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FÖRORD
Dagen efter Lucia 1992, då Martin, min yngste son var nästan 22 år gammal, tog han sitt liv. Han är min adoptivson från Amazonas i Peru.
När sorgen kändes som svårast fick vi kontakt med SPES – Riksorganisationen för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd. Där fick jag det stöd
och den förståelse som jag hittills sökt men inte funnit. Och där lärde jag
mig vad Hjälp till Självhjälp är, något som jag sedan fortsatt att arbeta
med både inom SPES, där jag är vice ordförande sedan 1995, och inom
annan verksamhet.
Ganska snabbt efter det att jag börjat arbeta aktivt inom SPES upptäckte
jag att vi var förvånansvärt många medlemmar som hade adopterade
barn eller syskon som tagit sitt liv. SPES styrelse började uppmärksamma
politiker och beslutsfattare på detta. År 2001 bildades en speciell arbetsgrupp för att än mera fokusera på de adopterades speciella situation. Vi
fick snabbt kontakt med docent Frank Lindblad, en av de forskare som
gjort den stora kartläggningen av adopterades situation i Sverige. När vi
träffades för första gången i början av januari 2002 bestämde vi oss för att
samarbeta. Det samarbetet har nu lett fram till den här rapporten, något vi
inom SPES är mycket tacksamma för.
Samtidigt presenteras även en annan rapport med efterlevandes berättelser om hur det gått att leva vidare efter att en nära anhörig tagit sitt liv
(NASP-rapport 2002:3). Dessa båda rapporter kompletterar varandra.
Ett stort tack till Einar Jacobsson för ovärderlig hjälp med korrekturläsningen.
Jag hoppas att den här rapporten kan vara till hjälp för personal inom
sjukvården, polisen, skolan, församlingar, adoptionsorganisationer och för
andra som kommer i kontakt med suicidnära adopterade unga människor
och deras anhöriga och att den kan ge en ökad kunskap och insikt om vad
som behövs för att stödja och hjälpa – att den också kommer till användning vid utbildning av lärare, vårdpersonal och andra inom människovårdande yrken.
Jönköping i september 2002
Margit Ferm
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INLEDNING
Frank Lindblad
Bakgrunden till denna rapport
Internationell adoption uppstod efter andra världskriget som ett sätt för
de segrande staterna att ta ansvar för övergivna barn i de besegrade
staterna. På motsvarande sätt ledde Koreakriget till att internationella
adoptioner kom till stånd. Så småningom har sambandet med krig övergått till att barnlösa par i rika länder adopterar barn från fattiga länder.
Både när det gäller krigsbakgrund och fattigdom finns det en likhet på så
sätt att adoptionerna innehåller en etisk dimension innebärande att ta
hand om övergivna barn eller barn som lever under svåra livsvillkor.
Mot denna bakgrund framstår det som särskilt viktigt att följa upp att de
adopterade utvecklas väl och får möjligheter att skapa ett gott liv. Mycket
forskning har också ägnats åt internationellt adopterades utveckling. En
linje har gällt risken för att utveckla psykiatriska symtom. En del studier
har talat för risker som inte skiljer sig så mycket från befolkningen i övrigt.
Andra studier, framför allt på senare år, har pekat på ökade risker i olika
avseenden.
Inom SPES – Riksorganisationen för SuicidPrevention och Efterlevandes
Stöd uppmärksammade man i mitten på 90-talet att det fanns en stor
grupp föräldrar till adopterade inom föreningen. Detta ledde till att man
år 2001 skapade en speciell arbetsgrupp för självmordsproblematik hos
internationellt adopterade. Denna fokusering tillsammans med nya
forskningsresultat om svenska internationellt adopterades ökade risker
för bland annat självmord och självmordsförsök har lett till beslutet att
skriva en särskild rapport inom detta område.
Ett självmord är den mest tragiska av alla konsekvenser av brist på
psykiskt välbefinnande. Det drabbar också de efterlevande hårt. För de
närstående kommer detta självmord alltid att finnas med som en del av
tillvaron, även sedan den mest smärtsamma fasen gått över. På olika sätt
finner ändå de anhöriga sina egna vägar att fortsätta livet, inte sällan med
hjälp av professionellt stöd. För dem som nyligen drabbats av en närståendes självmord kan beskrivningar av olika sådana vägval vara till
hjälp, som förebilder och inspirationskällor. Och som ett uttryck för att det
sker en utveckling över tid.
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När en adopterad tar sitt liv får detta en särskild innebörd för främst
föräldrarna. Bland annat barnets väg till sina adoptivföräldrar och återspeglingar av livet före adoptionen kan få en ny betydelse i ljuset av
självmordshandlingen. Det finns således också av detta skäl anledning att
särskilt uppmärksamma problemområdet självmord i gruppen internationellt adopterade.
Fyra föräldrapar och en flickvän har i denna rapport delat med sig av sina
erfarenheter av att ett adopterat barn tagit sitt liv. Vi får följa både hur
barnen kommit till sina familjer, från fyra olika kontinenter och fyra
länder, och hur självmordsproblematiken långt senare vuxit fram. Ibland
kan man som läsare ana ett samband mellan barnets bakgrund och självmordshandlingen. Berättelserna har beröringspunkter men är också
påtagligt olika och beskriver fyra individuella levnadsöden, vart och ett
med sina särdrag, möjligheter och svårigheter.
Som en inledning presenteras en del forskningsresultat angående risker
för adopterade att utveckla olika psykiatriska symtom. Detta inledningskapitel syftar till att ge några glimtar från ett par svenska studier inom
forskningsfältet men är inte avsett att vara en sammanfattning av tidigare
forskning. Det åtföljs av en diskussion om vad man skulle kunna göra
inför framtiden för att förebygga självmordshandlingar, befrämja hälsa
och skapa utvecklingsbefrämjande betingelser för internationellt adopterade.
Därefter följer fyra berättelser från föräldrar till unga internationellt
adopterade som tagit sitt liv. I det tredje avsnittet beskriver en flickvän
sina erfarenheter. I det avslutande avsnittet skriver två av mödrarna,
utifrån olika utgångspunkter, hur minnena av deras barn kan leva vidare
och komma till uttryck på olika sätt.
Tidigare forskning om risker för internationellt adopterade att drabbas av psykiatriska problem
Schematiskt kan studier av internationellt adopterades utveckling i ett
psykiatriskt perspektiv delas in i två huvudgrupper, kliniska studier och
studier av representativa urval av hela gruppen.
I de kliniska studierna har man undersökt om adopterade söker psykiatrisk vård i högre grad än andra grupper. Flera sådana studier har gjorts
både i Sverige och i andra länder. Dessa studier kan också sägas ha
bidragit till att fördjupade studier baserade på andra urval kommit till
stånd.
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Under 80-talet uppmärksammades på flera håll inom den svenska barnoch ungdomspsykiatrin att de utlandsadopterade föreföll vara mer vanligt
förekommande som patienter än man kunde förmoda mot bakgrund av
deras faktiska antal i samhället. Vetenskapliga studier av patienter som
sökt på svenska barnpsykiatriska mottagningar visade att så faktiskt var
fallet. Liknande resultat har presenterats också från andra länder. I mitten
av 90-talet fann man i Sverige en motsvarande överrepresentation av
adopterade bland ungdomar med kriminell utveckling.
Resultaten från kliniska studier kan vara svårtolkade. Man vet inte säkert
varför utlandsadopterade är överrepresenterade inom barn- och ungdomspsykiatrin. En vanlig alternativ tolkning, både i Sverige och internationellt, är att detta inte är uttryck för att barnen har mer symtom än
andra barn utan ett uttryck för att adoptivföräldrarna är mer benägna att
söka barnpsykiatrisk hjälp. Anledningen till ett sådant beteende kan vara
socialt präglat. Adoptivföräldrar kommer oftare från medelklassen med
värderingar som är anpassade till den hjälp som ofta erbjudits på barnpsykiatriska mottagningar. En annan förklaring är att adoptivföräldrar
skiljer sig från andra föräldrar i sitt sätt att utveckla sitt föräldraskap och
att det är vanligare i denna grupp med en särskild känslighet eller lyhördhet för avvikelser i barnets utveckling. En tredje förklaring är att själva
adoptionsbakgrunden bidragit till att många föräldrar blivit mycket
observanta på eventuella avvikelser i barnets beteende.
Dessa tre olika förklaringar behöver inte utesluta varandra utan kan
mycket väl alla tre bidra till att adoptivföräldrar är mer benägna att söka
barnpsykiatrisk hjälp. De kan också vara giltiga samtidigt som det också
finns en faktiskt ökad risk för psykiatriska symtom hos barnen. För att
kunna värdera denna sistnämnda risk är det nödvändigt att man undersöker ett så kallat representativt urval av adopterade. Med detta menas att
urvalet ska återspegla förhållandena för hela gruppen adopterade. Ett sätt
att göra ett sådant urval är att undersöka alla inom ett begränsat geografiskt område för att utifrån detta kunna uttala sig om förhållandena för
hela landet.
I en svensk omfattande studie av unga utlandsadopterade valde forskarna
Marianne Cederblad och Malin Irhammar en sådan ansats. I flera artiklar
skrivna under 90-talet har de beskrivit resultaten från en studie omfattande 181 adoptivfamiljer i södra Sverige. 84 procent av de tillfrågade
familjerna valde att medverka i studien som inriktades på ungdomar och
unga vuxna i åldrarna 13-27 år. De adopterade och deras föräldrar medverkade genom intervjuer och genom att fylla i frågeformulär, som brukar

8

användas för att få ett mått på förekomst av psykiatriska symtom. Ett
huvudintryck från denna undersökning är att de adopterade hade psykiska symtom i väsentligen samma utsträckning som befolkningen i övrigt
i samma åldrar.
Är frågan om adopterades eventuella överrisker för psykiatrisk problematik därmed slutligt besvarad? En osäkerhetsfaktor är det så kallade bortfallet, det vill säga de som valde att inte medverka. Bortfallet på 16 procent av de tillfrågade var visserligen inte alls anmärkningsvärt stort med
hänsyn till studiens uppläggning, men man kan ändå inte veta om det
varit just allvarliga problem som bidragit till att många av dessa 16 procent valt att inte deltaga i undersökningen.
Hur kan man komma förbi ”bortfallsproblemet”, som alltid finns i denna
typ av studier? Ett sätt är att använda sig av rikstäckande register avseende företeelser som psykiatrisk sjuklighet, självmord och självmordsförsök. I Sverige finns flera sådana nationella register som internationellt sett
är av mycket hög kvalitet. Nyligen har en sådan studie, gjord av en svensk
forskargrupp, Anders Hjern, Bo Vinnerljung och Frank Lindblad, publicerats. Studien omfattar sannolikt fler individer än någon tidigare undersökning av internationellt adopterade, både i ett nationellt och ett internationellt perspektiv. En sammanfattning av dess uppläggning och huvudresultat beskrivs nedan av författaren.
En registerstudie från 2002 av internationellt adopterade
Syftet med studien är att ge en beskrivning av internationellt adopterades
risker att utveckla allvarlig psykiatrisk symtomatologi och sociala störningar. Den ingår som en del i en serie av studier avsedda att belysa
livssituation och hälsoläge hos unga internationellt adopterade som
underlag för utvecklingsinsatser för denna grupp.
Vi analyserade data från ett flertal nationella databaser, bl.a. Inkomst- och
Förmögenhetsregistret, Patientregistret, Dödsorsaksregistret och Registret
över lagförda. Vi hade inte tillgång till registeruppgifter om vilka svenska
individer som är adopterade. I databaserna har därför internationellt
adopterade definierats som personer som
(1) registrerats som invandrade till Sverige före sju års ålder (2) är födda i
Asien eller Latinamerika (3) har två föräldrar som är födda i Sverige men
aldrig har bott utanför Sveriges gränser.
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Detta innebär att ett fåtal internationellt adopterade inte ingår i studien,
t.ex. de som adopterats av ensamstående, de som har adopteras inom
Europa och de som adopterats av svenskar som bott utomlands.
Studien baseras utifrån ovanstående definition på en grupp internationellt
adopterade som består av 11 320 individer födda 1970-79 som har följts
upp i olika nationella register från 1986-95. Vi har jämfört dessa grupper
med majoritetsbefolkningen, d.v.s. den del av befolkningen – i motsvarande åldrar – som har två svenskfödda föräldrar, men som själva är
födda i Sverige. Vi har också jämfört de adopterade med två andra urval
av befolkningen. Det första urvalet består av biologiska barn till adoptivföräldrarna, ”syskongruppen”. Det andra urvalet består av utlandsfödda
barn som invandrat till Sverige före sju års ålder, ”invandrargruppen”,
vars mor enligt Föräldraregistret är född i samma världsdel som barnen
själva. Adoptivgruppen var något yngre i genomsnitt och betydligt oftare
av kvinnligt kön (drygt 60%) än jämförelsegrupperna.
När det gäller hur många som vårdats inneliggande på sjukhus p.g.a. en
psykiatrisk sjukdom samt hur många som genomfört självmordsförsök
som föranlett inläggning på sjukhus är siffrorna för de adopterade högre
än för genomsnittsbefolkningen och för syskongruppen (tabell 1).
Tabell 1. Psykiatriska problem. Antal individer och andel av respektive grupp.
Adopterade
Män Kv.
Antal %
%
16
0,3
0,1

Självmord
Självmordsförsök
202
Psykiatrisk
vård
433

Syskon
Antal
1

Hela befolkningen
Män Kv.
Män Kv.
%
%
Antal %
%
0,1 0,0
446 0,1 0,0

Invandrare
Män Kv.
Antal %
%
2
0 0,1

1,0

2,3

10

0,2

0,8

5 425 0,3

0,9

46

0,4

1,9

3,5

4,0

28

1,1

1,3

12 453 1,2

1,7

92

2,5

2,0

För att beräkna hur mycket vanligare det är att adopterade drabbats i
dessa avseenden har vi gjort en statistisk analys där vi räknat ut så kallade
Odds Ratios (OR). Detta begrepp motsvarar ungefär överrisk. Det innebär
att om OR är 2 när man jämför adopterade med en viss grupp så är risken
fördubblad hos adopterade jämfört med denna grupp. Om OR är 0,5 så är
risken hälften, o.s.v. Vid dessa beräkningar har vi också vägt in att grupperna skiljer sig åt vad gäller köns- och åldersfördelning. Detta kan kallas
för att vi har ”matchat för kön och ålder”. Annars skulle skillnader mellan
två grupper kunna förklaras t.ex. av att den ena gruppen är yngre, något
som bl.a. skulle innebära en lägre risk att de som tillhör denna grupp
hunnit utveckla symtom.
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Sådana statistiska analyser avseende hur många som vårdats inneliggande på sjukhus p.g.a. en psykiatrisk sjukdom samt hur många som
genomfört självmordsförsök som föranlett inläggning på sjukhus finns
redovisade i tabell 2. När vi jämfört med genomsnittsbefolkningen så har
vi också gjort ytterligare en statistisk analys. Vi har således i den andra
kolumnen i tabellen justerat för att de adopterade vuxit upp i familjer med
högre s.k. socioekonomisk status. Vi får därigenom i denna andra kolumn
fram bättre mått på de adopterades sårbarhet. Den första kolumnen
däremot visar bättre hur det faktiskt går för de adopterade – och i detta
ingår en positiv effekt av att de kommit till familjer som lever under
gynnsamma sociala förhållanden. Jämförelsen med syskonen uppfattar vi
som den bästa jämförelsen för att belysa de adopterades sårbarhet.
Tabell 2. Psykiatriska problem, statistisk analys.
(Odds Ratios, 95% konfidensintervall).

Självmord
Självmordsförsök
Psykiatrisk
vård

Jämfört med resten
av befolkningen

Jämfört med
syskon

Jämfört med
invandrare

Matchat för
kön och ålder

Dessutom
matchat
för socioekonomiska förhållanden

Matchat för kön
och ålder

Matchat för kön
och ålder

3,7 (2,2-6,1)

3,6 (2,1-5,9)

4,4 (0,6-33,3)

4,1 (0,9-9,6)

2,7 (2,3-3,2)

3,6 (3,1-4,2)

4,2 (2,2-7,9)

1,0 (0,7-1,5)

2,7 (2,4-2,9)

3,2 (2,9-3,6)

3,5 (2,4-5,2)

1,6 (1,3-2,0)

Motsvarande riskökningar noterades för utlandsadopterade vad gäller
vård på sjukhus för narkotika- och alkoholmissbruk och vad gäller att
vara upptagen i registret över lagförda. Om man jämför med resten av
befolkningen och matchar för kön, ålder och socioekonomiska förhållanden så blev ”överriskerna” i detta avseende följande:
- alkoholmissbruk
- narkotikamissbruk
- brott
- allvarligt brott
- fängelse

OR 2.6
OR 5.2
OR 1.6
OR 2.5
OR 2.6

Sammanfattningsvis visar studien att internationellt adopterade löper en
betydligt större risk än genomsnittsbefolkningen att utveckla psykiatriska
symtom/missbruk som kräver sjukhusvård. Likaså är risken ökad för
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självmord och självmordsförsök samt för allvarlig kriminalitet. Som
framgår av tabell 1 gäller de psykiatriska negativa utfallen endast ett litet
antal faktiskt drabbade av alla internationellt adopterade. Motsvarande
gäller även för de beskrivna sociala symtomen, som berör mindre än en
procent av gruppen med undantag för brott som berör 10,3/4,5 procent
(pojkar/flickor) och för allvarligt brott som berör 5,9/1,0 procent (pojkar/
flickor) av de adopterade.
Det bör betonas att det inte går att dra några slutsatser från denna studie
om andra typer av psykiatrisk problematik eller om psykiskt välbefinnande inom gruppen i dess helhet. Våra resultat avseende psykiatriska
symtom bygger på uppgifter om vård på sjukhus på grund av psykiatrisk
problematik. Det är möjligt att statistik avseende så kallad öppen vård
skulle ge en modifierad bild, men den typen av uppgifter har inte funnits
tillgängliga. De ovan återgivna resultaten från Cederblads och Irhammars
forskning talar dock emot att våra resultat skulle utgöra ”toppen av ett
isberg” när det gäller förekomst av psykiatriska symtom. Det ligger
närmare tillhands att anta att de överrisker som vi funnit återspeglar
förhållanden för en begränsad grupp av de internationellt adopterade,
medan den stora majoriteten utvecklas som befolkningen i övrigt när det
gäller den form av psykiskt välbefinnande som kan fångas upp med de
vetenskapliga metoder som stått till buds för Cederblad och Irhammar
och för oss.
Intressant nog är Cederblads och Irhammars studie och vår studie gjorda
utifrån ungefär samma ”generation” av utlandsadopterade från 70-talet.
De överrisker som vi finner döljer sig förmodligen i det bortfall på 16 procent som fanns i Cederblads/Irhammars undersökning.
Det kan vidare tilläggas i sammanhanget att en amerikansk studie från
2001 också visat en ökad förekomst av självmordsförsök hos adopterade
tonåringar jämfört med genomsnittsbefolkningen i samma åldrar.
Hur ska man förstå den ökade risken för självmordsbeteende hos internationellt
adopterade?
En mångfald av olika skäl har föreslagits för att förklara att adopterade
kan ha en ökad risk att utveckla olika psykiatriska symtom. Exempel på
sådana faktorer är ärftlighet, undernäring före och efter födseln, otillfredsställande psykologisk uppväxtmiljö före adoptionen, upprepade separationer, byte av sociokulturell miljö, identitetsproblem, utsatthet för rasism.
Alla dessa förklaringar har dock karaktär av hypoteser. Vi vet egentligen
inte hur mycket olika faktorer bidrar – och om de bidrar till en riskökning.

12

Den nyss redovisade svenska registerstudien innehåller också en del som
ger viss kunskap om bakgrundsfaktorers roll. Vi har nämligen också
studerat några tänkbara riskfaktorer för en ogynnsam utveckling. Precis
som vid de andra analyserna har vi använt oss av Odds Ratios men nu för
att jämföra olika undergrupper inom gruppen internationellt adopterade.
I tabell 3 redovisas några av dessa möjliga riskfaktorer: kön, socialgrupp,
ålder vid ankomst och ursprungskontinent. Att vara adopterad vid fyra
års ålder eller senare och att ha Latinamerika som sin ursprungskontinent
ökade risken för att utveckla såväl psykiatriska som sociala symtom. En
försiktig tolkning av dessa resultat är att faktorer före adoptionen tycks ha
betydelse.
Tabell 3. Riskfaktorer inom adoptivgruppen, statistisk analys.
(Odds Ratios, 95% konfidensintervall).

Man
Hög ”socialgrupp”
Ålder vid ankomst
0-1 år
2-3 år
4-6 år
Född i Latinamerika

Psykiatriska problem

Sociala problem

0,7 (0,6-0,9)
0,9 (0,8-1,2)

4,5 (3,6-5,6)
1,2 (1,01-1,6)

1
1,2 (1,0-1,5)
1,8 (1,4-2,3)
1,6 (1,3-1,9)

1
1,0 (0,7-1,3)
1,7 (1,2-2,3)
1,8 (1,4-2,3)

Vad kan man göra?
Det finns flera faktorer som är viktiga när det gäller att tolka överrisker
för de adopterade. En sådan är förändringar över tid. Att man vid en viss
ålder eller under en viss utvecklingsfas ser en riskökning behöver inte
innebära bestående avvikelser. I tidigare så kallade longitudinella studier
(när man följer en grupp över lång tid) av nationellt adopterade har man
exempelvis uppmärksammat att ökad frekvens av problembeteende hos
adopterade under tidiga tonår inte behöver betyda skillnader gentemot
icke-adopterade i vuxen ålder. Man kan mycket väl tänka sig att adopterades liv följer andra utvecklingslinjer än icke-adopterades. Sett i detta
perspektiv framstår resultaten av våra studier av unga adopterade som
särskilt allvarliga eftersom de till skillnad från många tidigare undersökningar också beskriver något av de första åren som vuxen. Självmord är
också den yttersta konsekvensen av brist på psykiskt välbefinnande.
Ökade självmordsrisker är särskilt angelägna att beakta, försöka förstå
och om möjligt förebygga.
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När överriskerna för en grupp är så stora för så allvarliga utfall innebär
det en utmaning för samhället att se över vilka förändringar som kan
göras. För gruppen internationellt adopterade skärps kraven på åtgärder
av den etiska dimension som präglar adoptionsverksamhet och det ansvar
som Sverige som samhälle iklätt sig för att främja dessa barns utveckling.
Fortsatta och fördjupade forskningsinsatser framstår som nödvändiga.
Trots att vi ännu bara har fragmentariska kunskaper om orsakssamband
finns det också redan idag mycket som kan göras. Jag tänker mig i första
hand tre möjliga huvudlinjer för detta arbete:
Information, kunskapsspridning
Informationen till adoptionsorganisationer och till blivande adoptivföräldrar bör vidareutvecklas så att de delvis nya kunskaperna om de
risker som beskrivits ovan blir kända. På motsvarande sätt bör dessa
kunskaper också spridas till professionella som möter adopterade inom
bland annat socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri.
Det bör nämnas att det också kan finnas ”biverkningar” med att föra fram
budskapet om ökade risker eftersom förväntningarna på adopterade
därigenom ändras. Fördelen är ökade kunskaper och därigenom möjligheter till vidgad förståelse. Nackdelen är risk för överdrivet negativa
förväntningar inför de adopterades utveckling – både från omgivningen
och från de adopterade själva. Detta illustrerar betydelsen av att informationen måste vara balanserad. Det kan vara en fördel om den också
kompletteras med de positiva aspekter som internationell adoption
inrymmer.
Ändrade former för bemötande av adopterade inom den psykiatriska och barnpsykiatriska
vården
Man bör också överväga förändringar för att anpassa vården till de
adopterades behov. Det kan exempelvis gälla professionella rutiner.
Röster höjs ibland för specialistmottagningar. Det kan finnas behov av
sådana, kanske främst som en konsultationsinstans. Personligen tycker
jag att det kan vara effektivt att man snabbt kan få en bedömning av ett
specialistteam med erfarenhet av adoptionsproblematik, när problem har
uppstått. Att förstå adopterades problem kräver ofta kunskaper från olika
kunskapsområden och det underlättar om alla dessa kunskapsområden
kan finnas representerade inom ett sådant team. Exempel på sådana
kunskapsområden är hur barn påverkas av upprepade separationer,
neuropsykiatri och adopterades språkutveckling.
I familjernas beskrivningar finns exempel på att omgivningen velat tolka
den adopterades problem som uttryck för ett familjeproblem – eller
samlevnadsproblem mellan föräldrarna. Visst kan relationsproblem inom
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familjen bidra till en negativ utveckling. Men det kan finnas risk att en
sådan förklaring används schablonartat utan att andra förklaringsmöjligheter övervägts. Inom barn- och ungdomspsykiatrin har det på flera håll
funnits en tendens att – framför allt under 80-talet och 90-talets början –
snabbt och kanske också oreflekterat omformulera ett barns psykiska
störning som uttryck för en familjeproblematik. För vissa grupper har
detta inneburit en ökad belastning. Ett exempel på detta är familjer med
barn som har störningar som är väsentligen neurologiskt betingade. I
sådana fall blir tolkningen att symtomen orsakats av familjerelationerna
i bästa fall verkningslöst och ger i sämsta fall en ökad skuldbörda för
föräldrarna och en fördröjning av effektiva hjälpinsatser.
En annan närliggande företeelse är att barnpsykiatrin och andra hjälpinstanser löper risk att undervärdera allvaret i situationen när en adoptivfamilj söker hjälp. Inte sällan är man inom barnpsykiatrin benägen att
sätta sin tillit till föräldrar som verkar resursstarka och avvakta med
professionella hjälpinsatser i hopp om att föräldrarna ska kunna erbjuda
en tillräckligt utvecklingsbefrämjande miljö. Det kan finnas fog för en
sådan hållning, i synnerhet under ett decennium när antalet ärenden
fördubblas och det sker ekonomiska nedskärningar inom sjukvården. Det
är också en god princip att inte ”gå in i onödan” och störa en utveckling.
Men det kan finnas risker att man med en sådan hållning undervärderar
adopterades hjälpbehov, eftersom adoptivföräldrar inte sällan framstår
som resursstarka och engagerade föräldrar.
Strukturella åtgärder
Man kan också på olika sätt skapa en mer utvecklingsbefrämjande och
lyhörd miljö för adoptivbarn. Sådana åtgärder omfattar ofta större grupper av barn. Exempel på detta är suicidpreventivt arbete i skolorna genom
elev- och lärarinriktade program av det slag som bedrivits från NASP
(Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa)
under flera år bland annat genom filmen ”Kärleken är den bästa kicken”.
I ett suicidpreventivt arbete ingår också att sprida kunskap om depression
hos barn och ungdomar och förbättra möjligheterna till tidig diagnos och
behandling.
Många åtgärder hör hemma inom skolans ram. Dit kan också höra att se
till att det finns tillgång till god specialpedagogik och en kapacitet att
upptäcka de barn som behöver sådana insatser. Åtgärder mot rasism kan
sättas in både i skolan och inom andra samhällssektorer.
Man kan också utveckla riktade strukturella åtgärder – eller undvika
generella åtgärder som kan befaras ha en riktad negativ effekt för adopte-
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rade. Många professionella inom barnverksamheter har exempelvis
uttryckt oro för att genomförandet av så kallade homoadoptioner skulle
vara en sådan generell åtgärd som innebär ökade risker för barnen.
Till de positiva riktade åtgärderna hör att skapa möjligheter för samtalsgrupper för adopterade som blivit äldre. Att vidareutveckla studiecirklar
och föräldraskolor för potentiella adoptivföräldrar är ett annat exempel.
Vi behöver också stimulera andra tankebanor vid adoption än sådana som
är knutna till problem. Kanske kan unga vuxna adopterade vara de som
formulerar det som är unikt och särskilt värdefullt med att vara adopterad. Överhuvudtaget är de unga adopterades röster viktiga att lyssna
särskilt noga på idag. Adoptivgenerationen från 70-talet har nått vuxen
ålder och berättelser om deras livserfarenheter förtjänar lyhörda och
respektfulla mottagare och dialogpartners.
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FYRA FÖRÄLDRABERÄTTELSER OM UNGA
INTERNATIONELLT ADOPTERADE SOM TAGIT
SITT LIV
Historien om Niklas
Birgitta och Lars Holmer
Året var 1961. Vi hade varit gifta sedan 1955 och önskade från första
stund att få barn. Det lyckades nu inte och vi trodde inte att vi själva
kunde göra barn bättre än någon annan, varför vi började att söka kontakt
med olika institutioner, som förmedlade adoptioner. På väg ner till

Den här bilden visar en lycklig Niklas något år innan han dog.

Grekland i detta ärende våren 1961 besökte vi en god vän, en österrikisk
gynekolog, som arbetade i Sverige. Som specialist intresserade han sig för
våra problem och eftersom han visste, att det inte var stora utsikter för oss
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att föda ett barn själva, sa han till oss att satsa på en sista semester på tu
man hand, så skulle han se till att vi fram mot hösten skulle få ett barn
från ett barnhem i Wiener Neustadt. Så blev det också. På sin ledighet
kontaktade Heinz barnhemmet, som godkände oss som blivande föräldrar. Vi hade i Sverige redan gått igenom de vanliga procedurerna. Heinz
ringde till oss en junikväll i solnedgången och meddelade att en tretton
månader gammal, blond och blåögd pojke väntade på oss nere i Wien.
Den stormande glädje vi då kände tillhör våra starkaste minnen. Det tog
två månader innan alla papper var klara och varje dag av denna tid var en
plåga för oss. Vi var rädda för att något hinder skulle dyka upp, men så
småningom var det i alla fall augusti och vi kunde fara iväg för att hämta
vår son.
Det här med att få ett adoptivbarn känns precis som att få barn på vanligt
sätt. Det vet vi, för vårt första barn följdes av ännu ett adoptivbarn, en
vacker flicka från Sverige, varefter vi genast själva födde en lillebror. Tre
barn på fyra år! Den dag, man får höra att ett särskilt barn har utvalts åt
en, känner man, att det bara är just det här barnet man vill ha och inte
något annat.
Vi hade föreställt oss att Niklas skulle se ut som en välnärd österrikisk
isterbuk, utan hals under dubbelhakorna och med stripigt tunt hår. Den
lille gosse på femton månader, som visade sig vara vår son såg inte alls ut
så. Han hade den vackraste, smala och långa hals och blonda, sköna
lockar omramade hans söta ansikte med de ljuvligt honungsbruna ögonen, som glittrade av odygd men de dolde också mörker och smärta. Det
kände vi inte genast, men vi registrerade det i vårt undermedvetna och
ser det tydligt idag.
Den dag vi anlände till barnhemmet, där Niklas vistades var det mycket
varmt. Hemmet, som låg i en park med höga gamla träd, hade ansvar för
ett hundratal barn. Det såg ut som ett sjukhus. Många av barnen vistades
ute i det vackra vädret. En del av dem lekte på marken och andra låg i
sina sängar, som var gjorda av järnribbor och liknade burar. Vi hade
sällskap med Heinz släkting Wilma och hennes man, som guidade oss
genom storstaden Wien. Vi visste inte var vårt barn befann sig utan gick
in i huset för att fråga oss för. Där fick vi veta, att Niklas var ute i parken.
Man gick fram till en säng och där stod alltså vår praktfulle son och bara
krävde att få komma ner på marken. Väl nere for han omkring som en
stormvind helt fångad av att rycka cyklar och andra grejer från de övriga
barnen. Vi upptäckte snart att han var jätteintresserad av apparater av
olika slag och han tryckte på alla knapparna på kameran, som aldrig blev
sig lik efter hans behandling. Men vad gjorde det?! Äntligen var det VI
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TRE! Under ett par dagar åkte vi till barnhemmet och umgicks för att
skapa kontakt. Han var hela tiden helt nöjd. Han satt i knät och vi fick
mata honom och byta på honom även om han prövade oss på många sätt.
Han var alltså vild och GLAD. Alltid skrattade han. Han gick från famn
till famn utan att synas vara rädd eller osäker.
Under den korta vistelsen i Wien fick vi mycket summariska uppgifter om
Niklas bakgrund. Vi fick veta, att han med olika intervall vistats på barnhemmet sedan födelsen. Födda på tidigt trettiotal bodde modern och
fadern i en utbombad fabrik och hade andra barn. Föräldrarna växte upp
under andra världskriget och hade ingen utbildning. Niklas hade det inte
bra hos dem och vi fick intrycket, att han utsattes för misshandel och
omhändertogs för vård. Under den tid, det tog för adoptionen att bli
gällande gifte sig föräldrarna och Niklas hann byta efternamn en gång.
Niklas var inte frisk, när han kom till oss. Han hade en svårbotad infektion, som krävde långvarig behandling. Dessutom var han starkt allergisk,
vilket vi inte visste från början. Elakartade eksem utbredde sig på stora
delar av kroppen och det var mycket jobbigt att ge honom rätt diet och
terapi i form av salvor m.m. Dock gladde sig mamma över att få gnida in
och ge sin lille son massage och lindring av den svåra klådan, som ibland
gjorde att hans armar måste spjälas, för att han inte skulle riva upp såren
än värre. Inte att undra över, att han hade svårt för att sitta stilla ”som
andra barn”. Niklas var inte ett barn, som gillade att sitta i knät och kela.
Han hoppade helt kort upp på en och pussade på några sekunder hela ens
ansikte. Sedan for han ner på golvet igen färdig för nya hyss. Han var
oerhört aktiv. Den enda gången mor fick vila var, när hon tog snabba
promenader med barnvagnen. Det tyckte den lille om. Då hände det saker
runt omkring, som gjorde honom intresserad. Han vinkade ivrigt till folk
och mer än en gammal dam pussade honom mitt på den glada munnen,
vilket i ärlighetens namn förskräckte hans mamma, som trodde, att han
skulle bli smittad av det ena eller andra. Det skedde naturligtvis aldrig.
Vi förstod inte att den bakgrund, som Niklas hade skulle påverka hans
senare liv. Nu vet vi bättre och anar, att han i likhet med många adopterade barn var osäker på, om någon kunde älska honom på riktigt, eftersom han en gång blivit ”ratad”. Själva upplevde vi ”kärlek vid första
ögonkastet” till honom. Han var en oerhört verksam liten person, som
från första stund ville bestämma allt själv och som utan eftertanke i hela
sitt liv kastade sig ut från stup både i verklig och överförd betydelse. Det
var väl särskilt mamma, som fick vakta honom hela tiden. Han blev
normgivande för vår uppfattning om, vad som var ”normalt” beteende
och när han senare fick både en lillasyster och en lillebror trodde vi
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föräldrar, att det var något fel på de mindre barnen, eftersom de höll sig
intill mamma och pappa hela tiden. Niklas lät vem som helst ta upp
honom och han var nöjd i alla famnar. Lillasyster, som var fem månader,
när hon anlände till familjen, behövde bara en vecka för att urskilja, vem
som var mamma och pappa.
Niklas hade en tuff skoltid. Läs- och skrivsvårigheter och mobbning var
ständiga följeslagare under det första läsåret. När mamma kontaktade
skolan för att hon var bekymrad fick hon till svar, att hon ”skulle ägna sig
mer åt sin man och mindre åt sin son, så skulle allt ordna sig”. Nu var det
inte förhållandet mellan föräldrarna, som var problemet, tyvärr, skulle
man kunna säga. Efter många tråkiga erfarenheter, ställde man så småningom upp väldigt bra från skolhåll och Niklas fick gå i en specialklass,
där han kunde få visa, att han var begåvad på många områden om icke i
läsning och skrivning. Dock kvarstod mobbningen från äldre barn och
Niklas hade aldrig någon riktig kompis under barndomen. Han sökte sig
till vuxna. Vi bodde på landet i Skåne och runt om oss fanns det bondgårdar, där Niklas kunde få hjälpa till i ladugårdar m.m. Han hade sedan han
kom till oss älskat djur och det passade honom att umgås med djur. Så
småningom gick han på lantbruksskola och förverkligade drömmen om
en egen gård.
Under hela barndomen hade han problem med de sociala kontakterna och
han var mycket prövande, eftersom han inte kunde acceptera den, för den
övriga familjen, normala rutinen. Han vägrade t.ex. tvätta sig, när han
kom hem till middagen stinkande av svinstall. Han drabbades ofta av
oerhörda känsloutbrott, då familjen inte följde hans vilja. Numera finns
det ett antal diagnoser i form av bokstavsbeteckningar, som vi känner igen
som ”Niklasbeteende”. När vi gjorde förfrågningar, på den tiden, så fanns
det inte några svar, råd eller behandlingar till hjälp för oss och framför allt
inte för Niklas. Allt ”skulle ordna sig”. Det gjorde det inte.
Så småningom gick det bättre för Niklas i livet. Han lyckades med det
mesta han företog sig. Dels gjorde han en del bra husaffärer och fick bra
jobb som chaufför av stora fordon med farlig last. Han körde bil alldeles
underbart. Han köpte en egen gård. Han gifte sig med en flicka, som
redan hade en dotter och blev för denna lilla tös en omtänksam styvfar.
Niklas som förut alltid bara tänkt på sig själv blev plötsligt en ömsint och
uppoffrande make och far också till en egen dotter, som han avgudade.
Han satsade allt på sin familj och kunde arbeta dag och natt för sina olika
delmål. Ett tag var han och hustrun ägare till en djurpark, men denna
verksamhet gick upp i rök, när äktenskapet gick i kras. Förhållandet
mellan Niklas och hans fru var mycket stormigt och det blev flera upp-
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brott, vilka alla innebar att Niklas försökte ta sitt liv. Varje gång försökte
vi få honom till läkare, men han vägrade och vi tyckte inte att vi kunde
tvinga honom till något, som han så kategoriskt nekade till. Detta ångrar
vi djupt i dag. Vi höll dock med honom om, att det vid varje tillfälle fanns
så många anledningar för honom att tappa taget, att det inte var underligt
att han reagerade som han gjorde. Dessutom trodde vi, naivt nog, att det
räckte med att vi fanns vid hans sida i alla hans motgångar. Vi försökte
förklara för honom, hur väsentlig han var för sin lilla dotter. Själv ansåg
han att dottern skulle ha det bättre utan sin far. Själv uttalade Lillan både
inför oss och Niklas att hon ville bo hos pappa. Hon tyckte inte om sin
mammas nye man. Niklas var, förstår vi efteråt, besatt av tanken att Lillan
inte skulle behöva slitas mellan mamma och pappa och han stod helt
enkelt inte ut med tanken att hans älskade hade lämnat honom.
Den sista tiden hade Niklas många planer. Han köpte en ny dator och
installerade internet under sin sista vecka i livet. Han skulle bygga om sitt
hus och hade beställt hem snickare till måndag morgon. Han överlevde
inte söndagen. De här handlingarna lurade oss att tro, att han kommit
över sin värsta sorg och var på väg in i livet igen. Det var inte bara äktenskapet, som sprack. Niklas hade skaffat fina avelsfår och hade just kommit
igång med köttproduktion, när han fick beskedet att fåren drabbats av en
sjukdom, som gjorde att hela besättningen måste avlivas. Detta talade han
inte med någon om. Även fåren skulle hämtas till slakt på måndagen.
För oss föräldrar började oktobersöndagen i gråväder. Vi gick ner till
Skeppsbron till den årliga skärgårdsmarknaden. Vi köpte honung och
tänkte ha den till minne av den gångna sommarens sköna skärgårdsturer.
Så småningom gick vi hem för att äta middag med inköpt fisk. När vi slog
på teven nåddes vi av budet om Jarl Kulles död. Vi blev sorgsna till mods.
Strax efteråt ringde det på dörren. Det stod en kvinnlig och en manlig
polis i civila kläder utanför. De ville komma in. Vi förstod inte varför. Det
hade varit inbrott på våra vindar, men varför kom de på söndagen och
pratade om sådant? Var de lurendrejare, som försökte lura sig in? Vi
förstod ingenting. Dock, snart nog hade de förklarat varför de kommit.
Niklas hade gasat sig själv till döds i sin bil, omgiven av foton av familjen.
Till hjälp hade han också tömt en flaska sprit. Det som sedan hände, har vi
inte några klara bilder av. Mamma blev illamående och kräktes. Det
underbara polisparet stannade hela kvällen hos oss och hämtade också
vår dotter. Det enda vi minns är, att vi kände oss fantastiskt väl omhändertagna.
Söndagen den femte oktober 1997 ändrades vårt liv. På något sätt har man
”normalt” ingen aning om hur mycket man älskar sina barn. Klyschan att
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”man kan göra allt för barnen” och ”jag älskar barnen över allting” är bara
ord till dess man står så här med döden i både kropp och hjärta och hela
livet tydliggörs. Då får alla ord plötsligt sin rätta betydelse. Då vet man
med ens styrkan i sin kärlek.
Niklas bodde i Blekinge, vi föräldrar och hans lillasyster Tina i Stockholm.
Vi åkte ner för att ta emot Niklas, när han anlände till bårhuset från
rättsmedicinska undersökningen i Lund. Det var en fruktansvärd stund,
som aldrig skall lämna vårt medvetande. Det är fortfarande svårt att på
gatan se en bårbil komma rullande. Lyckligtvis var vi tre familjemedlemmar ensamma, så vi kunde utan att störa någon ge utlopp för det svåra, vi
upplevde. Birgitta storgrät för att inte säga ylade i de ekande rummen.
Vårt första barn låg på sin bår leende mot oss. Tina upplevde att Niklas
log retsamt mot henne, som om han ville säga, att han lurade henne i alla
fall. Vi, mor och far, såg mer en lättnad i hans ansikte. Nu låg han lugn
och ingenting kunde längre oroa honom. Vårt lugn var dock borta och vår
sorg var bara i början av sin utveckling. Denna sorg och denna frånvaro
av vår förstfödde kommer vi att bära med oss hela livet.
Pappa deltog i arbetet med att lägga Niklas i kistan. Det är inte den
lättaste uppgiften för en far, men efteråt kändes detta bra och riktigt. När
Niklas båda syskon möttes inför begravningen, sa de något till varandra,
som vi föräldrar tänker på och som säger allt om hur familjen fungerar:
Nu är vi bara två syskon. Nu är vi inte tre längre. Hur ska vi klara det?
Niklas begravning var lugn och vacker. Prästen är vän till familjen och var
väl insatt i Niklas problem. Han hade till och med suttit vid Niklas säng
en gång och vakat, när vi körde som galningar ner till Blekinge efter
Niklas första försök att beröva sig livet. Vi har ett eget bårtäcke och
plockade blommor, grenar och frukter på Niklas gård för att smycka
kistan. Lillebror Joakim, som är musiker spelade, om än med svårighet
något stycke, som Niklas tyckte om. Hans före detta fru var där tillsammans med sina två barn. Niklas bästa vän var också närvarande. Annars
var det bara vi fyra kvarvarande familjemedlemmar. Efter akten hade vi
inte några reservkrafter kvar. Vi orkade inte ha någon måltid eller samling. Niklas begrovs på fredagen och kremerades redan på måndagen. Vi
fick Niklas med oss hem till Stockholm och han ligger nu på Katarina
kyrkogård tillsammans med sin mormor och morfar.
Den första tiden innebar en serie av förluster. Det var inte bara vår son, vi
förlorade. Också gamla vänner försvann. Flera för oss viktiga personer
orkade inte med vår sorg. De tyckte att vi sörjde för mycket och för länge.
Det gjorde de redan i maj 1998. Då hade Niklas inte varit död mer än i sju
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månader. Vi tycker inte att det är en lång sorgeperiod. Kanske det var bäst
som skedde, det här med förlust av så kallade vänner, det kan vi inse
idag. När vi dock var i den första fasen av sörjandet, upplevde vi detta
som dubbel övergivenhet. Nu vet vi, att detta drabbar alltför många av
oss och inte är ett tecken på, att det är något särskilt fel på oss. Det är
naturligt, tyvärr.
Vi hade ett par vänner, som kunde lyssna på oss i oändlighet och som
kom med goda råd och uppmuntran, som gjorde, att vi nästan omärkligt
för oss själva, lyckades ta nya steg framåt. En av dem hade egen erfarenhet av SPES och tipsade oss om att denna förening fanns. Det tog oss emot
på något sätt att ta kontakt. Vi hade ju redan blivit beskyllda för att sörja
för mycket, men vi tog steget och det har vi inte ångrat. SPES har varit det
rätta för oss. Första gången vi var på ett möte, var vi förundrade över att
människor i vår situation kunde skratta och leva till synes ”normalt”. Nu
känner vi, att hela livet kan rymmas inom de bokstäver som utgör S P E S.
Det låter kanske som en överdrift, men vi har faktiskt blivit beroende av
samvaron med SPES’ medlemmar. Vi tycker, att det är mycket viktigt, att
de, som upplevt sin förlust för länge sedan, är med och kan visa oss nyare
att det finns en väg upp ur helvetet och ut i livet, även om detta har blivit
till stor del förstört genom ond död.
I den svåra process, som började efter Niklas död har det naturligtvis
varit av största vikt, att vi varit två att bära sorgen. Det är dock inte helt
okomplicerat eller bara av godo att vara två. Vi har så småningom lärt oss
varandras speciella vis att sörja och kan nu möta varandra med respekt
och förståelse och är mycket beroende av att vara tätt tillsammans på det
sätt, som vi vant oss vid under 45 års äktenskap. Vi kan verkligen känna
med de personer, vars förhållande inte stoppat för katastrofen och känner
tacksamhet mot försynen, som gett oss vår starka kärlek, som självklart
hjälper oss att överleva i den stora sorgen. Dessvärre har rädslan att
förlora ett av de andra barnen eller sin livspartner accentuerats, ibland till
överdrift. Vikten av att alltid ha kontroll har blivit uppenbar och ibland
besvärande både för den som utövar den och för den drabbade. En god
vän, som också förlorat sitt barn, gav oss rådet att uppsöka psykoterapeuten Carin Ritzén-Sick, som med kloka ord fick oss att byta spår på våra
inkrökta negativa tankebanor. Hon gav oss goda råd för samlevnad och
framför allt lättade hon våra skuldbördor på ett snabbt och för oss fullkomligt revolutionerande sätt. Det är klart, att känslan av skuld inte helt
försvunnit. En och annan gång kommer ett återfall, men det slår inte
längre ut oss totalt psykiskt. Vi har fått perspektiv på vår del i Niklas död
och vi vet, att vi vid varje tid har försökt att göra vårt allra bästa, även om
det inte innebär, att vi handlat så, som vi borde. Carin kom till ett av våra
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månadsmöten inom SPES i Mörby och delade med sig av sina kunskaper
till uppskattande deltagare.
I övrigt gäller det att våra levande barn och barnbarn upptar en stor del
av vår tid och verksamhet. Vi försöker att hålla kontakten med Niklas lilla
dotter även om det är svårt att träffas så ofta vi vill. Hon bor ju så långt
ifrån oss. Men e-post och vanliga brev förutom telefonen är goda hjälpmedel för kommunikation i dessa tider. Det är inte meningen, att föräldrar
ska följa sina barn till graven. Att få ha varit med om Niklas är dock en av
våra stora livsupplevelser. Fler och fler goda minnen dyker upp i våra
tankar och det blir allt lättare att jämföra våra barnbarn med hur Niklas
betedde sig vid samma ålder utan att smärtan tar över. Fotografierna, som
åkte ut den första tiden, har vi satt upp igen och hans varma, djupa ögon
ser inte längre anklagande på oss utan lugnt och tryggt. Så ser vi honom
idag: Lugn och trygg och kanske för första gången äntligen lycklig.
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TVÅ STEG FRAM OCH ETT TILLBAKA
– om sorgen efter en älskad son
Anonym Mamma
Det ringde på dörren
Det ringde på dörren en eftermiddag i januari 1995. Utanför stod två män.
En snabb tanke gick genom huvudet att de inte såg ut som försäljare. De
visade fram polisbrickan. Ångesten tog ett grepp om mig, när jag insåg att
något måste ha hänt. När de frågade om de kunde komma in visste jag att
något fruktansvärt hade hänt: Min son!?! Lever han? Det svirrade till och
det var som om världen stannade upp en stund. – Har det hänt något,
frågade jag trots att jag visste vad svaret skulle bli. På något sätt tog vi oss
in till köksbordet. Innan de hann säga något frågade jag om det gällde min
son och fick ett jakande svar.
- Lever han?
- Nej ...
Huvudet susade och allt blev som ett töcken. Jag hade levt med oron och
ångesten i flera år så beskedet blev ingen överraskning – ändå var det så
overkligt. Riktigt hur samtalet fortsatte minns jag inte, men jag fick reda
på att han hängt sig i strandskogen någon gång mellan lördag och söndag.
Mitt älskade barn! Vilken smärta! Så overkligt!
Jag befann mig i ett omtöcknat tillstånd, men fungerade ändå praktiskt.
Jag ringde min man, som var styvfar, så att han skulle komma hem från
arbetet. Jag svarade på polisens frågor om när jag haft kontakt med min
son senast och andra detaljer som jag lyckades röra till ordentligt. Polisen
avskrev brottstanken när jag berättat om hans tidigare försök att ta sitt liv
och att han periodvis missbrukat droger. Att han ungefär en månad
tidigare brutit en period av missbruk och sedan dess mått fruktansvärt
dåligt och försökt få vård.
Min man kom hem och en stund senare gick poliserna. När vår dotter fick
beskedet att hennes bror dött föll vi i gråt tillsammans. Det var så ofattbart
– han fanns inte mer. Stackars unge, som fick ett sånt liv så att döden blev
ett bättre val än livet.
Dagen därpå kontaktade vi polisen för att få reda på exakt var det hände.
En polis följde med och visade oss platsen – en stor vacker tall nära havet.
Det var utmed havet vi något år tidigare gått och diskuterat, rett ut
problem och kommit varandra närmare än vi varit på många år. Nu hade
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han återvänt hit. Polisen visade grenen och jag kunde se tydliga märken
efter repet. Jag konstaterade detta men det var samtidigt overkligt och jag
tog det inte riktigt till mig. På polisstationen ställdes ytterligare några
frågor och jag fick kvittera ut min sons ägodelar – det kändes som jag fick
med mig hans liv i en landstingspåse ...
Åter hemma väntade ett par arbetskamrater. Vi drack en kopp kaffe och
det var skönt med den omtanke och medkänsla de visade.
I det omtöcknade men ändå handlingsinriktade tillstånd jag befann mig i
de första veckorna tog jag själv kontakt med bårhuset så att vi fick ta ett
farväl. Det var första gången vi såg en död människa. Det var en märklig,
smått ofattbar upplevelse – han var sig så lik, men ändå inte ... Vi grät
tillsammans, vår dotter gav sin bror en liten present och vi tog farväl.
Begravningen en vecka senare skedde i kretsen av de allra närmaste och
blev en fin och känslosam upplevelse.
Dagboken – en viktig hjälp efter självmordet
Jag var rationell och handlingsinriktad, försökte stötta min dotter och gick
till arbetet efter två veckor. Att arbeta var emellertid omöjligt – det gick
inte att samla kraft och tankar. Jag blev sjukskriven och efter ungefär tre
veckor tappade jag fotfästet. Jag bara rasade ner i ett svart avgrundsdjupt
hål. Det enda halmstrå som jag kämpade för att hålla kvar var att min
dotter måste upp till skolan om morgnarna, att hon måste ha mat och rena
kläder. Jag började också sporadiskt skriva dagbok för att på något sätt
försöka bearbeta det kaos som fanns inom mig.
FEBRUARI
- Tankar, tankar, alla dessa tankar som snurrar – är de ett hinder för att
låta sorgen komma fram. Jag är så van att planera och hitta på en lösning
och bita ihop för att kunna gå vidare. Detta måste jag ju igenom – det
finns ingen lösning. Samtidigt är det så många frågetecken, så mycket jag
inte förstår. Hur kunde det gå så för mitt älskade barn? Det fanns ju trots
allt så många som tyckte om dig och gärna skulle stöttat – men dem drog
du dig undan.
MARS
- Så skönt att gå på stranden och gråta och skrika. Här överröstar vågorna
min stora förtvivlan. Det var här vi gick och pratade du och jag – då var
det du som grät. Vi har stranden och vågorna gemensamt.
- Livet har plötsligt rasat ihop som ett korthus. Varje handling blir en stor
kraftansträngning och görs för att den måste göras. När ditt liv var slut
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rasade även mitt ihop. Det var så mycket vi kämpat på var sitt håll, så
många missförstånd, så många ansträngningar, men också glädje och
förhoppningar som gick till spillo. Kvar blev bara ett avgrundsdjup och
det hemska att allt var för sent – nu finns inget hopp kvar.
Det är så oerhört att ens barn upplever sin situation så att döden blir den
enda lösningen på livet. Vad spelar det för roll att jag tänkt alla tankar om
att jag gjort så gott jag kunnat när allt ändå blev fel. Det är nog inte skuld
jag känner, snarare en förtvivlan över det som kunde ha blivit annorlunda. Med facit i hand tänker jag att vissa situationer kanske borde fått
en annan lösning. Hade du funnits kvar då? Svaret finns inte. Bara tomrummet.
Jag upplever en sån bitterhet över att så många inte förstått. Vad räcker en
mammas kamp till när de flesta i omgivningen inte förstår utan istället
dömer. Mitt älskade barn, du lärde dig tidigt att manipulera omgivningen
– att charma för att nå dina syften. Du var så söt när du var liten och så
stilig här du blev större – det var många som föll för dina vackra mörka
ögon.
- Har fastnat i skuld och dåtid, ältar fram och tillbaka. Varför räckte jag
inte till? Varför blev allt så fel? Vad gjorde jag för fel? Vill vidare, framåt
och hitta en framtid, där du är en del – en positiv del i närvaro och minne.
Istället för att allt negativt ältas fram och tillbaka, fram och tillbaka. Mitt
goa älskade barn döljs i allt tungt, svårt, skuld. Men det behövs hjälp att
förstå för att komma igenom.
Jag var sjukskriven några kortare perioder och efter ytterligare ett misslyckat försök att återvända till arbetet fick jag kontakt med en läkare som
förstod vidden av sorgen och att det var omöjligt för mig att klara av att
arbeta när all kraft gick åt till att bearbeta sorgen. Sjukskrivningen gav
mig möjlighet att arbeta mig igenom sorgen i egen takt.
Efter ett par månader av fullständigt kaos fattade jag i mitten av april
beslutet att jag måste tillbaka till livet. Inte så mycket för min egen skull,
utan mer för familjens. Det blev en kamp med två steg fram och ett
tillbaka, där steget tillbaka ofta ledde ner i avgrundsdjup sorg och förtvivlan.
APRIL
- Det kommer att bli svårt att återgå till ett ”normalt” liv bland välanpassade människor när erfarenheterna från livets baksida satt dessa spår.
Men hur ska jag kunna hitta ett alternativ? Jag sitter på min sorgsenhetsö
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och saknar gemenskapen med andra samtidigt som jag känner att jag inte
hör dit. Samtidigt som jag längtar till gemenskap och samhörighet blir det
så komplicerat när någon försöker närma sig min sorgsenhetsvärld. Jag
går som omsluten av en dunkel slöja. Det fungerar rätt bra så länge jag får
vara ifred inne i min värld, men när omvärlden pockar på mitt deltagande
blir det stressigt och nära panik.
SORG – SKULD – VREDE – BITTERHET är ingredienserna i den sorgevärld jag lever i. Allt kretsar kring detta och tankarna mal framåt och
bakåt och jag försöker belysa från olika håll. Resultatet blir dock magert –
det känns som livet gått i baklås och det är svårt för någon annan att
förstå. De saknar för många pusselbitar. Helt naturligt för jag har ju inte
berättat. Det har ju varit en skam och skuld, men också en stor sorg genom
åren att du inte levt det liv man skulle önskat. Samtidigt rör sig detta hela
tiden i mina tankar. Det mal och det mal. Varför blev det så? Hur kunde
det hända? Hur kunde detta ofattbara hända mitt älskade barn, som ju
hade en hel del stabila människor omkring sig och som var beredda att
stötta.
- Nu står jag här, övergiven och ensam i min sorg. Det är så tungt att inte
kunna dela den med någon. Om jag inte haft styrkan att själv ta kontakter
och inte haft ett socialt skyddsnät som ytterst skulle fångat upp mig hade
ingen brytt sig ifall jag gått under. Men samhället kanske inte bryr sig om
en mamma till en knarkare. Varken när det gäller som resurs i rehabilitering eller när hon står där ensam med en outsäglig förlamande sorg.
JUNI
- Fem månader har gått sen du gav upp. Fem månader av sorg och saknad. Men också tankar och grubblerier. Den smala fåra som finns kvar av
livet är så fylld av dessa eviga grubblerier och ansträngningar att försöka
fungera ”normalt”. Det blir så mekaniskt och tar så mycket kraft så jag
märker att jag lägger ett ”skjuta åt sidan”-lock ovanpå känslor och sorg.
Gråten stockar sig ibland i halsen, men kommer inte längre. Möjligen kan
någon liten tår tränga fram, men den stora förtvivlan är under kontroll. Så
mycket kraft går åt att hålla allt under kontroll.
De praktiska frågorna i vardagen kommer överst, därunder alla tankar
som går fram och tillbaka och växlar om med frågorna: Varför? Hur? Om
inte? Vad berodde det på? Sen kommer sorgen som ett inkapslat paket.
Sorgen, längtan, saknaden efter ett älskat barn. Hur kunde det gå så här?
Jag begriper det inte även om jag kan förstå din sista övergivenhet och
förtvivlan. Men jag kan inte förstå att det blev så att vi som fanns omkring
dig inte kunde räcka till på vägen. Varför drog du dig undan dem som
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fanns omkring dig och som var beredda att stödja dig? Det gör så ont i
tänderna att bita ihop!
JULI
- Plötsligt en dag upptäcker jag att glädjen finns kvar! Jag ser min familj
och andra semesterlediga människor dansa, skratta och ha roligt. Tänk,
det kanske kan gälla mig också, så småningom. Det känns nästan högtidligt.
AUGUSTI
- Det är så konstigt att livet kan gå vidare som om inget hänt. Alla
springer på och förbi. Det är så mycket som tycks viktigt men som jag
tappat intresset för. Jag flyter liksom med i utkanten av livet och upplever
att så mycket har blivit oväsentligt och förändrat. Varför har alla så
bråttom när det är så lite som kan förändra allt? Allt har blivit så annorlunda nu när du inte längre finns.
Jag funderar så på var du finns nu. Det känns så tydligt att du finns med
mig på något sätt. Att mista någon som stått så nära sätter verkligen hela
livsuppfattningen på prov. Inget som tidigare verkade klart och tydligt
känns riktigt säkert längre. Det går inte att tänka lika rationellt. Du finns
med mig i mina tankar och känslor dygnet om. När du levde var du
periodvis mindre närvarande än du är nu när du är död. Nu är det som
om vi på något sätt blivit ett. När jag tänker på hur det varit tänker jag
inte lika mycket på att det var ditt liv och mitt liv utan att det var vårt liv.
Det var vårt liv som havererade så kapitalt, som blev ett sådant misslyckande. Nu finns du så nära mig så ibland tycker jag att de levande kommer
och stör oss. Jag kan sitta långa stunder och bara känna att vi finns tillsammans. Speciellt när jag lyssnar på musik kan det bli som att vi kommer in i
en annan värld eller ett annat tillstånd. Du får bara ursäkta att den musik
vi lyssnar på inte skulle falla dig i smaken. Men den rätten tar jag mig – att
välja musik. För jag tror att nu är det jag som lider mest – att du på något
sätt kommit till ro.
- Döden som är så förbjuden i samhället. Det gör så ont när det blir tyst
när jag försöker prata om dig. Det blir tysthet eller kanske ett ”hm” till
svar. Att du dessutom själv beslutade dig för att ta ditt liv är väl så skrämmande att man inte törs tänka tanken. Olyckshändelser och sjukdomar
kan man tala om, men självmord tycks fortfarande omges av tabuföreställningar. Det kan ofta upplevas svårt att möta sörjande, men det tycks
vara ändå svårare om det gäller anhöriga till någon som själv valt döden.
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Under sommaren gick jag på regelbundna samtal hos en psykolog. Det
kändes bra att få prata av sig alla tankar och funderingar och att sätta de
rätta orden på sorgen, skulden och vreden. Ord som ofta varit för svåra
för min omgivning. Jag fick prata, men jag saknade svar och stöd som
skulle kunna leda mig vidare i sorgearbetet.
Innan min son dog var min övertygelse att döden var något definitivt –
var man död så var allt slut. Mot slutet av sommaren fick jag ett allt större
behov av att prata om döden. Allt var inte så självklart längre, och jag fick
alltmer en känsla av att min son fanns någonstans. Ett citat ur Marianne
Fredrikssons bok ”Noreas saga” kan lite beskriva dessa känslor och
funderingar:
- Men vart går de döda sedan?
- För dem finns inget vart och inget sedan, svarade prästinnan.
De är här och nu, det är det som är evigheten.
- Jag är rädd att jag inte förstår, sade Eva.
- Visst förstår du, sa den gamla. Inte med ditt förstånd, men på
annat sätt.
Jag tog kontakt med sjukhusprästen, som skulle visa sig bli mitt stora stöd
under det fortsatta sorgearbetet. Vad jag mötte var en varm och klok
medmänniska som med stor professionalitet lotsade mig vidare och som
jag kände fullständigt förtroende för. Den stora skillnaden mot samtalen
med psykologen var ”krisintervention” – ett begrepp som jag inte kände
till då, men som jag verkligen fått lära mig betydelsen av. För första
gången fick jag verklig hjälp att sakta plocka bort de lock jag lagt på för att
klara vardagen – att släppa fram sorgen och gråta smärtan i botten.
SEPTEMBER
- Livet har blivit som en berg- och dalbana – jag kan inte finna någon
bättre beskrivning. Det gäller att hålla sig kvar i alla svängar. Och jag som
aldrig tyckt om att åka berg- och dalbana. Nu segar jag mig upp och faller
handlöst ner när jag minst anar. Ibland blir fallet bråddjupt och det är
svårt att tro att man någonsin ska nå botten och att maskineriet ska klara
av att åter börja sega sig uppåt. Sakta, segt, tidsödande. Men så plötsligt
kommer jag upp i ljuset och börjar ana en lugnare färd. Och så rasar det
utför igen, och igen, och igen.
Att bara bli bemött med ”Ja, jag känner igen det, så är det för mig också”,
när jag försöker förklara varför jag glömmer, tappar bort, inte kan göra
flera saker på en gång, inte klarar för krångliga situationer med krav och
många människor. Att stresströskeln är så fruktansvärt låg. Detta är bara
”normalt” – det är så alla känner. Men jag känner ju tydligt att det hänger
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ihop med att du är död – jag fungerar inte som vanligt för att du är död!
Det är inte normalt att ens barn hänger sig för att deras liv blivit för svårt!
I sådana stunder stoppar jag in allt igen och knyter ihop påsen. Det är
bättre att vara tyst än att försöka dela med sig – men det blir så tungt att
bära.
I oktober råkade jag ut för en händelse som gjorde att jag föll handlöst
tillbaka i det avgrundsdjupa hålet. Jag lyckades på något sätt gå till
arbetet och sköta det vardagliga, men jag kände mig inte närvarande. Vid
besök hos sjukhusprästen en dryg vecka senare föll jag i bottenlös gråt –
en gråt som gick ända ner i tårna. Det var en gråt som tog mycket kraft,
men som också gjorde mycket nytta. Sakta, sakta började jag sedan sega
mig tillbaka till livet och insåg med viss förvåning att denna kris varade ju
bara ett par veckor. Då kände jag en ny styrka och visste att det är möjligt
att ”komma igen” även om det skulle bli en mödosam väg med många fall
tillbaka. Vad som också fick mig att känna denna plötsliga styrka var att
jag under hösten fått ett oväntat stöd – en gudstro hade sakta börjat spira.
En period under hösten ägnade jag också åt att läsa böcker om sorg,
anhörigas död och själmord. Det gav tröst och insikt att läsa om hur andra
hade upplevt och bearbetat sin sorg och hur fackmän förklarade samband
och känslor.
NOVEMBER
- Över nio månader har gått sedan du tog ditt liv. Det är de nio värsta
månaderna i mitt liv och jag saknar dig så fruktansvärt mycket. Jag läste
häromdagen i en bok att det är aldrigheten som gör så ont. Det är ju precis
så det är. Detta att aldrig mer få träffa dig. Att aldrig mer få prata med
dig. Att aldrig mer få en chans att glädjas eller sörja med dig. Att aldrig
mer få en chans att reda ut det som varit problem och inte heller få hoppas
att allt så småningom ska reda ut sig och du ska få ett bra liv.
Det var så mycket som gick fel – du hade inte centimetrarna på din sida
och jag räckte inte till att stötta dig så att du skulle lyckas reda ut livet. Det
är så lätt att säga att alla har ett ansvar för sitt liv, du också. Och att jag
gjorde så gott jag kunde. Men vad hjälper det när allt ändå slutade med
det största misslyckande man kan uppleva. Du såg döden som enda
lösningen på livets problem. Istället borde det varit så att du just stod
inför ett vuxenlivs alla möjligheter. Jag har levt halva mitt liv tillsammans
med dig och du har betytt så mycket och vi har kämpat så mycket – både
med och mot varandra. Du förstod nog inte riktigt att det var oro och
omtanke som drev mig, när jag försökte hålla dig från det jag upplevde
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som faror och risker. Du upplevde det nog mer som att jag inte unnade
dig tillräckligt mycket och inte ställde upp på det sätt du önskade.
Överallt finns det minnen och något som påminner om dig. Det är nästan
ofattbart att det går att komma en dag i taget framåt med denna tyngd
inombords. Aldrigheten är så fruktansvärd. Idag har jag dina strumpor
för sista gången. Det har varit ett par bra strumpor och känts skönt att ha
på sig. När jag använt dem har jag ofta tänkt på att du hade så smala fina
fötter. Och att det alltid var lite problem när vi skulle köpa hockeyrör.
Ishockeyn var ditt stora intresse och nästan varje höst behövde du ett nytt
par skridskor. Vi hade dåligt med pengar men det gick aldrig att köpa
begagnade skridskor eftersom de alltid var för breda – du behövde få ett
par nya, trånga för att kunna åka bra. En grå tröja har jag också – ibland
tänker jag att jag får en kram av dig när jag tar på den.
DECEMBER
- I går var jag för första gången sedan januari vid tallen där du hängde
dig. Jag har inte klarat av det tidigare och fick sällskap och stöd av prästen. Det kändes tryggt eftersom jag inte visste hur det skulle bli. Jag ville
så gärna försöka förstå hur du tagit dig dit och vad som hänt. Jag har trott
jag har förstått hur det gått till men inte kunnat fundera färdigt utan att se
platsen. Det som varit det största frågetecknet var hur du hade hittat just
dit i mörkret, eftersom jag utgått från att du på något sätt tagit dig dit
utefter stranden och inte via den upplysta vägen.
Där fanns en motionsslinga som säkert lyste en bra bit in på kvällen.
Därefter gick det att följa några tomtgränser, eller om du kanske gick nere
vid havet. Satt du kanske där och funderade en stund? Sen lyste det säkert
i fönstren på huset som ligger i närheten av tallen – i alla fall så mycket att
du fått ledsyn. Mörkret var en pusselbit jag inte förstått – men nu kändes
det som om den föll på plats.
Så fruktansvärt att återse tallen – märkena efter repet syntes fortfarande.
Du kunde knappast valt ett lämpligare ställe. Det var som allt börjat om
igen. Som om hela våren och alla känslor, ilska, bitterhet, tomhet spelades
upp på en filmduk. All den bitterhet och ilska jag känt mot dem som inte
ställt upp, vår utsatthet mitt i välfärden. Varför var det ingen som begrep
och tog oss på allvar? Hur misshandlad ska man behöva bli? Jag hatar alla
dessa socialsekreterare och PBU som inget begripit utan istället försämrat
för oss genom att inte bry sig om vad jag har haft att komma med utan
bara duperats av din charm.
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Det är som om halva mitt liv raserats, underkänts, förspillts. Det är så
svårt att se de andra ljusglimtarna när något sådant här inträffat. Vi hade
det ju bra också. Jag kommer då och då ihåg ditt glada lite fnittriga skratt,
och den underbara unge du var. Jag ser ofta för mig en liten mörk rödklädd unge med ett glittrande skratt och plirande ögon – och det är du
min älskade son. Det är bara så tungt för jag vill inget hellre än att kunna
ta dig i min famn, krama dig och få skratta med. Istället snörps hjärtat åt.
Saknaden är så stor och gör så fysiskt ont. Då återkommer orden: Det är
aldrigheten som gör så ont. Detta fruktansvärda aldrig mer.
Att aldrig mer få träffa dig. Aldrig få en chans att reda ut det vi hade kvar.
Aldrig få glädjas över att du/vi till sist skulle klara alla svårigheter och du
skulle få ett bra liv och jag skulle få glädjas över det. Istället denna fruktansvärda aldrighet. Och vetskapen att ditt liv var ett sånt helvete att du
inte såg någon möjlighet att komma vidare. Man står kvar alldeles tom
och handfallen, tillintetgjord, när ens barn väljer döden som lösning på
livets problem.
- Att förändra identiteten – en dialog med livet och döden. Döden som så
hastigt ryckte bort fotfästet och förankringen i livet. Din död, som rev ner
ett halvt livs kamp. Detta fruktansvärda tomrum. Nu är jag mamma till en
son som inte orkade leva längre. Döden blev en befriare för dig och ett
misslyckande för mig som förälder. Döden som rev upp ett sår som aldrig
helt kommer att läkas. Döden som ger nytt sken åt livet. Döden som är
avgrundsdjup och lockar och drar – tänk så skönt att slippa saknaden –
men livet finns och behåller mig i sitt grepp. Döden som förändrat min
identitet. Vem är jag? Hur mycket blir annorlunda? Att plötsligt våga, och
kunna se framåt! Att tillåta sig se ljusglimtarna skymta i töcknet. Döden
gör att jag ser gemenskap tydligare. Att det inte är värt att jaga på utan
det gäller att ta vara på nuet. Men identitetslös står jag och vill ta vara på
och omgivningen är densamma. Den väntar att jag ska bli mig själv igen.
Men vem är jag? Jag har förlorat min son och såret blöder.
JANUARI
- Cirkeln är sluten. Ett år har gått sedan du gav upp och tog ditt liv. Det är
ett år sedan den helg i januari jag kände en väldig oro och hade svårt att
koncentrera mig. På måndagen kom polisen och talade om att du hängt
dig i en tall i strandskogen någon gång under natten mellan lördag och
söndag – var det därför jag kände en sån oro i hela kroppen den helgen?
Tankarna kretsar bara kring hur det var när du hittades och vad som
hände när polisen tog ner dig från trädet, du hade gjort det väl sade de –
du ville väl inte misslyckas den här gången. Idag ett år senare ser jag om
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och om igen för mig hur de hanterar din kropp. Var det stor uppståndelse
runt tallen? Vad tänkte de om dig?
En dag av stor utmattning. Att leva i dimension av ett helt år tar på
krafterna. Först försökte jag hindra de ständiga fallen tillbaka, eller ner till
den undre cirkeln. Men dagen fungerade inte. Det var tydligen nödvändigt att in i detalj återuppleva allt som hände runt och före din död.
Kanske var detta ”återfallande” ett sätt att knyta ihop för att kunna gå
vidare. En möjlighet att nu låta nästa års cirkel lyfta något och låta spiralen sträva uppåt – framåt.
MARS
- Det är nu drygt ett år sedan jag pratade med dig på telefon sista gången,
och då hade jag inte tid utan bad att du skulle återkomma ”i morgon”. Du
ringde och ville prata, men din syster skulle på disco och ville ha hjälp
med något och så skulle vi ha gäster lite senare på kvällen. Tänk om jag
förstått att ”i morgon” skulle bli din sista dag i livet. Då hade allt fått ett
annat värde, men det är ju inte så man lever. Vi vet så lite om vad som
kommer att hända ”i morgon”.
De senaste dagarna har en och samma tanke återkommit och det är
”Varför ringde jag dig inte på lördag förmiddag – innan det var för sent?”
Att du själv inte hörde av dig funderade jag inte så mycket på, eftersom
du under de senaste åren så ofta uteblivit, struntat i att höra av dig eller
helt enkelt varit försvunnen långa perioder. Men, varför ringde jag dig
inte denna speciella lördag?!? Skulle det ha inneburit att du valt livet
istället för döden? Skulle det inneburit att du orkat hålla ut tills någon
form av förändring hade skett? Eller hade du bestämt dig? Jag vet inte,
och kommer heller aldrig att få ett svar på alla frågor jag ställt och ställer
mig. Ditt självmord har inneburit så många obesvarade frågor, så mycket
skuldkänslor, ilska, bitterhet och tomhet.
Uppväxten – att vara mörkhyad och adopterad
I ljuset av självmordet har mina tankar gått tillbaka till den första tiden.
Till barndomen och till tonårstiden. När vår son kom till oss från Afrika
var han fem månader gammal. Vi hade fått veta en del om hans bakgrund. Under sina första månader bodde han hos sin biologiska mamma
men blev sedan flyttad till en fosterfamilj i väntan på adoption. Han var
en mörkhyad liten skönhet, som charmade alla med sitt utseende, sitt
leende och vackra mörka ögon. I efterhand kan det kännas som en ”omvänd form av rasism” – hans vackra färger gjorde att alla förlät honom
allt.
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Även om han var nyfiken och pigg och till stor glädje för sin omgivning,
så kände jag rätt tidigt att han levde i en riskzon. Det var som om han
aldrig kunde få nog trots att jag gav och gav så mycket jag bara kunde.
Det var svårt att lära honom att acceptera gränser och han hade svårt att
lära av sina misstag. Trots att han i dessa avseenden var ett något annorlunda barn så gick det i stort sett bra under förskoletiden.
När han sedan skulle börja skolan hamnade han direkt i en stökig klass.
Han hade svårt att koncentrera sig i denna miljö och lärarna hade också
svårt att sätta gränser för honom. Jag minns särskilt ett tillfälle när en
lärare ringde hem för att berätta om en incident. Läraren ville inte själv
tala allvar med honom om vad som hänt utan ville att jag skulle ta upp
det hemma. Läraren sade: ”Jag vill inte prata med honom om det. Då tror
dom kanske att jag är rasist.” Det var som om skolan inte ville ta på sig
ansvaret för att hjälpa honom att förstå och acceptera gränser.
Han var charmig och hade lätt för att dupera sin omgivning. Därför var
det ofta svårt för andra att inse allvaret. Jag märkte att problemen höll på
att bli så stora att det inte räckte med det stöd han kunde få i sin familj, i
synnerhet som det var svårt att få förståelse för hans problem i skolan.
När han just blivit tonåring sökte vi hjälp på en barnpsykiatrisk mottagning. Man gjorde en utredning och man kom fram till att det inte var
”något fel” på honom. Ansvaret riktades istället mot föräldrarna. Jag
kände det som om man tyckte att jag förstorade problemen och bara såg
det negativa. Jag hade redan börjat anklaga mig själv för min sons svårigheter och kontakten med barnpsykiatrin fick mina skuldkänslor att öka.
Jag tror att man som adoptivförälder är särskilt utsatt i en sådan situation.
Många av oss har redan så stora krav på oss att vara ”goda föräldrar”,
gärna ”bättre” än genomsnittsfamiljen.
Jag har också funderat mycket på vad ursprunget från en annan kontinent
och adoptionen hade för betydelse för beslutet att ta sitt liv. Jag ser ingen
enkel förklaring men jag anar att mycket kan ha bidragit. Själv talade han
sällan om svårigheter med att vara adopterad. Däremot verkade det ofta
som om han kände sig ”vilsen”, något som man med psykologers språk
skulle kunna benämna identitetssvårigheter. Fördomar mot mörkhyade
ökade under åren även om uttrycken inte alltid var så tydliga. Vid en
anställningsintervju blev han exempelvis avvisad med att ”Nja, vi hade
nog egentligen tänkt oss en kvinna på den här posten.” Självklart hade de
hört på telefon att han var en man.
Jag upplevde att han saknade en grundtrygghet och att han bar med sig
en påtaglig känslighet. Detta gjorde det svårare för honom att ta mot-
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gångar och att komma igen. Rastlösheten, impulsiviteten och koncentrationssvårigheterna var typiska drag i hans personlighet under barndomen
och fanns kvar också när han växte upp även om de tog sig lite andra
uttryck. Han blev deprimerad och försökte lösa problemen med droger.
Det känns sorgligt att det inte fanns någon tillhands då som kunde se och
tolka dessa drag på ett riktigt sätt och göra dem begripliga för oss föräldrar. Istället var socialtjänstens förslag när han blivit 16 år att han skulle
flytta till eget. Fortfarande var det som om man uppfattade att problemen
fanns i hemmet och att om han bara kom därifrån så skulle hans utveckling tryggas.
Efter några år
Under de första åren efter att min son tagit sitt liv trodde jag många
gånger att det skulle vara omöjligt att åter se en mening med livet. Att
förlora sitt barn ger ett sår som nog aldrig kommer att läkas. Jag vacklade
många gånger men på något outgrundligt sätt har det gått att lära sig leva
med dessa erfarenheter och med tacksamhet har jag känt att livslusten
sakta sipprat in och att livet fått andra värden. Idag har det blivit så
mycket viktigare att ta vara på det som finns här och nu – att inte skjuta
upp det som är viktigt till ”sedan” för ”sedan” kanske aldrig finns.
För att bearbeta den ilska, besvikelse och skuld jag känt fick jag rådet att
formulera detta i ”brev” (som givetvis inte skickats iväg). Att formulera
dessa starka, och ofta hämmande, känslor i ord riktade direkt till den de
berör har för mig haft en avlastande effekt. I mina dagboksanteckningar
har jag också ofta riktat mig direkt till min son och jag slutar med några
rader ur ett ”brev” till honom:
- Jag känner en stor tacksamhet över att ha varit och få vara din mamma.
Livet tillsammans med dig har gett mig erfarenheter och upplevelser som
jag aldrig skulle fått annars, såväl positiva som negativa. När jag kommer
igenom den här perioden kommer jag också att ha blivit en starkare
människa och livet har blivit mer meningsfullt och förunderligt. Detta att
jag ibland kan tycka att det är skönt att vara av med det som varit jobbigt
och negativt betyder inte att jag inte saknar dig. Men jag ska försöka
sträva efter att få dig på en realistisk plats i mitt liv. Sådan du var, men
utan att jag ska behöva leva vidare med alla dåliga samveten och känslor
av att inte ha varit en bra mamma – det måste räcka med att man gör sitt
bästa.
Glöm bara inte hur mycket jag tycker om dig och saknar dig – i evighet.
”Din mamma”
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Två lyckliga föräldrar och en lycklig storasyster
Marian Åström
I början av 1975 fick vi två söta kort av Fredrik, när han var några dagar
gammal, med kortsnaggat hår och pigga ögon. Vi hämtade honom på
Arlanda på sin svenska morfars 6o-årsdag. Hans storasyster, vår adopterade dotter fyra år, berättade för alla hur lycklig hon var att hennes
lillebror äntligen skulle komma och att han var från Arlanda. Men då
hade han flugit ända från Korea och var sex månader gammal. Då hade
han långt kraftigt hår och sneda ögon. Efter några månader såg inte vår
dotter de sneda ögonen. När man vant sig och tycker om en människa, ser
man inte skillnaderna, som vid första mötet.

En glad Fredrik inför det som kom att bli hans sista kräftkalas.
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Första månaden ökade han inget i vikt, för han hade magbesvär och fick
inte behålla maten. Kanske var det skillnad mot maten i Korea. Han
kunde inte sitta förrän han var över åtta månader och det kändes förklarligt. Kanske hade han inte blivit så ompysslad i sitt fosterhem utan mest
legat på rygg och lekt med händer och fötter. Han var pigg och uppmärksam och hade säkert suttit på sin fostermammas rygg och varit med henne
ofta, som brukligt är i Korea. Hans utveckling gick så småningom mycket
snabbt. Han ökade i vikt, började krypa och tre veckor efter sin 1-årsdag
tog han sina första steg.
Upp till det att han var tio år gammal bodde vi i ett mindre samhälle och
Fredrik hade många vänner under den tiden. Vi som familj var aktiva i
AC (Adoptionscentrum) och deltog i kurser för adoptivfamiljer. Han
kunde inte läsa, när han började skolan, men lärde sig snabbt. Han hade
sedan alltid lätt för att lära sig nya saker och blev också duktig i idrott.
Familjen flyttade till USA och han fick snabbt nya vänner och lärde sig
engelska bra på tre månader. Hans lärare berättade om honom som ett
fint exempel på att det är viktigt att hela tiden vara omgiven av språket,
som man skall lära sig. Fredrik lärde sig spela tennis och prövade på
baseball och var ständigt ute och lekte med kompisar och det gick bra för
honom i skolan.
Efter fyra år i New Jersey flyttade vi till Virginia på grund av omorganisation i företaget, där min man arbetade. På sin nya high school platsade
han in i skolans tennislag och var mycket aktiv under vårterminen. Strax
efter vi hade flyttat uttryckte han ett intresse att lära sig spela piano.
Under senaste terminen hade han utvecklat ett stort intresse för klassisk
musik och det var en lång tid som han endast lyssnade på klassisk musik
och vi gick på konserter. Eftersom vi inte hade piano hyrde vi ett till att
börja med. Han började ta pianolektioner för en trevlig ung man som
sporrade honom, så han övade en till två timmar om dagen. Han själv
tyckte det var svårt att få nya kompisar, men vi hade ju sett hur lätt han
anpassade sig. Men han sa många gånger hur besviken han var speciellt
på sin pappa, som sagt att du får snart nya vänner precis som tidigare. Vi
tyckte det var härligt att han hade ett så intensivt intresse för sitt piano i
alla fyra åren, som vi bodde där. Han hade speciellt en god vän i tennislaget. Denne var också korean. Ofta var han hemma hos honom och fick
där smaka på koreansk mat, för där var hela familjen från Korea.
Han ville inte vara med på evenemang i skolan och var en hel del ensam,
men vi tyckte att det händer många i tonåren att man vill vara för sig
själv.
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När det var dags att fortsätta studierna efter high schoolexamen undersökte vi tillsammans med honom möjligheterna att fortsätta studera i
Sverige. Han åkte själv till Sverige för att ta reda på mer om förutsättningarna, men han var ändå inte speciellt intresserad av fortsatta studier. Det
är ju också svårt för ungdomen idag att kunna välja med så stort utbud.
Till slut bestämde han sig för att studera vid ett universitet i USA och
flyttade tio mil hemifrån. Detta att bryta upp och klara sig själv efter
många år i en skyddad miljö är inte lätt för någon och, vad vi inte kunde
förstå då, är det extra svårt för adopterade barn. Det skall ju vara livets
gång att man vill klara sig själv. Hur skall man som förälder kunna råda
och hjälpa? Det blev många jobbiga tillfällen. Han hade problem att
komma överens med sin rumskompis på universitet och senare blev han
också osams med sina tenniskompisar. Han flyttade och fick nya problem,
blev bestulen på plånbok och cykel. Han blev mycket besviken och nedstämd. Men vi tänkte att det är så man lär sig.
Efter ett år på universitet kom han till oss under sommaren och tog några
sommarkurser. Vi hade då flyttat från Richmond till Milwaukee. Under
sitt första år hade han fått flera kompisar från Asien och började själv
prata om adoption och att besöka Korea. Detta var något vi hade önskat
att göra tillsammans, då Fredrik kände sig redo för det. Vi undersökte
möjligheterna att åka på språkkurs sommaren därpå. Han trivdes inget
vidare den sommaren. Han ville gärna åka redan då och ville också resa
själv. Vi ville ju att det skulle ordnas, men vi var oroliga att det kunde
vara svårt för honom att inte ha någon att få hjälp av. Genom tur och
underbara medmänniskor, koreaner och en svensk, kom han iväg och fick
en underbar upplevelse i tre veckor. Detta gav mersmak och han ville
tillbaka och då studera språket.
Innan han besökte Korea hade han bestämt sig att byta universitet. Redan
efter fyra dagar blev det kaos. Han kände sig utanför och grät ofta. Det
var få asiater i Milwaukee. Kanske fick han en känsla av att det var en för
svår skola för honom. Antagligen ångest av att inte uppfylla våra förväntningar. Han kunde inte fortsätta där. Under den hösten fick han kontakt
med en korean och började plugga koreanska, medan han sökte och
väntade på besked från språkskolan i Söul, Korea. Så småningom kom det
ett besked om att han blivit antagen dit och han bestämde sig för att resa.
Det var en spännande dag för honom och en nervös dag för oss, när han
styrde kosan österut. Vi var verkligen glada och förhoppningsfulla för
honom, när han glatt vinkade adjö.
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Våra planer var att besöka honom under denna period, för att få se lite av
Asien. Fredrik reste i januari och månaden därpå var vi i Sverige och där
fick min man ett erbjudande om jobb i Japan. När resan till Fredrik var
bestämd ville företaget att vi skulle stanna några dagar extra så vi hann
över till Japan, för att undersöka att eventuellt flytta dit. Vi hade en
spännande och trevlig tid med Fredrik i 14 dagar. Han hade då redan lärt
sig en hel del koreanska.
Efter sin tid i Korea kom Fredrik tillbaka till USA och fortsatte sina studier. Han ville fortsätta med koreanska, men det var inte möjligt utan han
läste japanska. När det sedan kom en grupp japaner till skolan för engelsk
undervisning ställde han upp och hjälpte dem. Redan första dagen träffade han Rumi, som är en duktig och härlig japanska.
Efter några månader berättade han för oss om henne och då bodde vi i
Japan. Hon ville träffa oss utan Fredrik, för han var ju kvar i USA. Det
blev ett mycket trevligt sammanträffande som ledde till fler. Hon besökte
oss i Sverige på sommaren, då Fredrik kom hem på besök. Det blev besök
två år i följd endast en vecka åt gången. Det var Fredriks lyckligaste dagar
på länge och han sken som en sol och visade henne runt här i Sverige och
bjöd henne på typisk svensk mat.
Detta var precis motsatsen mot hans upplevelser, när han hälsade på
henne i Japan. Det tog henne flera år att våga berätta för sina föräldrar att
hon älskade Fredrik och ville gifta sig med honom. Båda gångerna hon
var i Sverige sa hon till sina föräldrar att hon var i USA. Vid besök hos
henne i Japan fick han bo hos Rumis kompis. En gång åkte de bil och
plötsligt kom hennes far efter och då måste Fredrik krypa ner och gömma
sig i bilen. Han träffade aldrig hennes föräldrar, men hennes syster och
bror. Detta måste också ha påverkat Fredrik att inte bli accepterad av
hennes föräldrar. För oss var det som en helt overklig verklighet. Vi kände
starkt med honom i hans dilemma. Fredrik och Rumi fick hålla kontakten
genom brev och dyra telefonsamtal.
Till julen 1999 ringde Fredrik från USA och meddelade oss att han inte
tänkte fortsätta sina studier. Det var svårt att veta hur dåligt han hade
börjat må, när vi var så långt ifrån. Efter mycket oro och många förslag
kom han några månader senare till Sverige.
Han ville nu bli kock och bodde de första veckorna hos sin syster. Det blev
kaos. Han förstod inte hur det fungerade i Sverige. Han orkade inte ta
reda på vad han hade för valmöjligheter och vad som krävdes av honom.
Jag tog mig genast hem till Sverige och trodde att jag kunde hjälpa honom,
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vilket han också trodde i början. Han fick snart psykisk hjälp och han
började äta medicin. Han erbjöds mycket hjälp men ville inte ta emot och
tyckte inte att det hjälpte. En stor orsak till det hela var att han drack en
hel del öl, vilket han säkert börjat med i USA. Ja, det var hans egen medicinering. Vid ett tillfälle hade han fått sömntabletter av en läkare för att
han hade så svår ångest och inte kunde sova. Han tog då flera tabletter
och blandade dem med starköl. Detta ångrade han, för den gången trodde
han själv att han skulle dö.
Från den stunden han kom till Sverige blev det bara värre och värre, trots
att vi på alla möjliga sätt försökte att hjälpa honom. Vi hade bra kontakt
med psykvården och jag ställde upp mycket med olika idéer och stöttade
honom. Jag skrev och pratade med dom på psykkliniken om allt som
hände, för att vi tillsammans skulle kunna hitta en förklaring. Jag fick följa
hans utveckling på nära håll och det var några år av ett helvete. Det var
också frustrerande för oss att inte bli förstådda av psykpersonalen, trots
att de gjorde det bästa de kunde med alla sina begränsningar. Mitt mål
var att kämpa tills Fredrik blev frisk. Speciellt svår situation uppstår när
en sjuk person, som är myndig, själv skall bestämma vad som är bäst för
en själv. Anhöriga har små möjligheter att påverka, både personal och den
sjuke.
Jag har hela tiden varit öppen och kunnat prata om det som varit svårt.
Det gjorde nog att jag kunde hjälpa min man och dotter, när Fredrik dog.
Det går inte att helt beskriva, vilken oro det är att leva nära en psykisk
sjuk person. Många gånger har jag tänkt att jag skulle få mer hjälp att
förstå hur en psykisk sjuk människa beter sig och handlar. Jag och min
man fick senare mycket hjälp av en kvinnlig psykoterapeut i Schweiz. Det
är nödvändigt med professionell hjälp också för anhöriga när någon har
så uttalade psykiska symtom. Fredrik träffade henne också trots motstånd.
Han ville inte prata och gjorde det inte på 20 minuter utan tittade ner i
golvet och gav aldrig ögonkontakt. När han sa att ingen förstår honom,
berättade terapeuten att hon hade känt likadant och även hon hade flyttat
omkring med sina föräldrar. Då fick Fredrik förtroende för henne och
öppnade sig och pratade i en och en halv timme. Detta var tre veckor
innan han tog sitt liv.
Vid den här tiden hade vi flyttat till Schweiz. Fredrik var där med sin
pappa en månad, men jag var på vårt ställe i Sverige. Han hjälpte till på
sin pappas arbete. Fastän han kände sådan ångest och hade varit sjukskriven ett halvår, kom han sista månaden i kontakt med en man i Schweiz.
Han träffade honom på en liten lunchrestaurang utanför arbetet. Denna
man fick han förtroende för och träffade honom fyra gånger. Han kom
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också igång att e-posta till en gammal kompis i Sverige och hade påbörjat
ett vykort till honom, vilket aldrig kom iväg. På Lunarstorm hittade han
en lite yngre flicka, som han var mycket öppen emot för hon förstod
honom. Hon var också deprimerad. De e-postade varje dag den sista
månaden.
I slutet på maj flög han till Korea själv i två veckor. Han mådde inte bra
och vi var förvånade att han fick tillstånd av sin läkare att fara och speciellt ensam. Han hade övertygat sin läkare att det var viktigt för honom att
spåra upp sina biologiska föräldrar. Det var vi mycket positiva till och han
trodde nog att han gjort tillräckliga efterforskningar. Han hade ordnat en
tid på socialbyrån, men där dök han aldrig upp. Han insåg nog inte att
förorten, som hans mamma kom ifrån, var enormt stor. Han e-postade
endast tre gånger, först att han kommit fram, sedan att han inte mådde
bra och att han försökte tidigarelägga hemresan och till sist att han mådde
förskräckligt dåligt.
Strax innan hemkomsten fick vi veta genom goda vänners dotter att vi
inte kunde lämna honom ensam. Hon hade mycket e-post-kontakt med
honom och bad honom att åka hem till Sverige och oss. Jag förstod att
bakgrunden till detta råd var allvarlig, men hon hade lovat att inte berätta
om den för oss. Hon gick då med på att sända Fredriks e-post till hans
läkare. Senare fick vi veta att han försökt att ta sitt liv genom hängning
men misslyckats. Detta var ju en stor börda för henne, som också har
psykiska problem. Men kanske var hon ändå en person, som förstod
Fredrik, eftersom han kunde öppna sig för henne.
Fastän vi var enormt oroliga inför denna resa, så tycker vi nu ändå att det
var ett riktigt vägval, eftersom det var Fredriks mål att komma dit igen.
Han hittade inte sina biologiska föräldrar. Men det känns bra att veta att
han ringde sin flickvän i Japan nästan varje dag. Han hade någon att prata
med. Han ville att hon skulle komma, men det var inte möjligt på så kort
varsel på grund av hennes arbete. Hon är en stark tjej, som försökte få
Fredrik på bättre tankar, men säger själv att hon aldrig förstod att han var
deprimerad. De få gånger de träffades var ju Fredrik lycklig och glad. För
oss är det mycket svårt att förstå, vilka starka känslor hon hade för Fredrik
trots kulturskillnader, som gjorde att hon inte vågade berätta för sina
föräldrar om honom. Först var hon tvungen att vänta många år och om
hon hade stått fast vid att hon ville gifta sig med honom, så hade hon
säkert måst bryta med sina föräldrar.
Fredrik hade djupa tankar och hade med några få undantag svårt att hitta
någon att dela dem med. Han sa på slutet att han kände sig ensam fastän
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han var med vänner. Han menade att vi hade förstört hans liv genom att
vi flyttat flera gånger. Han gillade inte svenska tjejer för de var för dominerande. Han hade vuxit upp halva sitt liv i USA där många har en annan
syn på flickor. Hans japanska flickvän ville alltid vara hans vän, trots att
de hade bestämt sig att gå skilda vägar ungefär ett år innan Fredrik dog.
Ja de hade många svårigheter, men hördes av ibland. Intensiv kontakt den
sista tiden. Fredriks sista dag skickade han ett paket till henne med några
presenter och försökte ringa henne strax innan han gick utanför huset och
hängde sig i äppelträdet mitt i natten. När hon ringde tillbaka dagen
därpå blev hon chockad inför vad som hänt och att Fredrik inte var i livet
längre.
I början av 2002 kom jag iväg till Japan för att träffa henne. Det var viktigt
för mig och henne att få tid att prata om Fredrik och titta på kort, något
som hon inte klarat av att göra på egen hand. Hon hade inte rört mycket i
paketet Fredrik skickat henne. Det kom fram samma dag, som han begravdes. Hon och jag fick en fin tid tillsammans och jag bodde hos henne
några nätter. Hon har hjälpt mig i mitt sorgearbete på flera sätt. Hon
berättade om den trevliga tid de hade tillsammans och att Fredrik hade en
del kompisproblem, men hon kände att hon förstod honom. Sista kvällen
innan vi somnade sa hon, ”Jag vet att Fredrik är glad att vi har träffats och
att vi skall hålla kontakten.” Jag sa till henne att det känns som om hon är
min japanska dotter. Efter några års bankjobb sökte hon in på universitet.
Hon sade att hon var motiverad att studera för ”det skulle Fredrik gilla”.
Hon skulle berätta för den man som hon gifter sig med och även för
eventuella barn om vilken fin människa Fredrik var. I påskas när vi
anlände till vårt ställe i Sverige ringde vi henne och då sa hon , ”Nu är
Fredrik glad att ni är hos honom.” Hon pratar så levande om honom. Det
hjälper oss.
Vi är lyckligt lottade att ha många vänner att dela sorgen med. Vi har nu
en mycket vacker minneslund på tomten med många olika blommor att
njuta av. Den blev till samma dag Fredrik dog. Min man, som hittade
Fredrik hängande i äppelträdet, kunde inte se trädet mer. Vi bestämde oss
för att såga ner trädet och där skapa en minneslund. Vid begravningen
hade alla våra vänner med sig varsin blomma, som planterades i minneslunden. Inomhus har vi ett litet skåp, som kallas shrine på japanska, där
det står ett fint kort på Fredrik. Där finns också alltid ett ljus och fräscha
blommor. Det känns bra att ha mycket omkring sig, som är knutet till
Fredrik. Vi pratar om Fredrik i alla lägen. Vi hade ju många fina år tillsammans, som vi uppskattar mycket. Sedan den dagen Fredrik dog har
jag burit ett silverhalssmycke, som jag fick av honom för flera år sedan.
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Vår uppgift i livet är nu att organisera en hjälpverksamhet för adoptivfamiljer, föräldrar och barn. Något slag av nätverk och mycket information. Det behövs ett stort stöd till dem som är vilsna och inte kan hitta sig
själva. Viktigt att ha någon med samma erfarenhet som en själv, för bara
att veta att man inte är ensam om detta hjälper.
Tänk på alla adoptivbarns svåra belägenhet när de gång på gång ställs
inför frågan: ”Var kommer du ifrån?” Att svara att man är uppvuxen i
t.ex. Norrköping och svensk medborgare uppfattas inte som ett tillräckligt
svar; ”Var kommer du egentligen ifrån?” När de passerar tullen blir de
extra noggrant kontrollerade. De känner sig aldrig riktigt accepterade av
infödda svenskar fast de har levt i stor sett hela sitt liv här. Alla borde
känna till att det finns många adoptivbarn i Sverige, över 40 000.
Fredrik är alltid och kommer alltid att vara i våra tankar och det är han
som gör oss starka att kämpa med att hjälpa andra i liknande situation. Vi
vet att Fredrik inte lider längre och det gör mig lugn i mitt innersta. Men
varför kunde inte Fredrik ge sig själv chansen att bli frisk och leva vidare?
Det är ofattbart att Fredrik inte såg någon utväg ut ur mörkret. Men alltid
kommer frågan VARFÖR. Livet är annorlunda och tomt utan Fredrik,
men ändå ger han oss kraft att kämpa vidare.
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När tulpanerna blommar
Margit Ferm
När det var dags för barn nummer tre i vår familj var det naturligt att än
en gång planera för att adoptera ett barn. Vår äldste är vårt biologiska
barn och nummer två, vår dotter är adopterad från Indien. Det fanns ju så
många barn som sökte föräldrar och biologiska barn som inte kommit till
världen finns ju inte, så det var naturligt att välkomna ett barn som redan
fanns och som behövde föräldrar.
En av våra grannar och goda vänner åkte till Peru 1970 för att hjälpa till
med återuppbyggnaden efter jordbävningen. Innan han åkte skickade vi
med information om oss och familjen och bad honom undersöka om vi
kunde få adoptera ett barn från Peru, som behövde föräldrar. Han lovade.
Via Svenska Kyrkan i Lima fick han kontakt med Margareta, en svenska
som bott i Peru ca 20 år, hon hade kontakter och var villig att hjälpa oss.
Ny adoptionsutredning gjordes av socialförvaltningen.
I januari 1971 ringer telefonen sent en kväll. Det är Margareta från Lima.
Vi hade talats vid tidigare, så jag kände omedelbart igen rösten. Vill ni ta
emot en pojke som föddes för två veckor sedan. Ja visst, svarade jag, vill
vi att han kommer till oss, vänta jag vill ropa hit familjen. När alla var
samlade och jag kort berättade om samtalet svarade alla ja, ja och det blev
vårt besked.
När kommer Lillebror undrade barnen, Bobbi tre och ett halvt och Kajsa
två år gamla. När tulpanerna blommar svarade vi. Aldrig har våra barn
följt tulpanlökarnas utveckling med så stort intresse som det året.
Efter en segdragen och omständlig procedur, så kom Margareta äntligen
med honom den 13 maj 1971. Som tur var, var våren lite sen det året, så
tulpanerna blommade fortfarande.
När vi kom hem med Martin från flygplatsen hade grannarna pyntat
entrén till vårt hus. Där satt en svensk flagga, en skylt med ”Välkommen
hem” och en blågul blomsterbukett vid ytterdörren. Ja, Martin var efterlängtad inte bara av oss utan av hela Området, som vi kallade radhusområdet vi bodde i.
Det var en välmående liten kille på fyra och en halv månad som kom till
oss. Avvaktande, lät sig inte lockas till leenden, så lätt. Att han kände sig
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hemma med Margareta var mycket tydligt. Hon berättade hur Julia, som
skött honom hemma hos henne hade gråtit, när de åkte. Hon hade fäst sig
vid honom och vårdat honom som sin egen. Så kärlek hade han fått under
de tre och en halv månader han bott i Margaretas hem.
Han var svullen i nederkäken, så vi trodde att han snart skulle få sina
första tänder. Margareta svarade undvikande, när vi frågade om peruanska barn får tänder tidigt. Sedan förstod vi varför. Han var född med
tänder och de hade dragits ut för att han skulle kunna ammas. Så han
hade en lucka i nederkäken till dess hans permanenta tänder växte fram.
Efter ett par veckor började han visa att han trivdes hos oss, började le och
följde oss med blicken, efter drygt tre veckor, när han skulle till infektionskliniken för undersökning hade han anpassat sig. Han hade förvandlats
från en hårt knuten liten knopp till en blommande pion.
På infektionskliniken upptäcktes att han hade salmonella, något man var
ytterst orolig för då, 1971. Han fick stanna på sjukhuset, låg ensam i ett
rum, med ingång utifrån. Jag ville stanna hos honom, men det fick ej
föräldrar på den tiden. Dagligen åkte vi till honom. Han var så liten, där
han låg ensam. Och han som blommat upp slöt sig igen, inget leende,
ingen ögonkontakt. Hur skulle han kunna lita på att de som fanns hos
honom skulle stanna kvar. Efter två veckor stod vi inte ut längre, vi tog
hem honom på egen risk och med stränga instruktioner om hur han skulle
hållas åtskild från de andra barnen. Långt senare har vi förstått att salmonella inte alls är så smittsamt, bara hygienen är god. Återanpassningen till
familjen tog mycket längre tid den här gången. Inget pussande, bara
kramar och kind mot kind. Våra två burmakattor kände tydligen på sig att
han behövde dem, så de låg ofta nära honom och spann.
Vi hade fått löfte om dagisplats efter sommaren, men det gick om intet,
när de fick höra att han var salmonellapositiv. ”Ansvaret är helt ditt, när
du väljer att utöka familjen på det här sättet”, fick jag till svar. När det var
dags att gå tillbaka till arbetet, anställde vi istället en barnflicka, som tog
mycket väl hand om barnen.
Efter några år
Martin var vårt första klätterbarn. Hans balans var god, så han föll sällan,
däremot höll vi föräldrar andan många gånger, när vi fick syn på vad han
företog sig. Tidigt hörde vi hans speciella skratt genom huset, det bubblade upp genom hela honom och lockade oss andra till skratt. Än idag ler
jag, när jag i minnet återupplever hans smittande skratt. Hans skratt är
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också något som våra släktingar minns och fortfarande kommenterar med
värme.
Vattnet var hans element. Han lärde sig själv att simma. Mera under än
över vattenytan. Sitt första simborgarmärke tog han som femåring.
Tidigt, redan som åttaåring, sade han bestämt att han aldrig skulle skaffa
barn. Vi skämtade lite med honom om det, men han var bestämd. Det här
är ingen bra värld för barn. Han var ett mycket mera känsligt barn än vad
de flesta förstod.
Skoltiden
Vi tyckte att han kanske skulle behöva vänta ett år med att börja skolan,
så han testades och de resultaten var vi inte beredda på. Först trodde vi
att de pratade om någon annan än vår yngste son. Resultaten var över
förväntan speciellt, när det gällde att ta igen bilder och former. Han var
tidigt intresserad av pussel och hade en förmåga att se var bitarna passade
in, även om de låg upp och ned. Han blev den skickligaste pusselbyggaren i familjen.
Att sitta stilla i skolan var jobbigt för honom, det var för mycket spring i
benen.
Han hade många kompisar men lekte oftast med en i sänder. I kontakten
med andra barn hade han en speciell förmåga att lösa konflikter, speciellt
om det gällde någon som hade problem. Då hittade han ett sätt att nalkas,
som gjorde att incidenten bara löstes upp. Vi brukade skoja och säga att
han skulle bli en god ambassadör.
När det var dags att välja instrument testade han olika blåsinstrument och
lyckades få ljud i dem alla. Han valde trumpet och spelade intresserat
fram till senare delen av högstadiet, då boxningen började ta hans tid i
anspråk. Att både boxas och spela trumpet fungerade ej. Läpparna behöver vara mycket smidiga för att kunna spela och det är de inte efter
boxningsträning. Så efter fem år slutade han spela trumpet. Miles Davis
var hans stora idol.
På jullovet i åttan åkte han en kväll kälkbob tillsammans med en kusin i
en backe i närheten där vi bodde. Plötsligt kommer de hem. Martin håller
mössan mot huvudet och säger när han kommer innanför dörren,
”Mamma, det är inget farligt, bli inte rädd, vi åkte bara på en sten”. När
han sätter sig i köket, så att jag kan se vad som hänt, så pulserar blodet ut,
så att det stänker över hela bordet och upp på fönstret. Jag virar in och gör
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tryckförband med rena handdukar och kör honom till sjukhuset. Där sys
han med åtskilliga stygn och får ligga kvar för observation. Håret, som
rakades av hann inte växa ut till dess skolan började och han hade fortfarande ett bandage om huvudet. För att dölja det gick han med en av sin
fars hattar. Den vägrade han ta av sig i skolan. När en lärare slet av
honom hatten och fick se att han var skadad spred hon ut att han hade
varit i slagsmål. Då kände han sig kränkt. Det hela reddes ut, men han var
fortfarande kränkt in i själen. Det är vad vi vet första gången han mobbades.
Sport och tävling
Hans bästa kompis tog med honom på boxningsträning. O vad jag var
emot det. Men en arbetskamrat övertygade mig om att det är den mest
allsidiga träningen av alla. Martin lovade att ej gå matcher, det var lätt för
honom att ge det löftet, för att tävla var inget som intresserade honom.
Däremot kostade det honom hans tränares uppskattning och intresse.
Martin hade under en period öppnat lokalen på eftermiddagen, sett till
den, tagit hem duschdraperierna och tvättat dem för där i träningslokalen
trivdes han och utvecklades. Han blev sedd och uppskattad för den han
var. Han ställde upp i några uppvisningsmatcher och sparrade dem som
ville tävla, så att de skulle vara så bra förberedda, som möjligt. Han var
rädd att göra någon illa genom sin styrka. Vid ett träningstillfälle hade
han slagit så hårt att hans bäste väns näsben knäcktes. Det ville han aldrig
skulle hända igen.
Schack intresserade honom. Han blev duktig, så duktig att han vann över
sin äldre bror och flera vuxna. När han var 14-15 år spelade han varje dag.
För honom var det ingen tävling utan ett spännande sätt att söka finna
olika strategier och fundera ut oväntade drag. Här hade han glädje av sitt
speciella flerdimensionella seende.
Gymnasiet
Under hela grundskolan hade han gått med klasskamrater som kände och
uppskattade honom. Lärarna kände också hela familjen, hans äldre
syskon och oss föräldrar. Han trivdes i skolan och hade hyfsade betyg.
Martin ville gå ekonomisk linje, som det hette då, så att han skulle ha en
avslutad utbildning och ej behöva läsa vidare om han inte ville. På lördagarna arbetade han sedan årskurs nio på en av de större dagstidningarnas kontor.
I hans klass i gymnasiet gick bl.a. en storväxt pojke från Libanon. Han var
störd av allt han upplevt av krig och umbäranden innan hans familj flytt
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till Sverige. Det förstod och insåg Martin. När klasskamraten blev aggressiv och våldsam försökte Martin lugna honom, de började alltmera att
vara tillsammans. Det gick inte länge förrän några elever och även lärare
började se båda pojkarna med samma ögon. Detta ledde till mobbning,
när Martin tog klasskamratens parti. Speciellt en manlig lärare betedde sig
mycket förödmjukande mot Martin och t.o.m. slog honom. Martin visste
ju hur stark och vältränad han var, så han knöt händerna i fickorna, för att
inte slå tillbaka och skada läraren fysiskt. Men med ord och blick var han
säkert utmanande. Få fick så svarta ögon som han, när han blev riktigt
arg.
Tyvärr fick vi inget veta förrän mitt i vårterminen. Omedelbart ordnade vi
så att han fick byta till ett annat gymnasium inne i Stockholm. Där fungerade skolan bra för honom.
När han tog studenten, ville han inte att vi skulle fira honom. Vi fick inte
ordna någon fest, som vi gjort för hans syskon. Till och med bordet jag
beställt på en Djurgårdsrestaurang fick jag avbeställa. Blommorna vi hade
med oss gav vi till hans kompisar. Martin hittade vi inte på hela skolgården. Han hade åkt hem.
Lumpen
När det var dags att mönstra, visste han inte vad han skulle önska sig för
tjänstgöring. Kvällen innan fick vi besök av en nära vän till familjen, som
kände Martin mycket väl. De satt och resonerade om mönstringen nästa
dag. Plötsligt stod det klart för Martin – sjukvårdare ville han bli. Då
kunde han söka FN tjänst och göra ”nytta” som han uttryckte det. Vi
kände alla att det var rätt för honom.
Militärtjänstgöringen blev en mycket lycklig tid för honom. Han var
omtyckt av både befäl och kompisar, fick träna så mycket han ville och
där träffade han sin kärlek, sin första riktiga flickvän. Livet lekte för
honom. Så stolt han var över henne.
I utbildningen som sjukvårdare ingick praktik inom äldrevården. Han var
lyrisk, när han berättade om de gamla, mest gamla damer. Han älskade
att pyssla om dem. Han var stark och vältränad, när de skulle lyftas ur
sängen lyfte han dem ofta själv. Då fick nog både han och de en liten
kram. Vi förstod att han var lyhörd när de behövde hjälp och service. Han
blev mycket uppskattad och var otroligt stolt över den tomte han fick av
dem vid julen, där de skrivit ”Till Martin från dine tanter”. Under den
praktiktiden bestämde han sig för att utbilda sig till ambulansförare. Då
skulle han kunna göra verklig nytta i samhället. Något han var inställd på.
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Förvärvslivet
Efter militärutbildningen fick han anställning på en långvårdsavdelning.
Han planerade att efter sex månader kunna söka in till ambulansutbildningen. Efter några månader hände något på jobbet. Han försökte berätta
vad det var, men förmådde ej säga det. Så småningom fick vi reda på att
han blivit kritiserad av sina arbetskamrater för att han ställde upp för
mycket för patienterna. Han mobbades för detta och för sitt ursprung.
När jag senare har försökt följa upp det med hans arbetsledare, var hon
mycket frågande och sade sig ej ha märkt av hans förändring. Med hjälp
av en arbetskamrat, som också har mera pigment i huden, mörkare ögon
och hår än de flesta svenskar, har vi förstått att det var flera saker som
hänt.
Så ändrades intagningsreglerna för ambulansförare. Det behövdes 12
månaders arbete inom vården, innan man kunde söka in till ambulansutbildningen. Något han upplevde som mycket frustrerande. Ett halvår
till stod han inte ut. Han slutade sin anställning och meddelade oss att han
inte tänkte arbeta mera, för det gick inte att lita på människorna
på arbetsplatsen. Och så blev det. Han arbetade inte mera.
Identifieringen med sitt ursprung
Martin funderade mycket på vem han var. Han var stolt över sitt ursprung som amazonasindian från folkgruppen Witotos. Hans bäste vän
har berättat att han ibland slog sig för bröstet och stolt sade – jag är en
Witotos. Detta förvånade oss, eftersom han sällan visade något intresse,
när vi försökte intressera honom för program och böcker som berörde
Peru, Amazonas och dess befolkning.
Cirka nio månader innan han tog sitt liv ville han att vi två, bara han och
jag, skulle bo i sommarstugan en period så att vi kunde prata med varandra så mycket vi ville. Ibland var han hemma, när jag åkte till jobbet
ibland följde han med. Han berättade att han inte ville fortsätta livet. Det
var fruktansvärt tunga samtal, där han ville att jag skulle hjälp honom dö.
När jag vägrade och berättade att jag ville ha honom kvar i livet och inte
stod ut med tanken att han skulle göra sig något och aldrig skulle hjälpa
honom dö och när jag blev urarg på honom för att han tänkte lämna oss,
blev han så förvånad. Jag hade ju alltid ställt upp på honom, varför inte
nu, när det verkligen gällde. På hans fråga om jag trodde att han kunde ta
sitt liv svarade jag att det var vad jag var räddast för. Han brukade ju
hålla fast vid sina beslut och det skrämde mig. Min förtvivlan kunde han
ej ta till sig. Jag insåg att det här klarar vi inte själva. Han vägrade följa
med till sjukhuset och den privatpraktiserande psykiater jag fick med
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honom till fick han inget förtroende för. Denne avböjde dessutom att göra
något p.g.a. att Martin var för dålig, men jag erbjöds plats i en föräldragrupp! Det kändes hopplöst. För oss fanns ingen hjälp.
Han började bli ganska långhårig och hade ändrat frisyr genom att ha sitt
tjocka brunsvarta hår bakåtkammat. När jag föreslog att han skulle klippa
sig gick han med på det under förutsättning att det var en bra frisör. Jag
valde den bästa jag visste. När vi kom dit fanns ingen tid förrän om tre
dagar. Det var en evighet för Martin, så vi gick till den ena efter den
andra. Han accepterade ingen av dem. Efter att ha varit inne och vänt hos
den femte frisören bestämde han sig för att låta håret växa. Indianer har
långt hår konstaterade han bara. Beslutet var orubbligt. Då hoppades jag
att han valt att fortsätta leva som den indian han var. Jag förstod ej att han
menade att håret skulle få växa hans liv ut.
Martin blev allt mer innesluten i sig själv. Sov på dagarna och var uppe på
nätterna, och var oftast hemma på sitt rum, såg på TV, MTV, lyssnade på
musik, isolerade sig allt mer, tog inte kontakt och avvisade kompisarna.
De trodde att de gjort något och att han inte gillade dem längre.
Vi försökte få hjälp. Det var svårt när vi enbart sågs som oroliga föräldrar
och syskon. Hade jag ringt i tjänsten hade jag blivit trodd på en gång.
I juli 1992 gör han ett självmordsförsök, men ångrar sig och ringer efter
mig. När jag kommer och ser hur dåligt han mår ringer jag sjukhuset. Den
jag talar med frågar om han akut behöver vård, Nej svarar jag, vi har
plåstrat om honom, men han mår inte bra. På frågan om jag inte tror att vi
klarar oss själva, svarar jag dröjande ja, det gör vi nog. Det kändes som
det förväntades av oss, som om det var förnedrande att inte klara sin egen
familj. Vad skulle vi nu göra? Vi vågade inte lämna Martin ensam ens en
kort stund. Jo, vi beslöt att hans äldre bror skulle ta honom med ut och
segla. Bara de två. Då skulle de få tid att prata och Martins livsovilja
förhoppningsvis släppa taget om honom, där ute på havet och ute i
naturen. De bunkrade upp och skulle ligga i naturhamnar närmaste
veckan. Efter några dagar fattade båten eld och de klarade sig nätt och
jämt från att skadas. Det var omskakande för oss alla att de båda två varit
nära att förolyckas.
I oktober fick vi kontakt med en psykolog som var rätt för Martin, men
han ville inte själv ta ny kontakt. När vi är på väg ut vänder sig Martin till
psykologen, ser länge på honom och frågar: ”Är du min kompis?” Psykologen tänker efter. ”Ja”, svarar han, ”Det är jag.” ”Bra” säger Martin och
går. Att vara någons kompis är det bästa man kan vara, då bryr man sig
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om varandra. Jag tror att han testade om psykologen verkligen brydde sig
om honom. Det går inte att vänta på att självmordsnära människor ska
höra av sig. Få gör det. Här behöver sjukvårdspersonalen vara aktiv och
söka kontakt. När jag ringde och berättade att Martin tagit sitt liv, svarade
han att han hade förstått att det inte gick att vänta, utan han hade bestämt
sig för att ta kontakt med Martin den veckan.
I november fick jag löfte från den psykiatriska öppenvårdsmottagningen
att en läkare skulle göra hembesök. När jag överlycklig hörde dem säga
att nu hade jag kommit rätt, de var rätt instans att hjälpa Martin, så att jag
inte behövde oroa mig längre, föll 100-kilos stenar från mina axlar. Jag
grät av tacksamhet och lättnad. En psykolog ringde från mottagningen
och erbjöd Martin en besökstid hos läkaren. Han avböjde artigt och där
avstannade kontakten. Än en gång hade jag inte blivit trodd. Jag hade
tydligen inte lyckats förmedla allvaret i hans situation. Kraften sinade,
när jag gång på gång gick in i en glasvägg. Fanns här ingen hjälp för oss?
Ingen som ville hjälpa oss? Måste vi klara av allt själva? Men den här
gången gör vi ju inte det! Jag kände mig helt övergiven och ensam i
samhället.
Mot slutet av året skedde en förändring. Han blev öppnare igen, umgicks
mera med sina syskon och vänner, deltog i skötseln av huset och vi trodde
att nu hade det vänt, nu var han tillbaka. Vad vi inte förstod var att
vändningen kom, när han definitivt hade bestämt sig. Nu avslutade han
sitt liv. Sade adjö på sitt sätt. En förmiddag i mitten av december 1992,
dagen efter Lucia, försvann han. Han hängde sig i garaget.
Sista mötet
Mitt sista möte med Martin var dagarna innan han tog sitt liv. Han var
förändrad. Lugn, helt förankrad i sig. Hans hud var som genomlyst. Han
hade en resning och ett sätt att tala och röra sig som nästan ingav andäktighet. Han var så vacker. Rösten var dovare och samtidigt intensivare.
Jag såg ett ljussken runt honom. Jag berättade för en nära vän på söndagskvällen om hur han hade förändrats, så vacker han blivit. Nästa dag tog
han sitt liv. Det jag hade sett var att han var färdig med det här livet, han
var redan på väg. Det förstod jag inte då, men efteråt.
Vi har våra barn till låns
Det var två veckor kvar till jul. Jag var på en konferens i arbetet, där vi
avtackades för ett bra år. Under dagen hade jag ringt min dotter. Jag var
orolig för Martin. Han bodde nu tillsammans med sin äldre syster och
bror i föräldrahemmet 50 mil härifrån. Vid 17-tiden ringer hon och säger
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att Martin inte varit hemma sedan i går förmiddag. Var kan han vara?
Hur var han klädd? Kontakta vår granne, som är polis och få hjälp att
efterlysa honom. Med en oro som gränsar till ångest går jag till festmiddagen. Några kollegor undrar hur det är med mig. Jag är stel och
spänd.
Efter någon timme kommer min chef och ber mig följa med, ”din man
väntar på dig”, säger han. Jag reser mig som i trans och följer med, jag
tänker – konstigt att jag bara bryter upp och följer med utan att fråga
varför, – jag hade inte tagit in det han sagt om min man, fast jag hört
orden som i dimma. ”Tag med din väska, den behöver du”, fortsätter
han. Så jag tar väskan och följer med.
Hans, min man, står utanför. Så fort jag kommer ut tar han om mig och
jag känner hur hela han skakar. Är det Martin frågar jag innan han hinner
säga något. Martin finns inte mer, svarar han. Jag uppfattar bara att
Martin är död. Det jag fruktat i ett och ett halvt år har hänt. Så nu har det
hänt, minns jag att jag tänkte, nu behöver jag inte vara rädd och orolig
längre. Jag misslyckades med att förmå honom att vilja fortsätta leva. Allt
är slut, tomt.
Jag är isande kall, tom invärtes, kan inte känna något, lugnt registrerar jag
allt omkring mig, Hans skakningar, hans snövåta ytterrock, hans förvridna ansikte, den svarta kvällshimlen, de våta snöflingorna, snöflingornas
skönhet, när lampljuset lyser på dem. Jag rör mig i ultrarapid. Gör mig
loss ur hans famn, går in och ber en kollega hämta min närmaste medarbetare och ersättare. Berättar för honom vad som hänt. Ber honom ta hem
mina saker. Jag går igenom vad som är på gång på jobbet och ger instruktioner om vad som ska göras och uppmanar honom att i morgon bitti, när
alla samlats, tala om varför jag inte är med. Hjärnan går på högvarv.
Jobbet som betyder så mycket för mig är betydelselöst, sedan jag lämnat
över till min ersättare.
Vi sätter oss i bilen. Hur är det med de andra barnen? Ringer dem. Tack
och lov har vi mobiltelefonen med. Jag pratar med dem, de berättar hur
min dotter hittade Martin och redan hade ringt polisen, när hennes äldre
bror kom hem. Han hade missat ett tåg på väg hem från Högskolan, hade
han hunnit med det tidigare tåget hade det varit han som funnit Martin.
De hade förstått att det var så Martin hade planerat. Hans äldre bror
skulle klara det bäst.
Min dotter ringer upp och ber att få tala med Hans, utan att jag hör
samtalet. Sedan får jag klart för mig att hon vill bespara mig att Martin
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hängt sig, det räcker med att han är död. Hon gör nu allt för att söka
lindra för mig.
I bilen börjar jag göra en lista över vilka vi vill meddela. Ringer dem jag
har telefonnummer till. Berättar om och om igen att Martin tagit sitt liv.
Jag visste ju att det var sant eftersom jag sade det, men jag var två personer samtidigt, jag såg mig själv utifrån sittande i bilen, ringa och gång på
gång upprepa samma sak: Martin har tagit sitt liv! Det var overkligt som
att se sig själv på film. För så här kan inte livet vara! Det är påhittat,
drömmer jag? Den andra delen av mig var tom och svart och ville bara
skrika ut smärtan, att jag inte hade räckt till som Mamma så att min son
skulle vilja fortsätta leva.
När Hans inte orkade köra längre försökte jag ta över. Jag körde i kanske
fem mil, men båda upptäckte vi att jag reagerade så långsamt, jag var inte
närvarande vid ratten, kroppen var tung och saktfärdig. Jag var en fara
för både oss och andra, som tur var fanns nästan inga andra ute på vägen
så sent.
Det första jag gör, när vi kommer fram är att gå upp på hans rum. I
rummet finns fortfarande en knappt förnimbar doft av honom, hans after
shave och deodorant. Det är välstädat och undanplockat, mer i ordning än
det brukar vara. Och sängen bäddad, lägger jag märke till. Det var den
inte i helgen, när vi var där för att fira Lucia. Då träffades vi för sista
gången. Jag ser att hans tvättkorg är överfull av tvätt, jag tar ner den till
tvättstugan och bestämmer att i morgon ska jag tvätta, så att han får rena
kläder.
Mina två äldsta barn är hos en granne, där de fått tillfälle att prata, fått
mat och omvårdnad. Min 24-åriga dotter är så liten och spröd, vi bar
henne hem och lägger henne i vår säng, tack och lov är den stor. Där
sover vi alla fyra de första nätterna, vi pratade med varandra till dess vi
domnade bort. När någon vaknade av onda drömmar fanns vi där för
varandra. Det kändes som vi var de enda överlevande på jorden. Det
fanns bara vi och vi behövde varandra. När barnen var små låg vi ibland
alla fem i sängen och på söndagsmorgnarna åt vi frukost tillsammans i
den. Det var länge sedan nu. Känslan av närhet förstärktes av de här
minnena.
Det ljusnar och det har blivit en ny dag. Tiden stannar inte, märker jag
förvånat. Vad är det som behöver ordnas? Hur gjorde vi för tre år sedan,
när min Mamma blev änka för andra gången i sitt liv. Begravningsbyrån.
Där får vi börja. Beställer tid och får komma på eftermiddagen. Vi åker dit
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tillsammans. Så börjar allt praktiskt. Nej tack, ingen annons, det ville inte
Martin, väljer kista , blomsterarrangemang och urna, han ville kremeras
och begravas i Amazonasfloden. Men. När kunde vi begrava honom?
Först måste den rättsmedicinska undersökningen vara klar. Vad behövde
vi för handlingar för att kunna gravsätta honom i Peru och sänka urnan i
Amazonasfloden som han bestämt, det visade sig vara en stor procedur.
När exakt hade han dött? På en handling vi fick stod det ett tidsintervall
på ett dygn för tidpunkten, då han avlidit. Vi satte oss och gick igenom
måndagen, minut för minut, när hans bror och syster åkt till skolan,
kommit hem och gått igen, när han varit hemma och när de saknade
honom. Vi upptäckte att där fanns ett glapp på 20 min, det var då det
hade hänt, i 20 minuter var han ensam i huset.
Jag är van att skriva utredningar och utlåtanden, så jag skrev ner alla
uppgifter klart och tydligt, åkte till polisen, men de godtog inte våra
uppgifter och sade att det var tidsintervallet för hans död som gällde och
det fick jag godta. Jag kände vreden växa inom mig. Varför hade inte
polisen tagit reda på exakt, när min son dog. Nu hade jag med hjälp av
barnen gjort deras jobb åt dem och de vägrar ta emot utredningen och
hjälpa mig få rätt uppgifter i dödsattesten. Någon del i mig insåg genom
vreden att jag inte kunde få polisen att samarbeta med mig. Obducenten
blev mitt hopp. Jag ringde och fick tala med den läkare som obducerat
min son. Han förstod min önskan om rätt tidpunkt, då Martin dött och
lovade läsa vår utredning, när polisen skickat över den. När han förstod
att han inte skulle kunna få den själv genom polisen, så bad han att jag
skulle skicka den till honom via polisen. Och se det fungerade. Han ringde
upp mig sedan han fått uppgifterna och verifierade att det verkade
mycket troligt att döden inträtt just vid den tidpunkt vi kommit fram till.
Därefter skrev han in rätt dag och tid i handlingarna, som jag behövde för
att kunna gravsätta honom i Peru.
Ilskan och vreden över att inte bli trodd och tagen på allvar, var så intensiv att det hjälpte mig att få tillbaka en del av handlingsförmågan igen och
komma upp en bit ur depressionen, som jag senare förstått att jag befann
mig i. Det hade varit så tungt att i ett och ett halvt år veta att Martin hade
tankar på att ta sitt liv, att inte nå honom på ett sådant sätt att han ville
välja livet istället. Jag försökte få hjälp och lyckades få honom till en
ungdomspsykiater, någon månad sedan han slutat sin anställning inom
sjukvården. Han var frisk. Tankar om liv och död var inget att oroa sig
för. ”Hon var ju knäpp, jag går inte till någon mer”, var hans kommentar
efter besöket. Det dröjde ett halvår till dess jag fick med honom till en
annan läkare, en privatpraktiserande psykiater, eftersom han vägrade att
gå till ett sjukhus. Där fick vi beskedet att han var för dålig för poliklinisk
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behandling, så vi hänvisades till sjukhuset, dit han vägrade att följa med.
Den här läkaren berättade om olika behandlingsmetoder vid depressioner
och självmordstankar, bl.a. uppehöll hon sig länge vid ETC, elbehandling,
något som vi båda värjde oss emot. Martins övertygelse om att inte gå till
ett sjukhus ökade och jag började också tveka efter den här informationen.
Martin hade en så stark integritet, så bara tanken på att han skulle ligga
fastspänd med elektroder på huvudet var otänkbart för oss båda.
Jag försökte med andra kontakter, kuratorer, psykologer, socialförvaltningen, Ersta, S:t Lukas o.s.v. De flesta hade inte tid, eller långa väntetider, eller så var det inte deras bord. Det var som att gå in i glasväggen
gång på gång
En del av besvikelsen och ilskan över att ej ha lyckats få hjälp, när Martin
behövde det, kanaliserades nu mot polisen, när de ej godtog min utredning om tidpunkten för hans död.
Under tiden fram till begravningen kom vänner, grannar, Martins vänner,
föräldrar till hans och syskonens vänner hem till oss. Vi pratade och fick
möjlighet att om och om igen berätta om Martin, många hade med sig mat
och fikabröd, de dukade fram och plockade undan, såg till att vi åt och
drack, kom ut på promenader, hjälpte oss med de kontakter vi behövde ta,
hittade de böcker vi ville läsa. Och dessutom fylldes vårt hem med blommor. Min dotter och jag, vi läste allt om sorg vi kunde komma över. Vi
behövde förvissa oss om att vi inte var ensamma i den här situationen.
Och att våra reaktioner inte var onormala. Periodvis trodde vi att vi höll
på att bli tokiga.
Vi skapade ett Martinbord. Gjorde en förstoring av det sista födelsedagskortet, där skrattar han och visar upp en present, födelsedagstårtan syns i
bakgrunden. Vi tände hans dopljus och när det var nerbrunnit fyllde vi på
med andra ljus. Runt hans bild fanns blombuketter och brev.
Martin hade skrivit ett testamente, så att syskonen skulle ärva honom.
Begravningsbyrån hjälpte oss med bouppteckningen, så den delen gick
lätt och enkelt.
Vi delade varandras bilder
Vi, Martins syskon, föräldrar, närmaste vänner, hans bästa kompisar,
flickvännen, vi satt i dagar, ja egentligen nätter för de kom efter sina jobb
och stannade hos oss på kvällar och nätter i början. Vi berättade episoder
och händelser. Hans kompisar gav mig kort – foton, som jag inte sett förr.
Foton tagna med en så stor vänskap och så mycket empati. Vi sorterade
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och gjorde ett Martin-album tillsammans. Alex, hans bästa vän, skrev
texten till bilderna. Vi grät och berättade. Det kändes i kroppen, när vi
kommit på något avgörande.
Mitt behov av att prata i timmar med hans bästa kompisar var så starkt.
De berättade episoder, som Mammor annars sällan får höra. Min bild av
honom och hans liv blev ännu tydligare och jag började förstå så mycket
av det han försökt förklara för mig, men som jag inte hade förstått. Det var
pusselbitar som föll på plats. Jag insåg vad det innebär att vara svensk
inuti, men bli tagen för en icke-svensk. Att bli bedömd utifrån pigmenten i
huden och inte utifrån vem han var, hur han betedde sig, sade, gjorde,
uppträdde, ansåg. Det är fruktansvärt. Det är ett samhälle som jag skäms
över att tillhöra.
Inte hade jag förstått att min son hade blivit nekad att komma in på kaféer
och restauranger i Stockholm. Och att orsaken var hans vackra ljusbruna
hud, hans underbara bruna ögon och brunsvarta hår.
Jag kände mig hatisk över att vi har det samhälle vi har. En enorm vrede
växte fram över att ändå på något sätt ha varit med och skapat det här
samhället och inte ha lyckats bättre. Jag kände mig helt oförmögen att
åstadkomma det jag hade velat och haft som ideal.
Dagarna före begravningen
Till gudstjänsten den 27 december fick vi inbjudan till tacksägelse efter
Martin. Det var gripande att höra prästen läsa upp kungörelsen att Martin
var död i en ålder av 21 år 11 månader och 12 dagar och sedan tala utifrån
hans liv och bakgrund. Samtidigt fylldes jag av tacksamhet för att även
Kyrkan talade så öppet om självmord. Jag hade varit rädd för avståndstagande, men beredd att stå upp för att min son var en självmördare, som
det kallades förr i tiden.
Några dagar före begravningen bestämde jag mig för att se Martin i
kistan. Fram till dess hade jag tvekat. Jag var så rädd att han skulle vara
förändrad. Ville minnas honom levande. Hans konfirmationspräst, Börje
som är vår familjepräst, åkte med mig, ingen mer i familjen ville följa med.
Att komma in i det svala rummet, där kistan stod öppen kändes mycket
högtidligt och vördnadsfullt – ett möte med döden. Belysningen var
dämpad, stora ljus var tända och en blombukett stod på ett bord. Där låg
han, min Martin, min son. Han såg så fridfull ut, inget av den kamp han
gått igenom syntes i hans ansikte. Jag strök honom över håret, som så
många gånger förr och rättade till hans hår, det kändes som det alltid
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hade gjort. Han var lite torr om läpparna. Jag önskade att jag haft cerat att
stryka på. Jag ville vara ensam med honom. Där stod jag och såg på min
yngste son, som nu levt färdigt. Jag började prata till honom och sade allt
det som var viktigt för mig. Mycket hade jag sagt förut, men det fanns
också en del som jag inte kommit mig för att säga, medan han levde. Jag
stod på knä vid kistan, talade och grät. Jag var där länge, tiden stannade.
Det var bara han och jag.
Efteråt känner jag en stor lättnad. Och tacksamhet för att Prästen följde
med mig och körde mig dit och hem. Jag behövde inte åka ensam till det
här mötet och jag hade någon att tala med både före och efter.
Begravningen
Begravningen var två dagar senare, mellan jul och nyår i Stillhetens
kapell, ett vackert stenkapell med Börje, hans konfirmationspräst, som
officiant. Han talade utifrån Första Korinterbrevets ”Vem utom anden i
människan vet vad som finns i människan?” – Ingen kan göra anspråk på
att veta något om en annan människas inneboende hemlighet. Ingen har
skyldighet att redovisa mer än vad hon kan och orkar. Det svåra är att
vara den eller de, som står och ser på, när någons privata livsutrymme
krymper till en önskan att inte leva längre. Det är då man undrar om det
inte hade gått att göra mera för att stärka livskänslan. Det vi vet är svårt
och tungt nog: Att Martin fick leva ett kortare liv än vad vi tänkt oss. Men
vi kan idag också tacka för de stunder av gemenskap vi hade med Martin.
Det fanns värme och medmänsklighet i hans väsen. Det fanns stunder då
han delade med sig av sig själv. I dag får vi knyta an till de goda minnena.
Till minnen av gemenskap i livets olika skiften, Tack Martin för vad du
givit och betytt för din familj och omgivning. –
Det var ord som gick rakt in i mitt hjärta, ja så är det, vi vet så litet om de
innersta hemligheterna och var och en har rätt att värna om dem. Det
lättade lite att se det på det sättet.
Under de två sista veckorna hade jag gått igenom våra samtal och jag
hade börjat förstå varför han valde bort livet och stundtals kunde jag
acceptera det. Andra stunder kändes det helt omöjligt.
Det var overkligt att se alla – hans flickvän, hans vänner och klasskamrater vid kistan. Och inse att han inte längre var en bland dem. Att han
lämnat oss alla.
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Vid fotändan av kistan fanns vår krans, halva var blå/gul och den andra
halvan röd/vit, som Perus flagga. Så många hade valt röd/vita blommor
för att markera hans ursprung.
Sista åren hade Martin haft en bild på Martin Luther King och ett utdrag
ur hans berömda tal vid sin säng. Det hade vi satt upp till höger om
kistan. Miles Davis var hans musikidol, han spelade själv trumpet. Via
hans musiklärare, som själv inte orkade spela på begravningen, kunde vi
engagera en trumpetare som tillsammans med församlingens skicklige
organist spelade ”My funny Valentine” och ”A foggy day”. Hans syster
sjöng ”O helga natt” och sedan Alex, hans bäste vän, reciterat Martin
Luther Kings tal, sjöng hon talets avslutningssång ”Free at last”. Ja, det
var sant han var fri till sist, fri från lidandet och fri från kampen mellan
längtan efter döden och livslängtan.
Därefter sade jag följande till Martin:
”Martin Luther King, vars namn du bär, hade den här drömmen om det
samhälle, som han ville leva i.
Det är en dröm, som du Martin delade med honom. Precis som han, så
fann du inte det samhället, där du levde. Du fann det ej här i Sverige och
du insåg också att det inte heller fanns i Peru.
Det du då valde var att hitta igen dig själv och komma fram till vem du
var. Vem som var den riktige, den verklige Martin.
Och du nådde fram till ditt verkliga jag. Du blev den unge stolte, värdige,
vise och insiktsfulle indianske man, som du är, Amazonasindianen från
folkgruppen Witotos i närheten av Iquitos. Det var den unge mannen jag
träffade sista gången vi sågs. Och det är så jag nu minns dig Martin. Vi
kommer att föra dig tillbaka till Amazonasfloden, där du hör hemma.
Martin jag förstår nu, det du försökte få mig att inse och förstå. Men du
var långt före mig och hade mycket mera insikt. Men nu förstår jag och
accepterar ditt val att lämna oss och gå vidare, när du inte tyckte dig
kunna leva ett värdigt liv här hos oss. Jag vet att du är lycklig nu.
Martin du var mitt önskebarn och jag älskar dig!
Tack för att du kom till oss, tack för att jag fick vara din Mamma”.
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Efter begravningen
Martin ville att urnan med hans aska skulle sänkas i Amazonasfloden.
Därför reste vi efter begravningen i Sverige till Peru för att uppfylla hans
önskan (se kapitlet ”Tillbaka till Witotosindianerna”).
Hemma igen
När vi kom hem hade min dotter ordnat med ett underbart tackkort, en
bosnisk konstnär hade gjort ett porträtt av Martin, som han såg ut den
sista tiden. Sedan vi skickat ut alla tackkorten, framkallat bilderna från
resan och satt in dem i albumet över Martin, så gick kraften ur mig. Nu
hade jag gjort allt jag bestämt mig för och som kunde förväntas av mig.

Martin oktober 1992. Porträtt av Safet Hadsimesic, Växjö.

60

Jag blev bokstavligen sittande och kunde knappt ta mig upp ur stolen.
Kroppen värkte och vägrade samarbete. Jag var stel och orörlig både
fysiskt och psykiskt. Att bara sitta var en lisa. Till sist insåg jag att om jag
förblev sittande, så skulle jag gå samma väg som Martin. Ville jag det? Om
inte måste jag välja att bryta apatin jag kommit in i.
Jag valde livet. Vad och hur kunde jag få hjälp. Det här klarade jag inte
själv, familjens stöd och stödet från den läkare jag gick hos var inte tillräckligt. Tabletter ville jag söka undvika. Första mars närmade sig, då jag
lovat komma tillbaka till jobbet. Hur skulle jag orka. Hur skulle jag klara
jobbet, jag som knappt mindes vad jag hette och vad jag skulle göra nästa
dag. Det försämrade minnet oroade mig. Jag hade också börjat inse det
absurda i att tänka på och bry sig mera om den som var död än de som
levde.
Inte skulle jag orka börja kl 8 den 1 mars, kanske kl 12, så fick jag några
timmar till. Som tur var insåg läkaren att jag behövde ytterligare en
månad för att klara av att återgå till arbetet. Hon sade så klokt till mig, när
jag protesterade, vad betyder en månad i perspektivet av ett människoliv?
Det var en tanke jag kunde ta till mig.
En vecka senare kom vändningen. Nu ville jag komma igång. Jag ringde
min Företagshälsovårdscentral och bad om hjälp. Kom hit i morgon
svarade de. Två sjukgymnaster jobbade med mig. En med avspänning och
en med ultraljud, massage och träningsprogram. Jag började träna dagligen på egen hand och gick på behandlingar hos dem varannan dag. Den
1 april var jag mogen att återgå till arbetet. Det hade tagit tre och en halv
månad.
Inte hade jag insett tidigare vilka vänner och arbetskamrater jag hade.
Mottagandet värmde och ingöt kraft och livslust. Jag fick arbeta i min takt.
Första tiden använde jag till att tala med folk, så mycket hade hänt även
på arbetet, så dagarna fylldes med besök och material att läsa in för att
komma ikapp.
I januari skulle jag ha åkt till Tyskland på ett speciellt uppdrag i ett par
månader. Jag hade tänkt be Martin följa med mig. Ett deltagande brev
väntade på mig. Jag fick själv bestämma, när jag skulle åka ner. Det var
ingen brådska. Återigen det medmänskliga deltagandet, som värmde och
helade.
Vid jultiden fick jag en inbjudan till ett seminarium med Marshall B
Rosenberg, Ph D. Jag hade tidigare gått en kurs för honom i Nonviolent
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Communication – empatisk kommunikation. Jag ringde och berättade om
min situation och undrade om jag var välkommen, så nergången av sorg
som jag var. Naturligtvis var jag välkommen att delta, så mycket jag
orkade och ville. Marshall gav mig så mycket stöd. Jag fick ta upp min
förtvivlan och klä den i mina ord och känslor, han intog Martins roll och
vi samtalade som jag önskade att vi hade kunnat göra medan han levde.
Visst hade vi talat i timmar, men inte så här djupt och innerligt. Så
mycken skuld och uppgivenhet lyftes av mig. Jag är honom innerligt
tacksam för att han fanns där, när jag behövde det som bäst. Han har
sedan fortsatt att vara min lärare och mentor.
Under försommaren fick jag tio samtal med en terapeut inom S:t Lukas.
Det gav lindring och lite bättre perspektiv. Nu, drygt sju år senare, kan jag
se att det var i minsta laget. Men det är tydligen så med oss, som fått en
god portion kraft och inre styrka med oss genom livet att, när vi är bräckliga och behöver extra stöd, så är det svårt för både oss själva att visa det
tillräckligt tydligt och för omgivningen att se behovet. Det är endast den
starka kapabla personen som syns.
Sommaren 1993
Det var tomt att inte ha någon grav att gå till. Han var så långt borta.
Ibland nästan ångrade jag mig att jag hade åkt till Amazonas och begravt
honom där. Att ha haft graven här hemma hade känts lättare, trodde jag.
Så småningom kunde jag se att jag var lika nära honom var jag än var
någonstans i världen. När jag tände ett ljus till honom, var det ingen
skillnad om jag var hemma, i en kyrka eller i en minneslund. Det är ju
inom mig Martins minne finns kvar.
Hans rum stod fortfarande som han lämnat det. Garderoben var fylld med
rena kläder. Ibland, när jag gick in kunde jag för ett ögonblick tro att han
var bortrest och snart skulle dyka upp.
Efter närmare ett år flyttade syskonen ut Martins saker, vi sorterade ut
och packade en del av hans kläder i en resväska och ställde upp på
vinden. Hans flickvän och närmaste kompisar hade tidigare fått välja vad
de ville ha som minne efter honom. Han hade bl.a. en rejäl skivsamling
med många dyrgripar. Så blev Martins rum hans systersons. Han var
drygt två år, när Martin tog sitt liv, och hade många minnen av Martin
som han ofta talade om. Med tiden har dessa minnen bleknat en del.
Någon vecka efter begravningen hör vi systersonen tala i sömnen. Han
säger tydligt: ”Kan man simma här?” På morgonen berättar han att ”i natt
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har jag simmat med Martin”. Nästa kväll simmar han i badkaret och visar
hur de gjorde.
Jag hade bott i Stockholmstrakten i många år och flyttat till Småland ett
par år innan Martin tog sitt liv. En dag sedan jag börjat arbeta ringde
telefonen och det var en diakonissa från den församling vi tillhört. Hon
frågade hur jag hade det, hur jag mådde och om hon kunde hjälpa mig på
något sätt?
Det var så oväntat. Jag kände mig så starkt berörd av hennes omsorg och
frågor. Vi talade länge. När samtalet var slut upptäckte jag att skrivbordsunderlägget var alldeles vått av mina tårar. Hon hade hjälpt mig att ta
ytterligare ett steg genom sorgen, genom att bry sig och ringa mig, som
var så långt från hennes arbetsområde. Det värmde och betydde mycket
för mig.
Efter ett år
I början var han i mina tankar jämt, varje stund. Så småningom upptäckte
jag att det gått en timme och jag hade inte tänkt på Martin. Så småningom
att det gått nästan en dag, när jag höll på med något som engagerade mig.
Ofta återkom tanken, så märkligt att tänka mera på den döde än på de
levande.
När jag efter ungefär ett år upptäckte att det faktiskt gått en hel dag och
jag inte hade tänkt på honom, fick jag skuldkänslor, för att jag på något vis
glömt bort honom, när jag inte ständigt tänkte på honom längre. Så
småningom kunde jag se att det var ett sundhetstecken. Men så nära
under ytan ligger skulden.
När någon i familjen tar sitt liv förändras våra fortsatta liv. Vi bär det
alltid med oss.
Vi talar ofta om Martin, när det är något minne eller episod, eller så gjorde
Martin, det tyckte han om osv. Han är i högsta grad levande för oss, även
för sin systerson, som var drygt två år, när Martin tog sitt liv.
SPES
Vänner till oss hade hört att det fanns en förening för närstående som tagit
sitt liv. Men hur få kontakt?
En kväll under julhelgen, då det kändes alldeles nödvändigt att omedelbart få kontakt med den här föreningen, åker min dotter och jag in till
sjukhuset. Var ska vi fråga. Kanske Psykakuten? Vi går dit. I väntrummet
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hänger en broschyr. Vi ber att få en kopia, tackar för oss och åker hem och
läser. Människorna i den här organisationen vill vi få kontakt med. Vi
ringer dess ordförande som senare samma dag kommer tillbaka med
namn på en kontaktperson för mig och en till min dotter.
Vi ringer och talar med dem om och om igen. De förstår oss och känner
igen våra reaktioner. Så skönt att höra att det är normalt att reagera som
vi gjort. Och vi är inte ensamma. Många, många delar vår upplevelse.
Det är en SPES-träff en lördag eftermiddag, vi bjuds in och lovar att
komma. Vi är ute i god tid för att vara säkra på att hitta. När vi kommer
in ser vi ett 20-tal personer, vanliga människor som vi. Tänk att alla dessa
människor har någon nära och kär person, som tagit sitt liv. Att det är det
vi har gemensamt. En del är allvarliga och någon torkar en tår. Andra
visar igenkännandets glädje, när de träffas och några till och med skrattar.
Tänk – att det går att skratta.
Det var välgörande att känna att vi var många som gått igenom samma
smärtsamma upplevelse och att de som gjort det längre tillbaka hade
hittat ett sätt att kunna fortsätta leva och det t.o.m. på ett bra sätt.
Vi bestämde oss tidigt. När vi orkar vill vi arbeta genom den här organisationen för att bidra med det vi kan och vara ett stöd för människor, som
behöver det på samma sätt som vi fick stöd, när vi behövde det som bäst.
Det har resulterat i att vi nu är aktiva och medverkar i SPES’ utåtriktade
verksamhet och arbetar suicidpreventivt på en stor del av vår fritid. Det
hjälper och helar.
Efter fem år
Det går längre och längre mellan sorgepåminnelserna och tårarna. Jag har
ganska väl accepterat att min son själv tog sitt liv. Tyngst känns det nu för
tiden, när jag haft kontakt med eller träffar hans flickvän, den underbara
flickan, som jag så innerligt önskar skulle ha varit hans livskamrat under
en mycket längre period. Jag är så tacksam för att han med henne hann
uppleva både förälskelse och kärlek.
Tillsammans med en kollega har vi startat ett suicidpreventivt projekt,
där vi vänder oss till arbetsplatser. Det är tillfredsställande att kunna
verka just ut till arbetsplatser, eftersom det var på Martins arbetsplats
något hände, som gjorde att han bestämde sig för att avsluta sitt liv.
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Efter åtta år
Nu har jag insett att sorgen kommer att finnas kvar, antagligen livet ut.
Jag lever inte med den varje dag eller vecka och det blir längre och längre
mellan sorgebesöken och tårarna. Fortfarande när hela familjen är samlad,
så är en stol tom, Martins. Då kan jag för en stund sakna honom så starkt,
honom, hans flickvän, som nu antagligen skulle ha varit hans hustru och
de barnbarn jag aldrig kommer att få med honom som far.
När hans äldre bror gifte sig flög en svala in under vigselakten. Den flög
över brudparet, sjöng och drillade och satte sig sedan uppe under taket
och betraktade oss alla. För mig var det en hälsning, en underbar hälsning.
Han var med oss och delade sin brors glädje och lycka.
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EN FLICKVÄNS BERÄTTELSE
Att förlora min pojkvän
Jenny Winberg
Jag heter Jenny och är 30 år. För snart tio år sedan tog min pojkvän Martin
sitt liv.
När vi träffades var Martin 19 och jag 17. Vi blev blixtförälskade. Han var
precis en sådan kille jag drömt om, han var omtänksam, rolig och såg bra
ut. Då hade jag aldrig kunnat ana att han två år senare skulle lämna mig
och alla sina anhöriga för gott.
Vi träffades på Gotland när Martin gjorde sin värnplikt. Själv gick jag i
gymnasiet. När han var klar med lumpen flyttade han tillbaka till sin
familj i Stockholm och började arbeta på ett sjukhus. Jag gick klart skolan
och sedan flyttade även jag till Stockholm för att arbeta som au-pair.
Det var då jag märkte att något var fel, jag visste inte vad. Martin stängde
in sig, ville inte ha kontakt med någon. Jag trodde att det var något tillfälligt, att det snart skulle gå över. Han sa till mig att han skulle göra en
resa och att vi inte kunde ses mer. Då jag svarade att jag kunde vänta på
honom sade han att det var en resa som han måste göra ensam och att vi
inte kunde träffas mera. Jag kunde ju då inte förstå vad han menade.
Den 14 december 1992 tog Martin sitt liv. Efter att Martins familj kontaktat
min mamma så ringde hon i sin tur till familjen där jag var barnflicka och
bad dem att sätta sig ner och tala om för mig vad som hänt. Jag grät
hysteriskt och tänkte hela tiden att det fick inte vara sant. Samma kväll
åkte jag till mitt föräldrahem på Gotland. Jag fick ett stort stöd av min
familj, mina vänner och av Martins familj. Utan dem vet jag inte vad jag
hade gjort.
De första dagarna gick jag omkring som i dvala. Allt kändes så overkligt,
det var som om jag inte riktigt ville ta till mig det som hänt. Ena stunden
kunde jag känna mig arg på Martin och andra stunden klandrade jag mig
själv för det som hänt.
När begravningen hade ägt rum kändes det så fruktansvärt tomt. Nu var
jag på något sätt tvungen att ta tag i sorgen. Den första tiden efter begravningen ville jag prata om Martin hela tiden, även när personer jag bara
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kände ytligt frågade hur det var så berättade jag. Och så fort jag lämnades
ensam grät jag tills det inte fanns några tårar kvar. På nätterna drömde jag
att Martin levde och det var en besvikelse när jag vaknade och insåg att
det bara var en dröm.
De fyra första månaderna efter att Martin hade gått bort var värst. Sedan
var det som om ”chocken” släppte. Jag var tvungen att börja se framåt
igen, försöka att sluta grubbla på varför det hade hänt. Ibland när jag var
sysselsatt med något och tänkte på något annat kunde jag känna mig glad
och ibland kändes det som om jag aldrig mer skulle kunna le. Det gick
upp och ner.
Även om man inte tror det, så går livet vidare. Det som hände är något jag
måste leva med. Jag är glad för den tid jag fick tillsammans med Martin
och jag vet att han hade velat att jag skulle fortsätta med mitt liv och att
jag skulle vara lycklig.
Idag är jag sambo sedan tre år tillbaka och har en liten son på ett och ett
halvt år. Jag kan inte låta bli att undra om det blivit annorlunda om
Martin haft egna barn. Han pratade så ofta om sin systerson som då bara
var två år, saker som han sa och gjorde. Jag tror att Martin hade blivit en
underbar pappa, han var så otroligt omtänksam och brydde sig så mycket
om andra människor.
I december har det gått tio år sedan Martin valde att ta sitt liv, ändå kan
jag ännu höra hans röst så tydligt. Och hans skratt, det glömmer jag
aldrig. Det känns så skönt att det fortfarande lever kvar inom mig, jag
kommer på mig själv med att sitta och le när jag tänker på honom. Samtidigt kan jag bli så ledsen över att han valde bort livet när vi var så många
som älskade och tyckte om honom.
Det här är något jag aldrig glömmer men har blivit tvungen att lära mig
att leva med. Trots att jag mår bra idag, finns det stunder då det känns
jobbigt. Men jag vet ju att det tyvärr finns många som har gått igenom
samma sak som jag. Jag är inte ensam, det är viktigt att komma ihåg.
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MINNENA LEVER VIDARE
Tillbaka till Witotosindianerna
Margit Ferm
Inför Peruresan
Martin hade noga under sitt sista levnadsår berättat för mig hur han ville
bli begravd och var. För säkerhets skulle hade han också skrivit det i sitt
avskedsbrev. Så jag visste att han ville kremeras och att urnan skulle
sänkas i Amazonasfloden, där han hade sina biologiska rötter. Han bara
utgick ifrån att jag skulle se till att det blev som han ville. Nu i det här
perspektivet många år senare kan jag förundras över att han var så
förvissad om att jag skulle göra precis som han ville och önskade. Men
han insåg inte vad det var han begärde av mig. Han levde i tron att
Mammor kan klara allt. Och det var naturligtvis jag som förmedlat det till
honom. Så för mig fanns inget alternativ, vi gjorde allt för att uppfylla
hans önskan.
Att förbereda resan till Peru tog lika mycket kraft i anspråk som begravningen och allt runt omkring den. När jag kom upp till den peruanska
ambassaden berättade tjänstemannen att Martin ett år tidigare varit uppe
och förhört sig om möjligheten att återfå sitt peruanska medborgarskap,
men att han starkt avråtts att göra det av just den här tjänstemannen. Jag
kan nu inse hur förvisad han kände sig, först sänd som baby till Sverige
för att ingen i Peru ville eller kunde ta hand om honom, sedan så starkt
uppmanad av våra peruanska vänner att ej komma och besöka landet
under de oroliga åren i början av -90-talet, att de t.o.m. lade på telefonluren mitt i samtalet, när han ej accepterade deras råd. Och nu tredje
gången, ambassadtjänstemannen som vägrade medverka till att han blev
peruansk medborgare igen.
De handlingar vi behövde i original på svenska, översatta till spanska och
legaliserade av Notarius Publicus och godkända av Perus ambassad var:
-

Registerutdrag med uppgifter om den avlidne.
Dödsfallsintyg och släktutredning.
Intyg om kremering.
Intyg om gravsättning att fyllas i av prästen i Peru.
Utdrag ur Kremationsjournalen samt
Ett speciellt intyg från krematoriet med angivande av urnans numrering och att den är hermetiskt tillsluten.
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När jag skulle åka för att hämta Martins urna, kom en av hans närmaste
vänner, som var på väg till oss. När han hörde vart jag skulle bad han att
få följa med. Vilken lättnad att han kom, så att jag slapp åka ensam. Sedan
jag kvitterat ut urnan, kände jag på den, den var varm som Martin och
bara lite tung. Den stod framför en så rofylld oljemålning där himmel och
hav möttes, med solstrimmor och några fåglar, som svingade sig uppåt
och på hyllan stod det ”Församlingsbor”, han hörde hit. När vi var klara
tog hans kamrat urnan och bar den försiktigt i famnen till dess vi kom
hem och ställde den på Martinbordet med hans bild och alla blommorna
och ljusen.
”Alla som är goda, försvinner”, säger hans kamrat och håller kvar handen
på urnan. Hans två bästa kamrater är döda. Han är arg på Martin, som
försvann så här och lämnade honom. Man gör inte så mot en kompis!
En annan kamrat kommer och har med sig kort, som jag inte sett förut.
Tårarna kommer som alltid, när jag ser honom. Så orättvist att bara lämna
oss. Att jag nu ska åka tillbaka med honom som aska i urnan. Tänk om
han och jag hade gjort den här resan tillsammans i stället. Ibland tror jag
att om jag tänker tillräckligt intensivt så är han levande igen och finns
bland oss. Ännu har jag inte accepterat att han är död. Borta från oss för
alltid. Under sista dagarna har huvudvärken börjat komma, när jag tänker
på honom. Jag skulle vilja skrika ut min smärta, så hela världen skulle
förstå och kunde hjälpa mig att få honom levande igen. Men jag är för
ovan att skrika. Kan bara göra det ensam i bilen, då ingen hör mig.
Det var en så märklig känsla att ha hans urna hemma i vardagsrummet.
Det blev symboliskt, han kom hem till föräldrahemmet, en sista gång,
innan vi skulle ge oss av på resan till hans ursprung.
Vi skulle ha rest morgonen därpå, men blev varnade av UD eftersom det
var så oroligt i landet. Efter två dagar kunde vi äntligen ge oss iväg. Det
var Martins äldre bror Bobbi, hans bäste vän Alex och jag hans Mamma.
Det hade nu gått närmare sex veckor. Veckor fyllda av förberedelser och
allt som behövde ordnas runt begravning, bouppteckning, resan, medgivandet att få ta med urnan för egen gravsättning, att få ta den ut ur
landet, att få föra in den i Peru, att ordna gravsättningen där, få handlingarna översätta, legaliserade och godkända, o.s.v. Jag gick på högvarv.
Skulle klara även den här uppgiften fast den kändes övermäktig många
gånger. Kvällen innan vi åker fyller min äldste son den alltför lätta urnan
med sand från tomten, så nu kommer den med säkerhet att sjunka.
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Äntligen på väg
Så sitter vi på planet. Det har gått nästan sex veckor.
Martin! MARTIN! MARTIN!!!! Jag vill ha dig levande bredvid mig och
inte som aska i en urna vid mina fötter. Jag talade med Jenny i går kväll.
Hon bad mig hälsa att hon älskar dig. Jag samtalade med honom.
Allt är på nytt overkligt, som att se oss medverka i en film. Eller ha en ond
dröm. För så här kan livet och verkligheten inte vara.
Alex, hans närmaste vän, som är med känner sig besviken, arg och övergiven. Den här resan hade han och Martin planerat att göra tillsammans, nu
reser han med Martins aska, hans bror och mor. Det är fel, bara fel för
honom.
Lima
I Lima anordnades en minnesstund hos den familj, som Martin bodde hos,
innan han kom till oss, fyra och en halv månad gammal. Urnan stod på en
vacker gammal skänk med blommor runt om, en bild på Martin, tända
ljus, ett enkelt träkors och familjens släktbibel. Det var så vackert och
samtidigt overkligt.
Vi var ett 20-tal personer. Där var läkaren som skött honom och även
några andra som träffat honom, innan han kom till Sverige, representanter
för svenska ambassaden och goda vänner till familjen.
Den svenske prästen sade bl.a. ”Vi som samlats här i kväll har olika
relationer till Martin och hans familj. En del var med för 22 år sedan,
medan andra av oss aldrig fick träffa honom. Alla vill vi dock vara nära
er som sörjer och försöka hjälpa er att uppfylla Martins önskan.
Detta är ett privilegium för oss som fått lära känna det land som är
Martins och som han aldrig fick lära känna. Nu får vi medverka till att
han förenas med det som är hans. Ni som stod honom nära, är också ni
förenade med detta land, som vi har så kärt. Kanske är det, det viktigaste
testamentet Martin lämnar oss: Han vill få oss att känna samhörighet med
ett folk som just nu har det väldigt svårt. I den tid som vi lever i, är det
kanske det världen mest av allt behöver: samhörighet och förbrödring
över nationsgränserna.”
Han talade om Martin som om han hade träffat och lärt känna honom. Det
var det här livsperspektivet som var viktigt för honom. Det tröstade mitt
sargade hjärta att känna förståelsen och insikten och sambandet.
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Vi hade med ett kassettband med hans systers sång, så hon deltog på så
sätt i minnesstunden genom att sjunga ”Free at last”.
Margareta som kommit med honom till oss för 22 år sedan läste;
”Sörj mig ej,
nu är jag lycklig vorden,
min boja brusten, min ande fri.
Jag lämnat er,
jag älskade mest på jorden,
för att hos Gud,
än mera lycklig bli.”
Ja, hans boja var brusten, han var fri och jag ville tro att han nu var lycklig,
när vi uppfyllde hans önskan att komma tillbaka. Vi var på väg till
Amazonasfloden.
Före begravningen i Sverige hade vi kontakt med den svenske prästen i
Lima och Lutherhjälpens Folkmatsalar. Det kändes rätt att rekommendera
de som ville hedra Martins minne att stödja verksamheten med Folkmatsalarna, där maten lagades i matlag och behövande kunde få hämta
mat för en billig penning. Det kom in ett större belopp till deras verksamhet. Prästen tar med oss till en stadsdel för att vi ska få se hur verksamheten fungerar. Den heter St Martin de Porres upptäckte vi. Det är mer än ett
sammanträffande!
Iquitos
I Iquitos planerade vi gravsättningen tillsammans med den katolske
Padren. På kvällen, samma dag vi kommit inbjöds vi till en Tacksägelsemässa i katedralen. Där presenterar han oss och berättar om Martin och
hans liv och säger ungefär så här: ” Välkommen till Iquitos, ni som kommer från Sverige. Mamman, brodern och bäste vännen är här med Martin,
som härstammar från Iquitos. Han adopterades och kom till Sverige. För
en och en halv månad sedan avled han. Ni har nu återvänt med hans
urna. Han ville begravas i Amazonasflodens vatten. Detta kommer att ske
på lördag”
Sedan höll han en betraktelse över livet och döden. Vi kan dö tidigt.
Viktigt är att vi levt intensivt, den tid vi levt. Kristus har förlåtit oss alla
och ger oss kraft. Därefter fick vi nattvarden.
Efteråt kommer Iquitosborna fram och kramar om mig och frågade om jag
är den svenska Mamman Vi gråter tillsammans, ser på korten av Martin.
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De tröstar mig. Det deltagande och den samhörighet de visade mig var
otrolig. Jag återfick tron på det goda i världen. Att vi alla är medmänniskor.
Jag här – utan den levande Martin, jag ser honom skymta på gatorna,
men, när jag hinner fram, så är det ju inte han. Det är fel son jag är här
med. Hur kan det bli så här i livet. Vad är meningen? Gode Gud visa mig
vägen! ber jag i Katedralen.
I morgon är den definitiva dagen, då jag kommer att ta farväl av Martin.
Jag vill inte. Hoppas att det ska ske ett under, att han kommer tillbaka.
Tänk om jag kunde lägga pussel med askan och få honom hel och levande
igen. Det störtregnar och blixtrar. Himlen sörjer med mig. Det har nu gått
sju veckor.
I väntan på gravsättningen levde vi med Martins urna i rummet. Den stod
på en byrå med blommor, röda och vita rosor, ljus och ett foto på Martin.
Vi hittade en underbart vacker Kristusbild i handskuret trä som vi också
ställde vid urnan. När det är dags vill jag inte plocka bort det vackra, så
Alex tar urnan och jag blommorna. Vi kvinnor åker inne i bilen, männen
sitter på flaket, när jag sträcker mig efter urnan, säger pojkarna, ”Martin
åker med oss på flaket”.
Gravsättningen sker den 6 februari. Det är soligt och varmt igen. Vi är sju
personer samt båtens kapten. I en vacker ceremoni, som inleds i land av
två präster, åker vi ut på floden i en öppen Amazonasbåt. Padren talar till
oss, han talar om Martins längtan tillbaka hit. Han identifierar sig med
Martin och känner så mycket för honom. Att Martin ville hit till Iquitos
har fört oss samman, vi har lärt känna varandra – det är vänskap över
gränserna. Att ha ett mål och veta vad man vill är viktigt i livet. Vi sitter
tysta. Padren läser ur Johannesevangeliet om Lasarus, vi sjunger, jag talar,
Alex läser en bön och min dotter sjunger från kassetten, vi har med oss.
Det är fantastiskt att höra hennes röst ut över floden
”Free at last, he is free at last,
he is gonna put on his wings
and try the air, He is free at last”.
Sedan vi läst Fader vår gemensamt på spanska och svenska är vi framme
vid den tidpunkt jag bävat för och önskat slippa uppleva.
Martin, jag har bävat för den här stunden, då jag definitivt kommer att
skiljas från dig. Du sade att jag hade ansvar för dig och fick ta hand om
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dig. Det har jag gjort, så gott jag har förmått. Nu har jag gjort allt du bad
mig om. Din urna sänks i Amazonasfloden och du är där, dit du längtade.
Vi är många som älskar dig Martin, både i Sverige och här i Peru. Med
blombladen hemifrån Norrviken hälsar Jenny, din flickvän, din syster, din
far och alla dina vänner.
Tack för de 21,5 åren vi fått tillsammans. Jag är din Mamma och jag älskar
dig. Vi möts en gång, Martin.
Hans bror ville vara den som överlämnade urnan till floden. När jag
skulle ge honom urnan, var jag helt kraftlös, jag förmådde inte lyfta upp
den, så Alex, Martins bäste vän, fick ge urnan till min son. Sedan urnan
sänkts i floden strödde vi ut över vattnet de tusentals rosenbladen, vi haft
med oss som en sista hälsning från barndomshemmet och Sverige.
Han begravdes där Nanays svarta vatten möter Amazonasflodens röda
vatten. Det sker alltid på samma ställe, så vi kan ta igen hans gravplats.
Under ceremonin paddlade indianer förbi och en delfin kom upp till ytan.
I bakgrunden stod regnskogen tät och majestätisk. En vackrare gravplats
finns knappast och där var så rofyllt och harmoniskt.
Den omtanke vi mötte var överväldigande. Inte skulle vi vara ensamma
en dag som denna. En familj ordnade begravningsmiddag för oss och ett
10-tal andra, som vi lärt känna. Vi hörde också hemma här.
Vi besökte Padrens stolthet, Amazonasbiblioteket, där vi bl.a. fick se
Columbus dagbok och kartor från 1500-talet. Där finns också ett stort
antal biblar från olika länder. Jag lovade att han skulle få en svensk bibel,
Martins konfirmationsbibel och lämnar linneservetten, som min mormor
vävt. Urnan har stått på den under ceremonin på floden. Jag lämnar också
ljusen vi har kvar, fotot på Martin, hans födelseattest, som är så viktig i
Peru, samt kopior på hans pass. Det peruanska han hade med sig, när han
kom till oss och hans giltiga svenska pass. Padren önskar också få bandet
med hans systers sång, ”Free at last”, det får han naturligtvis. Så ordnar
han en minnesplats över Martin i Biblioteket. Han är en del i Amazonas
historia.
Jag känner mig lättad. Nu är allt fullbordat. På kvällen, tar jag med ljus
och går till Katedralen och tänder ljus för Martin framför Maria och den
andra helgonbilden, som är en bild av en ung man. Det visar sig vara St
Martin de Porres! Han levde på 1600-talet, var infödd peruan och själv-
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lärd. En mycket godhjärtad man som hjälpte de fattiga och inga ägodelar
ville ha. Han dog ung. Han är den ene av Sydamerikas två helgon.
På planet till Iquitos såg jag plötsligt urnan som en livmoder och hur en
liten Martin satt hopkrupen därinne. Han vände sig och placerade huvudet neråt. Precis som när barnen ska födas. Jag ser hur han föds på nytt ut
ur urnan. Det är början på hans nästa liv.
Dagen efter gravsättningen åkte vi ut i regnskogen och tillbringade en
vecka på och kring bifloder till Amazonasfloden. Det var helande att
vistas i den natur, som hans förfäder levt i. Här kunde jag koppla av och
släppa en del av ansvaret. Jag hade fullföljt vad jag lovat honom.
Där ute träffar jag en kvinna, som ger mig en behandling. Jag ser ett starkt
ljus och sedan ser jag Martin. Han ser nöjd ut. Han är på samma plats,
som jag sett honom tidigare. Han paddlar, ser kraftfull och glad ut.
Det blir än ljusare. Jag ser Jesus på korset. Han ser så mild ut. Bredvid
finns ett kors till. På det är Martin. Även han ser så mild och försonad ut.
Han är full av visdom och insikt och förlåtelse.
Efter behandlingen berättar kvinnan att Martin kom till mig för att lära sig
kärlek. Bara av mig kunde han få kärlek på det sätt som var rätt för
honom i detta liv. När han fått vad han behövde, gick han vidare. I nästa
liv kommer han att bli en hjälpare för människorna som läkare. Han
kommer att verka utifrån hel och ren människokärlek. Han lockar fram
det bästa hos var och en, så de blir harmoniska och fridfulla.
Hon avslutar med att säga: ”Let him go, let him free. He is home now and
you have fullfilled his wish”.
Allt är fullbordat jag har gjort allt jag kunnat. Nu är tid att tänka på mig
själv och mitt liv. Jag har gett honom det han behövde. Även jag är fri nu.
Så får jag en medicinsk behandling. Hon hittar det onda i nacken, axlarna,
höfterna och nedre delen av ryggen, urinvägarna och det låga blodtrycket.
Så bra jag känner mig i kroppen efteråt. Avspänd, fylld av energi och
mera i balans. Jag vandrar i fem timmar genom regnskogen.
Hemresan
På vägen hem mellanlandade vi i Carracas, där försökte en kvinnlig polis
lägga beslag på Martins pass, det som han hade med sig, när han kom till
oss och hans sista svenska pass. Hon skriker åt mig. Var är Martin. Var
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gömmer du honom? Det räcker inte att han är död. Jag blev rasande och
hade kunnat döda henne, som försökte ta ifrån mig hans identitet. Som
tur var kom en kvinnlig medpassagerare till min hjälp och tolkade från
engelska till spanska. Jag blev fortfarande inte trodd av polisen. Att det
var min döde sons pass. Hur kunde jag bevisa det. Urnan hade jag ju
lämnat i Amazonas. Var hade jag de officiella handlingarna? I Resväskan
eller handbagaget? Tack och lov i handbagaget, de var för värdefulla för
mig för att jag skulle våga lägga dem i väskan. Kaptenen följde mig
ombord och jag fick fram dokumenten. De var ju både på svenska och
spanska. Polisen fick ej gå ombord eftersom planet var att betrakta som
tyskt territorium. Vi flög med ett tyskt bolag. När polisen läste och insåg
att det var som jag sagt tystnade hon och slängde till mig passen och
lämnade mig utan ett ord. Jag var alldeles tom och var nära att svimma av
trötthet och genomgången vrede för att hon hade besudlat Martins minne
genom att försöka ta hans pass. De tillhörde mig och ingen annan. Endast
människor med goda tankar om Martin fick röra vid dem.
Jag som normalt är en tämligen lugn och samlad person. Är det så här jag
kommer att reagera? tänkte jag. Häftigheten i reaktionen skrämde mig.
Hade hon inte varit beväpnad hade jag kanske gett mig på henne. Men jag
hade insett att hon var beredd att använda sitt vapen. Så någon form av
självbevarelsedrift hade jag tydligen kvar. Men jag hade bestämt mig, tog
hon passen ifrån mig, så skulle jag vägra lämna Carracas, även om jag
skulle sättas i fängelse. Det spelade ingen roll vad de gjorde med mig. Jag
hade satt mig ner och varken ätit eller druckit förrän jag fått dem tillbaka.
Att strida för det som var Martins var det enda som var viktigt för mig.
Jag förstod av min starka reaktion, att jag inte kommit långt i sorgearbetet.
Hur ska jag kunna fungera normalt igen? Sköta jobb och leva som vanligt.
Jag vill hoppa av. Bara ligga och inget göra, bara få gråta, skrika ut min
sorg och smärta, det gjorde jag senare, när jag satt ensam i min bil. Slippa
vara duktig. Jag ville vara liten och bli omhändertagen som av den
svenske prästen i Lima och av Padren i Iquitos. Vem skulle kunna ge mig
det i fortsättningen?
Allt har ju löst sig så bra under vår resa, insåg jag, så Universum ser nog
till att jag får det jag behöver. Jag får lita på det. När jag tänkte så, så
släppte en del av krampen i magen.
Witotosprojektet
Vår Peruresa fick också en annan, framåtblickande, betydelse. Den öppnade vägen för vad vi kallat Witotosprojektet, som ytterligare förstärkt
vår delaktighet i amazonasindianernas liv. Padren, som hjälpte oss att
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förverkliga Martins önskan att bli begravd i Amazonas, besökte oss i
Sverige ungefär ett halvår senare. Han föreslog då att vi skulle starta ett
projekt till Martins minne bland Witotosindianerna. Jag ville så gärna,
men hur skulle jag bära mig åt? Som alltid – goda vänner hjälpte till och
ungefär ett år efter det att Martin tagit sitt liv startade vi biståndsprojektet
i Caritas regi bland Witotosindianerna i Amazonasområdet. Caritas är den
katolska kyrkans biståndsorgan. Projektet fick SIDA-stöd, så varje insamlad krona blev fem. Den katolske biskopen i Iquitos utsåg en nunna som
den lokala projektledaren.

Här är sjukstugan just påbörjad.
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Vi började i Puerto Izango, vid en biflod till Amazonas, långt in i regnskogen. Där byggde byborna med material som projektet bidrog med det
byapotek med behandlingsrum som de hittills saknat och utrustade det
med ett litet medicinförråd. Det fick namnet Martin.

Invigningen av sjukstugan Martin i Puerto Izango.

77

Vi fortsatte i byn Puca-Urquillo närmare Pebas där det bor två folkgrupper, Witotos och Bora. De har en skollokal men inga böcker. Där börjar
byborna nu gemensamt bygga ett bibliotek, 12 x 8 meter. Vi kommer att
senare utrusta det med böcker, så att både skolbarnen och de vuxna från
båda folkgrupperna får tillgång till böcker. I den här byn lever släktingar
till Martin. En av hans yngre kusiner är mycket lik honom. Fyra år efter
hans död fick vi den kontakt med hans biologiska släktingar, som han
drömde om. Livet är orättvist.

Martins biologiska släktingar i Puca-Urquillo.

Vi, Martins närmaste, vill med det här initiativet medverka till att Witotos
som folkgrupp och deras språk och kultur lättare ska kunna bevaras,
något Martin skulle vara stolt över.
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Att tala med Niklas
Birgitta Holmer
Ofta, ofta talar jag med Niklas. När han levde i världen bodde vi femtio
mil från varandra på senare år. Vi hade täta kontakter, mest per telefon,
men nu, när han är död finns han alltid närvarande på ett mycket fysiskt
sätt.
Natten till den femte maj 1998, exakt sju månader efter Niklas död hade
jag en mycket stark dröm som jag förkortat i en dikt:
Naken ligger jag i min säng, min son.
Då kommer du till mig –
lägger ditt tunga huvud på mitt bröst.
Jag känner din doft och värme.
Ditt skägg sticker min bara hud.
Dina tårar strömmar över min kropp.
Du säger ingenting – bara gråter.
Du trycker dig mot mig
och jag säger:
Det var så här du skulle ha gjort – inte ...
*****
Någon sa
att drömmen var mitt sätt att erkänna din död
och att förlåta dig
men samtidigt ditt sätt att komma tillbaka till
och förlåta mig.
Var den kanske
ett födelseögonblick,
mitt medgivande till att låta dig
födas till döden?
Drömmen etsade in din gestalt
i alla mina sinnen:
din doft, ditt sträva hår,
smaken av dina tårar.
Aldrig glömmer jag detta.
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Förut räknade jag tiden relaterad
till före och efter din död.
Nu gäller en ny referens:
före och efter drömmen.
En gåva var den.
Du kom till mig.
Vi grät tillsammans,
delade vår sorg.
Vi dog tillsammans
och började samtidigt ett nytt liv.
Döden är inte alls som man tror.
Du, min son, är mer närvarande än någonsin.
Du finns som en del av min kropp och min tanke.
Jag kan inte erinra mig en stund på dagen,
då jag inte känner din närvaro.
När du levde i världen hade jag en ständig oro
för vad som hände dig i varje enskilt ögonblick.
Nu förstår jag att denna oro var berättigad.
Trots detta förmådde jag inte hjälpa och förstå dig.
Nu har du åter låtit mig bli din mamma.
Du hånar väl mig inte, när jag säger,
att jag aldrig släpper dig ifrån mig igen?
Den ynkliga människa man blir,
när man står inför sitt döda barn,
är svår att leva med, men man måste. (eller?)
Ibland är jag på väg att ge upp.
Jag vill gå samma väg som du.
Varje dag är en transportsträcka mot tomheten.
Inte visste jag att du hade en så stark påverkan på mitt liv.
Du var så jobbig att leva med.
Varför är jag inte lättad över att slippa den börda,
som du faktiskt utgjorde?
Jo, min kärlek till dig är större, än jag kunde förstå,
när du levde i världen.
Vidden av sorg kan man inte förstå
förrän man upplevt den.
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Vidden av kärlek fattar man till fullo först,
när dess föremål är borta.
Det är en svåruthärdlig erfarenhet,
som dock ger hopp i förhållandet till dem
man fortfarande har i sin närhet.
Dock är det människans förbannelse
att inte helt kunna dra nytta av sina erfarenheter.
Luttrad och tillkortakommen
borde jag ha blivit en ”bättre” människa.
Det har jag inte.
Själv oförmögen att ge all den kärlek, jag vill,
har jag ett större behov än någonsin
att bli älskad och omhändertagen.
Oförmögen till fördragsamhet och tålamod
vill jag bli fördragen och förlåten.
I denna absurda situation
vill jag bara gå in i ensamheten,
befriad från krav på mig själv och andra.
Nu är det snart fem år sedan du dog.
Vad tänkte du de sista dagarna?
Vilken smärta genomfor dig?
Varför fick vi inte hjälpa dig?
Du var ju glad över vår närvaro vid andra svåra tillfällen.
Samtidigt som sorgen är outhärdlig,
är den på samma gång underbar.
Den är ju grundad på en oändligt stark kärlek.
Den som inte älskat sörjer heller ej.
Därför kommer jag alltid att älska och sörja dig, min son.
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Dina synpunkter
Med hjälp av dina och andra läsares synpunkter får vi på NASP möjligheter att utifrån olika erfarenheter inom arbetet med självmordsnära personer utveckla och förbättra kommande rapporter för att bättre tillgodose de
förutsättningar som krävs för ett framgångsrikt självmordsförebyggande
arbete.
Tag gärna kontakt med:
NASP
Box 230
171 77 Stockholm
tfn: 08 - 524 870 26
fax: 08 - 30 64 39
e-post: suicid.forskning@ipm.ki.se
hemsida: www.ki.se/suicide • www.folkhalsoguiden.se

Utgivna rapporter
Att satsa på psykisk hälsa – förebygga självmord och självmordsförsök
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Självmord i Stockholm 1986-90. Kartläggning av självmorden i
Stockholms läns sjukvårdsområden och psykiatriska sektorer
Självmordspatient på psykiatrisk klinik
Självmordstankar bland sjuksköterskor i Sverige
Suicidriskbedömning
Den första nationella nätverkskonferensen i självmordsprevention
Future risk after an attempted suicide
“Kärleken är den bästa kicken“
Den andra nationella nätverkskonferensen i självmordsprevention
Att påskynda livets slut. Historik, forskning och aktuell svensk
och internationell debatt om eutanasi
Hastening the end of life. History, research and current Swedish
and international debate on the issue of euthanasia
Literature revies: Relationship between cholesterol and suicide
Guidelines for suicide prevention in schools
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1/02
2/02
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Den tredje nationella nätverkskonferensen om självmordsprevention – barn och ungdomar
Hur upptäcker vi sårbara elever? Utvärdering av en filmdokumentär för självmordsprevention bland gymnasieelever
Det går att leva vidare – en bok om sorg, när någon som står oss
nära tagit sitt liv
När livet inte längre är värt att leva – berättelser om fyra unga
adopterade

Gröna serien
Kristeamkris – ett mini-projekt. Debriefing och restrospektiva
genomgångar på psykiatrisk öppenvårdsmottagning: Erfarenheter vid implementering
Könsparadoxen – varför tar dubbelt så många män som kvinnor
sina liv, samtidigt som det är flest kvinnor som är deprimerade?
Suicide among the elderly in Sweden
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Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för
suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
NASP

Statens och Stockholms läns landstings centrala expertenhet inom
självmordsforskning och självmordsprevention.
NASP har ett nationellt och regionalt ansvar för att arbeta med
kunskapsinsamling och kunskapsförmedling samt för att initiera och
bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt som främjar självmordsförebyggande åtgärder. Det nationella ansvaret tillkom genom ett
riksdagsbeslut 1993.
NASP är WHO’s samarbetscentrum om självmordsprevention.
Verksamheten kan delas in i fyra huvudområden:
* forskning och utveckling
* analys och uppföljning av epidemiologiska data
* information
* undervisning

Centrum för folkhälsa
Institutet för Psykosocial Medicin – IPM
Karolinska Institutet – KI
WHO’s samarbetscentrum för självmordsprevention

