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Kalendarium
Drömgruppforums årsmöte och drömhelg
Tid:18-19 mars
Plats: Stockholm

mars 2017

Retreat med drömarbete
Tid: 27-30 april
Plats Wetterhus Retreatgård

april 2017

Drömgruppforums sommarkurs
Tid: Under planering
Plats: Under planering
Dream Group FORUM in Finland
Tid: 8-10 september
Plats: Kruusila, Finland

september 2017

Drömgruppsforums drömhelg
Tid: 7- 8 oktober, 2017
Plats: Umeå

oktober 2017

OBS!
Medlemsavgiften 250 kr för 2017 betalas snarast in på Pg 401 59 54 – 3
Glöm inte att skriva ditt namn!
Meddela adressändringar/nya telefonnummer till vår kassör Ingegerd Brändström, ingeb@kth.se
eller Elisabet Tärneberg, elisabet.tarneberg@gmail.com
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Ett nytt år
Året går mot sitt slut. Julljusen i våra hem, över gator och torg lyser upp och väcker vår förväntan
inför jul- och nyårshelgerna, som närmar sig.
Under 2016 har Drömgruppsforum fått uppleva stort intresse för de kurshelger, som vi inbjudit till.
Ovanligt många – både medlemmar och nya – kom till vårmötet på Wendelsbergs folkhögskola och
höstmötet i Växjö. Inte lika många anmälde sig till drömhelgen i Umeå i maj, men deltagare som
var med där har berättat om ett rikt drömarbete. Det är just det som är det viktigaste i vår förening –
att kunna erbjuda tillfällen att få mötas kring våra drömmar. Tyvärr kunde sommarveckan på Tjörn
inte genomföras, med alltför få anmälningar. I det tysta träffas drömgrupper regelbundet. Nya
medlemmar har kommit med i föreningen under året och i styrelsen har vi haft givande möten med
stort engagemang från styrelsemedlemmarna.
Vad hoppas vi på inför 2017? Som vanligt vill vi arrangera vår- och hösthelger. Nu kommer dessa
att spridas geografiskt och växla mellan Stockholm, Umeå, Göteborg och Växjö. Vårmötet blir i
Stockholm och till hösten kommer vi att inbjudas till Umeå. Vi hoppas och tror att mötet med
drömgrupper i olika delar av landet kommer att berika oss och också att det blir möjligt för fler att
kunna vara med när resvägarna inte blir så långa. Arbetet på att kunna erbjuda några dagars
sommarkurs pågår.
På flera håll, både i Sverige och i Finland, träffas drömgrupper med äldre deltagare. Här finns det
tankar på att vi ska kunna utbyta erfarenheter. Går det att använda metoden på samma sätt som i
grupper med blandade åldrar eller hur kan man vid behov anpassa sig till denna åldersgrupp?
Ullmans metod kan appliceras i olika sammanhang. En idé för att på ett enkelt sätt hålla denna
metod levande fick jag för ett tag sedan via ett mail från en ledare. Hon undrade om inte hennes
drömgrupp kunde få ”låna” en annan ledare eller handledare till en av drömgruppens träffar, för att
finslipa metoden, diskutera processen. Vilket bra uppslag! Det här är ett tips till alla er som ibland
tycker att ni har fastnat och behöver komma vidare. Så välkomna att dela era goda idéer med oss i
styrelsen, så kan vi hjälpa till att sprida dem!
Med önskan om ett riktigt gott nytt år!
Uddevalla 12 december 2016
Elisabet Tärneberg
Ordförande
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Utbildning, utveckling och kvalitet
av Elisabeth Gruneau
Drömgruppsforum skall verka för att Montague Ullmans metod för drömarbete i grupp bevaras,
utvecklas och håller hög kvalitet. Drömgruppsforum anordnar därför tillfällen för träning i drömgruppsarbete samt utbildning och fortbildning av drömgruppsledare.
Till sin hjälp i kompetensutvecklingsfrågor har styrelsen ett utbildningsutskott med uppdrag att
verka för att kunskap och kompetens rörande Ullmans metod förvaltas och utvecklas och att
verksamheten håller hög och jämn kvalitet. Innan styrelsen fattar beslut om nya gruppledare, handledare eller lärare, granskas och godkänns förslaget av utbildningsutskottet. Utbildningsutskottet
och styrelsen har också tillsammans utarbetat riktlinjer för utbildning och krav på de personer som
verkar som gruppledare, handledare och lärare inom Drömgruppsforum. Riktlinjerna finns på
hemsidan och fastställdes i slutet av 2015 och har alltså varit i kraft under hela innevarande år.
Utbildningsutskottet består nu av Anki Kihlström-Goldkuhl (sammankallande), Kerstin Andersson,
Birgitta Notini och Ann Malmquist.
En återkommande utbildningsaktivitet är våra höst- och vår- drömhelger som i år har varit
välbesökta. Under våren anordnades drömhelgen i Mölnlycke på Wendelsbergs folkhögskola och
under hösten i Växjö. De två senaste åren har också drömhelger anordnats i Umeå. Erfarenheterna
av att förlägga drömhelgerna utanför storstadsområdena har varit så positiva att styrelsen fattat
beslut om att framtida drömhelger skall lokaliseras till olika landsändar och cirkulera mellan Umeå,
Stockholm, Göteborg och Växjö.
Drömgruppsforum har också varje år anordnat sommarkurs, även för drömgruppsledare och
blivande drömgruppsledare. Tyvärr har antalet deltagare de senaste åren varit sjunkande och i år
ställdes sommarkursen in p.g.a. för få deltagare. Inför nästa sommar tar vi nya tag och satsar på
Öland som utbildningsplats och hoppas på att den nya lokaliseringen skall locka fler deltagare.
Inför nästa år planeras drömhelg i Stockholm 18-19 mars och i Umeå 7-8 oktober. Mer information
om sommarkursen kommer senare.
En ny insats för att stödja och utveckla pågående drömgruppsarbete är att en drömgrupp som känner
behov av ny inspiration och utveckling kan be en erfaren drömgruppsledare/handledare att vid
något eller några tillfällen komma till gruppen och genom att tillfälligt leda gruppen, delta i
diskussion och svara på frågor, bidra till utveckling av gruppens arbete. Gruppen kan själv kontakta
lämplig person (förteckning över samtliga gruppledare, handledare och lärare finns på hemsidan).
Drömgruppsforum kan då stå för rimliga omkostnader i samband med sådant tillfälle.
Avstämning med ordförande eller kassör skall ske innan överenskommelse.
Elisabeth Gruneau
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Ett drömarbete
av Gun Johansson
Drömgruppsarbete har gett mig så mycket – och så många olika erfarenheter och insikter!
Ullmanmetoden är så genialisk och samtidigt varsam, så rolig och kreativitetsökande. Man tränar på
så mycket, inte minst minnet. Jag förundras också över den potential till utveckling som tycks
finnas hos oss alla när tillfälle ges.
TEMA med variationer och Grand Final
Jag hade en återkommande dröm under flera år som var hotfull och gåtfull och jag vaknade oftast
upp ur den, svettig och illa till mods. Den handlade i lite olika variationer om små barn som måste
gömma sig för maktens män: poliser, soldater, domare, då dom påstods ha gjort ett allvarligt brott,
och sedan gömt undan något. Det var alltid mycket diffust vad dom egentligen hade gjort. Dom
kände stor rädsla. Det kändes omöjligt att komma undan. Den specifika dröm som jag fick hjälp
med att utforska i en drömgrupp är som följer:
Jag skall gå in i ett hus, som är helt igenbommat och utan fönster och dörrar. Det har två våningar.
Jag ser att en fönsterglugg till källaren är öppen och jag ålar mig in där. I källaren är det alldeles
mörkt och jag får kliva över en massa bråte. Så ser jag i ett ljus, som silar ner, en trappa som leder
upp till ett rum, där det står en kvinna, klädd i en nunnelik klädnad i blått. Hon ger mig en nyckel
och visar mig på en stängd och låst dörr och försvinner sedan. Jag låser upp dörren och slår upp
den. Där inne i mörkret sitter några skräckslagna barn tätt ihopkrupna. De har ett blodigt bylte hos
sig. Det är en skadad hund med blödande sår. ”Vi vet inte vad vi gjort för något”, säger barnen. De
är judebarn som gömts undan nazisterna. Jag svarar dem: ”Nej, men nu behöver/skall ni inte vara
rädda mer, följ med mig ut.” ”Men vi måste ha med hunden, den kan vi inte lämna kvar.” Jag
lägger den blödande hunden i en korg, som jag bär med mig och för ut barnen, som är alldeles
stela och ljuskänsliga av att ha suttit ihopkrupna länge i mörkret, och lyfter upp dom på en stor
brun häst. Jag sitter längst bak och håller om dom och vi rider iväg.
Efter ett fantastiskt drömarbete och en hel del efterarbete, bl a målade jag drömsekvensen i olika
bilder, så har jag inte drömt den drömmen mer – hittills - är väl bäst att säga.
Insikter om beteenden som krävt mycket energi i onödan, liksom om en stor skuldkänsla som tagit
mig i besittning och styrt både känslor och beteenden samt början till ett försoningsarbete var stora
vinster efter detta drömarbete och jag bar också med mig fröet till en mental frihetskänsla. Jag
skulle nog vilja säga att denna dröm och arbetet med att utforska den med de efterföljande
insikterna var en mycket betydelsefull händelse i mitt liv.
Gun Johansson
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Bilder: Gun Johansson
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Bild: Gun Johansson
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Drömspår
av Birgitta Notini
Det var på hösten 1981. Jag hade nyss börjat min nya anställning som psykoterapeut på S:t Lukas
mottagning i Göteborg. Allt var nytt, ansvarsfullt och spännande. Bland mina nya kollegor pågick
samtal i fikarummet som handlade om en metod att lära sig förstå sina drömmar. Drömmar var det
stora samtalsämnet. Några hade varit på drömseminarium med en guru från USA och lärt sig hur
man med hjälp av en grupp kan komma närmare upplevelsen och förståelsen av sin dröm. Själv
kände jag mig som en riktig novis när de gällde drömmar. I min egenterapi hade jag visserligen
berättat drömmar för min terapeut, som vi försökt förstå. Men när terapeuten först hade frågat mig
om jag kom ihåg någon dröm blev jag bara förvånad. ”Jag drömmer aldrig” försäkrade jag tvärsäkert. Jag kunde tillagt, att det var ingenting som vi någonsin hade pratat om i min familj och inte
bland mina vänner heller. Men redan den natten hade jag min första dröm:
På en vind ser jag en man iförd svart slängkappa stå vid ett bord och syssla med några burkar.
Jag skall inte berätta om resan som följde på den drömmen. Den blev lång och betydelsefull.
Däremot skall jag berätta början på min drömresa tillsammans med Montague Ullman och hans
drömgrupper. Efter bara någon vecka på min nya arbetsplats fick vi veta att den store gurun var
tillbaka i Göteborg och skulle ha ett seminarium på GPI (Göteborgs Psykoterapiinstitut) över en
helg. Nyfiken anmälde jag mig. Seminariet skulle börja en lördag och på natten innan drömde jag:
Jag är ute på en sjö och ror en eka. I den sitter en äldre man med basker och pipa. Plötsligt reser
jag mig, fattar tag i mannen och slänger honom överbord.
På lördagen samlades en grupp människor, både sådana som varit med tidigare och sådana som
kommit för första gången för att delta i Montague Ullmans drömgruppsseminarium. Det var en fin
äldre man, som presenterade sig och med litet hes röst på tydlig amerikansk-engelska berättade för
oss om hur han använt sig av drömmar i sitt arbete som psykiater/analytiker och under årens lopp
blivit mer och mer skeptisk till de vedertagna teorierna om drömmar och deras betydelse och
metoder för att avslöja denna betydelse. Tankar som huvudsakligen byggde på Freuds. Han vände
sig mot själva grundtanken att en utomstående utifrån vissa schabloner skulle kunna tolka en annan
människas dröm. Tvärtemot detta hävdade han att det är drömmaren och bara drömmaren, som
sitter inne ned tolkningen av sin egen dröm, men han kan behöva hjälp att se igenom sina egna
dimridåer och möta sanningen som drömmen försöker visa honom. Genom gruppens vilja att dela
sina projicerade känslor och associationer till drömmen kan drömmaren få nya impulser och komma
på rätt spår i sin drömförståelse.
Det han sa, Monte, gjorde starkt intryck på mig, även om jag inte kunde ta till mig allt. Efter sin
inledning beskrev han den metod han använde i en grupp för att få alla i gruppen att engagera sig i
detektivarbetet att knäcka drömkoden, varpå han inbjöd till drömdelandet.
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En kvinna var snabb och angelägen och fick berätta sin dröm, vilket hon gjorde med stor inlevelse.
Under Montes ledning gick gruppen in i sin del av processen, levde sig in i drömmen och delade
sina egna känslor och associationer till de olika drömbilderna. Plötsligt avbröt drömmaren. Hon
hade, medan hon lyssnade, blivit mer och mer klar över vad drömmen ville säga henne och ville
inte gå vidare. Väldigt snopet för gruppen och några gjorde försök att få henne att gå vidare. Men
med starkt stöd av Monte, som höll tillbaka gruppen, vidhöll hon att det räckte utan att berätta vad
hon kommit fram till. Monte var så noga med att understryka att drömmaren inte hade någon
skyldighet mot gruppen, det var inte hennes sak att tillfredsställa deras nyfikenhet. De fick tåla den
frustrationen.
När det sedan blev dags för nästa dröm, anmälde jag mig. Eftersom min dröm var från natten före
och kort, fick jag berätta den. Nervöst och spännande att lyssna på de andras associationer. Så säger
Monte, ungefär ”Jag vet på kvällen att jag nästa dag skall på ett drömseminarium och träffa en äldre
man, som är känd för sitt arbete med drömmar. Men drömmen visar att jag är tveksam, om jag vill
ha honom i min båt på färden.” Det träffade. Jag hade sedan många år i terapisvängen en tilltagande
skepsis till alla olika gurus från USA, som kom för att lära ut den ena mirakelmetoden efter den
andra. Så jag var naturligtvis på ett plan inte alls beredd att svälja allt denna guru ville sälja till mig.
Bara ett par veckor senare åkte jag till Norge för att testa ett annat spår på drömresan. Det var ett
seminarium med en dansk jungiansk drömledare. Lärorikt och givande på sitt sätt och jag fortsatte
några år att gå växelvis i Montes drömgrupper och på jungianska drömseminarier, tills jag i en dröm
skickade iväg dansken till en bergstopp i Tibet. Montes demokratiska metod hade och har övertygat
mig.
Birgitta Notini
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Förmågor som tränas i Ullmans metod
av Anders Omstedt
När jag var i 30-årsåldern fick jag starkt uppleva skillnaden mellan olika sätt att tänka. Jag arbetade på
SMHI i Norrköping och utvecklade numeriska modeller på datorn för att beskriva naturen och på
fritiden arbetade jag på BRIS, där jag svarade barn på många olika frågor. När jag cyklade mellan
SMHI och BRIS kunde jag rent fysiskt känna hur det snurrade till i huvudet när jag behövde ändra
mitt tänkande från programmering till samtal med barn. Denna fysiska upplevelse gladde mig och
jag anade att hjärnan hade många olika kapaciteter. Senare introducerade Stina Hammar1) mig mer i
kunskap i det som hon kallar den abstraherande och den sinnliga tankekällan. Hjärnforskningen
visar på stor skillnad mellan vänster och höger hjärnhalva och t.ex. Jill Bolte Taylor2) menar att de
två olika hjärnhalvorna kan sägas representera olika personligheter i oss, där förenklat den vänstra
är inriktad på detaljer och tid, medan den högra är inriktad på helhet och närvaro. Nyligen har jag
skrivit en bok3) om analytiskt tänkande och intuition och visar där hur man kan koppla ihop dessa
förmågor effektivt genom att använda Ullmans drömprocessmetod4). I denna grupprocess rör vi oss
hela tiden mellan det analytiska och det intuitiva och tränar oss i flera förmågor som förbättrar vårt
tänkande. Drömgruppsarbetet tränar oss alltså i att bygga broar mellan intuition och analytiskt
tänkande, d.v.s. mellan känsla och tanke. Att sätta ord på en känsla är en viktig start i detta brobygge.
Kanske är det viktigaste med drömmar att de har en förmåga att öppna nya tankebanor. Ullman
pekar här på det undermedvetnas betydelse för vår mentala hälsa genom tre olika aspekter:
•
•
•

Drömmens möjlighet att på ett kreativt sätt kunna svara på förändringar.
Vårt behov av kontakt med andra
Drömmens kapacitet att urskilja sanningar som vi missar i vaket tillstånd.

Att komma ihåg en dröm och skriva ner den tränar oss i att bli uppmärksamma på viktig information
från oss själva. Intressant är att observera den starka relationen mellan dröm och minne. På samma
sätt som när vi försöker komma ihåg något som hänt för länge sedan genom att hitta en tanketråd att
nysta i, fungerar hjärnan när vi försöker komma ihåg en dröm. Samtidigt är drömmar och minnen
flyktiga, så processen övar oss att stärka minnet. I detta ingår att fånga, medvetandegöra och
uttrycka diffusa och subtila tankar och aningar som annars vanligtvis tillåts smita iväg.
Att kunna lyssna på en drömmare och hans/hennes reaktioner och föra ihop detta till en berättelse
tränar oss i analytiskt tänkande, eftersom vi värderar, analyserar och sätter ihop drömmen med
drömmarens verklighet. Vi tränar vår intuitiva förmåga genom att fånga en dröm, känna dess
känslor, lyssna noggrant och se drömmarens uttryck. Genom detta arbete lär vi oss också att
respektera vår egen och andras intuition, d.v.s. en förmåga alla har, men som ofta behöver stärkas.
Att tänka och känna oss in i en annans dröm och livssituation och att göra detta till vår egen är
också en viktig process för att öka vår förmåga att förstå andra och öka vår empati.
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Genom hela drömprocessen lär vi oss att noggrant lyssna på drömmaren och på varandra. I de klargörande frågorna tränas att notera vad som är oklart i en berättelse och att på ett neutralt sätt be om
förtydliganden. Vi tränar oss också i att ställa öppna frågor som ger förutsättningar för en trygg och
kreativ kommunikation. Sammanfattningen under orkestreringen är en övning i att träna minnet, så
man kan plocka ut det väsentliga som drömmaren sagt. Dessutom ökar vi förståelsen för symboler
och metaforer som finns överallt i tillvaron; i vetenskap, konst, religion, litteratur, drömmar och
som kan vara bärare av annars svårfångade budskap. Genom att uppmärksamma symboler och
metaforer ökar också vår förmåga att ta till oss kulturella uttryck och bättre förstå vad som sägs
bortom orden.
Vi står inför en framtid med svåra frågor utan säkra svar, höga värden som står på spel, där beslut är
viktiga och med konkurrens på alla nivåer nationellt och internationellt. Vi behöver därför bli bättre
på att tänka och öka vår självinsikt. Drömgruppsarbetet innebär inte bara en process till ökad
självförståelse utan också i förbättrat tänkande. Metoden kan därför bidra till att lösa problem vi står
inför. Att berätta om vår drömgruppserfarenhet är därför viktigt inte bara för oss själva utan för
utvecklingen i världen.
Anders Omstedt

Tips:
1) Stina Hammar (1997). Eurydikes visa: En bok om den sinnliga tankekällan. Med hjälp av
texter av Ahlin, Dostojevskij och Gorkij. ISBN 91-630-5042-0.
2) Jill Bolte Taylor. TED Ideas worth spreading. Internetadress: https://www.ted.com/talks/
jill_bolte_taylor_s_powerful_stroke_of_insight.Detta intressanta föredrag om hjärnan fick
jag tips om av Markku Siivola.
3) Omstedt, A. (2016). Connecting Analytical Thinking and Intuition: And the Nights Abound
with Inspiration. Springer Briefs in Earth Sciences. ISBN: 978-3-319-27533-8 (Print)
978-3-319-27534-5 (Online). DOI 10.1007/978-3-319-27534-5. Springer International
Publishing. (Kan köpas via Bokus)
4) Ullman, M. (1996). Att förstå drömmens språk. Natur och Kultur. ISBN 91-27-05553-1.
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Regnet förklarar drömmen – om uppvaknandets mysterium
av Karin Flodhammar
Tjörn, juni 2016
"Ligger i lillstugan och lyssnar till ösregnet
går sakta från dröm till vaken
och regnet följer mig
allt tycks ha med vartannat att göra
regnet förklarar drömmen
bryggorna mellan handlingen
och dropparnas hamrande
tycks självklar
lossar bara gradvis
som en form där kanterna släpper först
glömmer rummen jag varit i
vaken
Det är som en film
med lite fågelsång mitt i
Länge
en eller två timmar
täcket är varmt
kroppen lätt som luft
jag lyssnar på alla skiftningar i regnet
hur det slår mot taket, bergen, gräset, bladen"
Jag har funderat på det där tillståndet mellan sömn och vakenhet mycket, hur svårt det är att få med
sig bilderna hela upp ur drömmen. Hur den där fisken som simmar i drömmens vatten tappar sin
glans när man lyfter upp den till ytan. Och varför söker vi så ofta metaforer inom naturen när vi
beskriver våra drömmar?
När jag skrev ner min text "regnet förklarar drömmen" i somras var jag väldigt lycklig. Det är ingen
dröm, utan snarare minnet av en dröm. I ett slags sömnigt rus som jag var väldigt rädd om, satt jag
på sängkanten med en blyertsstump i handen och skrev, halvt i sömnen, halvt vaken. Det kommer
nog aldrig att hända igen. Efter ett halvår tycker jag bara det är tre ord i texten ovan som fortfarande
håller: "regnet förklarar drömmen". Resten har bleknat bort, rösten kommer helt från den vakna
sidan. Det som är kvar är drömmens egen röst, egen logik. Jag är så rädd om de orden.
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På vilken sida skapas metaforerna? På drömmens sida eller den vakna? Fiskar vi dem ur drömmens
vatten och härbärgerar dem som i ett skal på vakenhetens sida där vi nyfiket försöker se in i dem?
Eller skapar vi dem när vi ser över axeln, i efterhand in mot drömmens landskap? Går det att låta
det vakna jaget översätta dem? Vi talar om årstider, färger, dofter, därefter det icke sinnliga – tankar,
konstruktioner, bilar, städer. Bokstäver, siffror, böcker. Redan där är metaforerna uppsugna av det
tänkande jaget, insatta i nog så intressanta konstruktioner som fascinerar oss. Slow down. Stanna i
bilderna, tänker jag. Drömmen måste få ta plats och tid i drömarbetet. Tid.
Samtidigt fascineras drömmen av sig själv, om man kan se drömmen som en slags varelse. Den
fascineras av vårt eget intellekt, som det står utanför, och leker med det, briljerar med dess snabbhet, skickar tillbaks det i form av drömmar: se, jag kan också. Drömmen har humor. Frågan är vem
som är intelligentast, du själv eller drömmen?
Dröm 26 febr 2016
"En dröm första natten:
jag ägnar mig åt snabbskrift
lägger in fakta på något
som liknar Wikipedia fast
vid sidan om, rakt ut på nätet
Mina ögon skummar över tankarna
fortare än jag hinner läsa dem själv
och ändå kontrolleras de
i sin trovärdighet i samma ögonblick
Det är så man gör
när man skapar sanningar
säger någon"

Jag sover lätt. Enda fördelen med det är att man får många timmar då man inte vet om man sover
eller inte. I natt, en av de första rusknätterna i höst med slagregn mot fönsterrutorna, drömde jag om
pappa. Jag lät honom se något jag inte tänkt berätta någonsin, en hemlighet. Det tar lång tid, de där
timmarna om natten när man ligger och våndas eller oroar sig innan man förstår, när drömmen
lossar som en kaka ur dagen, faller ur, man ser dess spegelform: pappa är ju död, han kan inget veta.
Jag behöver inte ställa till rätta. Ta bilen vägen om, innan jobbet, förklara. En lättnad. En saknad.
Karin Flodhammar
Norsesund i september 2016
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Karta över drömmen, foto Karin Flodhammar
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En viktig dröm
av Gunnar Sundström
Det var när jag var i 30-årsålsdern som jag på allvar började intressera mig för mina drömmar. Jag
hade läst en bok av Ann Faraday, ¨Drömkraft¨, och upptäckt att det fanns något som hette drömgrupper. Jag hittade en sådan i Göteborg och anslöt mig. Jag blev snabbt mycket hängiven. Detta
var 1980, och gruppens ledare var lärjunge till någon som hette Montague Ullman. Jag skaffade
Ullmans bok ¨Working with Dreams¨, och jag blev ännu mer fascinerad. Jag började noggrant
skriva ner alla mina drömmar som jag kunde komma ihåg. Det var 1980, och jag studerade till
psykolog.
27/10 1980 hade jag följande dröm:
Jag kommer från Storgatan i Göteborg och går in i Hagaparken. Jag ser Sigmund Freud stå vid en
busshållplats till höger, nedanför Hagakyrkan. Han ser ensam ut. Jag tänker på honom och hans
verk – att han kunde åstadkomma så mycket. Jag tänker att jag också vill skriva en bok och forska
om drömmar. Jag tänker på Ullman och att jag vill läsa allt han skrivit.
Jag går med en uppslagen bok i handen, den glider mig ur händerna, jag tar upp den igen. Jag går
barfota i ett snårigt buskage. Jag går förbi kyrkan.
Då ser jag en gestalt tona fram i den mörka skuggan under några stora träd, längre in i parken.
Gestalten är mörk, men jag vet att det är Montague Ullman. Jag blir oerhört tagen av att det är han.
Jag vaknar med en exalterad känsla: Yes, det är drömforskning jag ska ägna mig åt!
Denna dröm kom att vara mycket betydelsefull för mig under många år framåt. Jag fortsatte att vara
en mycket hängiven och engagerad drömmare. Jag har i och för sig inte ägnat mig åt någon formell
akademisk ¨drömforskning¨, det blir inte alltid som man tror eller vill att det ska bli, men jag har
fortsatt att forska i mig själv efter bästa förmåga, inte minst med hjälp av att arbeta med drömmar i
grupp, enligt Montague Ullmans modell!
Det var hur som helst, en mycket stark dröm som påverkade mig mycket för lång tid framöver.
Egentligen fortfarande, när jag känner efter…
Gunnar Sundström
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Möte med drömgruppsforum
av Olle Sandvall
Drömmar har alltid intresserat mig, men mitt problem är att jag så sällan kommer ihåg mina
drömmar. Men då jag under min psykologilärarutbildning läste Ullmans bok Använd dina drömmar
kom jag ihåg mina drömmar mycket bättre för ett tag framåt. Det som fascinerade mig var den
systematiska metoden för att arbeta med drömmar och att det var en metod att arbeta med sina
drömmar som föreföll mig vara förnuftig och balanserad. Nästa stora upplevelse var då Maj-Lis
Fuchs och Kerstin Andersson för drygt 10 år sedan berättade om drömgruppsarbete och att en kväll
sedan ägnades åt att tolka två drömmar som jag nyss haft. Jag blev verkligen imponerad av att man
kunde få ut så mycket av så korta drömmar. Det kändes som hela mitt liv kom med.
Då jag hörde talas om att Drömgruppsforum skulle anordna en helg omkring drömgrupper i S:t
Lukas lokaler i Växjö, så blev jag genast intresserad och anmälde mig direkt, men kom ändå dit
ganska nollställd. Men redan vid första drömomgången kände jag återigen fascinationen över hur
mycket man kan få fram genom drömarbete och hur snabbt man lär känna en annan människa mer
på djupet. Först upplevde jag metoden som lite väl omständlig och tyckte att man kunde vara lite
friare i förhållande till mallen. Men ju fler drömmar vi arbetade med, desto mer uppskattade jag den
systematiska metoden i drömarbetet. När vi kom till orkestreringen så var det intressant att se
bredden av olika tolkningar. Det visar på styrkan med en välfungerande grupp, att fler personer
verkligen vidgar tolkningsperspektivet. En intressant upplevelse var också att när man hörde en
dröm så kunde man snabbt bestämma sig för en tolkning, men speciellt när man fick djupare inblick i
personens känslor och vad som hänt vid tiden före drömmen, så kom det ibland fram en helt annan
tolkning som upplevdes ge en rimligare tolkning.
Vad är då mitt bestående intryck ett tag efteråt? Huvudintrycket är att jag upplever det både seriöst
och meningsfullt att arbeta med sina drömmar och att drömgrupper är ett utmärkt sätt att lära känna
andra människor. Men jag är fortfarande dålig på att komma ihåg mina drömmar.
Olle Sandvall
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Vår- och årsmöte på Wendelsbergs folkhögskola 18-19 mars 2016
av Inga Edwertz och Elisabet Tärneberg
Ett 20-tal drömmare från olika delar av Sverige mötte upp i Vita Villan, som hör till Wendelsbergs
folkhögskola i Mölnlycke, lördagen den 18 mars. Själva huvudbyggnaden, en sekelskiftesbyggnad
med tinnar och torn, var bostad åt Bruno Wendel, en industriman i Mölnlycke. 1907 övertogs
byggnaden av nykterhetsrörelsen, som alltsedan dess drivit folkhögskola där. Förutom allmän linje
har man också teaterutbildning. Hela området omges av en stor park, en bokskog, som är ett
naturreservat. Täta bussförbindelser till Göteborg med en restid på bara ungefär 20 minuter borde
göra det möjligt att ha vår drömhelg där, resonerade vi. En inspirerande miljö för drömarbete och
också möjlighet till promenader. Folkhögskolan erbjöd hotellrum alternativt vandrarhem med
frukost.
I Vita Villan, f d rektorsbostad, hade vi bottenvåningen för oss själva och disponerade ett välutrustat
kök och tre ljusa grupprum - alla med fönster ut mot parken. Två rum för drömgrupper ledda av
Birgitta Notini respektive Anders Omstedt, och ett för ledarträningen med Anki Goldkuhl. Vi fick
alla plats i ett av grupprummen för årsmötet på lördagskvällen. För att hålla nere kostnaderna
ordnade vi med maten själva. Vi ville göra det så enkelt som möjligt. Så vi började som brukligt är
med kaffe/té och smörgås på lördagsmorgonen. Till lunch serverades en läcker broccolisoppa –
tillagad dagen innan – med bröd till. Det höga bordet i köket fungerade fint som både serveringsbord och mötesplats. Medlemmar i Göteborg hade hjälpts åt att baka, handla bröd och kom med
olika pajer till kvällsmaten på lördagen. Till söndagslunch bjöd vi på kassler och färdig potatisgratäng, som värmdes i ugnen.
Om vi summerar det hela, så erbjöd detta arrangemang många plus: priset hölls nere och vi lärde
känna varandra på denna begränsade yta. Även deltagare i de andra grupperna kändes bekanta efter
ett tag, när vi möttes till måltider och fikastunder. Det gav en personlig touche med hembakat och
hemlagat! Naturen, bokskogen runtomkring med våren på väg, var ett stort plus! Vi fick strålande
solsken båda dagarna! Till nackdelarna hörde att vi bara hade tillgång till en toalett, så ibland fick vi
springa över till huvudbyggnaden. Mellanrummet hade dålig ventilation, tyvärr, vilket ledarutbildningen fick känna av. Det ställer också lite större krav på styrelsen, att hinna vara med både i köket
och i en drömgrupp!
Det var första gången vi var här, men vi kan absolut tänka oss att återvända. Tidigare har vi ofta haft
våra kurser i stadsmiljö, vilket också har sina fördelar med tanke på kommunikationer och närheten
till restauranger. Men detta koncept, som vi nu prövade på Wendelsberg, föll väl så bra ut.
Inga Edwertz och Elisabet Tärneberg
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Wendelsbergs Folkhögskola, foto: Inga Edwertz
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Drömhelg i Umeå 21-22 maj 2016
av Petra Thore
Vi var nio kvinnor som hade samlats för en drömhelg i Umeå under tiden 21-22 maj 2016.
Ingegärd Brändström, styrelsemedlem, hade ordnat helgen i S:t Lukas-stiftelsens lokaler i
centrala staden och vi deltagare från när och fjärran kunde känna oss mycket väl omhändertagna.
Några av oss hade gjort en längre resa för att kunna delta, t ex från Göteborg och Uppsala, någon kom
från andra sidan Bottenviken, några deltagare kom från Umeå med omnejd. Under avslappnade
samtal intog vi gemensamma frukostar och söndagens lunch i möteslokalens personalrum, allt
mycket trevligt och gott ordnat av Ingegärd som vi alla vill tacka en extra gång för all omtanke!
I gruppen deltog ytterligare två erfarna handledare, Else Bengtsson och Birgitta Notini. Flera av
deltagarna var dessutom själva nästan färdigutbildade handledare och under ett pass leddes drömgruppsarbetet av en av dem, Carina. Ledarnas vänliga och respektfulla inställning, som under hela
drömarbetet alltid var uppmuntrande och positiv till oss ”drömmare”, tänker man gärna tillbaka på.
Drömarbetet utvecklades utomordentligt bra och givande under dessa förutsättningar.
Vi kunde under de fyra passen som vi hann med, arbeta i storgrupp hela tiden. Och jag törs säga att
alla närvarande fick ut maximalt innehåll av de två dagarna i Umeå, där solen, väderprognoserna till
trots, strålade ner från en klarblå himmel och björkarna hade slagit ut. Drömarbetet var det
viktigaste för oss alla under denna helg, men även att få besöka och se en del av den vackra staden
Umeå var en upplevelse i sig. Jag hoppas att denna helg får många liknande efterföljare!
Carina, Pia, Petra, Margareta, Christina, Maria, Else, Birgitta, Ingegärd.

Umeå med text från Sara Lidman, foto: Elisabet Tärneberg
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Drömhelg i Växjö 8-9 oktober 2016
av Birgitta Vasko
Två gyllene höstdagar i oktober samlades vi, trettiosju personer, för att delta i höstens kurshelg i
drömgruppsarbete. Det var betydligt fler än vi i styrelsen ens hade vågat drömma om men vi blev så
klart mycket glada; dock kände jag som ansvarig för de lokala arrangemangen en liten bävan
inför hur vi alla skulle kunna rymmas i den lilla Lukasmottagningen på Nygatan 4. Men det visade
sig emellertid inte finnas någon som helst grund till oro. Likt devisen ”finns det hjärterum så finns
det stjärterum” flyttades stolarna med självklar elegans mellan konferensrummet och de mindre
grupp-rummen.
Efter förmiddagens drömgruppsarbete tog vi en några minuter lång promenad i höstsolen till
restaurang de Luxes Finrum, där vi avnjöt vår lunch. Restaurangen i fråga ägs av bröderna Hector,
som på många olika sätt, men framför allt med sin restaurang-och konsertverksamhet gläder oss
Växjöbor.
Efter lunchen var det en del av kursdeltagarna som tog vägen om vår domkyrka för att se dess
glaskonstverk av bland annat Erik Höglund, Göran Wärff och Bertil Vallien. Den senare konstnären
har skapat den vackra altartavla, som finns på bild i anslutning till denna text.
Om kyrkan kan för övrigt berättas att den har rötter från tidig medeltid och är knuten till legenden
om den engelske missionsbiskopen Sankt Sigfrid, som under 1000-talets första hälft var verksam i
dessa trakter och senare helgonförklarades. Den började byggas på 1160-talet i samband med att
häradet Värend då bröt sig ur Linköpings stift och bildade ett eget litet stift. Det dröjde sedan till
1500-talet innan även övriga delar av Småland annekterades. Kvar från denna allra första stenkyrka är i
stort sett bara nederdelen av västra tornet med de båda tornspirorna. Kyrkan har genomgått ett stort
antal ombyggnationer både exteriört och interiört och är idag Sveriges mest ombyggda domkyrka. På femtiotalet tillkom de dubbla tornspiror, som hade sin förlaga i de dubbla spiror som
fanns på domkyrkan mot slutet av medeltiden.
Efter eftermiddagspasset på Lukasmottagningen bytte vi för andra gången lokal, nu till det närliggande Domkyrkocentrets cafeteria, där vi drack vårt eftermiddagskaffe. Sedan väntade Maja på
oss uppe i Tegnersalen, som ligger i det med Domkyrkocentrum sammanlänkade Karolinerhuset.
Detta hus är Växjös äldsta byggnad, uppfört mellan år 1696 och 1755 av ryska krigsfångar. Det
tjänade som skolbyggnad fram till 1850, då det blev stifts-och landsbibliotek. I Karolinerhuset har
den unge Linne tillbringat elva år av sin skoltid och här har också Per Henrik Ling och Peter
Wieselgren gått i skolan.
Cirkeldans, eller helig dans som det också kallas, är en meditativ dansform som inte kräver några
förkunskaper av dess utövare. ”Man kan inte dansa fel, bara annorlunda” brukar min och Majas
kära dansledare Ann-Christin säga. Dansade gjorde vi sedan tillsammans under en hel timma, och
roligt hoppas jag att vi allihop hade, oavsett vilken dansstil vi valde att tillämpa!
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Kvällen avslutades sedan med catering i Domkyrkocentrums matsal. Vi bjöds på libanesisk buffe
från restaurang Mammornas cafe och satt sedan länge kvar vid borden och samtalade. När alla till
slut gått hem förvandlade sig några av oss i ett slag till städare för att allt skulle vara fint till
söndagens kyrkkaffe.
Nästa dag tillbringade vi helt och hållet på Lukasmottagningen och mellan de båda drömgruppspassen åt vi hemlagad tomatsoppa och resterna från gårdagens buffe. Allra sist hade vi en gemensam avslutning i samma rum, som det vi hade samlats i morgonen dessförinnan.
Och nu går budkavlen vidare mot Stockholm till våren, sedan fortsätter den till Umeå och
Göteborg – och om ett par år är ni välkomna tillbaka igen, till staden vid sjön där vägarna möts!
Jag vill avsluta med några strofer ur dikten ”Den halvfärdiga himlen” av Tomas Tranströmer.
Dikten rymmer för mig en så fin beskrivning av vad drömgruppsarbete kan vara:
Och våra målningar kommer i dagen,
våra istidsateljeers röda djur.
Allting börjar se sig omkring.
Vi går i solen hundratals.
Var människa en halvöppen dörr
som leder till ett rum för alla

En ljusbärare i form av Livets och kunskapens
träd, skapad i glas och järnsmide under senare
delen av 1900-talet av glaskonstnären Erik Höglund och konstsmeden Lars Larsson
foto: Elisabeth Gruneau
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Bertil Valliens altarskåp i Växjö domkyrka, foto: Anders Omstedt
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Recension: Anders Omstedts två floder
av Stina Hammar
Den är så smal att den utan vidare droppade ned i min brevlåda, Anders Omstedts viktiga bok på 60
sidor:”Connecting Analytical Thinking and Intuition” med undertiteln”And the Nights Abound with
Inspiration”. Anders Omstedt är professor i oceanografi och boken jag drog fram ur det snustorra
kuvertet var utgiven på Springer Briefs Earth sciences.

”Connect” är det viktiga ordet i bokens titel, och ärendet är att uppmuntra oss att förbinda det jag
kallar människans två tankekällor med varandra, alltså det som i bokens titel kallas ”analytical
thinking and intuition”. Med andra ord: ur det torra kuvertet från Göteborgs Department of Marine
Sciences med dess exempel på matematiska modeller och grafiska kurvor över jordens sjösystem,
nåddes mina öron även av bruset från ett underjordiskt, mäktigt vatten − sagans, mytens och diktens
Nilen.
Nilen är geografiskt jordens längsta flod. Anders Omstedt har deltagit i vetenskapliga undersökningar som kunnat visa att även en liten höjning av Medelhavets vattennivå skulle skada regionen
kring Nilens delta. Han är helt närvarande i den yttre geografin och fascinerad av sitt forskningsområde. Med den här boken vill han poängtera att vi även vetenskapligt har nytta och glädje av
”intuitionen”, det konstnärliga tänkande vi alla har fått av naturen: drömmarna.
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Den som använder sina drömmar, förstår också konst och dikt på ett annat sätt. Omstedt citerar en
dikt av Stig Dagerman, ”Ice age”. Här gäller inte naturvetenskapliga fakta utan det frusna vattnet är
en bild av människans känsloliv. Diktaren känner sig förfrusen och skulle vilja smälta till en flod
just som Nilen. Men i stället blir han själv till en staty av is som sprutar is när han öppnar munnen.
Vid värmen från en liten eld smälter han till en vattenpöl som hans värdinna torkar upp med en
trasa: ”You become a puddle, though you wanted to be the Nile”.
Det är nog många som känner igen sig i den liknelsen. Man vill så mycket och kan så litet att man
drabbas av vanmakt. Vetenskapligt arbete tillfredsställer vår vetgirighet, och Anders Omstedt hade
erfarit det med lust. Men han längtade efter mer. I 30-årsåldern försökte han vidga sitt medvetande
med en sommarkurs i ”dröm-myt-saga” på Biskops Arnö. Det var första gången han fick inblick
i drömgruppsarbete. Han överraskades av drömmarnas kraft att förändra. Det är nu trettio år sedan
dess. Parallellt med sitt intressanta arbete med vattendrag, klimat och isar forskade han vidare i
dröm och dikt: ”I was now seeking the very source of my feelings – to find the Nile river in
myself.”
Den svenska titeln på Dagermans dikt är ”Istid” och den publicerades som en ”dagsedel” i tidningen
Arbetaren den 11 februari 1953. I Dagermans fall tog sig våra två sätt att tänka uttryck i hans
yrkesliv. Dels var han en utåtriktad journalist med politiska intressen, dels en djuplodande diktare.
Han blev hyllad och älskad. Ändå förfrös hans hjärta, kanske av en tidig köldskada. Han tog sitt liv
i november samma år som han skrev dagsedeln Istid. Naturligtvis finns det ett samband.
Konstnärerna blir ofta så ensamma i sin känslighet. De tänker med hela kroppen, där vår kultur
använder bara huvudet. Den ena undersökningen efter den andra visar samband mellan konstnärlig
begåvning och psykiska besvär. Det är ett skäl till att jag jublar över Anders Omstedts bok. Vi läser
där en alldeles vanlig människas vittnesbörd om sitt sökande och sin dubbla väg. Den är möjlig.
Den är berikande.
Emellanåt berättar Anders Omstedt en dröm för oss. Första natten på kursen på Biskops Arnö
drömde han att han såg in i ett varuhus med lockande varor, men när han kom till affärens port, var
den låst. Natten efteråt drömde han att han blev biten av en skorpion i Akilleshälen. Han tolkar de
båda drömmarna i samband med varandra och drar slutsatsen att nyckeln till drömmarnas gåvor var
hans egen sårbarhet.
Det var Montague Ullmans metod att bearbeta drömmar i grupp som lanserades på Biskops Arnö.
Anders Omstedt beskriver hur ett sådant arbete går till. Någon erbjuder sin dröm, alla skriver upp
den så noga som möjligt. Sedan ”lånar” var och en i gruppen drömmen, gör den till sin. Drömmaren
sitter avskild och lyssnar till samtalet. Ingen får påstå sig ha någon bestämd lösning, endast förslag.
Formeln är: ”Om det vore min dröm, skulle jag tänka (eller känna)…Endast drömmaren själv har
nyckeln till just sin dröm.
Om Anders Omstedts två första drömmar vore mina skulle jag nu efter många års drömmande se
tillbaka och tänka att redan mina första drömmar försökte klargöra för mig att de inte öppnar en
affär för alla mina önskningar. Det är ett vanligt missförstånd. Det jag mest behöver vinna är
integritet, skydd för min sårbarhet, så att jag kan göra nytta i världen, trots att andras tycken och
domar kan vara som ”skorpionernas” giftiga bett.
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Önskedrömmar hör till dagtänkandet. I stället för affärens låsta dörr fann Anders Omstedt som en
gång Freud och Jung: ”a gateway to a deeper understanding of ourselves, humanity and creativity”.
Det konstnärliga tänkesättet smälter isen om vi hjälps åt att andas på den i många, många
drömgrupper.
Anders Omstedt finner ”beauty and power” i sina drömmar. Det är ”like singing in a new
language”, skriver han. Dock finner han att man inom vetenskapliga kretsar sällan diskuterar
skapande processer. Det är dumt, för att vara uppmärksam på drömmarna kommer också till
praktisk nytta. De stöder förmågan att minnas, att iaktta, att se helheten i komplicerade situationer.
”And the Nights Abound with Inspiration”, som det står i titeln: Nätterna flödar av inspiration.
Boken borde spridas i stor skala och översättas till många språk. Det är trettio år sedan jag hade den
drömkurs på Biskops Arnö som blev starten för Anders Omstedt. Jag är glad och lycklig.
Texten hittar man i Stina Hammars blogg: http://dromdiktmyt.blogg.se/2016/may/anders-omstedtstva-floder.html och har här publicerats genom tillstånd av Stina Hammar. Stina skickar också en
blomma till Hillevi Nagel för de fina fotografierna i boken
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En bild ur boken, foto Hillevi Nagel
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