att undertrycka 
och förneka. Jag måste vara mig själv och inte pressa in mig själv i snäva formar. 
Jag är inte speciellt utåtriktad, jag klarar inte av att ha flera bollar i luften samtidigt. 
Luften går ur mig, jag har svårt att ta emot information och förstå alla intryck som 
bombarderar mig. Jag orkar inte prata och umgås med andra. Jag känner mig dum 
och värdelös, blir sur och tvär, vilket leder till att jag drar mig undan ännu mer och 
orkar än mindre. Ju mer jag drar mig undan, ju mer förmanar jag mig. Den onda 
spiralen nedåt är ett faktum och jag matade den så gärna med självhat.  

Jag förbannade mig själv för mina dumma försök att vara mer “normal”. Jag har 
vridit ut och in på mig själv, blivit olycklig när jag inte lyckats passa in. Samtidigt 
var det inte konstigt att jag försökte med tanke på hur viktig “normalitet” är, spelad 
som ospelad, för att bli inkluderad och accepterad i det här samhället. Var en frisk, 
sund, social utåtriktad individ med flera bollar i luften, för annars är du inte 
gångbar.  

Jag förbannade att inte kunnat förmå att göra saker och ting i min egen takt efter 
hur mycket ork och lust jag har för stunden och inte känna mig jagad av allehanda 
krav om att bli en fulländad människa. Jag ville följa mina egna nycker, ha tid att 
strosa omkring. Jag kände det då och jag känner det i allra högsta grad nu.  



https://sigynvaldisdotter.wordpress.com 

 

 
 

Jag förbannade att inte kunnat förmå att övervinna hindren. Men vad hindrade mig? 
Var det verkligen så viktigt att (be)visa att jag uppfyllde stereotypen av en duktig 
kompetent flicka som trots allt kan bli något trots att så många sagt motsatsen?  

Jag förbannade att den inre exilen tagit så lång tid att börja. Jag ångrade inte den 
inre exilen ett dugg då, när den väl startat, och inte så här i efterhand heller. Det var 
skönt att slippa allt, att (tidvis) kunna ta det lugnare, ta vardagen mer som den kom, 
i min egen takt och utan större krav.  

Jag förbannade och ångrade att jag försökt vara någon annan, att jag gick emot mina 
egna behov och önskningar i förmån för att försöka visa mig tvångsmässigt duglig 
på andras premisser.  
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VII - Konsten att måla Fan på väggen 

Den hösten och vintern ägnade jag mycket tid åt att måla Fan på väggen. Jag har 
alltid varit duktig på det och särskilt där och då. I princip vartenda andetag, varenda 
stund, när jag inte var tvungen att fokusera på mitt arbete, reducerades till att göra 
det.  

Jag hatar att måla Fan på väggen och det faktum att jag är så bra på det. Morsan 
brukar säga att jag är så lugn och stabil, betydligt mer än vad hon själv är, men det 
är inte sant. Jag trycker undan mina känslor och visar sällan vad jag känner och jag 
gjorde det sannerligen där och då med. 

Ångesten har ofta tolkats rån min omgivning som att jag i bästa fall är blyg och 
disträ, i värsta fall att jag är nonchalant, otrevligt arrogant. Jag har avskärmat mig i 
ett försök att försvara mig ifrån förnedringen i att bryta ihop, för att inte visa mig 
svag och för att inte vara till besvär eller (be)dömas som besvärlig. Jag ses nog 
hellre som det, än någon som det är synd om, i ärlighetens namn. Jag har aldrig velat 
bli reducerad till den det är synd om. Det känns så förnedrande på något vis.  

Där och då målade Fan på väggen för att saker och ting gått åt skogen så många 
gånger enligt mitt eget tycke, för att jag var rädd för att det skulle ske igen, för att 
andra indirekt såväl som direkt låtit, eller kommer att få mig att veta, att jag inte är 
duktig nog. Jag målade Fan på väggen av en ren vana, för att jag inte visste något 
annat, för att jag var lite av en självhatande självplågare. Men jag hatade det så 
innerligt för att jag berövades på en massa energi som jag skulle kunna använda till 
något annat, vad det nu skulle vara.  

Jag ville inte vara fixerad vid mina känslor. Jag ville kunna äga förmågan att stänga 
av och fokusera på annat, hur nu det skulle gå till. Jag ville sluta beskriva och 
definiera mig själv utifrån patologiska termer. Jag ville tala om makt, snarare än 
känslor som förringar problemen till individuella tillkortakommanden. Jag ville 
fokusera mer på att somliga har makten att bestämma vad som är normalt sätt att 
vara och fungera på, att somliga har makten att diktera vilka som hör till normen 
och vilka som står utanför. Jag ville fokusera mindre på mig själv, att jag är 
”avvikande”, ”fel”, ”onormal” och ”misslyckad”, i ett vakuum, precis som om 
andra människor, somligas tolkningsföreträde och makt inte har haft den minsta 
betydelse för hur jag, hur jag agerat, värdesatt och sett på mig själv. Jag ville vara 
allt annat än en självplågare, jag ville vara mer konstruktiv. Men jag visste inte 
något tillvägagångssätt. 

Jag förmanade mig själv som i ett mantra för att ingjuta mod: ”Måla inte Fan på 
väggen och var inte en rädd liten flicka!” Om och om igen. Någon gång måste det 
ju fastna, resonerade jag. Ändå ömsom målade jag Fan på väggen, ömsom 
förmanade mig för det och fick således inte mycket annat gjort. Men vad skulle jag 
ta mig för annars? Jag, jag, jag. Blott mina grubblerier, känslor och inget annan.  
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VIII - Förmaningar, förmaningar om att inte förmana  

När jag inte var upptagen med att vara frustrerad och arg, bryta upp och göra slut 
med allt och alla, för att jag inte orkade med vare sig allt eller alla, ägnade jag mig 
åt en annan favoritgren än att måla Fan på väggen: självförmanandet. Jag listade 
noga mina förmaningar i en anteckningsbok, allt enligt vanan att anteckna in i 
minsta detalj.  

Förmana och utvärdera: Är jag en gångbar individ?  

Jag försökte vara en mer balanserad (lyckad) individ, men gick vilse i en rad 
självmotsägelser och absoluta måsten på vägen.  

- Det är ett misstag att vara så fixerad vid vad jag känner som jag varit på 
senare tid, för det får mig att bli känslomässigt överbelastad. Jag måste söka jobb, 
uppdatera Cv:t, träna. Jag måste planera och strukturera för att komma någon vart.  

- Jag måste lyckas med att stänga av mina känslor för att orka med 
någonting alls.  

- Jag måste bli bättre på att uttrycka mina känslor och inte bryta ihop för 
minsta lilla.  

- Jag ska inte måla Fan på väggen och vara som en rädd liten skolflicka, 
det är jag för gammal för.  

- Slutar jag bara upp med att måla Fan på väggen så skulle jag ha mer tid 
och ork. 

- Jag måste stänga av och fokusera på annat.  

- Jag måste vara mer konstruktiv och bli bättre på att formulera mig! 

- Jag borde inte grubbla så mycket, utan vara mer aktiv så jag slipper 
hinna känna en massa. 

- Jag måste fundera mera. Göra planer att arbeta efter. 

- Jag måste bestämma mig för vad jag vill göra och vart jag ska, sluta upp 
med att vara så velig. 

Prestera, leverera, förbättra mig, disciplinera mig. Det är allt jag hörde i mitt eget 
huvud. Det var en besatthet. Jag hade fokus inställt på allt jag borde göra, alla 
måsten, att jag borde vara aktiv för att jag inte ska hinna grubbla en massa. 
Samtidigt satt jag fast, jag kunde inte förmå annat än grubbla och förmana mig 
själv.  

Jag kunde inte ta på mig alltför mycket för att motverka att jag ännu en gång skulle 
bli så utmattad att jag knappt kunde komma ihåg vad jag gjort, var jag skulle, att 
inte kunnat ta till mig information för att allt blev till ett utsuddat töcken. Jag kände 
mig för trött för att göra något alls. Det tycktes mig som om jag mest vandrade 
omkring håglöst utan riktning eller mål, om man inte räknar ”allt måste bli bättre 
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än det här” som ett mål. Jag ältade, självförmanade om vart annat, förlorade en 
massa tid. Ju längre listan på förmaningar växte, ju ondare i magen fick jag.  

Jag skrev:  

Jag duger inte. 
Det är mitt eget fel. 
Jag måste förbättra mig. 
Jag måste arbeta hårdare. 
Jag måste bli mer normal. 
 

Vardagen var en kamp och jag kände mig som en osäker liten flicka. I mina försöka 
att peppa mig själv, tänkte jag att hinder förvisso finns, men att hinder är till för att 
överkommas. Men ibland undrade jag hur jag skulle gå till väga och hur jag skulle 
orka. Lyckades jag inte med allt jag ansåg mig borde göra, blev straffet ännu mer 
självförmanande, om att jag är en odugling som måste anstränga mig mer. 
Självförmanande var metod, syfte och bestraffning, allt paketerat i ett.  

Jag skrev:  
 
Jag  
Ska 
Inte  
Vara 
Missanpassad  
 

Om och om igen.  

Ibland försökte jag uppmuntra mig själv för att uppväga mina stränga självhatande 
förmaningar. Jag upprepade Edmund Burkes ord: ”Never despair, but if you do, 
work on in despair.” Om och om igen. En konservativ gubbes ord tog jag för 
visdom, där och då. Jag måste väl vara desperat, tänkte jag.  

Ibland slogs jag av hur skevt allt var, alla de yttre kraven om att man måste förbättra 
sig, disciplinera sig och inte gnälla för att vara en gångbar individ som inte stör 
andra människor. Jag hade så länge försökt uppfylla det, men mådde faktiskt inte 
bättre av det. Tvärtom faktiskt. Det ökade bara på mitt självhat och mina stränga 
förmaningar. Det ökade bara frustrationen över att jag hade ännu mer krav att 
uppfylla, krav som jag inte visste om jag orkade med, eller ens om jag kunde lyckas 
med att uppfylla. Ju mer jag tänkte på dem, påmindes om dem, ju destruktivare och 
självhatande tankar fick jag. Det onda och tunga i magen växte sig allt större. 
Kraven och måstena, alla borden, var ett vapen som jag använde mot mig själv. Jag 
gjorde det så gärna.  

Hur mycket jag än försökte peppa mig själv, se konstruktivt på saker och ting var 
jag likt förbannat lika ledsen, deprimerad och frustrerad över livet och den situation 
jag levde i. Livet blir faktiskt inte bättre om man försöker allt man kan, stretar på 
dag efter dag, månad efter månad, år efter år.  
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Jag hade slagit knut på sig själv, blivit utmattad och mått allt sämre utav det. Det 
blev ett ytterligare bevis på att jag var värdelös och inte dög. När jag väl insett det 
självförmanade jag ännu mer om att inte förmana mig på det viset. Med ens var jag 
tillbaka till alltings början. Förmana är ändå alltid att förmana, oavsett innehåll.  

Jag ville gröpa ur, ömsom klösa ut alla krav, måsten och borden som härbärgerade 
inuti mig. Förinta. När de och självförmanandet blev mig alltför övermäktigt tänkte 
jag: Att göra slut på mig själv kanske inte vore en så dum idé ändå.  
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IX - Är detta kärlek? Vill jag ens vara med?  

Kaoset återfanns även i andra sammanhang, även gällande kärleken, eller det som 
skulle förställa att vara det. Han som jag då för tillfället hade ihop det med, Freddie, 
ömsom föraktade och älskade jag. Det sistnämnda intalade jag mig mest, för att inte 
inför mig själv verka alltför misslyckad och ensam, för att jag inte såg några 
alternativ, eftersom jag trodde jag var en misslyckad person som aldrig skulle 
kunna få något bättre, eller någon annan i egentlig mening. Jag trodde även på något 
vis att tvåsamheten skulle kunna bota mig och göra mig mindre misslyckad och 
ensam än vad jag redan kände mig som. Jag trodde tvåsamheten, eller snarare det 
där vi:et, som egentligen inte var något att ha, skulle kunna få mig att må bättre. Det 
var jag där och då övertygad om, även om tvivlen dök upp lite väl ofta. Jag 
förträngde dem som den vilsna dåre jag var.   

Freddie var charmig till en början, men också en förmanare av rang. Han förmanade 
mig för att jag var för tyst, för missanpassad, för trött, för att jag en gång glömt att 
hälsa ordentligt på en av hans ytligt bekanta före detta kollegor, för att jag var 
överväldigad av ångest. Allt var mitt fel, aldrig hans.  

”Varför kan du inte säga hej ordentligt? Jag skäms för dig när du är sådär. Det där 
var en före detta kollega till mig som du inte hälsade på.” 

”Jag var för trött för att reagera. Jag …” 

”Det där är bara skitsnack! Så säger du bara.” 

”Nej, lyssna på mig…” 

”Inte vill du ha sex heller. Vi har inte haft sex på snart två månader!” 

”Jag är trött och har ångest. Dessutom var det för tre veckor sedan.”  

”Nehej, du! Du gör inget annat än sover heller. Du är tråkig.”  

I hans värld fanns bara hans känslor och behov, inte mina. I mina fanns endast mina. 
På så sätt var vi skrämmande lika, även om jag inte på ett uppenbart och uttalat vis 
förmedlade det till honom, eller direkt avfärdade hans känslor. Yttrade jag mina, 
vilket jag sällan gjorde av rädsla för att vara till besvär och i värsta fall avfärdas, 
fick jag ett argt svar och en hånfull fnysning om att jag borde ryka upp mig och 
tänka positivt för annars kommer jag inte bli något alls. Han kunde förmana mig 
om det i timtal, värre än vad jag höll på med mig själv.  

Ibland tillät han mig inte ens att sova eftersom han tyckte jag skulle förmanas ännu 
mer. Sade jag emot, försökte svara eller försvara mig genom att endast ge min sida 
av saken, drog han ut på det ännu längre. Han skulle hålla sin förmanande monolog 
och jag skulle vara tyst och ta emot. Inte ens mina tårar av utmattad frustration fick 
honom att sluta. Han slutade först när han tyckte jag förmanats nog. Ändå sade han 
att han älskade mig. Och jag trodde på honom på sätt och vis.  

Freddie var nyckfull och försökte flera gånger kasta ut mig mitt i natten, ut till 
ingenting, till ett hem jag inte längre hade. Jag vill dö, vittra sönder och försvinna 
när ångesten över att inte ha något, eller någon, sköljde över mig som starkast. Han 
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försökte kasta ut mig för småsaker, som par i genomsnitt kanske högst höjer rösten 
mot varandra för. Men han ångrade sig alltid och kom med långa kärleksbrev. 

”Jag ångrar mig. Jag var dum. Förlåt mig. Jag älskar dig och kan inte leva utan dig” 
snyftade han.  

Jag lät mig bevekas. Vi kom överens om att båda överreagerat och försonades. Fast 
egentligen var det jag som ansågs ha gjort det, och det visste vi nog båda två innerst 
inne.  

Varje gång han var nyckfull, stack jag dagen därpå i ett försök att markera för att 
upprätthålla något sorts försvar av mig själv och min bild som en feminist som inte 
tar vilken dynga som helst. Jag sade att jag inte vill se honom mer och att jag inte 
orkade med det. Men jag kom likväl förlåtande tillbaka när han grät förtvivlat och 
ångrat allt han gjort och sagt. Det är nog inte så farligt och han gör nog inte om det, 
intalade jag mig själv. Det gjorde han dock flera gånger. Vi dansade både efter 
samma manus med samma roller, gång på gång. 

Innerst inne gick jag runt och föraktade honom. I synnerhet föraktade jag honom 
för hans efterhängsenhet, tidvis överdrivna och kvävande tillgivenhet och hans 
nyckfullhet. I andra hand föraktade jag att han åt med öppen mun, levde på snus, 
kaffe och Gustavs lasagne med ett berg av ketchup samt att han när han inte var på 
jobbet ägnade den mesta tiden åt att spela dataspel och poker. Mellan alternativen 
att vara ensam och ställas inför något helt nytt och att välja Freddie, valde jag ändå 
honom, för tillbaka till det jag en gång hade kunde jag inte förmå. Ensamheten 
tedde sig så mycket skrämmande. Med honom visste jag åtminstone vad jag fick.  

Jag ömsom intalade att jag älskade honom, att kärleken är underbar, ömsom hatade 
honom intensivt, hur han påverkade mig och fick mig att bli. Jag ömsom såg ett liv 
tillsammans, ömsom såg att det var hopplöst. Jag hatade äcklat tanken på det. 

Jag intalade mig senare att vi åtminstone inte borde vara ihop, men jag lät honom 
gång på gång förföra mig, fast jag egentligen inte har någon större lust och äcklades 
av hela situationen. Men jag såg inga alternativ, även om jag efteråt känner en drift 
att tvätta mig ren, helst med sprit, även nu när det för längesedan är över. Ett försök 
till stolt förtvivlad ensamhet var inget alternativ just då.  

 

Jag var emellertid inte något ensidigt litet offer för honom, hans förmaningar och 
hans nyckfullhet. Jag utnyttjade honom, men nämnde det aldrig, inte ens som 
hämnd för de gånger han försökt kasta ut mig mitt i natten. När han vill ha 
monogami, jag vill ha polyamorös närhet på annat håll. Han gav mig inte det jag 
ville och behövde, så jag tog det på annat håll. Jag rättfärdigade det med att jag 
behövde näring för att överleva. Jag kände inte den minsta skam över det.  

Den andre mannen, Navid, var dock inget alternativ han heller. Vi hade varit ihop i 
närmare sex år. Vi hade på sätt och vis räddat livet på varandra, han räddade mig 
från mina känslor av otillräcklighet, jag från hans utvisning mot säker död och 
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förtryck. Ändå förmådde vi inte komma nära riktigt nära varandra, eftersom vi båda 
var upptagna på annat håll och för länge tagit varandra för givna. 

Navid kunde bara nås via Bubble Witch om kvällarna, med en trygg arm runt mina 
axlar i ren vänskaplighet. Inte ens då, trots att det var mysiga stunder vi delade, 
nådde vi fram till varandra. Han kändes mer som en beskyddande vän med fördelar, 
än något annat, och på något vis kändes det åtminstone ibland helt okej.  

Navid ville nog vara närmare mig än jag ville vara honom. Jag kunde inte förmå att 
glömma alla gånger han svikit mig, fått mig att känna sig så förtvivlat övergiven. 
Jag kunde inte förmå att glömma hur han negligerade mina känslor, hur han i 
princip aldrig frågade hur jag mådde och blev arg när jag sade något om saken och 
försökte göra mig hörd.  Jag kunde inte förmå att glömma känslan av att vara både 
förgivettagen och osynlig. Jag kunde inte förmå att glömma alla de gånger jag gråtit 
i skogen och önskat att jag fick vara en liten fågel så jag slapp känna något.  

Alla de gånger Freddie försökte kasta ut mig, hur förtvivlad det än fick mig att bli, 
förmådde jag inte att vända hem till Navid, hans utsträckta hand om att jag fick 
komma tillbaka när jag ville till vårt gemensamma hem, eftersom jag var alltför 
besviken över det som skett emellan oss. I sinom tid kommer jag ändå vända 
tillbaka dit, eftersom alternativ saknas och jag inte kan motstå Navids fina 
tålmodiga gest och vackra mörka ögon. 
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X - Flykt och uppbrott som överlevnad  

Och så kommer den, kollapsen. Jag borde inte varit förvånad för jag hade länge 
varit precis på bristningsgränsen, utan att ha velat kännas vid det. I samband med 
det, bara några timmar efter att jag snuddat vid slutet, skrev jag:  

Livet 
Sömnlöst  
Hejdlös bottenlös förtvivlan 
 
Jag förbannade det 
Ville inte ha det 
Ville inte vara med  
Längre 
Jag tålde det inte – livet 
 
Men jag klarade inte av 
insikten om att allt skulle ta slut 
Om slutet på existensen 
Om slutet på mig  
Så jag vände tillbaka  
Bara för att se hur det skulle gå 
 
Nu står jag här  
Ännu en gång  
 

Plötsligt räckte det och jag fick nog. Jag ville dö och jag tänkte göra det. Det som 
fick mig att verkligen bryta samman var insikten om att jag verkligen blivit till paria 
i sammanhang där jag tidigare hört hemma. Jag tålde inte de definitiva ilskna 
fientliga blickarna och tystnaden, som jag hade haft på känn ett bra tag. Det var ett 
bevis på min oerhörda ensamhet, så slutgiltigt fastslagen och bekräftad.  

Två rara medmänniskor som faktiskt såg mig och frågade hur det var med mig, 
räddade mitt liv. Efter mötet med dessa irrade jag mycket länge på vägarna i den 
kalla vårnatten och undrade om jag skulle ta steget, men deras snälla gester var det 
som delvis fick mig att vända tillbaka. Kanske fanns det något hopp i alla fall.   

Jag var på väg till psyket den där kvällen för att lägga in mig, men var för trött och 
lite för full för att kunna ta mig in till staden med bussen strax före midnatt. Jag sov 
bort ångesten och det förtvivlade ruset av att vara oönskad, ensam och övergiven 
hemma hos Navid, i det som ändå var vårt gemensamma hem.  

Morgonen därpå kände jag tomheten. Jag var helt känslomässigt avstängd, 
samtidigt som en insikt uppenbarade sig i mitt huvud: Finner jag inte alternativ 
snart, kommer jag inte finnas mer.  

Det mesta av värde finns inte längre kvar och då kunde jag lika gärna gå min väg, 
resonerade jag. Jag måste våga släppa taget, vägra vända mig om. Bara gå och sluta 
älta det som varit och är. Med den insikten växte behovet och lusten utav att fly min 
kos och börja om helt och hållet någon annanstans.  
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Jag stod inte längre stod ut med allt jag förlorat, älskade Malin som inte fanns i livet 
mer, de så kallade ”vännerna” som inte gav mer än dåliga stämning och fientlighet 
som bitter eftersmak varje gång jag råkade på dem och min så kallade ”pojkvän” 
Freddie som var definitionen av nyckfullheten själv, som ömsom satte mig på 
piedestal och ömsom tyckte jag var värdelös. Samtidigt var kärleken med Navid 
även den var hopplös i sin stiltje. Insikten om min osynlighet och att jag var för 
givettagen, att det så skulle förbli, var allt för svår att bära. Bort, bort, bort skulle 
jag.  

Ju mer tid som förflöt ju nyktrare såg jag livet där och då. Jag såg tillbaka på mitt 
liv och insåg hur ohållbart det varit.  

Det som fick mig att verkligen gå vidare var insikten från mina så kallade ”vänner” 
att jag definitivt var paria, att jag således inte varit helt och hållet nojig. Det skedde 
drygt en månad efter mitt sammanbrott. Då gick jag tillbaka till de gamla 
aktivistiska sammanhangen med höjdpunkterna jag en gång älskat, för att finna att 
de definitivt inte var desamma som förut. I feministfestivalens skimmer och glada 
miner insåg jag definitivt och fullt att jag blivit någon få ville veta något av. Men 
jag kunde inte förstå vad jag hade gjort för fel. Allt jag kände där och då var en 
överbedövande fientlig tystnad. Antingen ”Stick, du är inte önskad” eller ”Du finns 
inte för oss mera”.  

Jag gjorde mig osynlig och strök längs med väggarna utan att försöka möta någons 
blick. Jag kände hur min annars långa kropp krympte till en skam-och ångestfylld 
klump, av rädslan och desperationen att återigen lämnas ensam, av att ha förlorat 
mina sammanhang och inte veta med säkerhet vad jag gjort för fel, varför det blivit 
som det blivit.  

Jag grubblade och grubblade över vad som faktiskt hänt de månader som för mig 
inte varit annat än ett kaosartat töcken som förflutit utan något större sammanhang 
eller riktning. Jag misstänker att jag varit för klumpig ibland, att jag av ren ångest 
över att ha gjort överträdelser av vad som varit rätt och riktigt språkbruk inom 
gruppen, när alla till synes varit emot mig, inte vågat be om ursäkt. Jag misstänker 
att somliga var arga på mig för att jag dragit mig undan i mörka stunder, isolerat 
mig och inte förmått att svara på tilltal, för att jag där och då raderat världen och 
dess innehåll för en stund, när livsbördan blivit alltför stor. Jag misstänker att de 
var arga på mig för att inte tagit mig för det jag borde, för att jag inte sagt till när 
bördan blivit för stor och orken trutit. Jag misstänker att somliga var arga på mig 
för att jag ingenting sade och gjorde, samtidigt som mitt sinne invaderats av skam 
över mig själv och min situation.  

Tecknen var för mig övertydliga: Jag måste härifrån. Jag visste att allt var försent, 
där och då. Jag hade vankat av och an för länge, funderat på vad jag skulle säga när 
och hur, om jag vågade säga något överhuvud taget. När jag länge och väl försökt 
repa mod var allt försent. För då var jag redan dömd och bedömd. Jag möttes med 
tystnad och fientliga blickar, som så många gånger förut.  
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Jag önskade att någon ville lyssna, jag önskade att någon ville prata, utan att först 
fälla sin dom.  Jag önskade att folk kunde förstå att jag inte med lätthet kan uttrycka 
vad jag vill, vad jag behöver och orkar.  

Tårar föll i strida strömmar, men jag ville det inte. Jag ville att mina tårkanaler 
skulle bli till en öken och känslorna till en intorkad brunn. Jag ville att hjärtat 
slutade bulta så förskräckligt hårt och hotfullt. Jag ville inte känna något mer. Jag 
ville bara bort, bort, bort.  

Jag var emellertid inte ett passivt oskyldigt offer för omständigheterna och 
omgivningen, utan en aktör med ansvar för vad som skedde. Hade jag varit 
tydligare med hur jag mådde och satt gränser hade det aldrig hänt. Den insikten 
smärtar också. Men jag vågade där och då inte ta kontakt och säga något, förklara 
mig och säga förlåt. Så länge jag har haft ångest som ständigt bubblat under ytan, 
har det inte varit något jag prioriterat. När jag ser på det här och nu, känns det passé, 
som något förgånget och begravet som inte borde rivas upp igen.  

 

**** 

Fem månader in i min inre exil satte jag på min gamla mobiltelefon igen och 
upptäckte att ingen sökt mig under min inre exil. Skulle jag se det som positivt att 
folk lämnat mig ifred eller som att jag definitivt blivit paria? Där och då kände jag 
mig mest lättad. Livet går vidare, med nya sammanhang och erfarenheter. 
Någonstans borde ju min plats finnas, och jag ville finna den. 

Jag ville inte leva det livet jag hade där och då, men jag ville inte dö. Jag ville inte 
sluta som Malin. Jag ville inte bli besegrad och ge upp.  

Där och då kände jag mig lättad och bar inte på någon större sorg över det som varit, 
för att jag inte orkade fälla några fler tårar. Fast vägen dit var inte lätt. De negativa 
känslorna pyrde ofta under ytan och visade sitt fula tryne med jämna mellanrum, 
med tvivel inför framtiden och livet i stort. Men jag knölade känslorna till en 
skrynklig boll, kastade bort den för att jag var tvungen och för att jag inte ville 
misslyckas med att komma vidare och läsa vidare till hösten. Och dit kom jag 
också, om än i sista minuten. Den inre exilen var högst nödvändig.  
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XI - På nytt ställe. I kaoset faller jag in i gamla mönster och undrar om jag ännu en 
gång blivit (för)dömd på förhand 

Jag kunde knappt tro det när jag väl besökte universitet för första gången. Jag kunde 
gå den kurs jag så länge velat gå tack vare ett hårt, idogt arbete från min sida med 
att få klart en eftersläpande uppsats, och det faktum att jag inte gett upp ens när 
kampen varit som svårast. Jag hade gråtit och svurit över det som tyckts så 
övermäktigt, men jag tog mig igenom det, med väl godkänt och en massa beröm 
dessutom. Där och då var jag oförmögen att tro att det var sant. Då trodde jag 
fortfarande att allt varit en dröm, trots en massa mejl och dokument som bevis för 
mina prestationer, som jag läste om och om igen för att bli riktigt säker.  

Allt kändes så förbannat tomt ändå fast jag borde vara stolt och glad. Jag irrade mig 
rätt i det nya sammanhanget, den nya platsen, universitetet i huvudstaden. I gyttret 
och det högljudda kaoset vandrade jag och kom sicksackande mellan all 
information, alla nya strukturer, miljöer och människor, så oändligt stora, större än 
vad jag hittills sett.  

Först var jag lugn och förväntansfull, men det byttes snart ut mot det välbekanta 
obehaget av att behöva presentera sig inför alla nya och jag slogs ännu en gång av 
min starka önskan och impuls av att vara för mig själv, fly, eller åtminstone få vara 
i en liten grupp. Nu var vi närmare trettio stycken.  

Först skulle vi intervjua varandra som det hette – samtalet var i sig bra och hon som 
satt bredvid mig, Anna, var absolut trevlig även om det var svårt att fokusera i 
oljudet som uppstod av trettio röster som pratar samtidigt i ett litet klassrum. Jag 
förstod inte att jag skulle återge vad hon sagt inför gruppen, kanske för att läraren 
inte sade det (över)tydligt, kanske för att jag inte lyssnade uppmärksamt på grund 
av min nervositet och långsamt eskalerande ångest. När jag insåg det fick jag lätt 
panik, glömde bort allt hon sagt och motstod impulsen att fly min kos. När det blev 
min tur kunde jag bara tyst urskuldande säga:  

”Jag vet inte vad jag ska säga.”  

”Du ska svara på vad hon sade” utbrast läraren irriterat, precis som om jag inte 
förstod den biten. Sen gick turen till någon annan och jag kunde andas ut lite.  

Jag må ha tänkt som mitt trettonåriga jag, men jag började åtminstone vare sig gråta 
eller kämpa med att hålla tårarna inne, eller för delen fly min kos illa kvickt. Jag 
bara torrt konstaterade hur det hade blivit och började analysera vad som gått snett 
och hur jag borde göra för att det inte skulle ske igen. Jag kände mig dock som mitt 
lilla trettonåriga jag, även fast jag för längesedan blivit vuxen. Jag funderade som 
så många gånger förr om jag ännu en gång blivit (för)dömd på förhand, bränt mina 
chanser såväl som det första intrycket, som (för)alltid skulle etsa sig fast i de andras 
medvetande. Eller var det jag som var min värsta domare och fiende?  

Jag tänkte: Vad fanns det för vits med att älta allt sjuttioelva gånger? Jag har gjort 
det oräkneliga gånger genom åren och det har knappast gjort mitt liv bättre. Och 
varför i all sin dar skulle det? Jag reste mig upp, skakade av mig, gick vidare. 
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XII - Jag, ert skämt  

Trots den i mitt tycke inledande fadäsen började jag ändå känna mig hemma på 
universitetet och med kursen, även om litteraturen var svår och ibland helt 
obegriplig. Att jag gick runt som i ett töcken och kände mig trött och överväldigad 
mest hela tiden, för knappt ingenting enigt mig själv, gjorde det inte bättre. Jag 
famlade framåt som vanligt.   

En dag påmindes jag om känslan av att vara ett udda skämt utan att riktigt veta 
varför. Jag hatar känslan av att vara helt fel i andras ögon, utan att kunna sätta 
fingret på varför. Det verkar nästan som somliga luktar sig till det på något vis, som 
jakthundar i flock där jag är ämnad att bli villebrådet som så många gånger förut.  

Jag försökte efter händelsen, se mig utifrån, men allt förblev suddigt och oklart för 
mitt synfält. Var det min allvarliga uppsyn, den utstrålande distansen, känslan av 
att inte vara närvarande annat än i min egen värld i kombination med min klädsel 
som störde?  

Jag såg dem, ett par unga tjejer med snarlika utseenden, komma emot mig i 
mörkgröna flock-uniformer där det stod ”FADDER” med stora vita bokstäver. De 
log flockleendet och jag fortsatte förbi på väg hem och noterade inte att de tydligen 
tar kontakt med mig.   

”Du tjejen!” utropade en av dem, med den där välkända nedlåtande tonen som ska 
verka vänlig men är falsk, falsk, falsk, så förbannat falsk och nedlåtande.  

”Vilken hatt” sade en annan av dem. Det var verkligen inte en komplimang utifrån 
tonen det förmedlades på.  

”Fuck you!” utbrast jag och försvann med snabbare, ilskna steg hemåt.  

På vägen hemåt förbannade jag dem. Jag förbannade de blonda långhåriga spinkiga 
klonerna i flock som skrattar och fnissar så tillgjort, gällt och falskt där de, som så 
många före dem, sitter på sina imaginära troner och (be)dömer. Jag hatar 
fortfarande den sorten, deras attityd, vad de gör, gjort mig, gör och gjort mot andra.  

Där och då ville jag utbrista ett varningens ord: Snart orkar jag inte mer. Att vara 
ett villebråd, ett skämt, ert skämt, som så många gånger förut. Snart kommer jag 
kanske explodera av att reduceras till den sämre, den som finns till på nåder, den 
udda fågeln som det är fritt fram att driva med på nedlåtande vis. Snart kommer jag 
kanske explodera och då gäller det för er att ducka. Jag var snäll när jag väste 
”FUCK YOU!” För eller senare kommer jag att explodera. Jag kommer resa mig. 
Och det kommer inte vara vackert. För er, för andra unga blonda klonkvinnor med 
falska flockleenden och nedlåtande ton.  
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XIII - Mot nya sammanhang och tvivel  

Trots händelsen trivdes jag åtminstone för tillfället bra med studierna. Men ibland 
kändes tomheten och rotlösheten ändå så central, så inkorporerad i hela mig, att jag 
helt och hållet missade möjligheten att folk faktiskt kan respektera och vilja mig 
väl, att det faktiskt är fullt normalt och rimligt att vara vänlig och önska trevlig helg 
istället för att mötas av tystnad, fientliga eller nedlåtande blickar.  

Jag glömmer så lätt det som kan tolkas som något positivt eller för den delen det 
som de facto är det, för att de negativa erfarenheterna är så oerhört många fler.  Jag 
är van vid att vara ingen, den som inte syns, skämtet, freaket, losern, den onormala. 
När jag inte längre tycks definieras som det vet jag inte hur jag ska agera och 
förhålla mig till det, även om jag är glad för det. Det var precis det som hände där 
och då. Jag blev så överrumplad att jag inte ens visste hur jag skulle reagera på det. 
Förmodligen såg jag ganska förvirrad ut.  

Den hösten repar jag mod att söka mig till nya sammanhang, främst till polyfikorna. 
När jag väl vågade ta steget igen efter den långa ensliga exilen som där och då 
pågått i nästan ett år, kändes det inte alls lika nervöst och till synes oöverkomligt 
att söka sig till nya sammanhang längre. Jag kunde hålla mina känslor i schack 
något sånär, även om allt inte var så kontrollerat som jag egentligen hade velat. Jag 
fick inte panik över att inte veta vart jag skulle eller om det blev tyst för länge. Jag 
hade betydligt lättare för att småprata med andra på tu man hand, men sällan med 
fler än ett fåtal personer närvarande. Var de fler blev det lätt rörigt och jag var 
tvungen att fundera på vad jag skulle säga. De vände sig snabbt till andra för att 
tala, kanske för att de inte gillade tystnad eller trodde att jag av ointresse inte hade 
mer att säga. Jag blev som så många gånger förut lämnad utanför. Sedan visste jag 
inte hur jag skulle ta mig in i samtalet igen och började förstrött pilla på te-muggen 
jag hade i mina händer.  

Jag kände värmen stråla mina händer varma och jag insöp lukten för att känna mig 
lugn. Ju mer jag försökte att åter komma in i samtalet, ju mer jag försökte hitta dess 
luckor, ju mer tiden förflöt, desto mer tom och rotlös kände jag mig, trots att jag 
egentligen tyckte det var skönt att bara lyssna istället för att försöka vara i centrum.  

Jag vill inte vara någon annan, men blev där och då, som så många gånger förut, 
besviken när jag inte passerade som normal nog. Jag var i viss mån fortfarande rädd 
för att de andra skulle döma mig, även bland andra normbrytare som borde vara 
mer av mina gelikar. Men bland dem kände jag mig ändå ensam, konstig, 
malplacerad.  

Min ambivalens var fortfarande närvarande, påkallandes uppmärksamhet. Jag 
hatar ordet normal och allt det står för egentligen, men kunde där och då ändå inte 
låta bli att spegla mig i dess snäva lins.  Insocialiseringen var emellertid ett tungt 
ok jag vill kasta av mig. Men hur skulle det egentligen gå till? Förtränga det genom 
att tänka på något annat? Kan man ens göra det hela tiden, varje dag, år ut, och år 
in, hela livet, tills man glömt, eller nästan glömt var det var som en gång pressade 
en? Jag var tveksam om det var möjligt och är det alltjämt. 
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XIV - Velar av och an med den nyckfulles slut  

Den hösten velar jag en hel del angående kärleken. Jag var inte längre ihop med 
den nyckfulle Freddie. Vi är i princip vänner som strular med varandra. Vi hade 
inte lovat varandra något särskilt och vi hade inte setts på månader sedan jag 
började studera igen på annan ort. Men så när uppbrottet från allt gammalt kändes 
för tungt och svårt, när rädslan för ensamheten tog ett hårt outhärdligt grepp om 
mig, kunde jag inte låta bli att tycka att vi velat allt för mycket för vårt eget bästa, 
att vi vankat av och an oförmögna att bestämma oss, alldeles för länge. Jag ville att 
tvåsamheten skulle frälsa oss, trots att det var förljuget.  

Vi är nog lite fega båda två, eller i alla fall jag, tänkte jag. Jag tänkte att vi kom med 
alldeles för många ursäkter gentemot varandra så som ”Vi är ju så olika” och ”Jag 
har så mycket att göra.” Jag intalade mig att allt var tomt utan honom, att jag ändå 
inte riktigt kunde se mig med någon annan, även fast jag trevade mig fram i 
polyamorösa kretsar och tidvis (rent av ofta) hatade och föraktade honom med 
våldsam kraft.  Jag intalade mig ju längre tid som gick ju mer självklart blev det att 
han skulle vara vid min sida. Livet vore rent av tomt utan honom, hans nycker och 
förmaningar. Jag intalade mig att jag aldrig ville att det ska sluta och att det inte 
fanns någon bättre runt hörnet. Det var desperata mono-romantiska klyschor för en 
lika desperat men mänsklig människospillra.  

Det var egentligen inte den nyckfulle Freddie jag ville ha. I själva verket ville jag 
ha närhet, gemenskap, kärlek och respekt rent allmänt. Det var det som jag 
hungrade så mycket efter. Jag behövde det bränslet för att kunna (över)leva. Det var 
allt som han inte kunde ge mig. Men desperata lägen tenderar ofta att leda till 
temporär minnesförlust. Hur mycket jag än intalat mig om att jag ska vara en stark 
och självständig kvinna, var jag inte immun mot kärleksspektaklet och den naiva 
tron på den fina eviga monogama kärleken och ”den rätta” som någon sorts 
frälsning.   

I det desperata läge jag då befann mig, där jag tampades med ensamheten, glömde 
jag bort allt som han tidigare sagt och gjort mot mig. Det blev utraderat, för att inte 
säga bortblåst, ur mitt sinne av rädsla för att vara ensam helt och hållet och så förbli. 
Att det skulle finnas några alternativ, insåg jag inte då. I något klarare stunder 
tänkte jag att det är bättre att ha någon med jävligt många skavanker än ingen alls. 
Åtminstone visste jag vad jag skulle få. Men inför mina desperata känslor bugade 
jag och blev till en dåre som inte kunde förmå att se hur smutsig relationen var från 
båda sidor.  

Så en dag bråkar vi om ännu något trivialt, men som den nyckfulle Freddie i sin 
melodramatiskhet tycker är allt annat än just trivialt. Som vanligt skulle han prompt 
tjata och gnälla i flera timmar om hur allt är mitt fel, hur dum och värdelös jag är, 
om och om igen.  Samma anklagelser kom haglandes över mig som han redan 
upprepat som en tjatig papegoja för femtioelfte gången. Jag försvarade mig, som 
vanligt, säger att nu är det nog med anklagelserna. Jag försöker förklara varför jag 
gjort som jag gjort, men Freddie lyssnade som vanligt inte. Det hela slutar med att 
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jag blir alldeles less och i vredesmod lämnar chatt-konversationen med tårar i 
ögonen.  

Där och då insåg jag att jag inte orkade längre. Jag insåg att jag ville och behövde 
gå vidare från alla destruktiva tankar och relationer, särskilt den jag haft med 
Freddie, även om delar av den varit bra på sitt sätt. Jag insåg att jag inte längre 
orkade eller kunde tassa på tå och gömma mina känslor av rädsla för negativa 
reaktioner, förebråelser och fördömanden om att om jag bara vore starkare och 
hade en mer positiv läggning så skulle allt lösa sig.  

Min vilja och mitt behov av kunna få leva efter något annat än självhat, 
destruktivitet, förebråelser, fördömanden, självuppfostran och förbannad 
duktighet växte sig allt starkare inom mig. Jag vill inte kasta bort min tid på det som 
skavde och gav mig själsliga blåmärken. Jag ville leva på riktigt. Därav gjorde jag 
slut med den nyckfulle för gått och bad honom att aldrig mer höra av sig. Han blev 
förstås arg och förebrådde mig för det som väntat, länge och väl, men det stärkte 
bara mitt beslut i att det var tvunget att ta slut.  

Han hävdade att jag var omogen som inte kunde förlåta honom och fortsätta att 
åtminstone vara vän med honom. Vuxna människor förlåter varandra, hävdade han 
bestämt och förebrående. Jag delade dock inte analysen och gör det inte alltjämt. 
Jag hade förlåtit hans så kallade misstag, misstag som han återupprepat i snarlikhet 
flera gånger, utan att han på allvar någonsin insett vad han gjort mig. Snyft, snyft 
och allt skulle bli förlåtet trodde han gång på gång, och jag hade gått på det alldeles 
för många gånger.  

Jag var snarare av åsikten att allt inte går att förlåta, särskilt inte när någon gör om 
samma sak om och om igen. Det är allt annat än vuxet. Att han ännu inte hade fattat 
vad ont han hade gjort mig, innebar att han nog aldrig skulle göra det heller. 
Därmed bar jag honom försvinna ur mitt liv. Jag hade kommit till den punkt jag var 
totalt utledd på honom. 

Därefter vill jag bara smäda honom för mig själv, i mitt eget sinne. Jag ägnade mig 
åt ett desinfektions-uppbrott. Alla spår av honom ville jag skulle försvinna från mitt 
sinne för alltid. Jag ville inte förlåta det oförlåtliga. Jag ville radera, tvätta bort och 
desinficera, glömma och inte vända mig om.  Jag ville tvätta bort alla spår av honom 
med desinfektionssprit på min kropp, på all hud han någonsin vidrört. Hans 
patetiska nyckfullhet äcklade mig och fick mig att känna mig oren. Jag ville tvätt 
bort allt den nyckfulle någonsin sagt och gjort mot mig: Att min kropp var äcklig 
när jag hade mens, men ändå så underbart sexig, att min (bi)sexualitet var en exotisk 
böjelse, något som är till för den manliga blicken. Jag ville tvätt bort alla 
anklagelser om att alla bråk härrört från mig, mina brister och så kallade 
”störningar”, att skulden och felen aldrig var hans. Jag ville framför allt tvätta bort 
anklagelserna om att jag var en störd person som borde dra åt helvete, för att i andra 
ögonblicket var underbarast i världen som måste komma tillbaka efter minsta 
snyftning. Påminnelsen om att jag varit älskad ömsom hatad, om vartannat, från ett 
ögonblick till ett annat, sekund till en annan, medförde att önskan om att tvätta bort 
den nyckfulle med desinfektionssprit växte sig allt starkare. Jag ville göra det tills 
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kroppen blev alldeles torr, papperstunn och skör, men efteråt härdad och starkare 
än tidigare. Jag gjorde det i mitt sinne gång på gång, tills jag tröttnade på 
desinfektions-uppbrottsleken och förpassade den nyckfulle för gott.   
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XV - Att överleva en kall vinter. En förklaring och ett förlåt  

Något skavde alltjämt. Det var skönt att den nyckfulle äntligen blivit förpassad ur 
mitt liv, men livet kändes ändå tomt. Jag famlade i meningslösheten utan att veta 
vart jag skulle eller vart jag ville, mer än bort till något ospecifikt någonstans. Jag 
tog endast en dag i taget, uthärdade det i förhoppning om att något någon gång 
skulle bli bättre.  

Jag kände ingen tillförsikt alls, bara vilsenhet. Jag tog en dag i sänder och härdade 
ut. Allt kändes så kallt och rått hela tiden. Det enda jag i princip orkade den vintern 
var att iaktta, betrakta och dokumentera det skeva, det störda, livet, allt som skavde, 
såren och risporna. Jag undersökte skrymslen, vrår och själsliga sår. Jag hoppade 
bort, kastade allt för en inre exil, för att finna ett ”jag”, var det nu ens är, förtvinat 
och svagt, någonstans, någonstans långt bort inom mig. Jag inspekterade allt som 
klämde och skavde i sin skitighet, blev skrämd och förtvivlad över navelskådandet, 
av att sätta mig själv i universums center. Det var ett under att studierna gick i alla 
fall hyfsat, trots att varje stavelse jag nedskrev och rad jag läste kändes så tung att 
bära.  

Jag funderade över livets mening och existens och skrev:  

”Säg mig, vad har livet för mening när allt är hopplöst tomt och värkande år ut och 
år in, nuförtiden värre än vanligt, när en krasst vid nyår konstaterar att det här 
troligtvis kommer bli ännu ett skitår? Vad gör jag ens här? Varför lever jag och för 
vad? För plågan? Knappast. För förhoppningen om att något någonsin ska bli 
bättre? Troligtvis av ren envishet, av viljan att aldrig bli besegrad och resignera. 
Eller är det rent önsketänkande för att ens orka leva? Vad väntar jag på att få 
uppfyllt? När, vart, hur visar det sig? Hur länge kommer jag orka ha det så här? 
Vem segnar först, jag eller skitlivet?” 

Hemma, vad det nu ens är för något, kunde jag inte känna mig, även om det fanns 
en del kursare som var trevliga att tala med. Särskilt Anna. Inga av de förändringar 
jag hade försökt mig på, hade fått mig mer tillfreds eller lyckligare sedan jag 
förpassat den nyckfulle. Jag hade fortfarande en önskan om att rota mig på en plats 
för att sedan stanna där, men hade aldrig förmått hitta den, eller snarare kanske låtit 
mig själv hitta den för att rota mig, då jag hela tiden varit upptagen med att jag 
måste bort, bort, bort.  Jag visste inte var jag skulle kunna höra hemma, jag litade 
inte på folk och jag visste inte heller vart jag skulle. Jag hade gått vilse i en värld 
som inte var min, som aldrig varit det, som kanske aldrig skulle bli det, en värld 
som jag knappt visste hur jag skulle navigera i.  

Jag kom till insikt om att nya sammanhang inte nödvändigtvis leder till något 
bättre. Det var naivt av mig att ens ha tänkt tanken, då mina problem låg betydligt 
djupare än platsen jag råkade befinna mig på för tillfället. Inte minst tydde det på 
en rent ut sagt förjävligt dålig självinsikt. Gräset är inte nödvändigtvis grönare på 
andra sidan. Det är tomma ord, en klyscha som blivit nästintill sann i desperata 
lägen, så även för mig.  
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Om jag åtminstone hade haft mina specialintressen kvar att ty sig till hade det 
åtminstone varit hanterbart. Men jag var alltför trött för att ens kunna läsa, tänka 
eller se klart. Allt var blott ett töcken av kyla.  

Det enda jag visste var att jag borde ge en förklaring och en ursäkt för mitt beteende 
ett drygt år tidigare, för den kvällen jag stormade ut och aldrig mer kom tillbaka. 
Inte minst borde jag göra det för att förhoppningsvis kunna känna mig mer tillfreds 
när det väl var gjort.  

Jag ville inte att de skulle tro att jag ogillar dem på något vis och därför borde jag 
kontakta åtminstone en av dem och ordet skulle spridas. Jag visste att det var sent 
påkommet, men jag hade inte orkat eller vågat konfrontera mig själv med vad som 
skett. Jag valde den jag kände var mest pålitlig och hoppades att budskapet 
förmodligen skulle spridas vidare. Jag skrev:  

”Hej! Det här mejlet kanske rent av kommer hamna direkt i övrigt-mappen som är 
osynlig och du inte kommer se det här förrän långt senare av en ren slump, men jag 
vill förklara och ursäkta det som hände för ett år sedan. Livet var för övermäktigt 
och hade varit en lång tid och den kvällen råkade det brista. Tyvärr gick det ut över 
er, fast det inte hade med er att göra alls. Jag har inget emot någon av er, och jag vill 
att ni ska veta det. Jag har bara inte orkat och vågat yppa något förrän nu.” 

Jag hoppades på ett avslut, men har ännu inte fått något svar. Kanske hamnade det 
i övrigt-mappen som jag trodde det skulle göra, kanske valde hon inte att svara. Jag 
gjorde ett försök och det fick duga.  

 

*** 

Den stora att-göra-listan växte sig allt större, även kallade den minimalistiska 
uppfordrande poesin. Kontrollera, disciplinera mig själv och kaoset. Den påminde 
mig om otillräckligheten. Den listade hur det på bästa vis skulle botas och åtgärdas. 
Imorgon skulle jaget vara annorlunda, bättre, mer normal och anpassad. Jag skulle 
se folk i ögonen, var glad, inte bitter, tala entusiastiskt, trots att den varit förtvinad 
och torr sedan länge, om den ens levde. Jag skulle inte bry mig om att ångestens 
existens. Jag skulle ingå i ett anpassningens och fejkandets skådespel.  

Senare den vintern läste jag Sara Ahmed, om att vara en glädjedödare, om att 
ifrågasätta grunderna för lycka, den som är uppbyggd på att vända bort blicken från 
allt som skaver, allt som gör ont, som kräver reflektion och handling. Lycka är inte 
synonymt med att stänga av, att bli till en rationell effektiv robot. Att vara villig att 
gå emot den sociala ordningen som skyddas som en moralisk ordning, även kallad 
lyckoordning, är att vara villig att ifrågasätta lyckan, även om olyckligheten inte är 
var sig syfte eller mål, eller har något egenvärde i sig.  

Jag insåg att jag inte ville vara ett jagat stressat djur som ständigt måste leverera, 
producera, vara på topp, bedömas och vara ständigt aktiv. Jag ville inte se tillbaka 
på mitt liv och inse att jag gjort allt jag skulle för att vara ”duktig” i ett destruktivt 
skitsystem som jag ändå hatade. Vad var det ens för mening med det?  Jag ville inte 
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längre gå med på att livet reduceras till mätande av produktivitet. Jag ville inte följa 
med den fördummande strömmen, även om det är den lättare utvägen att låtsas att 
allt är okej, att fortsätta tro att det är mitt eget fel för att jag inte är disciplinerad nog.  

Samtidigt tröt tålamodet. Om det inte blir bättre snart skulle jag checka ut för gott. 
Jag skulle säga adjö, (o)tack och hejdå, för att jag inte längre orkade det betungande 
sisyfosarbetet. Kämparviljan tröt och förtvinade. Mjölksyran i sinnet fick dem båda 
att nästan drunkna. Jag skulle kanske släppa taget, falla, försvinna, vittra och tyna 
bort, till slut besegrad, med de sista orden: ”It takes a fool to remain sane”. Det var 
min skräckvision.  

På något vis fortsatte jag i alla fall. Härdade ut, för jag ville ha något annat än 
tragiska alternativ, att till slut leva obesegrad av betungande känslor. Jag skrev den 
vintern:  

”Jag vill in dö, jag vill bara inte ständigt leverera.”  
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XVI - Kärlek som drivkraft, om än som undermåligt bränsle  

Jag avfärdade visserligen kärleken i hårda ordalag tidigare, men så hamnade jag 
där jag inte ville hamna i alla fall, eftersom jag så gärna ville hitta någon att ty mig 
till, någon att älska och känna mig trygg med. Kärleken, eller snarare jakten på den, 
var en drivkraft, men ett undermåligt bränsle för min existens, som jag så gärna 
ville fylla med någon sorts mening.  

Inledande kärleksbetygelser, inledande flörtar och charmigt uppvaktande sätt går 
det att leva länge på, i synnerhet om man är en så svältfödd person som jag var där 
och då.  Minnena av det blev det viktigaste, det blev nästan själva livsbränslet ett 
tag, om än näringsfattigt. Relationen skavde från början, men jag vägrade inse det. 
Jag ömsom lurade mig själv att jag bara var nojig och kom på alltsammans, ömsom 
intalade mig att om jag bara härdade ut så skulle det bli bättre. 

Han, Niklas, talade nedlåtande och förmanade och han började med det ganska 
tidigt i relationen. Han var enligt eget tycke alltid ofelbar, andra, och i synnerhet 
jag, var fel och hade fel. Han visste alltid bäst och skulle rätta allt och alla. Man 
skulle ha en tydlig analys, alla svar. Inget annat dög. Dessutom skulle allt gå i 
enlighet med hans linje och åsikter, men samtidigt var det viktigt att ”tänka fritt” 
tyckte han, vilket i sig är en självmotsägelse som han inte insåg.  

Jag borde vara någon annan, en bättre person, mer spontan, utåtriktad, livfull, bättre 
på sex, bättre på att hångla. Jag borde inte samla på tekannor för det är 
materialistiskt och onödigt, min nya väska likaså. Min vinterjacka var tantig. Att 
jag börjat gå i terapi såg han som något fruktansvärt hemskt, eftersom psykiatrin är 
en förtryckarinstitution och aldrig någon livräddare. Punkt slut. Jag var dum och 
icke-radikal som inte förmådde att inse det. Blott en brist var jag, i hela min 
uppenbarelse. Han helt fullkomlig.  

Ibland försökte jag gå i svaromål och skriva politiskt, men vad jag än skrev om – 
frihet, den fria konstens vara eller icke-vara, min önskan om att fly in i skogen och 
bosätta mig där för att undgå samhället – möttes jag av ointresserad tystnad, ett 
icke-utbyte. Hans röst var den enda som skulle höras, rent av dyrkas som förträfflig 
då han enligt sitt eget tycke alltid hade rätt. Han var inte intresserad av att höra 
någon annan, i synnerhet inte att lyssna på mig, även när jag blottade mina innersta 
önskningar och behov.  

Han kallade sig feminist, egalitär och anarkist, fast det stod i bjärt kontrast till det 
han gjorde och sade. Simone de Beauvoir såg han som en ryslig tänkare och filosof, 
han kan rent av tänka bättre än henne, hon som är så medioker. Han hade röstat på 
Sverigedemokraterna och skämdes inte ett dugg över det. Han skämdes inte över 
att han högt på bussen kunde säga saker som att tjingtjong-folket borde åka hem 
och att svart kvinnor per definition är oattraktiva och därmed inte liggbara. Inte 
heller skämdes han det minsta över att halvhögt kommentera andra människors 
vikt i negativa ordalag. När jag sade att han hade dålig människosyn och att han 
borde skämmas som vill såra andra människor på det sättet, blev han stött, kränkt 
och slutade tala med mig.  
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Någon ömsesidighet fanns inte, allt skulle ske på hans villkor, men han var 
åtminstone inte nyckfull. Jag visste vad jag fick och det fanns en viss trygghet i det. 
Att bli fördömd och förmanad var jag sedan länge van vid, både från mig själv och 
andra, och jag brydde mig därför inte särskilt mycket om det, även om jag på sätt 
och viss visste att det var skevt och att vår relation var långt ifrån både jämlik och 
ömsesidig.  

Niklas var snarare väldigt förutsägbar med vissa saker, som ibland var desto 
svårare att smälta, åtminstone i vissa stunder. Han kunde ogenerat hala fram sin 
kuk för att jag skulle suga av den ”förträffliga”. Jag gjorde det så gärna eftersom 
det fick min kropp att spritta till, när den alltid annars brukade vara stum och tyst, 
som om den var tom och fylld med ingenting alls. Det var emellertid den enda 
”dominanslek” jag på sätt och vis gillade, eller åtminstone accepterade. I 
ärlighetens namn brydde jag mig inte så mycket, bara jag kunde känna något som 
påminde om liv inom mig.  

Andra händelser var däremot svårare att smälta. En gång övertalade han mig att vi 
skulle filma när vi hade sex. Jag tänkte att det var värt att prova, men ångrade mig 
av en anledning jag inte riktigt minns, mer än att det kändes helt fel. Att jag sade att 
jag inte ville längre accepterade han dock inte. Han undrade argt varför jag 
samtyckt från början om jag inte längre ville, precis som om det vore omöjligt att 
ångra sig. Har man väl börjat måste man vara med till slutet, resonerade han. Sedan 
ägnade han flera minuter åt att övertala mig att bli filmad tillsammans med honom, 
vilket jag gick med på, eftersom han fick mig att tro att jag överreagerat över något 
som egentligen inte var så farligt. De andra gångerna brydde jag mig inte längre. 
Kroppen och mitt sinne var så tyst, stumt och så fylld med inget att jag lät det ske. 
Han frågade aldrig om jag tyckte om det. Han bara tog.  

Ofta den våren blev jag bortvald i förmån för coachsurfare. Allt oftare hörde han 
inte av sig på dagar. Jag försökte av ren stolthet försöka förmå sig till att vara en 
rationell och självständig människa, att bestämma mig för att inte höra av mig 
heller eftersom han var tyst. Jag försökte tänka logiskt och balanserat: Han har nog 
mycket att göra och jag måste vara en självständig, oberoende och autonom 
människa som är följsam och inte ställer för mycket krav. I själva verket arbetade 
han inte alls, allt i enlighet med sina ”anarkistiska värderingar” och ägnade hela 
dagarna till att spela dataspel och chatta, vilket jag ju visste, men jag lurade mig 
själv så gärna.  

Vi vet vad vi har varandra så vi behöver inte ideligen ha kontakt med varandra, 
tänkte jag. Pressa inte, kväv inte, var omtänksam, tillmötesgående och förstående.  
Lyssna in hans behov och tempo. Jag måste vara en vettig och normal människa.  

Jag raderade mig själv i förmån för honom. Allt kretsade kring honom, av den 
anledningen att jag ansåg att jag inte vore något utan honom, bara tom. Vi skulle 
vara en helhet, ihop, och då skulle jag (förhoppningsvis) må bättre snart.  

Jag fick inga svar, bara tystnad medan dagarna gick. Allt som skedde var en 
notering av tystnaden, allt annat var som paralyserat och på paus. Jag tog ingen 
plats, bad inte om någonting alls. Jag krävde ingen räddning från mitt tillstånd, då 
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han betydde allt för mycket för mig. Jag krävde ingenting alls och han gav inte ens 
en gnutta till mig. Han tog, han utsög.  

När vi väl träffades igen, några veckor senare, gjorde han allt för att distansera sig 
ännu mer. Han nämnde att han har svårt att bli kär och komma någon nära och att 
jag borde ha lätt att hitta någon annan. Men något regelrätt slut blev det inte. Han 
hoppades nog att jag skulle ge upp.  

Innan jag gick min väg sade han smått besvärad i förbigående att han följer med in 
till staden igen eftersom han ska träffa en annan. Vem fick jag inte veta. Först 
trodde jag att jag var nojig som misstolkat honom. Några dagar senare när jag 
återigen går in på den sajt som träffades på, upptäckte jag att han också är inloggad 
i jakt på någon annan. Det stack till i mig en kort stund, men ju mer tiden förflöt ju 
mer lättad kände jag mig för att ha kommit undan.  

Jag lät det hela rinna ut i sanden eftersom, det var vad vi både ville. Ju mer jag tänkte 
tillbaka på de fyra månader vi hade tillsammans, ju säkrare blev jag att jag inte ville 
ha den typen av relation igen. Det måste finnas något bättre än det som varit med 
honom och innan dess.  
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XVII - Ett räddande polyfika och att komma segrande ur striden om monogamins 
vara eller icke-vara 

Medan relationen med den så kallade ”anarkistiska egalitära feministen” höll på 
och rinner ut i sanden påbörjade jag en relation med en annan och jag skämdes inte 
ett dugg för det, dels för att jag hade på känn att han gjorde detsamma, dels för att 
jag inte längre respekterade honom som medmänniska och således inte heller 
brydde mig om jag sårade hans känslor, vilket jag började betvivla att han ens hade, 
så kall som han kunde vara.  

Missödena med de tidigare kärlekarna fick mig att på allvar ta steget och prova på 
att bli polyamorös. Jag har egentligen aldrig förstått vitsen med monogami, att två 
person ska hålla ihop, vara ett med varandra och kanske även varandras allt. Där 
och då hade jag definitivt fått nog av monogamin och beslöt mig för att gå vidare. 
Monogamin hade alltför länge varit ett tomt trygghetsmantra för att fylla mitt liv 
med någon sorts mening och trygghet, som visade sig vara obefintlig, för att jag 
inte på allvar kunde se några alternativ och vågade ta steget mot något annat. För 
mig symboliserade det ensamhet, otrygghet, svek, (själv)destruktivitet, icke-
ömsesidigt beroende, utradering av det egna jaget, rent av smutsighet i ett fejkat 
skimmer som skulle vara romantiskt. Jag vet att det gör de flesta upprörda, men jag 
står i stora delar fortfarande för den analysen, analysen av min egen berättelse.  

Det var en regnig ruskig vardagskväll i slutet av mars som jag träffade honom, 
Alfred, en av dem som jag så länge sökt efter. Jag träffade honom på ett polyfika. 
Vi råkade hamna i samma soffa. Efter en stund lade han försynt och försiktigt ett 
finger på mitt lår och ytterligare en stund senare gav han mig några paprikabitar. 
Vi talade inte så värst mycket med varandra den kvällen, bara ett par ord, vad vi 
hette. Vi gick samtidigt från polyfikat och väl ute beslöt vi oss för att träffa varandra 
igen, vilket vi också gjorde. Vi har varit ihop sedan dess.   

Vi sågs mycket och ofta den våren, och jag kände mig för första gången på länge 
lycklig och relativt tillfreds med livet. För första gången på drygt ett och ett halvt 
år kände jag att något vände upp i mitt liv. Vår första tid var bra, förutom det faktum 
att en av hans andra partner, Lisa, inte fullt ut accepterade arrangemanget trots att 
hon visste om hur det låg till och dessutom samtyckt till det. Det fick mig att till slut 
skriva att jag inte hade lust att träffas. Kanske skulle det innebära slutet för oss, men 
det fick bära eller brista. Problem och konflikter hade jag redan haft för mycket av.  

Jag kunde inte tåla att tecknen över att jag varit hos Alfred skulle gömmas undan, 
att han av ren snällhet mot Lisa, skyddat henne från realiteter som hon ändå 
samtyckt till, att hon inte helt och fullt bara kan bli hans, att hon inte kommer få 
något ägar-monopol. Trots det skulle hon bete sig som en martyr. Utmanövrera för 
att vinna hans gunst.  

Jag tänkte inte känna någon skam, jag tänkte fortsätta finnas till i Alfred liv om han 
ville ha mig där. Jag föraktade henne för att hon försökte få mig att känna skam för 
något jag inte är skyldig till, för att hon vill att jag inte ska få finnas hos honom. 
Samtycker man så samtycker man, resonerade jag, ändrar man sig och tycker det 
känns obekvämt så bör man resa på sig och backa ur. Hon får allt ha lite mer 
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självbevarelsedrift, sluta vara våp som vill kontrollera, begränsa och vara den enda, 
enda ”stora kärleken” bara för att hon känner sig ensam. Hon är trots allt inte den 
enda med behov.  

Där och då fanns minsann inte någon systerlighet, ingen förståelse, då hon försökte 
rycka undan det enda som där och då betydde något för mig.  

Därför skrev jag även följande till Alfred:  

”Jag vill inte vara del av något melodrama, förlora en massa tid och ork. Du får 
bestämma vad du ska göra.”  

Till slut vann jag striden, när inte heller Alfred längre mäktade med melodramat, 
all förspilld tid och ork. Det som tydligen fick det att ta slut vara att hon hade undrat 
varför han var med en sådan som mig, som så tydligt ser ”störd ut”, som en autist. 
Ingen systerlighet där heller, bara ett diss för att sticka till. Men jag segrade, jag, 
den udda.  

Jag kan dela mina partners med andra i systerlig sämja, bara de inte är sådana som 
vill kontrollera, äga, begränsa, utmanövrera andra för att de vill vara den ”enda 
stora kärleken”. Det tål jag bara inte.  

Det är hitintills, så här två år senare, den enda stora polyrelaterade konflikt jag haft. 
Övergången till polyamorösitet har varit en av mina livs bästa beslut. Utan att 
överdriva symboliserar den för mig ömsesidig respekt, trygghet, gemenskap och 
kärlek som den borde vara, monogamin dess absoluta motsats. Jag kommer 
(troligtvis) inte vända tillbaka.  
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XVIII - Ännu en uppbrottsflytt  

När studierna var över flyttade jag tillbaka till mina ursprungliga hemtrakter igen. 
Jag fick snabbt ett arbete och hade turen att få en förstahandslägenhet, visserligen 
med en längre pendlingstur till arbetet, men jag var ändå lyckligt lottad som slapp 
det nästintill oundvikliga ödet av att flytta runt.  

Väl där nere inledde jag två relationer till, med Marcus och Martin, medan 
relationen till Alfred omvandlas till en med distans. Jag var glad för de andra 
relationerna, att vi trivdes bra med varandra, att jag äntligen funnit två till att ty mig 
till och känna mig trygg med. Men det finns alltjämt det som skavde.  

Hektiskt, allt gick i ett. Stora högar väntade, skulle gås igenom och struktureras 
upp. Jag åkte fram och tillbaka till arbetet, på helgerna och en och annan vardag till 
mina sötnosar. Allt rullade på i ren rutin och snart var ytterligare en dag, en vecka, 
en månad förfluten. Jag hann knappt ens tänka efter och känslorna rann så lätt över, 
inför allt det nya, högarna på arbetet och inför de överväldigande känslorna av att 
plötsligt ha tre bra partners.  

Ena stunden var jag glad och sprudlande, på ett sätt som jag inte varit på mycket 
länge, i andra stunden hade jag plötsligt exploderat av otålighet inom mig, för att 
allt kändes så övermäktigt, inget tycktes gå framåt och att jag tillsynes stampade 
runt i samma gamla hela tiden. Fast egentligen var inte det helt sant, jag hade ju 
börjat må allt bättre.  

Jag frågade mig: Hur ska jag kunna göra något utan att känna mig rädd för att 
plötsligt explodera? När ska jag med glädje istället för av pliktkänslor kunna skapa 
något?  

Allt jag egentligen ville göra var att ligga sked med någon av älsklingarna och 
snusa i timmar på en nacke som doftar sött av vanilj. Jag ville kyssas och glömma 
allt annat runt omkring. Jag hoppades på någon sorts harmoni. Jag ville bort som så 
många gånger förr – men till vart? 

Men inget hade känts bättre. Varför kunde jag inte nöja mig med att allt trots allt 
var stabilare än någonsin och att livet för en gångs skull inte var kaos? Varför kunde 
jag inte bara vara nöjd under omständigheterna?  

  

**** 

Tystad. Allt är tystnad på jobbet. Inget ska sägas som kan besvära, som att arkiv 
inte längre ska få finnas, än mindre sorteringsytor och arkivvagnar för tunga 
bördor. Vi ska bara tyst invänta vad andra säger och beslutar om vårt arbete, inte 
yppa ett ord om saken, knyta näven i fickorna och gnälla om det endast på rasterna 
och APT. Resignera. 
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Mitt hjärta pumpade argt. Att inte få göra min röst hörd och peka på de problem jag 
stod inför retade mig. Att ha mycket litet och snart ännu mindre. Men här blir jag 
troligtvis inte kvar så länge, tänkte jag.  

 Jag vankade hit än dit, samma väg som igår, förrgår, förra veckan.  Dag efter dag 
samma lunk. Jag var lika tom, men samtidigt smått irriterad som alltid, men 
försökte förbättra mig. Sova ut. Slappna av. Ta långa promenader. Springa. Allt 
kändes ändå tomt, värdelöst och ensligt.  

Om jag bara kunde få känna något. Istället flöt tid och dagar framåt oansenligt och 
förutsägbart. Jag förnam inga dofter, inga distinktioner, nyanser eller färger, bara 
färglös förutsägbar likgiltighet.  Allt var neutralt och likgiltigt. Jag fanns där, 
andades, existerade och gjorde det jag skulle, men inte mycket mer än så. Jag bara 
var. Inte heller small det med uppbrott den artonde oktober som det gjort 
föregående två åren heller. Jag är för upptagen med att bara vara och glida framåt.   

Jag undrade: Och vad lever jag ens för egentligen? För att komma ”till skott”? ”Till 
skott” med vad egentligen?  

Vid varje dags slut konstaterade jag torrt: ”Imorgon är en annan dag.” 

Ibland kändes allt ändå acceptabelt. Det gick framåt förutsägbart, men stabilt. Jag 
var visserligen uttråkad och visste inte riktigt vad jag ville, bara att allt borde vara 
annorlunda, men var ändå ytterst glad över mina sötnosar.  

Jag ville inte ta på mig för mycket, så till den grad att jag skulle begravas under alla 
krav jag satt upp för mig själv. Det var därför jag inte började med något intresse, 
det skulle riskera att bli en plikt och ett ok som skulle kunna döda det lilla intresse 
och ork jag ändå lyckats uppbåda. Fast samtidigt ansåg jag att jag inte kunde hasa 
mig fram och inte göra annat än plikterna på jobbet och träffa älsklingarna, hur 
länge som helst. Det om något såg jag nästintill som ett icke-liv.  

Jag var tvungen att hitta någon sorts balans. Hur skulle jag hitta jag den? Hur skulle 
jag förändra jag mina tankar? Låg allt verkligen hos mig, i ett samhälle där det hela 
tiden är viktigt att leverera och prestera?  
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XIX - Påhälsning i september  

Jag blickade inåt och grubblade som vanligt, funderade över de egna känslorna och 
de dilemman de satt mig i. Jag ville inte att allt i mitt liv ska låta som billiga 
undanflykter. Jag ville inte centrera allt kring mina egna känslor, det vore bara 
egoistiskt. Fast att var tyst och aldrig säga något om mina tillkortakommanden, i 
relationerna med andra skulle tolkas som nonchalant, som om jag vore helt 
likgiltigt inför allt och alla. Och det stämde ju inte alls. Där och då visste jag inte 
vad som var värst: att egoistiskt och självcentrerat krets kring sina egna känslor 
eller att tyst och undflyende, tolkat nonchalant, inte säga något alls. Samtidigt 
invände jag för mig själv: så fort jag blir (be)dömd utan att någon är intresserad av 
vad jag har att säga minskar min benägenhet att säga något alls. Vad spelar det då 
för roll? Det enda jag visste var att jag inte orkade älta mina självhatiska mantran 
en gång till.  

Småilsk, butter, bitterfitta. Jag såg de värsta av scenarier, tolkade tecken som 
kanske inte ens fanns. Tystnaden från en älskling tolkade jag som att det var över, 
att han inte längre var intresseras, att jag gjort något fel som jag inte insett. Att det 
fanns rimligare förklaringar, så som att älsklingen i fråga är trött och sjuk, som 
dessutom senare visade sig vara sann, insåg jag inte.  

Jag försökte förleda tankarna till annat. Det funkade sådär. Målningarna jag 
försökte mig på blev slarviga och yviga, inte alls så prydliga som jag tänkt mig, 
eftersom jag inte förmådde att ta det lugnt och tänka efter. Jag försökte skriva, men 
visste inte om vad, mer än om tråkiga förutsägbara skildringar av mitt mående.  

Rastlöst kollade jag mobilen gång på gång, men ännu inget svar från honom, bara 
håglös väntan och sörjande av mina maniska perioder, då jag faktiskt fick något 
gjort och kände mig stolt över det jag åstadkom mellan varven. Det må ha varit ett 
skakigt kaos, men på sätt och vis bättre än håglöst lunkande i tron om att det är 
balans. Jag ville känna eufori och morrade småilsket över att det inte längre var som 
förr.  

Men ett meddelande från det förflutna får mig att bryta upp från mina 
självcentrerade grubblerier.  

”Varför har du inte hört av dig? Varför har du varit så tyst? Varför försvann du?! 
Svara!”  

Det hade gått över två och ett halvt år sedan vi hälsade på varandra. En 
avståndstagande tystnad, ömsesidig eller ej, steg då emellan oss. Och så plötsligt 
får jag dessa ord, från Mina, en av dem som jag en gång i tiden hade planer på att 
uttrycka min kärlek till, hur mycket hon betydde för mig. Men det var innan jag 
schabblade bort allt. Det var innan jag flydde min kos, in i det jag kallat för min inre 
exil, när livets kaosartade omständigheter blev för tunga att bära.  

Tiden gick, jag kände skam över att inte kunna ta mig för att vare sig förklara eller 
ta den allra minsta kontakt. Jag andades, jag gick med släpande steg, men levde 
knapp(as)t. Ju längre tiden gick ju mer oöverstigligt blev hindren och allt kändes 
allt mer passé. Över, borta, förgånget. Jag intalade mig att allt skulle bli bättre bara 
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jag gjorde slut med allt och börjar på något nytt. Och ändå såg jag vare sig fel eller 
skuld hos endast henne, eller de andra, för att jag drog mig undan. Konflikten var 
kanske ändå vid eftertanke liten och trivial, men jag tog den som en förevändning 
för att fly min kos. När Mina och jag väl råkade på varandra på en gemensam väns 
fest blev mötet stelt avvaktande, eller nästan fientligt avståndstagande. Jag beslöt 
mig för att glömma allt. Det gjorde jag också nästan, fram tills när meddelandet 
trillade in.  

Hur skulle jag förklara det? Skulle hon och de andra ens komma att förstå? Eller 
skulle det bara låta som en patetiskt snyftande ursäkt? Patetiska lipsill, jag, skrev 
inget tillbaka dels på grund av den farhågan, dels på grund av att jag inte visste vad 
jag ville ha sagt.  

Ibland blickade jag allt tillbaka, undrande om allt flöt på som förut, även utan mig. 
De står väl där ännu, antar jag, i de uraktivistiska rummen som de ärkeaktivister de 
alla är. I alla fall i ett av dem, men inte helt och hållet samma, då jag fått veta på 
omvägar att de skapats vissa splittringar efter att jag störtade ut en artonde oktober. 
Vissa ska överhuvudtaget inte längre talar med varandra. De diskuteras nog trots 
det politik hetsigt och upprört, samtidigt som skratt över samhällets förbannade 
absurditeter inflikas då och då, över en kopp te och vegansk nötfri fika, som alltid 
förskrivs för medvetenhet och inkludering.  

Jag undrade då: Är ni sams nu, eller bråkar ni fortfarande över vem som sagt och 
gjort vad, vem som inte sagt och gjort vad? Vem som är en svikare? Jag? Är jag 
glömd? Är jag (för)dömd? Letar ni efter mig? Eller är gårdagen död och begraven, 
som den även är för mig? Är allt passé nu? Varför måste jag alltid få det till att 
handla om mig?  

Jag har blickat tillbaka, undrat och förbannat mig för min självcentrism, mina 
dumhet. Många gånger.  
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XX - Namn bytt utan ånger   

Bytt namn, bytt utan ånger. Fort gick det och på ren ingivelse i stunden, när jag väl 
fattade beslutet som jag så länge grunnat på. Att ta beslutet om att ändra namn, att 
hitta ett namn som speglar det nya jaget jag ville skapa, var en process. Jag hade 
länge känt att det skavt, att det borde vara annorlunda, men inte mer. Jag letade 
namn som skulle kunna passa. Jag valde ut, viskade länge och väl till mig själv, tills 
jag fann det: Sigyn.  

Jag hade kommit till den punkt när jag inte längre ville ha mitt gamla namn längre. 
För min familj och släkt må det symbolisera något fint, som åminnelse över 
kvinnor på båda sidor om släkten som hetat detsamma, men för mig hade det blivit 
det absolut motsatta. Jag valde ett helt annat, ett namn som sticker ut, i en kanske 
något naiv förhoppning om att bli fri från mitt förflutna, allt däri som tyngt mig 
genom åren. Kanske skulle det fungera, kanske inte. Åtminstone är det värt ett 
försök, resonerade jag.  

Mitt gamla namn hade blivit för intimt förknippat med ”hon som aldrig kommer 
bli något” om hon inte skärper sig, den obegriplig, den för tysta och (fientligt) 
distanserade. Hon som var ”freaket”, ”tönten”, ”satanisten” och ”häxan i källaren”.  

Det är inte epiteten och mitt sätt som jag skämts mest för, som gjort mest, ont utan 
situationen runt omkring, avhumaniseringen och disciplineringen till en normal 
individ som skulle bli som alla andra.  

Jag orkade inte längre med vem jag tycktes mig ha blivit. En håglöst famlande 
människa som blivit oförmögen att känna andra känslor än tomhet, sorg, ensamhet, 
förtvivlan och ilska, men inte någon större glädje eller lycka (vad det ens är för 
något).  

Livsleda. Jag hade knappt vetat var andra stod och allra minst vad jag själv stod. 
Snörpt, surmunt, skrikandes avgrundsvrål, trots att min mun inte rörde sig en 
ynkandes millimeter. Inga ord för något hade jag. Så var det mycket länge. Jag hade 
känt ensamheten, känslan av att allt rämnade för att jag inte längre hade något, vare 
sig riktig gemenskap eller kärlek.  

Jag ville börja om på nytt, på ett mindre destruktivt vis. Är det då så konstigt att jag 
gjorde slut med mitt namn? 
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XXI - Mellantid (den där våren) 

Orange, ömsom ljusrosa ljus omsluter mig när tåget dunkar rytmiskt fram. Det är 
solig, kylig vår och dagen snart till ända och jag är på väg hem till min mor. 
Huvudet dunkar av trötta överväldigande känslor. Slår mig. Jag grubblar 
osammanhängande i takt med tågets dunk. Jag tänker sentimentalt att världen trots 
allt är vacker, att jag trots allt som skett vill vara kvar i den, men inte vet om jag 
någonsin kommer bli fri från alla minnen, allt som präglat mig och påverkat mig 
negativt. Kommer jag någonsin kunna se det som konstaterande skeenden i mitt liv 
utan att det gör riktigt ont?  

Jag vill summera, skriva av mig, men är rädd för patetiskt gnäll och svaghet. Men 
jag känner samtidigt att jag måste får rasa ut, och det skonsammaste och bästa sättet 
att göra det på är i textform. Kanske publicerar jag mina erfarenheter som ett 
manifest ett tag, eller som ett vittnesmål för andra att en dag kunna ta del av. Hur 
som vet jag att jag måste få rasa ut för att kunna komma vidare.  

Jag är övertygad om att det är viktigt att utmana samtida föreställningar om att vara 
en ständigt stark positivt tänkande individ som tror att allt löser sig med grit, jävla 
anamma, duktighet, genom att man lägger manken till. Alternativt skildras en sjuk 
stackare som lyckats få rätsida på livet och återigen förvandlats till en positivt 
tänkande individ som omedvetet tycker det viktigaste med livet är att prestera, 
leverera och ständigt vara duktig.  Jag hatar att de inte förmår att inse att det finns 
mer här i livet än det.  

 

****  

Islossning. Allt släpper gradvis. Jag försöker att lära mig att inte enbart leva genom 
mina partners för att må bra, vara tillfreds och lugn(are). Jag måste kunna finnas till, 
andas, utan deras bekräftelse. Annars är jag rädd att reduceras till det monster som 
slukar andra för att kunna må någorlunda bra. Egocentrisk. Bara mitt mående, mina 
känslor som gäller. Tillfredsställ mig nu och för alltid. Det är en börda jag inte 
borde ge någon av dem. Jag hoppas att ingen förnimmer det jag tänker, det jag 
aldrig får yppa av rädsla för att förlora. Jag ber för att det inte ska märkas alls. De 
är tysta, varken hör eller ser något. Jag pustar ut. Oron släpper i takt med att vi 
gradvis växer ihop.  

Jag kommer gradvis igång med skapandet igen, det som jag så länge lagt och väntat 
på hög. I mitt rum, min bubbla förnimmer och dokumenterar jag känslor och tankar. 
Läser, skriver, målar. Förlorar mig i musiken. Tänker mig inte för. Bara gör, allt det 
som för stunden faller mig in. Grannen ovanför studsar över golvet och jag undrar 
när hen ska hålla tyst. Hen verkar så hyperaktiv, mitt i den mörkaste midnattsstund, 
när jag stilla ber att få sova, som så många nätter tidigare. Jag kallar hen ”elefanten 
ovanför, på våning fem.” 

Tankarna flödar osammanhängande som vanligt. Nonsens, ren anarki. Jag orkar 
inte bry mig om vare sig gränser eller regler. Tänker att jag vill distansera mig. 
Varför inte skapa ett eget universum då mycket annat får mig att känna förtvivlan, 
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ilska eller hat? Varför påtvinga mig det jag alltid gjort, tyckt om att göra, för att jag 
känner att det är min plikt att vara densamma som jag alltid varit?  

Jag vill känna hänförelsen, bejaka den. När helst jag kan. Bort med allt annat.  

Jag tänker: Jag vill. Jag kan. Jag vågar. Jag orkar.  

Vill och måste vidare, bort, bort, bort. Tankarna försvinner i ett tungt huvud och jag 
somnar.  

Jag vaknar i mörkret och tänker: Jag är dömd på förhand. Innanmätet svindlar 
tungt. Och jag är redan förlorad.  

Pustar ut. Varvar ner, försöker. Försöker få ordning på tankarna som far igenom 
huvudet alldeles okontrollerat. Tankarna som virvlar runt, runt, runt, huller om 
buller. Allt jag försöker ta mig för blir till dutt, dutt, dutt, än här än där. Än sen då.  

Jag vill sova, jag vill fundera över ritningar och möjliga (utstakade) vägar. Jag vill 
finna mening, vill finna ro. På något, över minsta lilla, hur obetydligt det än må 
vara. Jag vill inte vara den som inte tror på något, av rädsla för att förlora det allra 
minsta haffat, att inget betyder något eftersom allt kan förloras. 

Jag tar en dag i taget, varsamt och försiktigt. Andas ut och försöker tänka bort mina 
tungade klumpar, säger till mig själv att allt kommer att bli bra till slut. Jag är i 
någon sorts fredsprocess med mig själv. Orkar, orkar inte. Måste bygga mitt egna 
rum.  

Meningen med allt vet jag först när jag satt det på pränt och analyserat alla 
textfragment. Det har det funnits i mitt huvud så länge, visserligen osorterat och 
okoncist formulerat. Det som inte uttrycks i skrivna ord finns helt enkelt inte på 
riktigt. I mitt egenbyggda rum ska de till slut formuleras.  

Jag säger till mig själv: 

Skåda in i spegeln 
möt det märkliga och 
hemska inom dig  
 

Någon gång ska jag hamna rätt. Kanske är jag redan på väg. Bort, bort, bort ska bli 
till hit, hit, hit.  
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XXII - I slutpunkt står jag här   

Jag blickar ännu en gång tillbaka. Allt verkar så till synes lugnt och stabilt här och 
nu. Allt som varit är som en distanserad evighet sedan. Jag bara är. Allt oftare känns 
allt bara likgiltigt lugnt inför det förflutna, medan tiden lunkar på. Ibland önskar 
jag mig något mer, om än att jag ännu inte vet vad det är och vart jag kan finna det. 
Ännu har jag inte hittat mina nya sammanhang, men jag vet att jag inte längtar 
tillbaka på något vis, till den jag var, eller till den plats jag fastnat i, om än att jag 
delvis saknar det jag förlorat på vägen. Jag har dock insett att jag inte vill vara en 
nedrans tom robot, bygga fasader, nästan ständigt spela stark, logisk, konsekvent 
och balanserad, som vet vad jag vill, vart jag ska.  

Jag sneglar tillbaka på det förflutna. När jag läser mina gamla dagboksanteckningar 
bevittnar jag hur jag har gömt sig, raderat mig själv och min närvaro, gått i inre exil, 
blivit tidvis som Hulken, tänkandes på slutet som en befrielse samtidigt, som jag 
ändå intalade sig själv att allt var förhållandevis okej. Jag undrar hur jag kunnat 
genomleva det utan det stora missödet, att jag fortfarande står här med fötterna i 
den jordiska myllan, alltjämt ostadigt, trots allt.  

Jag har försökt lämna allt gammalt groll bakom sig, dumpa det, gömma undan det 
från medvetandet och gå vidare helt osentimentalt. Jag har levt alldeles för länge 
på självhat och självplågeri, som fått näring av alla huvudfilmer skildrandes mina 
värsta misslyckanden, på repeat om och om igen. Jag har velat bort, bort, bort från 
det jag betecknat som ett rent helvete. Jag har varit en levande paradox, som inte 
vill dö, men ändå inte leva – åtminstone inte där jag befann mig då och på de 
premisserna. Ensam, tom, har jag undrat om folk såg mig som paria eller om jag 
bara inbillade mig. Jag har distanserat jag mig från allt och alla på ett misantropiskt 
vis. Jag har släpat mig fram en dag i taget. Jag har tackat när en dag varit till ända 
för att sedan förbanna att ytterligare en skulle komma. Om och om igen, men 
förbannandet bleknade, förtvinade långsamt och försvann.   

Jag grunnar inte längre på frågan huruvida folk förstått att jag ville lämnas ifred 
eller om jag definitivt är paria i deras ögon. Allt känns förhållandevis acceptabelt 
som det är, gammalt groll och nojor passé. Allt känns förbi och förgånget, som en 
evighet om än kanske inte förlåtet. Jag vet inte om de förlåter mig, jag vet inte om 
jag förlåter dem. Än sen? Det känns som en evighet det skedde. Gammalt, begråtet 
och ältat så många gånger att det blivit urvattnat. Gårdagen är död och begraven. 
Vikit hädan och blivit till intet.  

Jag vet vad jag känt och tänkt, jag vet varför det blev som det blev. Jag orkar inte 
vara ledsen längre. Jag har kommit till den punkt då jag inte länger behöver sörja 
det som har hänt, då jag noggrant har gått igenom vad som hänt och varför.  

Jag bara är, flytandes någonstans mellan det gamla och det nya. Obeständigt, 
gränslöst, svävande i ett ljummet hålrum. För första gången på mycket länge ler 
jag. Allt kommer nog bli bra till slut.  

Adjö till allt som varit.   

 


