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BAKGRUND

Ibland säger personer till en att man ska gräva där man står. Okej sva-
rade jag personen som i det här fallet bara är en imaginär och bestämde 
mig för att mitt examensprojekt skulle handla om hur det är att vara 
inlagd på slutenvården. Jag hade ackumulerat berättelser från en tid 
från förr, när jag var sjuk och under en tid fick bo på en psykavdelning. 
Folk uppfattar nog mitt examensprojekt som väldigt personligt men det 
har aldrig varit min intention att berätta mitt livs historia. Jag är inte 
heller särskilt intresserad av att behandla ämnet ”psykisk ohälsa”. Det 
känns så klyschigt och jag irriterar mig ofta på vår tids sätt att tala om 
att må psykiskt dåligt. Det är diagnoser hit och dit. Ibland tror jag att 
fokus borde skifta från individ till samhälle när man ska försöka förstå 
varför folk mår dåligt. Till och med om man är frisk kan man tillskriva 
sig en pseudodiagnos för att förklara för sig själv varför man inte är den 
personen det känns som att man borde vara. Däremot är jag intresserad 
av hur saker upplevs på en specifik plats i en specifik tid. Psyket är en 
mytomspunnen plats. En plats i utkanten. 

Jag har hela tiden tänkt att jag vill göra ett utforskande examensarbete. 
Det började med att jag ville utforska trycktekniker och hitta vägar att 
jobba med grafik på ett sätt som passar mig. Jag gillar mest högtryck 
och screentryck. Ibland är det väldigt fysiskt och jag gillar att jobba med 
kroppen. Det är kul att känna sig fysiskt smart. Ibland mycket roligare 
än att tänka smarta saker. Jag bestämde mig för att göra en handtryckt 
publikation. Jag gillar idén om publikationen som en egen liten värld, 
att delar tillsammans bildar en helhet och att varje del i sig inte behöver 
ha så himla stor betydelse. Jag ville även jobba med texter. Både för att 
jag gillar att läsa men också för att jag tycker det är fint med textsjok. 
Då var det lätt att skriva om mina egna erfarenheter. Lättare än att 
försöka hitta andra texter jag skulle kunna använda utan att bryta mot 
upphovsrättsregler.

KONTEXT

“The Young Girl is optimistic, thrilled, positive, happy, ent-
husiastic, joyful; in other words, she suffers.”1

Även om jag typ visste vad min publikation skulle handla om trevade 
jag ändå efter en konkret ingång. De första veckorna ägnade jag mig åt 
research. Jag ville ha referenser till mitt innehåll. Kanske låna andras 
ord också. Jag läste, kollade på filmer och undersökte vad som var prak-
tiskt möjligt att göra på skolan. 

1. Tiqqun, Preliminary Materials For a Theory of the 
Young-Girl, Semiotext(e), 2012



65

– Well, they’re not going to take you to the beach, säger Big Edie till 
Little Edie i dokumentärfilmen Grey Gardens från 1975. Little Edie har 
precis beklagat sig, sagt att om någon bara visste hur hon kände, hon 
är ”ready to kill”. Jag fashinerades av den filmen. De är två överklass-
damer, en mor och en dotter som bor i ett gigantiskt hus med en fan-
tastisk trädgård. Men tiden har haft sin gång, deras hus har förfallit till 
ett kråkslott. Det har flyttat in djur i huset, katterna pissar i hörnen, de 
är ”excentriker” men de skulle lika gärna kunna vara galna. Jag tycker 
inte att de behöver klassificeras som galna. De är hursomhelst isolerade, 
deras plats i världen har förpassats till marginalen. En plats där dammet 
lagt sig som ett skyddande höjle över snäckskalssamlingar och fotografi-
er från förr. 

I Sara Stridsbergs roman Beckomberga- en ode till min familj beskriver 
hon i förordet hur det gamla mentalsjukhuset har råkat ut för ett lik-
nande öde. Fast på så många sätt är det förstås annorlunda. Sjukhuset 
hade övergivits, man hade ännu inte allt gjorts om till bostäder. Det var 
rester av en ambition att rädda de personer som en gång hamnade där. 
De åkte inte heller till stranden. De kanske fick ligga i långbad istället. 

I ”The Promise of Happiness” av Sara Ahmed beskriver hon lycka som 
ekonomi, hur  föreställningen om hur man är lycklig upprätthåller nor-
mer för hur man ska leva sitt liv. Hon skriver: 

”To be encouraging is often thought of as a generous, as a 
way of energizing somebody, of enabling them to be capa-
ble. To encourage can be to give courage. But to encourage 
can also be forceful. Being encouraged can be a way of 
being directed toward somebody else’s wants.”

PROCESS

Initialt hade jag många ideér om vad jag skulle vilja göra rent praktiskt. 
Jag tänkte på publikationen men också på runt-omkring-saker. Jag kun-
de screentrycka på trä! Laserskära former att trycka med! Göra skyltar 
till utställningen! Skapa ett gigantiskt tygstycke att hänga i ett tak eller 
svepa runt kroppen! Måla med vatten på en halvt exponerad screenram! 
Göra ett ljudverk! Osv, osv. Med andra ord ägnade jag rätt mycket tid åt 
att försöka bestämma exakt vad jag skulle göra egentligen. Min handle-
dare Sara Kaaman berättade för mig om dremeln som man kan gravera i 
trä med. Jag visste inte att det fanns något som hette dremel men det lät 
som en rolig maskin. Det ville jag testa att göra. 
Jag började spara på recensioner från olika resorts, dels väldigt lyckliga 
berättelser, dels väldigt olyckliga. Det är också platser man kan vistas på 
men som inte är hemma. Ett ställe att bli omhändertagen på. Det finns 
förväntningar på hur det ska vara. Men även om det finns en strand är 
man kanske ändå besviken. Eller så är man jätteglad. 

 Recension från TripAdvisor.com, under en bild frågade 
sig recencenten om hotellet verkligen var ett hotell 
eller om det var ett mentalsjukhus.
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När jag äntligen hade bestämt ett konkret innehåll blev det mycket 
lättare att tänka på publikationens form. Den skulle vara stor! Först ville 
jag att den skulle vara det för att det kändes rimligt att göra något stort 
om något som handlar om stora känslor. Det kändes också lite kul att 
”outa” mig själv i storformat. Sedan kom jag på att det också fungera-
de bättre att trycka stort för att jag då skulle kunna använda ett papper 
med lite högre gramytvikt. Dessutom gillar jag högtryckets uttryck bätt-
re när det är lite större. 

När jag jobbar med bild föredrar jag att jobba snabbt och spontant. Det 
har under hela det här examensprojektet känts som ett problem. Hur 
ska jag lyckas jobba snabbt och spontant med något i 10 veckor? Press-
sen har känts enorm emellanåt. Jag borde tänka smarta tankar. Jag har 
behövt hitta sätt att inte lägga så stor vikt vid varje del för att sedan, i 
själva tryckprocessen, kunna skapa något utifrån det jag har. Det är nå-
got jag ofta verkar återkomma till, att det känns mer lättsamt och krea-
tiv att jobba med snabba skisser, skräp och kollage. 

Jag bestämde mig för att testa att trycka med olika former av 
emballage och andra typer av skyddsmaterial. Material som man an-
vänder om man vill ta hand om något skört. Jag letade hemma och i 
containrarna på skolan och hittade bubbelplast, skyddskartong, tejp, 
plastfolie, osv. På Matton hade de ett paket med 100 ark OH-papper i 
A4-format som de reade ut. Det var perfekt! Då skulle jag kunna klip-
pa ut små former och grafiktrycka kollage i realtid. Jag testade även 
att trycka med sojakorvar. Det blev lite kladdigt och osade av korvlukt 
i hela grafikverkstaden men kändes helt rimligt med tanke på att en av 
mina texter handlar om att jag inte gillar korv. Inte ens sojakorv.2

2 ICA Basics Sojakorv hade en bra form. När jag behövde 
köpa mer korv klämde jag lite på Hälsans köks soja-
korvar inne på Hemköp med de uppfyllde inte mina 
kriterier för hur jag ville att formen skulle vara. Evelinas 
kille Tommy fick köpa korvarna åt mig på ICA Maxi i 
Flemingsberg istället.
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Mina tester var snabba. Jag ville inte tänka för mycket. Bara produ- 
cera snabbt för att få en tydligare utgångspunkt för att kunna fortsätta 
arbeta. Jag blev förälskad i stålbollen jag hade köpt på ICA. Med den 
kan man göra strukturer och trycka lager på lager i olika färger så att 
ytorna blir spräckliga.3 

En sak som har varit viktig för mig under den här processen är att kom-
ma bort från tanken om att exakt allt måste kunna förklaras. Jag har 
velat göra, låta saker finnas med utan att allt måste kunna förstås. Jag 
vill lära mig nya saker och testa om det går att göra något där inte varje 
beståndsdel bär på ett överordnat koncept. Jag vill kunna göra något 
utan att känna att det måste bli en liten pärla som berättar allt om uni-
versum i ett enda andetag. 

Mitt förhållningssätt till att ta fram form och bild att trycka med har 
varit att ge mig själv arbetsmaterial. Jag har inte tänkt att varje del 
måste bara en klar bild i sig själv. Precis som jag tänkte med OH-plasten 
och allt annat skräpmaterial tänkte jag att det kunde bli något jag kunde 
göra kollage av. Alla små träbitar och plastbitar har blivit mina pussel-
bitar och verktyg. 

3 

 

Jag gjorde en dummie ganska sent. Säkert flera veckor efter att jag hade 
bestämt formatet. Den bestod av flera lägg och hade ett bubbelplast-om-
slag. Under den här tiden förstod jag också att det skulle bli alldeles för 
omständligt att screentrycka allt textinnehåll. Jag var tvungen att lösa 
det på ett annat sätt. Nära till hands låg att risograf-trycka alla längre 
texter. Dummien formades därefter. Texterna fick helt enkelt ta plats 
på instick i mindre format eftersom jag inte ville släppa min idé om att 
göra en publikation som i sin helhet var lite extra stor. 

Högtryck kan vara en ganska snabb process. Men när det väl kommer 
till kritan tar det tid. Särskilt om man jobbar med skräpmaterial.  
Man måste städa väldigt mycket. Blanda färger, rengöra valsar och 
tvätta av formerna. Man måste vara fokuserad. Det blir aldrig perfekt. 
Jag behövde rationalisera i dummien, annars skulle jag aldrig hinna! 
Därför plockade jag bort ganska många sidor, strök några texter och alla 
citat. Tillslut hade jag bara 8 stora ark kvar i varje publikation. När jag 
har tryckt arken har jag försökt tänka på att sidorna ska fungera till-
sammans när det möts i ett uppslag. Jag är inte säker på att jag alltid 
har lyckats. Jag har inte alls samma översikt som jag brukar ha i ett 
InDesign-dokument. Jag famlar mig fram och resultatet kommer bli en 
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överraskning. Det är läskigt men också lite kul. Jag har märkt att jag 
gillar att göra abstrakta kompostioner mer än de föreställande. Jag har 
bara delvis låtit mig styras av textinnehållet, mestadels har jag bara 
tryckt saker jag tycker känns kul och vilat i att jag ändå använder en 
bestämt materialitet. När jag har valt färger har jag gått på feeling. För 
mig är vissa saker vissa färger. Siffran 3 är röd till exempel. 4 är grön, 
osv. Ungefär så har det varit för mig när jag har bestämt vilka färger 
som ska vara till vissa uppslag. En del texter känns som att de har vissa 
specifika färger helt enkelt. 

Vissa dagar har mina fötter varit helt mosiga efter 12 timmar i tryck-
verkstaden. Jag har haltat till tunnelbanan på kvällarna. En värdefull 
upptäckt är att jag under processens gång kommit på andra saker jag 
skulle kunna göra med hjälp av den här tekniken. Saker jag jättegärna 
skulle vilja göra i framtiden. Jag tycker om att göra mönster till exem-
pel. Det skulle vara så himla roligt att göra mönster med hjälp av den 
här processen. 
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Varför ska jag ens göra den här publikationen för hand? Den frågan 
har jag ställt mig själv många gånger. Jag tänkter att andra antagligen 
undrar samma sak. Det är för att jag vill! Ett annat svar skulle kunna 
vara att grafiktryck kräver omtanke och fokus, att man måste vara på 
en specifik plats, en lite konstig plats som känns lite marginaliserad. 
Man kan ju lika gärna använda datorn! Men jag ville inte bara använda 
datorn. Även om jag har använt datorn också. 

Ibland känns det som att det finns en grafisk design-gud som bestäm-
mer hur saker borde vara. Som att det finns ett facit över vad som är 
rätt och då blir ju alla andra val per automatik fel. Jag hatar den käns-
lan. Den hämmar mig så mycket. När jag hade tryckt klart grafiktrycken 
satte jag texten. Jag bestämde mig för att jobba vidare på tanken om 
platser i periferin. Ibland ville jag att texten vara på väg ut i margi-
nalen eller åtminstone inte hålla sig inom ramen som jag initialt gav 
den. Delvis inspirerad av boken Preliminary Materials for a Theory of 
a Young-Girl av Tiqqun bestämde jag mig för att använda massa olika 
typsnitt.4 Det kändes roligt och expressivt och som att jag gav fullkom-
ligt fan i grafisk design-guden.

4
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utanför.

Det hände att Israa hamnade i bråk med perso-
nalen. De fanns en strikt klädkod på avdelningen 
som innebar att man inte fick visa för mycket 
kropp eller hud. Israa gillade tajta kläder och 
urringat och försökte bäst hon kunde balansera 
inom ramarna för det tillåtna. Det var inte alltid 
så lätt och jag förstår att hon blev frustrerad 
när hon fick uppfordrande tillsägelser. Hon hade 
en oerhörd integritet och därför var det svårt 
att lära känna henne på riktigt. Jag tror att hon 
ibland kände sig lite

För några år sedan la hon till mig på 
Instagram. Hon kommenterade någon bild jag 
hade lagt upp och skrev ”Misssss u”. Jag vet 
precis hur hon skulle sagt det i verkligheten men 
det kommer aldrig hända. Jag saknar att tän-
ka på att hon lever sitt liv någonstans där ute i 
världen. 

CATHRINE HELLBERG

27

avd. 83

det dras en rasp i strupen, från 

näsan ända ner i magen. Ögon-

blicket innan jag fattar var jag är. 

Tre par ögon stirrar på mig från 

andra sidan en glasruta. Jag tar 

mig för halsen och de springer ut. 

”Andas! Rör inget! Andas!”. Jag 

hör hur något piper. Det står en 

monitor bredvid mig som mäter 

syret i blodet. Den tjuter och blin-

kar rött. Jag känner att hela mitt 

ansikte är fångad i någon slags 

mask. Sen fattar jag att jag ligger 

i respirator. ”Glöm inte att andas!” 

Det är tisdag och jag har varit 

medvetslös i 13 timmar.

Där ute pågår livet.

Min psykolog ringer. Det låter 

raspigt och märkligt och den där 

dialekten som jag tror är stock-

holmska flyter bort. Jag tänker 

säga du låter inte som du men jag 

gör det inte. Jag har inte träffat 

honom på 6 veckor. Den tiden 

känns som en evighet, varje dag 

en kamp mot mig själv. Och sen 

kunde jag inte mer. Jag vann. Men 

inte det jaget alla hejade på. Nu 

är det träningsläger men jag har 

”runners knee” och haltar för var-

je steg och springtag. Jag måste gå 

långsamt, små korta steg och sen 

måste jag vila. För det gör så ont. 

Jag kan se hur de andra spelar och 

springer på planen. Alla är där. 

Men det gör så jävla ONT. 

Vi sitter och lägger ett pus-

sel. Ett pussel som inte har hela 

lösningen på framsidan men som 

utlovar skratt när det är klart. 

Men vi vet att det inte kommer bli 

några skratt. Jag tittar på bitarna 

men jag kan inte se för min blick 

är dimmig och mitt huvud susar. 

Jag kan inte fokusera. Plockar 

förstrött bland bitarna och kan 

inte lägga en enda på rätt plats. 

Larmen, stegen, tv:n, matvagnen, 

rösterna. Allt tar min uppmärk-

samhet men inget fångar den. 

Det är fint väder. Typiskt. Det har 

varit fint väder ända sedan jag 

blev inlagd. Sensommarsol och 

25 grader. Frisk, ljummen vind. 

Tunna kläder, lätta skor, glada 

Jag sitter på sängen och känner 

ingenting. Min största kärlek just 

nu är choklad, små praliner i for-

men av hjärtan fyllda med nougat. 

Med kärlek står det på förpack-

ningen och jag äter upp alla bitar 

utom tre och förbannar mig över 

att det inte finns ett andra lager. 

Vem fan säljer chokladaskar med 

bara ett lager? Alltså inuti känns 

ingenting. Fysisikt känns det lite. 

Mina sinnen fungerar. En ganska 

påtaglig lukt av svett som jag des-

perat försöker vädra ut med fönst-

ret och dörren öppen. Ljudliga 

snarkningar och fotsteg fram och 

tillbaka i korridoren, röster och 

vinden. Min rumskompis när hon 

vänder sig i  sängen. Stickande i 

armen, fingrarna mot tangentbor-

det. Fotsulorna mot lakanet och 

min spända nacke. Snuset under 

läppen på höger sida.  Mamma 

har ringt. Jag dog nästan. Jag 

fattar de inte. Jag känner det inte. 

Nu, på min 29:e födelsedag skulle 

jag varit död. Det var det jag ville. 

Det var det som var meningen. Is-

tället lever jag. Jag sitter här men 

jag känner ingenting. Inombords 

är jag tom och gapande som ett 

öppet sår. Fast det gör inte ont.

Jag trodde inte att det skulle 

bli såhär, jag trodde att jag skulle 

upphöra. På ett sätt har jag det. 

Jag sitter här och befinner mig. 

Min familj och mina vänner säger 

att jag haft änglavakt men jag tror 

ju inte på sånt. Hur kan man tro 

på sånt? Om det finns en högre 

makt, en slags kraft och välvilja, 

en mening med skiten, ett lugn 

och en lycka längs vägen, var-

för mår jag då såhär? Har jag på 

något sätt förtjänat att känna en 

ångest för stor för min kropp? En 

ångest som dödar mig varje dag. 

Vad är priset för mitt liv?

Man ska inte ta livet av sig. 

Det är bara så. Ingen kan riktigt 

säga varför. Bara att det kommer

Klyschor. Men ingen tröst. Inga 

riktiga sanningar. Ingen lindring. 

Bara en typ av dubbelbestraffning. 

Jag mår dåligt och borde inte göra 

det. Jag borde rycka upp mig. 

Men jag mår såhär och jag är inte 

kapabel att gaska upp mig. Så jag 

är dubbelt dålig. En belastning. En 

dålig dotter, vän, flickvän, arbe-

tare och medborgare. Jag tar upp 

plats för dem som verkligen vill 

leva. Jag kostar mer pengar levan-

de än död. Och säkerligen mer 

lidande också. Tänk att du andas 

in guldstoft innan du somnar…
När jag fyllde i SUAS och 

MADRS-S formulären imorse ljög 

jag. Jag ljuger nästan aldrig. Jag 

har fått för mig att jag inte kan, 

men vet samtidigt att jag förr 

varit riktigt bra på att ljuga. Nu 

kan jag inte ens bara svara ”bra” 

när någon frågar hur det är. Jag 

kan inte. Tänker att jag är ge-

nomskinlig som en såpbubbla. Får 

panik av vita lögner som att jag 

har influensa och därför är borta 

från jobbet. Livrädd att bli ifråga-

satt och påkommen. För jag kan ju 

inte ljuga. Även om jag är själsligt 

sjuk. Tamittlivsjuk. Men jag ljög 

den här morgonen. För jag ville 

ut. Jag vill ut. Ville inte ljuga mer 

för min chef. Ututut. Men jag var 

tvungen att ljuga lagom mycket. 

Annars blir det misstänksamt.

De försöker komma ihåg vad 

jag heter, de ler och tittar med 

sina mest medlidande ögon in i 

mina blanka. De säger sina namn, 

långsamt, så att alla stavelser hörs 

ordentligt. Och jag kan inte låta 

bli att le, mitt allra minsta, artiga 

leende, när jag tar dem i hand och 

säger ”Cath-rine”. Jag är en sån 

där duktig flicka. En bra patient. 

Äter och sover och skriker inte. 

Även här funkar min fasad. Jag 

vaknade i ett rum med alla lampor 

tända. Ett rum ljust och kliniskt. 

Och jag har så fruktansvärt ont 
i halsen. Innan 
något annat kän-
ner jag det. Så 
fruktansvärt ont. 

Varje andetag 
känns som om 

bli bättre. Du har så mycket att ge. Det kommer ordna 

sig för dig. Du är fortfarande ung och vacker, inte ska 

väl du känna såhär, klappa dig själv på axeln och säg 

att du är värdefull och underbar. Du som har det så bra, 

tänk på alla andra som har det sämre, som flyr från krig, 

som dör av svält, som blir torterade och våldtagna.

37

ängeln

På avdelning 51 bodde en tjej 

som hade varit med i en TV-serie 

som hette Sjukhuset. Hon var lite 

av en reality-kändis och helt ete-

risk. Hela hon var , 

både kroppen och de pastellrosa 

klänningarna med spetsdetaljer. 

Hon romantiserade 1800-talet, an-

vände ett gammaldags språk och 

talade om sig själv som att hon 

vore en ängel som vakade över oss. 

Hon var helt uppslukad av sin 

sjukidentitet och en riktig drama-

queen. Hon fick ofta utbrott. Skri-

ken kunde höras närsomhelst un-

der dygnets timmar. 

Ibland hade hon perioder då hon 

kapitulerade totalt. Hon försvann 

in på sitt rum och vi såg henne 

inte på veckor. Hon hade nog ett 

eget rum både för sin och vår skull. 

Även i sin frånvaro var hon stän-

digt närvarande. 

Senare fick jag veta att kanel 
tydligen är laxerande. Vilket tips!

D
ET

 G
JO

RD

E J
AG INTE

DUM
 OCH MISSFÖRSTÅDD

OCH JAG  V
ILL

E B
ÖRJ

A GRÅTA

FÖR JAG KÄNDE MIG A
RG

3424

utanför.

Det hände att Israa hamnade i bråk med perso-
nalen. De fanns en strikt klädkod på avdelningen 
som innebar att man inte fick visa för mycket 
kropp eller hud. Israa gillade tajta kläder och 
urringat och försökte bäst hon kunde balansera 
inom ramarna för det tillåtna. Det var inte alltid 
så lätt och jag förstår att hon blev frustrerad 
när hon fick uppfordrande tillsägelser. Hon hade 
en oerhörd integritet och därför var det svårt 
att lära känna henne på riktigt. Jag tror att hon 
ibland kände sig lite

För några år sedan la hon till mig på 
Instagram. Hon kommenterade någon bild jag 
hade lagt upp och skrev ”Misssss u”. Jag vet 
precis hur hon skulle sagt det i verkligheten men 
det kommer aldrig hända. Jag saknar att tän-
ka på att hon lever sitt liv någonstans där ute i 
världen. 

CATHRINE HELLBERG
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avd. 83

det dras en rasp i strupen, från 

näsan ända ner i magen. Ögon-

blicket innan jag fattar var jag är. 

Tre par ögon stirrar på mig från 

andra sidan en glasruta. Jag tar 

mig för halsen och de springer ut. 

”Andas! Rör inget! Andas!”. Jag 

hör hur något piper. Det står en 

monitor bredvid mig som mäter 

syret i blodet. Den tjuter och blin-

kar rött. Jag känner att hela mitt 

ansikte är fångad i någon slags 

mask. Sen fattar jag att jag ligger 

i respirator. ”Glöm inte att andas!” 

Det är tisdag och jag har varit 

medvetslös i 13 timmar.

Där ute pågår livet.

Min psykolog ringer. Det låter 

raspigt och märkligt och den där 

dialekten som jag tror är stock-

holmska flyter bort. Jag tänker 

säga du låter inte som du men jag 

gör det inte. Jag har inte träffat 

honom på 6 veckor. Den tiden 

känns som en evighet, varje dag 

en kamp mot mig själv. Och sen 

kunde jag inte mer. Jag vann. Men 

inte det jaget alla hejade på. Nu 

är det träningsläger men jag har 

”runners knee” och haltar för var-

je steg och springtag. Jag måste gå 

långsamt, små korta steg och sen 

måste jag vila. För det gör så ont. 

Jag kan se hur de andra spelar och 

springer på planen. Alla är där. 

Men det gör så jävla ONT. 

Vi sitter och lägger ett pus-

sel. Ett pussel som inte har hela 

lösningen på framsidan men som 

utlovar skratt när det är klart. 

Men vi vet att det inte kommer bli 

några skratt. Jag tittar på bitarna 

men jag kan inte se för min blick 

är dimmig och mitt huvud susar. 

Jag kan inte fokusera. Plockar 

förstrött bland bitarna och kan 

inte lägga en enda på rätt plats. 

Larmen, stegen, tv:n, matvagnen, 

rösterna. Allt tar min uppmärk-

samhet men inget fångar den. 

Det är fint väder. Typiskt. Det har 

varit fint väder ända sedan jag 

blev inlagd. Sensommarsol och 

25 grader. Frisk, ljummen vind. 

Tunna kläder, lätta skor, glada 

Jag sitter på sängen och känner 

ingenting. Min största kärlek just 

nu är choklad, små praliner i for-

men av hjärtan fyllda med nougat. 

Med kärlek står det på förpack-

ningen och jag äter upp alla bitar 

utom tre och förbannar mig över 

att det inte finns ett andra lager. 

Vem fan säljer chokladaskar med 

bara ett lager? Alltså inuti känns 

ingenting. Fysisikt känns det lite. 

Mina sinnen fungerar. En ganska 

påtaglig lukt av svett som jag des-

perat försöker vädra ut med fönst-

ret och dörren öppen. Ljudliga 

snarkningar och fotsteg fram och 

tillbaka i korridoren, röster och 

vinden. Min rumskompis när hon 

vänder sig i  sängen. Stickande i 

armen, fingrarna mot tangentbor-

det. Fotsulorna mot lakanet och 

min spända nacke. Snuset under 

läppen på höger sida.  Mamma 

har ringt. Jag dog nästan. Jag 

fattar de inte. Jag känner det inte. 

Nu, på min 29:e födelsedag skulle 

jag varit död. Det var det jag ville. 

Det var det som var meningen. Is-

tället lever jag. Jag sitter här men 

jag känner ingenting. Inombords 

är jag tom och gapande som ett 

öppet sår. Fast det gör inte ont.

Jag trodde inte att det skulle 

bli såhär, jag trodde att jag skulle 

upphöra. På ett sätt har jag det. 

Jag sitter här och befinner mig. 

Min familj och mina vänner säger 

att jag haft änglavakt men jag tror 

ju inte på sånt. Hur kan man tro 

på sånt? Om det finns en högre 

makt, en slags kraft och välvilja, 

en mening med skiten, ett lugn 

och en lycka längs vägen, var-

för mår jag då såhär? Har jag på 

något sätt förtjänat att känna en 

ångest för stor för min kropp? En 

ångest som dödar mig varje dag. 

Vad är priset för mitt liv?

Man ska inte ta livet av sig. 

Det är bara så. Ingen kan riktigt 

säga varför. Bara att det kommer

Klyschor. Men ingen tröst. Inga 

riktiga sanningar. Ingen lindring. 

Bara en typ av dubbelbestraffning. 

Jag mår dåligt och borde inte göra 

det. Jag borde rycka upp mig. 

Men jag mår såhär och jag är inte 

kapabel att gaska upp mig. Så jag 

är dubbelt dålig. En belastning. En 

dålig dotter, vän, flickvän, arbe-

tare och medborgare. Jag tar upp 

plats för dem som verkligen vill 

leva. Jag kostar mer pengar levan-

de än död. Och säkerligen mer 

lidande också. Tänk att du andas 

in guldstoft innan du somnar…
När jag fyllde i SUAS och 

MADRS-S formulären imorse ljög 

jag. Jag ljuger nästan aldrig. Jag 

har fått för mig att jag inte kan, 

men vet samtidigt att jag förr 

varit riktigt bra på att ljuga. Nu 

kan jag inte ens bara svara ”bra” 

när någon frågar hur det är. Jag 

kan inte. Tänker att jag är ge-

nomskinlig som en såpbubbla. Får 

panik av vita lögner som att jag 

har influensa och därför är borta 

från jobbet. Livrädd att bli ifråga-

satt och påkommen. För jag kan ju 

inte ljuga. Även om jag är själsligt 

sjuk. Tamittlivsjuk. Men jag ljög 

den här morgonen. För jag ville 

ut. Jag vill ut. Ville inte ljuga mer 

för min chef. Ututut. Men jag var 

tvungen att ljuga lagom mycket. 

Annars blir det misstänksamt.

De försöker komma ihåg vad 

jag heter, de ler och tittar med 

sina mest medlidande ögon in i 

mina blanka. De säger sina namn, 

långsamt, så att alla stavelser hörs 

ordentligt. Och jag kan inte låta 

bli att le, mitt allra minsta, artiga 

leende, när jag tar dem i hand och 

säger ”Cath-rine”. Jag är en sån 

där duktig flicka. En bra patient. 

Äter och sover och skriker inte. 

Även här funkar min fasad. Jag 

vaknade i ett rum med alla lampor 

tända. Ett rum ljust och kliniskt. 

Och jag har så fruktansvärt ont 
i halsen. Innan 
något annat kän-
ner jag det. Så 
fruktansvärt ont. 

Varje andetag 
känns som om 

bli bättre. Du har så mycket att ge. Det kommer ordna 

sig för dig. Du är fortfarande ung och vacker, inte ska 

väl du känna såhär, klappa dig själv på axeln och säg 

att du är värdefull och underbar. Du som har det så bra, 

tänk på alla andra som har det sämre, som flyr från krig, 

som dör av svält, som blir torterade och våldtagna.
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ängeln

På avdelning 51 bodde en tjej 

som hade varit med i en TV-serie 

som hette Sjukhuset. Hon var lite 

av en reality-kändis och helt ete-

risk. Hela hon var , 

både kroppen och de pastellrosa 

klänningarna med spetsdetaljer. 

Hon romantiserade 1800-talet, an-

vände ett gammaldags språk och 

talade om sig själv som att hon 

vore en ängel som vakade över oss. 

Hon var helt uppslukad av sin 

sjukidentitet och en riktig drama-

queen. Hon fick ofta utbrott. Skri-

ken kunde höras närsomhelst un-

der dygnets timmar. 

Ibland hade hon perioder då hon 

kapitulerade totalt. Hon försvann 

in på sitt rum och vi såg henne 

inte på veckor. Hon hade nog ett 

eget rum både för sin och vår skull. 

Även i sin frånvaro var hon stän-

digt närvarande. 

Senare fick jag veta att kanel 
tydligen är laxerande. Vilket tips!
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24

utanför.

Det hände att Israa hamnade i bråk med perso-
nalen. De fanns en strikt klädkod på avdelningen 
som innebar att man inte fick visa för mycket 
kropp eller hud. Israa gillade tajta kläder och 
urringat och försökte bäst hon kunde balansera 
inom ramarna för det tillåtna. Det var inte alltid 
så lätt och jag förstår att hon blev frustrerad 
när hon fick uppfordrande tillsägelser. Hon hade 
en oerhörd integritet och därför var det svårt 
att lära känna henne på riktigt. Jag tror att hon 
ibland kände sig lite

För några år sedan la hon till mig på 
Instagram. Hon kommenterade någon bild jag 
hade lagt upp och skrev ”Misssss u”. Jag vet 
precis hur hon skulle sagt det i verkligheten men 
det kommer aldrig hända. Jag saknar att tän-
ka på att hon lever sitt liv någonstans där ute i 
världen. 

CATHRINE HELLBERG

27

avd. 83

det dras en rasp i strupen, från 

näsan ända ner i magen. Ögon-

blicket innan jag fattar var jag är. 

Tre par ögon stirrar på mig från 

andra sidan en glasruta. Jag tar 

mig för halsen och de springer ut. 

”Andas! Rör inget! Andas!”. Jag 

hör hur något piper. Det står en 

monitor bredvid mig som mäter 

syret i blodet. Den tjuter och blin-

kar rött. Jag känner att hela mitt 

ansikte är fångad i någon slags 

mask. Sen fattar jag att jag ligger 

i respirator. ”Glöm inte att andas!” 

Det är tisdag och jag har varit 

medvetslös i 13 timmar.

Där ute pågår livet.

Min psykolog ringer. Det låter 

raspigt och märkligt och den där 

dialekten som jag tror är stock-

holmska flyter bort. Jag tänker 

säga du låter inte som du men jag 

gör det inte. Jag har inte träffat 

honom på 6 veckor. Den tiden 

känns som en evighet, varje dag 

en kamp mot mig själv. Och sen 

kunde jag inte mer. Jag vann. Men 

inte det jaget alla hejade på. Nu 

är det träningsläger men jag har 

”runners knee” och haltar för var-

je steg och springtag. Jag måste gå 

långsamt, små korta steg och sen 

måste jag vila. För det gör så ont. 

Jag kan se hur de andra spelar och 

springer på planen. Alla är där. 

Men det gör så jävla ONT. 

Vi sitter och lägger ett pus-

sel. Ett pussel som inte har hela 

lösningen på framsidan men som 

utlovar skratt när det är klart. 

Men vi vet att det inte kommer bli 

några skratt. Jag tittar på bitarna 

men jag kan inte se för min blick 

är dimmig och mitt huvud susar. 

Jag kan inte fokusera. Plockar 

förstrött bland bitarna och kan 

inte lägga en enda på rätt plats. 

Larmen, stegen, tv:n, matvagnen, 

rösterna. Allt tar min uppmärk-

samhet men inget fångar den. 

Det är fint väder. Typiskt. Det har 

varit fint väder ända sedan jag 

blev inlagd. Sensommarsol och 

25 grader. Frisk, ljummen vind. 

Tunna kläder, lätta skor, glada 

Jag sitter på sängen och känner 

ingenting. Min största kärlek just 

nu är choklad, små praliner i for-

men av hjärtan fyllda med nougat. 

Med kärlek står det på förpack-

ningen och jag äter upp alla bitar 

utom tre och förbannar mig över 

att det inte finns ett andra lager. 

Vem fan säljer chokladaskar med 

bara ett lager? Alltså inuti känns 

ingenting. Fysisikt känns det lite. 

Mina sinnen fungerar. En ganska 

påtaglig lukt av svett som jag des-

perat försöker vädra ut med fönst-

ret och dörren öppen. Ljudliga 

snarkningar och fotsteg fram och 

tillbaka i korridoren, röster och 

vinden. Min rumskompis när hon 

vänder sig i  sängen. Stickande i 

armen, fingrarna mot tangentbor-

det. Fotsulorna mot lakanet och 

min spända nacke. Snuset under 

läppen på höger sida.  Mamma 

har ringt. Jag dog nästan. Jag 

fattar de inte. Jag känner det inte. 

Nu, på min 29:e födelsedag skulle 

jag varit död. Det var det jag ville. 

Det var det som var meningen. Is-

tället lever jag. Jag sitter här men 

jag känner ingenting. Inombords 

är jag tom och gapande som ett 

öppet sår. Fast det gör inte ont.

Jag trodde inte att det skulle 

bli såhär, jag trodde att jag skulle 

upphöra. På ett sätt har jag det. 

Jag sitter här och befinner mig. 

Min familj och mina vänner säger 

att jag haft änglavakt men jag tror 

ju inte på sånt. Hur kan man tro 

på sånt? Om det finns en högre 

makt, en slags kraft och välvilja, 

en mening med skiten, ett lugn 

och en lycka längs vägen, var-

för mår jag då såhär? Har jag på 

något sätt förtjänat att känna en 

ångest för stor för min kropp? En 

ångest som dödar mig varje dag. 

Vad är priset för mitt liv?

Man ska inte ta livet av sig. 

Det är bara så. Ingen kan riktigt 

säga varför. Bara att det kommer

Klyschor. Men ingen tröst. Inga 

riktiga sanningar. Ingen lindring. 

Bara en typ av dubbelbestraffning. 

Jag mår dåligt och borde inte göra 

det. Jag borde rycka upp mig. 

Men jag mår såhär och jag är inte 

kapabel att gaska upp mig. Så jag 

är dubbelt dålig. En belastning. En 

dålig dotter, vän, flickvän, arbe-

tare och medborgare. Jag tar upp 

plats för dem som verkligen vill 

leva. Jag kostar mer pengar levan-

de än död. Och säkerligen mer 

lidande också. Tänk att du andas 

in guldstoft innan du somnar…
När jag fyllde i SUAS och 

MADRS-S formulären imorse ljög 

jag. Jag ljuger nästan aldrig. Jag 

har fått för mig att jag inte kan, 

men vet samtidigt att jag förr 

varit riktigt bra på att ljuga. Nu 

kan jag inte ens bara svara ”bra” 

när någon frågar hur det är. Jag 

kan inte. Tänker att jag är ge-

nomskinlig som en såpbubbla. Får 

panik av vita lögner som att jag 

har influensa och därför är borta 

från jobbet. Livrädd att bli ifråga-

satt och påkommen. För jag kan ju 

inte ljuga. Även om jag är själsligt 

sjuk. Tamittlivsjuk. Men jag ljög 

den här morgonen. För jag ville 

ut. Jag vill ut. Ville inte ljuga mer 

för min chef. Ututut. Men jag var 

tvungen att ljuga lagom mycket. 

Annars blir det misstänksamt.

De försöker komma ihåg vad 

jag heter, de ler och tittar med 

sina mest medlidande ögon in i 

mina blanka. De säger sina namn, 

långsamt, så att alla stavelser hörs 

ordentligt. Och jag kan inte låta 

bli att le, mitt allra minsta, artiga 

leende, när jag tar dem i hand och 

säger ”Cath-rine”. Jag är en sån 

där duktig flicka. En bra patient. 

Äter och sover och skriker inte. 

Även här funkar min fasad. Jag 

vaknade i ett rum med alla lampor 

tända. Ett rum ljust och kliniskt. 

Och jag har så fruktansvärt ont 
i halsen. Innan 
något annat kän-
ner jag det. Så 
fruktansvärt ont. 

Varje andetag 
känns som om 

bli bättre. Du har så mycket att ge. Det kommer ordna 

sig för dig. Du är fortfarande ung och vacker, inte ska 

väl du känna såhär, klappa dig själv på axeln och säg 

att du är värdefull och underbar. Du som har det så bra, 

tänk på alla andra som har det sämre, som flyr från krig, 

som dör av svält, som blir torterade och våldtagna.
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På avdelning 51 bodde en tjej 

som hade varit med i en TV-serie 

som hette Sjukhuset. Hon var lite 

av en reality-kändis och helt ete-

risk. Hela hon var , 

både kroppen och de pastellrosa 

klänningarna med spetsdetaljer. 

Hon romantiserade 1800-talet, an-

vände ett gammaldags språk och 

talade om sig själv som att hon 

vore en ängel som vakade över oss. 

Hon var helt uppslukad av sin 

sjukidentitet och en riktig drama-

queen. Hon fick ofta utbrott. Skri-

ken kunde höras närsomhelst un-

der dygnets timmar. 

Ibland hade hon perioder då hon 

kapitulerade totalt. Hon försvann 

in på sitt rum och vi såg henne 

inte på veckor. Hon hade nog ett 

eget rum både för sin och vår skull. 

Även i sin frånvaro var hon stän-

digt närvarande. 

Senare fick jag veta att kanel 
tydligen är laxerande. Vilket tips!
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2/5 KLAUSTORFOBISKT 

(VENDELA, 4 JULI 2008)

När jag anlände var de flesta snälla 

även om jag kände mig extremt uteläm-

nad och utsatt. Det var tydligt att det 

fanns mycket regler som dessutom hela 

tiden skrevs om så att man aldrig riktigt 

visste vad som gällde. Förväntingarna 

på hur en skulle bete sig blev ofta kon-

traproduktiva. 
Jag fick dela rum med en annan tjej. 

Tyvärr var rummet extremt deppigt 

även om tjejen var gullig. På morgor-

narna hände det ibland att personalen 

stack en i armen innan man ens hunnit 

vakna. Deras händer var dock nästan 

alltid mjuka och ömma så det kompen-

serar lite för den i annars rätt så brutala 

behandlingen. 
Måltiderna varierade i kvalitet men 

överlag var den ganska god. Tyvärr var 

det fruktansvärt dålig stämning i mat-

salen och många övervakare som hela 

tiden hade ögonen på en. Inte ens att 

be om lite salt bemöttes med välvilja. 

Misstänksamheten var hög. Jag kände 

mig kvävd. 
Ibland tvingades vi delta i under-

visning. Den var rätt fruktansvärd och 

klyshorna haglade. Den påminde mig 

om sexualundervisningen på högstadet. 

Där delades vi alltid in i tjej- och kill-

grupper och förväntades tillsammans 

formulera en dröm om det motsatta 

könet och göra en teckning i skala 1:4 

om hur denna dröm såg ut och beted-

de sig. Som att alla som räknades som 

tjejer delade samma dröm om mörkhå-

riga killar med mycket muskler? Det var 

alltid samma sak. Lite vetenskap och 

väldigt mycket feeling om hur det ”är”. 

Förutom detta tvingades vi titta på Halv 

8 hos mig.  Detta sänker betyget avse-

värt. När jag äntligen fick tillåtelse att 

vistas utomhus innebar detta att vallas 

i plågsamt sakta mak till en särskild 

spricka i asfalten och sedan tillbaka. En 

millimeter över sträcket kunde riskera 

fortsatt utomhusvistelse. 

Vi några tillfällen åkte vi och klapp-

ade killingar. Det var mysigt och ett 

extra plus för att vi äntligen fick se oss 

om lite i världen. 
Med några undantag var personalen 

extremt provocerande och fulla med 

förutfattade meningar. Många gjorde 

säkert så gott de kunde men det var 

tydligt att de inte förstod någonting 

och onödig energi gick åt till småtjafs. 

De erbjöd sällan meningsfulla samtal. 

Det var för mycket spekulationer om 

hur det skulle gå för de tävlande i Let’s 

Dance och jag skulle gärna se att lärde 

sig att prata med en som att man inte 

vore en bebis. 
Allt som allt är det inte ett ställe jag 

skulle rekommendera till någon men om 

du inte har något val är det ändå bättre 

än inget. 

5/5 A WEEK IN HEAVEN WITH THE LOVE 

OF MY LIFE 

(ALPINE, 22 OCTOBER 2019)

It started with flying with the love of my life of 

47 years to Cancun. With Hall of Fame mem-

bership with Legendary we were picked up at 

the airport by private transportation and taken 

to Hard Rock Riviera Maya on the Heaven 

side which is all adult. Checking in and being 

introduced to our two butler's Diana and Car-

los who escorted us to a beautiful Jacuzzi suite 

with a balcony viewing the ocean. For desert 

rate from southwest Texas near Big Bend Na-

tional Park viewing the water when you wake 

up and open the curtains it is a beautiful site. 

Mornings for golf at a beautiful course through 

the jungle with a good friend who met us there 

with his wife. The beach and spa for the wives. 

Dining from French quzine to Italian, Orien-

tatal, Mexican food, an evening with lobster 

and crablegs, need I saw more? Or course our 

butler's to make all the arrangements and 

reservation and tee times for golf slowed us a 

week in Heaven to remember and save for to 

duplicate again next year. I have to thank 

Cesar and Carla for all the communication and 

help arranging everything months prior, Lucy 

who welcomed us at arrival, and two fantastic 

butler's Diana and Carlos.

Läkaren höjde på ögonbrynen såklart och 

trodde nog att det måste ha att göra med nå-

gon slags sjuklig patologi. Linnea ryckte in till 

mitt försvar och förklarade att ”Vendela gillar 

faktiskt inte korv på riktigt, hon har aldrig 

gjort det, hon gillar bara vissa, lite finare 

korvar som riktig italiensk salsiccia och Sal-

amedi Felino”. 
Det var lite pinsamt eftersom jag verkade 

vara så fin i kanten men det var också sant. 

Korv hamnade på min undantagslista.

Det gick några veckor och så plötsligt en 

dag stod korv på menyn. Eftersom det hade 

noterats att jag inte behövde äta korv hade de 

förberett ett alternativ. Jag skulle få sojakorv. 

S-O-J-A-K-O-R-V! Jag blev mycket upprörd.

Sojakorv innehåller ordet korv, har samma 

form som korv och strävar efter att smaka 

samma sak. Det uppfyllde alla kriterier jag 

hade för att inte vilja äta det. Hur hade de 

ändå mage att försöka tvinga mig att äta just 

det? Jag protesterade och hamnade i kontro-

vers. Sojakorv är inte korv hävdade mattanten. 

Jag argumenterade för motsatsen och undrade 

om hennes åsikt baserades på att hon ansåg 

att sojakorv saknade själen av en korv? Det 

hjälpte inte för ingen litar på en störd och det 

kan man ju på sätt och vis förstå. I alla fall 

när det handlar om en strid om korvar. För 

mig var det mest en fråga om principer och 

efter mycket om och men fick jag något annat 

som inte heller var vidare gott men trots allt 

inte bestod av den oheliga treenigheten. Jag 

kände mig som en riktig vinnare.

20

Korv har ett fult namn.
Korv har en obehaglig form.
Korv har en äcklig smak. 

23

israa

Israa kom från Egypten.

Jag minns henne som rik, 

typ dotter till en oljeshejk 

men jag kan ha fel. Det kan 

också ha varit så att hennes 

pappa jobbade som flyg-

kapten åt en oljeshejk. Det 

låter mer rimligt. Hon var 

några år äldre än mig, läs-

te koranen varje kväll med 

imponerande dedikation 

och älskade skvaller. Ibland 

kom hon in till det rum jag 

delade med två andra tje-

jer och så snackade vi skit 

om personalen och alla som 

var jobbiga. I framtiden, 

när Israa hade åkt hem igen 

skulle vi komma och hälsa 

på. Vi skulle äta liberiansk 

mat och röka shisha på nå-

gon strand.
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Ibland blev jag fruktansvärt pro- 

vocerad av henne. Jag skrämdes 

av hennes sätt att prata om oss 

som ”de andra”. Jag protesterade 

inombords och tog motstånd i hen-

nes förhållningssätt för att kunna 

skutta tillbaka till normaliteten. 

Hon kallade mig konstnärinna. 

Jag ryser fortfarande 

av tanken på att ge 

mig själv det epitetet.

 
När hon var på glatt humör var 

hon riktigt underhållande. Hon var 

sjukare än de flesta av oss så att 

hon fick spela huvudrollen på av-

delningen var kanske inte mer än 

rättvist. På sätt och vis var hon en 

riktig stjärna. 

Jag vet inte hur det gick för henne 

sen. Jag tror hon gifte sig med en 

man som också gillar 1800-talet.

Egentligen vet jag inte mycket alls 

om henne men jag hoppas hon 

får dansa balett ibland och ströva 

i Pleasure Gardens under ett rosa 

parasoll.

heinz chili sås

Ibland fick man maträtter som kunde passa med ketchup om man kände för det. Jag är inte något ketchupfan men gillar chilisås väl-digt mycket. En dag hade jag pas-serat det enorma köksskafferiet när dörren stod öppen. Där ståtade konserver, torrvaror och kryddor på långa hyllmetrar från golv till tak. På två hyllor trängdes mäng-der av flaskor med Heinz Chili Sås. 
Det är egentligen lite konstigt att en institution kan hålla sig med så där mycket chilisås när man tän-ker på det men är ändå rätt bra om man är som jag.

Till middag en kväll serverades vi någon slags ketchupvänlig rätt och jag blev peppad för jag visste ju att det fanns ett stort utbud av chi-lisås som de tydligen hade glömt att ställa fram. Jag frågade snällt om de inte kunde plocka fram lite men mattanten svarade kort och bestämt att det minsann inte fanns någon chilisås. 
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Läkaren höjde på ögonbrynen såklart och 

trodde nog att det måste ha att göra med nå-

gon slags sjuklig patologi. Linnea ryckte in till 

mitt försvar och förklarade att ”Vendela gillar 

faktiskt inte korv på riktigt, hon har aldrig 

gjort det, hon gillar bara vissa, lite finare 

korvar som riktig italiensk salsiccia och Sal-

amedi Felino”. 
Det var lite pinsamt eftersom jag verkade 

vara så fin i kanten men det var också sant. 

Korv hamnade på min undantagslista.

Det gick några veckor och så plötsligt en 

dag stod korv på menyn. Eftersom det hade 

noterats att jag inte behövde äta korv hade de 

förberett ett alternativ. Jag skulle få sojakorv. 

S-O-J-A-K-O-R-V! Jag blev mycket upprörd.

Sojakorv innehåller ordet korv, har samma 

form som korv och strävar efter att smaka 

samma sak. Det uppfyllde alla kriterier jag 

hade för att inte vilja äta det. Hur hade de 

ändå mage att försöka tvinga mig att äta just 

det? Jag protesterade och hamnade i kontro-

vers. Sojakorv är inte korv hävdade mattanten. 

Jag argumenterade för motsatsen och undrade 

om hennes åsikt baserades på att hon ansåg 

att sojakorv saknade själen av en korv? Det 

hjälpte inte för ingen litar på en störd och det 

kan man ju på sätt och vis förstå. I alla fall 

när det handlar om en strid om korvar. För 

mig var det mest en fråga om principer och 

efter mycket om och men fick jag något annat 

som inte heller var vidare gott men trots allt 

inte bestod av den oheliga treenigheten. Jag 

kände mig som en riktig vinnare.
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Korv har ett fult namn.
Korv har en obehaglig form.
Korv har en äcklig smak. 
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israa

Israa kom från Egypten.

Jag minns henne som rik, 

typ dotter till en oljeshejk 

men jag kan ha fel. Det kan 

också ha varit så att hennes 

pappa jobbade som flyg-

kapten åt en oljeshejk. Det 

låter mer rimligt. Hon var 

några år äldre än mig, läs-

te koranen varje kväll med 

imponerande dedikation 

och älskade skvaller. Ibland 

kom hon in till det rum jag 

delade med två andra tje-

jer och så snackade vi skit 

om personalen och alla som 

var jobbiga. I framtiden, 

när Israa hade åkt hem igen 

skulle vi komma och hälsa 

på. Vi skulle äta liberiansk 

mat och röka shisha på nå-

gon strand.
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Ibland blev jag fruktansvärt pro- 

vocerad av henne. Jag skrämdes 

av hennes sätt att prata om oss 

som ”de andra”. Jag protesterade 

inombords och tog motstånd i hen-

nes förhållningssätt för att kunna 

skutta tillbaka till normaliteten. 

Hon kallade mig konstnärinna. 

Jag ryser fortfarande 

av tanken på att ge 

mig själv det epitetet.

 
När hon var på glatt humör var 

hon riktigt underhållande. Hon var 

sjukare än de flesta av oss så att 

hon fick spela huvudrollen på av-

delningen var kanske inte mer än 

rättvist. På sätt och vis var hon en 

riktig stjärna. 

Jag vet inte hur det gick för henne 

sen. Jag tror hon gifte sig med en 

man som också gillar 1800-talet.

Egentligen vet jag inte mycket alls 

om henne men jag hoppas hon 

får dansa balett ibland och ströva 

i Pleasure Gardens under ett rosa 

parasoll.

heinz chili sås

Ibland fick man maträtter som kunde passa med ketchup om man kände för det. Jag är inte något ketchupfan men gillar chilisås väl-digt mycket. En dag hade jag pas-serat det enorma köksskafferiet när dörren stod öppen. Där ståtade konserver, torrvaror och kryddor på långa hyllmetrar från golv till tak. På två hyllor trängdes mäng-der av flaskor med Heinz Chili Sås. 
Det är egentligen lite konstigt att en institution kan hålla sig med så där mycket chilisås när man tän-ker på det men är ändå rätt bra om man är som jag.

Till middag en kväll serverades vi någon slags ketchupvänlig rätt och jag blev peppad för jag visste ju att det fanns ett stort utbud av chi-lisås som de tydligen hade glömt att ställa fram. Jag frågade snällt om de inte kunde plocka fram lite men mattanten svarade kort och bestämt att det minsann inte fanns någon chilisås. 
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Baserat på hur jag hade satt texten formgav jag omslaget. Jag ville att 
det skulle vara ett mer nedtonat och inte så färgsprakande omslag. Det 
behövde också anpassas efter min tidsram och fick inte bli för komplice-
rat att screentrycka det. 

När jag risotryckte insticken hade jag i åtanke att också göra en 
risotryckt version av hela publikation. Lite som en faksimil i mindre 
skala och med andra färger. Därför tryckte jag fler sidor än jag egent-
ligen behövde till själva orginalet. Över texten tryckte jag sedan mina 
grafiktryck. Jag hade ingen direkt plan utan såg det snarare som en 
vidareutvecklig av mitt projekt. Ett slags expriment helt enkelt.  Helt 
plötsligt hade jag råkade göra två olika publikationer, med samma inne-
håll, men med lite olika uttryck. 
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UTSTÄLLNING

Att ställa ut en publikation i ett hav av andra, kanske mer installations-
baserade eller skulpturala verk kändes som ett utmaning. En utmaning 
mitt huvud just då egentligen inte riktigt orkade med. Jag upplevde att 
det jag hade gjort kändes så fjuttigt och introvert och riskerade att bli 
nästintill osynligt i sin tilldelade kontext. Samtidigt har ju mitt projekt 
hela tiden strävat efter att mynna ut i just en publikation och det kän-
des viktigt att låta den stå i fokus. Jag visste att jag inte ville använda 
mig av mina grafiktryck och låta dem fungera som dekoriativa bilder 
eller posters på väggen. Istället kunde kanske publikationen få expande-
ra lite i rummet på något annat sätt? 

Jag hade redan från början haft många idéer om hur man kunde maxa 
en utställning. Något som senare hamnade i skymundan och bortpri-
oriterades med tanke på tidsramen. Trots detta kunde jag i slutskedet 
återvända till mina tidigare tankar för att lösa utställningsproblemet. 
Jag valde att låta skräp och rester av min tryckprocess få följa med till 
utställningen. Först funderade jag på att hänga sakerna i någon slags 
aura från taket. Jag testade men det kändes tråkigt och fel. 

Jag hade sparat en tidig skiss till omslaget och bestämde mig för att 
applicera den på väggen. Take Care upprepas i olika typsnitt på väggen, 
lite som små vinkningar svävar de omrking på den vita ytan. Jag plott-
rade ut bokstäverna i dekalmaskinen och fick hjälp att klistra upp dem. 
Efter det valde jag att spika upp ett urval av mitt skräp mellan orden. 
Skräpet inkluderade både laserskurna träformer, kartongbitar och bubb-
leplast med färgrester. Den här lösningen kändes mycket roligare att 
utföra. Jag gillar att spika mer än vad jag gillar att pilla med tråd. 

Publikationen fick ligga på ett bord som var en rest från förra årets 
utställning. Jag och Evelina hade hjälpt till att bygga det då, det var i 
fullgott skick och tillräckligt stort. På bordet fäste jag ytterligare några 
laserskurna former, små palmer jag använt till att trycka mittuppslaget. 
De betyder inget särskilt, kanske är de en hint om eskapism men mest 
är de dekorativa. 
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REFLEKTION

Jag tittar tillbaka på mitt arbete och känner frustration. Jag har lärt mig 
massa och kommit på nya saker men känner inte att slutresultatet är en 
fulländning. Jag upplever att jag vill göra om saker, lägga till och ta 
bort. Jag hade kunnat förtydliga en hel del, både när det kommer till det 
redaktionella innehållet och det formmässiga. Jag hade kunnat applicera 
en tydligare metod och sätta upp tydligare regler i mitt arbete. Men just 
nu jag tror att det skulle kunna bli ett evighetsprojekt som ändå bara 
skulle sluta med att jag kände samma sak. Jag vill göra andra saker nu. 
Jag vill fortsätta med grafiktryck men jag vill också jobb med text och 
publikationer i andra format, på andra sätt. Jag vill hitta ett sätt att 
både balansera mellan att vara metodisk och intuitiv. Projektets poäng 
var att utforska, att hitta nya vägar och att tillåta mig själv att inte  
fastna i tanken. Jag har försökt se det som en övning. Ibland har jag 
tänkt för mycket, ibland har jag inte orkat tänka alls. I början av mitt 
arbete tänkte jag mycket på ”tyst kunskap”. Jag tycker det är intressant 
att fundera på uppdelningen mellan kropp och själ och skulle kunna 
argumentera för att mitt arbete handlar om just det. Men jag vill inte 
brodera ut texten mer om det. Det ville jag inte heller göra under min 
presentation för att det för min del skulle kännas som ett sätt att rätt-
färdiga mina val och göra dem mer idébaserade än de egentligen var. 
Jag tror inte jag hade kunnat göra en publikation som handlar om att 
bo på psyket om jag inte också hade tillåtit mig själv att gå på intution 
och känsla och i mina bästa stunder — bara göra saker jag tyckte kändes 
kul just då. 
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