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Kalendarium
Drömgruppsforums årsmöte och drömhelg
Tid: 17-18 mars 2018
Plats: Göteborg

mars 2018

Wettershus drömretreat				april 2018
Tid: 26-29 april, 2018
Plats: Wettershus retreatgård
Drömgruppsforums sommarkurs			
Tid: juni 2018

juni 2018

Wettershus drömretreat				september 2018
Tid: 13-16 sept 2018
Plats: Wettershus retreatgård
Drömgruppsforums drömhelg			
Tid: oktober 2018

oktober 2018

Montague Ullmans böcker
Tyvärr går det inte längre att köpa Ullmans böcker nya. Därför får vi vända oss till antikvariat av
olika slag, där de finns, från cirka 50 kr plus portokostnad. Några adresser till sidor med begagnade
böcker är:
www.bokborsen.se
www.antikvariat.net
Om ni beställer Använd dina drömmar, så är det upplagor från 1996 och framåt som presenterar alla
stegen i metoden. Monte utvecklade ju sin metod efterhand.
Vi har ambitionen att ha med oss några begagnade ex till våra höst- och vårhelger, så där kan ni
köpa den. Det går också att vända sig till Elisabeth Gruneau, som har några ex till försäljning.
elisabeth.gruneau@gmail.com
Elisabet Tärneberg

Påminnelse om medlemsavgift
OBS!
Medlemsavgiften 250 kr för 2018 betalas snarast in på pg 401 59 54-3.
Meddela adressändringar/nya telefonnummer till vår kassör Julijana Nyhaga,
julijana.nyhaga@aop.se eller ordförande Elisabet Tärneberg, elisabet.tarneberg@gmail.com.
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Ett nytt år

Ordförande har ordet
Snart är 2017 till ända. Har det funnits några toppar eller teman under året? Ja, faktiskt. Alla de
bidrag vi fått till detta nummer av Drömdialog speglar på olika sätt vad som varit och vad som är på
gång. Tack alla ni som velat skriva och dela med er!
Några medlemmar har i detta nummer skrivit personligt om drömmar i sina liv – om vad de har betytt. Det påminner oss om det vi ofta hört, att drömmar är som ”brev” till oss – som vill bli öppnade
och lästa. Förutom alla drömgrupper som träffas kontinuerligt, så har vi inbjudit till tre olika kurstillfällen. Både nybörjare och erfarna har anmält sig. De som önskat ledarträning har fått tillfälle till
det. Stockholm i mars, sommardagar på Öland – en höjdpunkt - och så höstmötet i Umeå – från norr
till söder. I detta nummer får vi resuméer av dessa drömkurser.
Ett tema under året har varit Ullmans metod. Att få lära sig mer om de olika faserna, träna, dela
tankar och erfarenheter. Ja, engagemanget och viljan att bli säkrare och fördjupa drömarbetet går
inte att ta miste på. I kurssammanhang och på styrelsemöten under året har olika tankar kring detta
behov kommit fram. Kanske kan vi hitta sätt att hjälpa varandra? Den som gått ledarträningen och
fått sitt diplom är ju inte ”färdig”, utan behöver träna mer för att utveckla sitt ledarskap.
Tack vare våra hängivna föregångare, som hade kontakt med Ullman från 80-talet, kunde DGF
bildas 1990. Vi vill uppmärksamma och tacka dessa eldsjälar genom att nu utnämna dem till
Hedersledamöter. Vi började i Umeå med Else Bengtsson och kommer att fortsätta med fler under
2018. Här finns en stor kompetens, som vi har kunnat och fortfarande kan luta oss mot. Nu behöver
vi utöka denna krets – främst i form av lärare, som kan vara med i ledarutbildningen.
Ni kanske har sett gamla nummer av Drömdialog på vår hemsida. Vi hoppas få med ytterligare
material till arkivet där. Efter uppropet i somras, fick vi napp. Om ni hittar något av intresse i era
gömmor – så hör av er till någon i styrelsen!
Nu hoppas vi på en god fortsättning under 2018!

Uddevalla 1 december 2017
Elisabet Tärneberg
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Tankar om Montague Ullmans drömförståelsemodell
av Ann Malmquist

Efter att kontinuerligt under 25 år ha arbetat med drömgrupper enligt Monte Ullmans modell har
min respekt för modellen blivit allt större, och jag inser med vilken insikt och vilket inkännande som Monte skapat varje steg i processen. Han har haft den enastående förmågan att förutse de
skeenden som kan dyka upp under drömprocessens gång och format modellen härefter. Detta är den
stora gåvan till ledaren som kan känna sig trygg med modellen att leda sin grupp och drömmare till
den drömförståelse som är möjlig.
Att leda gruppen innebär att steg för steg föra processen framåt. Varje steg skall introduceras varje
gång för att förbereda och trygga drömmaren inför kommande moment. Även vana drömgruppsdeltagare upplever detta som ett mycket viktigt och gott stöd.
I sin allra första modell hade Monte inte utvecklat återberättandet. När detta steg tillkom blev hela
processen mera fullödig. Det har blivit allt tydligare för mig hur centralt detta steg är, och att det ges
rikligt med tid till drömmaren. I detta skede har drömmaren med sig sin dröm, har aktualiserat sin
livssituation och har dessutom fått höra gruppens känslor och tankar. Utifrån detta samlade material
skall drömmaren försöka förstå sina drömbilder och bygga broar till sin verklighet. Detta måste få ta
tid. Drömmaren sitter ofta tyst långa stunder, och det är viktigt att gruppen inte driver på. Ju mer tid
till eftertanke som ges drömmaren ju fler kopplingar kan drömmaren göra till sitt liv. Min erfarenhet
är att mycket av drömförståelsearbetet sker just i detta steg.
Efter återberättandet kan drömmaren ”inbjuda till orkestreringen”, som Monte alltid uttryckte det.
De flesta drömmare inbjuder till denna. Orkestreringen får inte innebära någon tolkning utan skall
utgå ifrån drömmaterialet och vad drömmaren sagt under processens gång. Det gäller för gruppdeltagarna att ge en projektion om de så önskar – drömmaren tar emot den eller förkastar den. Med
åren har jag upplevt att detta steg också har utvecklats. Vi hade tidigare ganska långa och eftertänksamma orkestreringar, men har under senare tid upplevt värdet av att orkestrera kortare med mer
känslor än intellekt. Detta har resulterat i en drömmare, som när han/hon lämnar gruppen för kvällen, går hem med mera öppna kanaler ner till sitt inre utan påverkan från gruppen. När drömmaren
sedan 3 veckor senare vid nästa drömgruppstillfälle får ordet, häpnar vi ofta över hur drömarbetet
kunnat gå vidare hos drömmaren till allt djupare lager och förståelse.
För många år sedan hade jag glädjen att deltaga i en drömgruppsvecka med Monte på en grekisk ö.
Sista dagen fick jag tillfälle att dra min dröm och fick många värdefulla orkestreringar. Montes
glömmer jag aldrig. Den bestod av 3 ord, som kommit att betyda så mycket för mig i mitt liv.
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Drömhelg i Stockholm 18-19 mars
av Lotta Olivecrona

En strålande solig vårdag var vi 19 personer som hade valt att vistas inomhus i S:t Lukas högt
belägna (men en aning lufttomma) lokaler ovanför Hornstulls T-bana. Vad lockade oss till detta?
Jo, drömarbete, förstås. Denna oerhört kreativa sysselsättning med att hjälpa en drömmare att förstå
sin dröm är ingen ”quick fix” utan kallas med rätta för arbete. Ett arbete som både drömmaren och
drömgruppen engageras i. Lönen för mödan, som vanlig drömgruppsmedlem är bara delvis som
känslan av att, i olika utsträckning, lyckas lösa en gåta. En minst lika stor del är min återkommande förundran över de fantastiska skapelser vi alla åstadkommer om nätterna. Drömmar är ofta helt
geniala konstverk - med metaforer som under arbetets gång kan veckla ut sig i lager på lager.
Helgen började mycket trevligt med, i mitt fall en andra, frukost med smörgås och kaffe/te, välkomnande och gruppindelning. De flesta av deltagarna var erfarna eller mycket erfarna och många även
ledar- handledarkompetenta och vi fördelades på tre grupper: ledarträningsgrupp, självständig grupp
och en ”vanlig” drömgrupp. Vi ägnade oss åt drömarbete i två pass på lördagen med lunch på närbelägna restauranger emellan. Dagen avslutades med årsmöte och sedan middag tillsammans för dem
som så ville. På söndag fortsatte drömarbetet och lunchen intogs i S:t Lukas lokaler.
Jag hamnade i ledarträningsgruppen tillsammans med 6 andra. Under Anki Kihlström-Goldkuhls
överinseende fick tre av oss under helgen tillfälle att öva på att leda drömgruppen medan de som
inte ledde deltog i arbetet som vanligt och kunde ta tillfället i akt att arbeta med en egen dröm.
Eftersom den grupp jag deltog i var en ledarträningsgrupp diskuterades förstås ledarens uppgift och
roll i samband med de olika drömarbetena. Vad fungerade bra? Vad kunde förbättras? Vad var svårt?
Dessutom dök det upp allmänna frågor som Kerstin Andersson hjälpte till att besvara på söndag
eftermiddag innan hon, istället för ett sista drömpass, berättade om viktiga aspekter och svarade på
frågor kring drömarbetet.
Jag har försökt återge detta och Kerstin har läst igenom texten, rättat och förtydligat där så behövdes.
Inför oss i ledargruppen poängterade hon att övergångar är viktiga, särskilt om gruppen är mindre
erfaren eller består av nybörjare, men att instruktionerna från drömgruppsledaren behöver vara tydliga också i en erfaren grupp. Ett exempel var dialogdelens öppna frågor där hela gruppen kan vara
delaktig men där drömgruppsledaren kan behöva förklara/påminna gruppen om vad öppna frågor
innebär. Att de är frågor som inte kräver ett specifikt svar och som ger drömmaren frihet att själv
bestämma hur han/hon vill svara. Om vi som deltagare i drömgruppen, eller som drömgruppsledare har en idé som gäller drömmens eller en metafors betydelse är det viktigt att inte pracka denna
på drömmaren. Vi har möjlighet att framföra våra tankar och associationer när vi lånar drömmen.
Sedan får vi vänta och se om drömmaren tar emot dem och respektera om drömmaren inte gör det.
När det gällde att fiska efter känslor i drömmen under första skedet (klargörande frågor) tillråddes
försiktighet. Det är självklart att ta med de känslor drömmaren nämner spontant, men inte att fråga
efter fler. Det är inte fel att fråga om drömmaren hade någon känsla när hon/han vaknade, men
risken finns att drömmaren säger för mycket, vilket kan göra oss som drömgruppsdeltagare mindre
fria när vi ska låna drömmen. Däremot kan man skriva ner eventuella kommentarer som drömmaren
själv skrivit ner i samband med drömmen och som tydligt hör ihop med denna. Dessa kan även tas
med när drömmen läses tillbaka på samma sätt som det som framkommit i klargörande frågor.
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Även frågan om vad som krävs för att bli godkänd som drömgruppsledare kom upp. Frågan hör
hemma i utbildningsutskottet men som jag förstod saken gäller förutom eget drömgruppsarbete:
•
•
•

att ha deltagit i ledarträningsgrupp vid upprepade tillfällen
efter rekommendation från läraren för den träningsgrupp man tillhör
starta en egen nybörjargrupp under handledning med minst sex dokumenterade drömgruppstillfällen och med handledning efter behov men vid minst tre av dessa sessioner. Ev kan två icke
ledarkompetenta dela på en grupp

Kerstin fortsatte sedan inför hela gruppen att tala om vikten av att disponera tiden, avvägningen
mellan hänsynsfullhet/noggrannhet och drömmarens rättigheter. Hon ville fokusera på de problemområden som hon märkt att blivande ledare oftast hade svårighet med.
När det gäller tidsdisposition är dialogdelen absolut viktigast och minst halva tiden bör ligga där.
Det är där vi har störst möjlighet att hjälpa drömmaren vidare med sin dröm.

Klargörande frågor är ett ställe där vi kan knappa in på tiden. Vi kan begränsa vårt frågande

och bara se till att vi har drömmen tillräckligt klar för oss för att kunna göra den till vår. Ibland kan
det finnas saker i drömmen som inte går att förklara, och då får vi finna oss i det. Vi får inte ställa
personliga frågor. Det är en fördel, om vi vet så lite som möjligt när vi lånar drömmen, för att kunna
ge av oss själva. Ovana ledare låter gärna den här fasen pågå för länge.

Nästa fas – när vi lånar drömmen – behöver inte heller vara så lång. Däremot behöver vi

se till att vi har berört alla metaforer. I våra förslag till tolkning av drömmens metaforer kan vi dels
utgå från oss själva men också använda sådant som är allmänt känt om drömmaren. Om man däremot
vill använda saker man själv vet, men som inte är allmänt kända, kan man fråga drömmaren om lov
(t ex genom att skicka över en lapp.) Det är viktigt att drömmaren har fått klart för sig att det är fråga
om projektioner och inte sanningar som drömmaren måste godta.
Inför tillbakalämnandet är det bra att förbereda drömmaren: ”Vi ska snart lämna tillbaka drömmen
till vår drömmare, finns det något mer att säga innan …”

Drömmarens feedback – skall inte kortas. Tiden tillhör drömmaren vilket poängteras av drömgruppsledaren: ”Du får börja var du vill, säga vad du vill, håll på tills du är färdig …”
Under denna tid ska gruppen vara tyst. Lyssna och anteckna vad drömmaren säger men undvika
kommentarer, vilket även gäller instämmande hummande. Det drömmaren säger ska inte värderas
i ”rätt eller fel” av någon annan eftersom den ende som vet är drömmaren själv. Det kan riskera att
störa drömmarens egen kontakt med drömmen.
Det viktiga här är att lyssna på drömmaren, respektera det hon/han säger och lägga det på minnet,
eftersom det är det enda vi får använda i fortsättningen. Av gruppens arbete är det endast det som
drömmaren validerat som finns kvar. Det andra är borta, det har gjort sin tjänst. Även det som inte
passade in i drömmarens liv kan ha varit till hjälp - nämligen till att sortera bort. Det första drömmaren säger i sitt svar ger ofta en vink om drömmens budskap.

DIALOGFASEN

(drömmens sammanhang, återberättandet av drömmen, orkestrering):(Om drömmaren vill fortsätta)
Drömmens sammanhang – här ska drömgruppen med öppna frågor hjälpa drömmaren att
minnas vilka händelser i det vakna livet som föregick drömmen och vilka känslor de väckt. Det
behöver inte vara dramatiska saker, även vardagliga händelser kan spela in. Kvällen innan, dagen
innan, veckan innan och i svep längre tillbaka … Det är viktigt att få med känslorna.
”Kan du berätta om din dag/kväll/ vecka? Kommer du ihåg vad som hände …?”
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”Kan du berätta om det var något du kände i samband med detta?”
Om drömmen ligger längre tillbaka:
”Kan du berätta hur det var på den tiden, vad som hände omkring dig då?”

Återberättandet av drömmen

Detta är den viktigaste delen av arbetet, och måste få ta tid. Men även här kan man behöva begränsa
tiden om man har en väldigt lång dröm. Då får man arbeta så noggrant man kan med den tid man
har. Här är det viktigt att förklara för både drömmare och grupp vad vi vill uppnå i den här fasen.
”Vi ska nu läsa drömmen för dig, ha med dig det du sagt om ditt liv, så får vi se om det hjälper dig
att förstå vad som har gjort att du har skapat den här drömmen just den här natten.”
När vi sedan läser drömmen, scen för scen, kan vi ställa frågor för att hjälpa drömmaren att komma
vidare. Börja med allmänna frågor och se om det räcker, för att vid behov bli mer specifika.
1. Efter att man läst en scen: ”Är det något nytt som slår dig, något som du kommer att tänka på?”
+ Ge drömmaren tid att tänka.
2. När drömmaren inte kommer längre får vi fråga om metaforer som inte har berörts.”Du har en
häst här - har du någon tanke om det? Är det något du kan säga om den saken? Du nämner en...
kan du koppla det till ditt liv?”
Om drömmaren fortfarande inte kommer längre kan man hjälpa till på andra sätt. Har han/hon sagt
något om en metafor tidigare kan man använda det ”Du sa något tidigare om en häst. Kan det hjälpa
dig att förstå ...?”
Alla får fråga, men bara drömmaren får svara. Drömmaren har skapat drömmen och är den enda som
vet. Den enda som sitter på facit, vilket vi måste göra helt klart. Drömmaren behöver dessutom inte
upprepa vad som sagts tidigare. Det ska vi minnas ändå. Om vi tar upp redan avklarade metaforer,
igen, riskerar vi att ge drömmaren en känsla av att inte vara godkänd av oss. Det är absolut tillåtet
för drömmaren att inte kunna svara.
Här kommer balansen mellan noggrannhet och varsamhet/hänsyn till drömmaren in. Vi behöver
låta drömmaren sjunka in i sin dröm och ta den tid som behövs, erbjuda hjälp med frågor, men samtidigt vara försiktiga med att driva drömmaren för hårt. Känna efter om drömmaren ”bjuder in, eller
bjuder ut”. Och om drömmaren börjar bli (alltför) trött, får vi inte pressa på. Vi måste respektera att
drömmaren inte kan svara och till och med att drömmaren inte vill svara, och vi ska inte heller driva
drömmaren till att avslöja mer om sitt liv än vad som känns bra.

Orkestrering

Att knyta ihop drömmens bilder med det drömmaren har sagt om sitt liv. Det kan vara frestande att
säga vad man själv tror att den betyder, utan hänsyn till vad drömmaren sagt. Enligt denna metod är
det inte tillåtet. Det bör påpekas att även orkestreringen är en projektion, som drömmaren kan välja
att förkasta eller ta emot. Drömmaren är den enda som vet vad som stämmer. Vi ska inte ge råd eller
trösta, utanför det som finns i drömmen. Det är en konst att sluta orkestreringen på rätt ställe, så att
den inte får motsatt effekt, blir söndrande i ställe för helande. Ett gott utfört arbete kan ge drömmaren en möjlighet att ensam i sin kammare fortsätta dialogen med sig själv.
Inför orkestreringen kan man ta en kort paus för att samla tankarna – ett par minuter – men bör
annars fortsätta nästan direkt för att inte tappa fokus och känsla. Orkestrering görs av en i taget och
en gång/person. Drömgruppsmedlemmarna lägger sig inte i varandras orkestreringar, det skall inte
bli ett samtal mellan deltagarna i gruppen och man ska helst inte återkomma för att lägga till nytt.
Drömmaren ska ha möjlighet att svara efter varje orkestrering men kan välja att nöja sig med tack
och/eller svara efter samtliga har sagt sitt.
Drömmaren har sista ordet och därefter tackar man drömmaren och avslutar drömarbetet, vilket
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betyder att gruppen inte får säga något mera till drömmaren om drömmen. Det är viktigt att sluta på
rätt ställe och då lämna drömmaren i fred med efterarbetet.

Drömmarens rättigheter

Det är genom hela arbetet drömmaren som styr processen. Drömmaren får sluta när som helst under
arbetet, får säga så mycket eller lite hon/han vill, får låta bli att svara och behöver inte berätta vad
drömmen betyder. Det räcker med att drömmaren vet - gruppen behöver inte veta. Man får aldrig
glömma att det är drömmaren som är huvudpersonen och den enda experten.
Rätt använd är detta enligt Kerstin en magisk metod. Reglerna är utarbetade med stor finess för att
hjälpa drömmaren till målet – att förstå sin dröm. Det är därför viktigt att vi försöker förstå och att
vi följer de regler Monte gett oss. Om vi med varsamhet och respekt följer drömmaren - inte leder kan vi få uppleva hur det öppnar sig lager efter lager, tills slutligen drömmens budskap uppenbarar
sig. Försöker vi styra och bestämma över drömmaren finns en väldigt stor risk att vi stoppar processen och flödet inom drömmaren. Kerstin hävdar att det just är respekten och varsamheten som gör
att drömmaren vågar sig ut på denna upptäcktsresa, som kan leda till även smärtsamma insikter.
När jag försöker summera detta har några veckor gått och jag har nyss sett ”Fantastiska vidunder
och var man hittar dem” (prequel till Harry Potterfilmerna). I filmen förekommer en (magisk) väska
där insidan är betydligt större än utsidan. Väskan innehåller både rum och landskap och magiska
varelser och jag kan inte låta bli att associera till drömmar och drömarbete, liksom till det faktum att
även människor kan sägas vara större inuti.

foto Lotta Olivecrona
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Drömkurs i Borgholm på Öland, 27/6-30/6 2017
av Birgitta Rydberg

Vi var nitton deltagare som mötte upp på Öland, när solen stod som högst på himmelen i vår vackra
högsommartid, för att delta i drömgrupper. Orter som representerades av oss deltagare och ledare
var bl.a. Stockholm, Norrköping, Göteborg, Jönköping, Västerås samt förstås östra Småland med
flera från Växjö samt deltagare från Öland.
Birgitta Notini, en av våra ledare och mycket välbekant med Öland sedan barnsben, var upphovskvinnan till detta lyckade koncept. Allt var mycket väl förberett med kursuppläggning, restaurangbesök på kvällar samt en arrangerad busstur till norra delen av Öland.
Vi blev tre drömgrupper, två med sedvanligt drömgruppsarbete samt en ledarträningsgrupp. Ledare
var Anders Omstedt samt Elisabet Tärneberg. Ledarträningsgruppen leddes av Birgitta Notini.
Folkets Hus, mitt i samhället Borgholm, var bokat för oss. Där fanns plats för två drömgrupper.
I nära anslutning till Folkets Hus, i en f d konsumbutik, numer bönesal för muslimer, arbetade
ledarträningsgruppen. Lokalerna var lite gamla och slitna men vi fann oss väl tillrätta.
Vi välkomnades av våra ledare till Folkets Hus med varmrökt lax, potatissallad samt sallad och
bröd. Vi presenterade oss för varandra och efter denna gemensamma måltid gav vi oss under eftermiddagen i kast med drömgruppsarbetet.
Via kursinformationen hade vi fått förslag på olika boenden i Borgholm. Själv bodde jag med flera
andra i Villa Ingrid. Ett prisvärt boende i en villa, centralt i Borgholm med en stor vacker blommande trädgård. En dignande frukost ingick. Efter nattens vila förvandlades mitt nattlinne till en vacker
dekorativ blomma och min medboendes till en del av ett elefanthuvud med två stora öron och
snabel. Allt i drömmarnas tecken. En anställd på Villa Ingrid hade med stor fingerfärdighet vikt våra
nattkläder. Måste också berätta att vi välkomnades till Öland av det bästa väder. Med sol och ljum
vind tillbringade vi första kvällen på restaurang Smedjans uteservering. Även den andra dagen med
drömgruppsarbete sken solen över Öland. På luncherna åt vi med god aptit bland annat Ölandsspecialiteter som kroppkaka, lufsa samt öländska bruna bönor.
Den andra kvällen var det arrangerat en bussresa med färd norrut. Efter ca 5 mil svängde bussen
västerut. Längs med havet utefter en grusväg, kantad av påbörjad blomning av blåeld, gick färden
återigen söderut. In mot land höjde sig de stora kalkstensbrotten. Där har sedan århundraden tillbaka brutits kalksten och detta har nyligen återupptagits. Så nu transporteras återigen kalksten från
Öland ut i stora världen. Ute till havs var det klar sikt och där vilade Blå Jungfrun i böljorna. Vi
passerade den enda kvarvarande skurkvarnen, där kalksten en gång slipades. Vår färd gick vidare
till Sandhamn, där vi besökte ”Sandviks Fisk och Hamnkök” som serverade utmärkta fiskrätter.
Vi hade ett inbokat besök av författaren Johan Theorin som skrivit främst deckare med skildringar
från Ölandsmiljöer. Flera av historierna har nära anknytning till spökhistorier som nära släktingar
ofta berättade under hans uppväxt. Romanerna beskriver många gånger miljöer, händelser i drömliknande skeenden. Mest känd är Johan Theorin för sin roman ”Skumtimmen”.
Våra drömgruppsarbeten fortsatte i respektive drömgrupper. På luncher samt kvällar träffades vi
över gruppindelningarna. På avslutningsdagen med gemensam lunch på Folkets Hus tog vi adjö av
varandra. Våra duktiga och kompetenta ledare avtackades för dessa lärorika och givande dagar.
Svårt att tänka sig en bättre miljö än drömkurser på Öland. Denna rika och vackra omgivning omfamnade oss med sin rika blomning. Ett efterlängtat regn kom de sista dagarna till ett mycket torrt
Öland och gav, liksom drömgruppsarbetet, av sin kraft och näring.
Stort tack för denna givande kurs!
10

foto Birgitta Rydberg och Anders Omstedt
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Drömhelg i Umeå 7-8 oktober 2017
av Elisabet Tärneberg

Vilken guldhelg vi har haft!
Så uttryckte sig någon när vi efter sista drömpasset på söndag eftermiddag satt runt bordet och
avslutade våra dagar i Umeå! Vilken bra summering! tänkte jag. Guld på många sätt. Gyllengula
björkar, givande drömpass i våra grupper, god gemenskap, nya intryck…..
Vi var bara elva deltagare – tre från västkusten, tre från Stockholm och de övriga från Umeå. Vi
som arrangerade helgen kände oss besvikna att inte fler anmält sig, förstås. Kanske gör avståndet
en del – det är dyrt att resa söderifrån ända till Umeå!
Det är något alldeles extra för mig som västkustbo att komma till Norrland! Naturen, dialekten
och kanske inbillar jag mig – men är inte rytmen i norr lite lugnare än i söder? Resan gick smidigt
med flyg och vi bodde mitt i stan – på Hotel Mimer, en gång läroverk. Kurslokalen, en rymlig och
trivsam psykoterapimottagning, inhyst i ett trähus, låg bara några kvarter bort. Hösten var längre
kommen än i söder och förutom de gula björkarna kunde vi njuta av alla andra löv, som skiftade
i rött. Frånsett lite regn på söndag eftermiddag, så hade vi uppehållsväder.
Ingegerd Brändström – helgens motor och värdinna - hade förberett helgen tillsammans med sin
man Dan. Vi kände oss så välkomna på alla sätt! Lördagen började med välkomstfika, åtföljt av det
första drömpasset. Vi blev två drömgrupper – en med ledarträning för Anki Goldkuhl och den andra
med delat ledarskap. Det blev totalt fyra pass dessa dagar. Drömarbetet är vårt fokus och det kändes som om de jag pratade med var mycket nöjda.
Under helgen fick vi flera givande kringarrangemang. Vi åt lördagens lunch på Bildmuséet, med
utsikt genom stora glasfönster mot den breda Umeälven. Därefter fick vi en guidad visning av en
så intressant utställning av Ana Mendieta (1948-1985), en kubansk konstnär, som under oroligheterna i landet på 50-talet evakuerades till USA tillsammans med andra barn. ”Blod, eld, jord, vatten
och den egna kroppen - Ana Mendietas poetiska och drabbande verk från 1970- och 1980-talen är
en säregen balansakt mellan utsatthet och styrka”. Så presenteras hennes verk. Identitet, kön och
exil var hennes teman. För oss som umgås med drömmens språk var det inspirerande att möta hennes mångtydiga bilder och associera vidare.
Efter sista drömpasset på lördagen fick vi lära oss mycket om Umeå stads historia. Det var Dan
Brändström som kåserade. Viktiga händelser ända från medeltiden fram till våra dagar lyftes fram,
bl. a. kampen mot Härnösand om att få bli universitetsstad. Vi avslutade dagen med en gemensam
middag på en livlig innerestaurang. Mitt i sorlet fick Else Bengtsson ta emot en röd ros och utnämndes till hedersledamot. En högtidsstund! Else har betytt och betyder mycket för drömarbetet i Norrland. Hon – liksom flera till i vår förening, som också kommer att bli hedersledamöter vid årsmötet
i mars – har ju lärt sig metoden direkt av Montague Ullman, både i USA och i Sverige. Else berättade några minnen från möten med honom. En gång var hon snabb med sin kamera, då han vid ett
Sverigebesök försökte stå på skidor…..
Som ni förstår, så blev denna kurshelg något utöver det vanliga!
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Kurslokalen i Umeå, foto Ingegerd Brändström
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Tankar om handledning för drömgruppsledare
av Inga Edwertz och Birgitta Notini

Inom Drömgruppsforum har vi genom åren återkommit till frågan om utbildning av drömgruppsledare, hur man kan få fler att vilja utbilda sig och hur man kan få redan utbildade att aktivera sig,
d.v.s. ha egna grupper på hemorten ute i landet, inte bara i storstäderna.
Det finns givetvis hur många orsaker som helst till varför det inte finns så mycket drömgrupper ute
i landet, att medlemstalet i DGF sjunker.
Här nedan följer några reflektioner som har att göra med en svårighet som är kopplad till upplevelsen av att som drömgruppsledare vara ensamarbetare. Man är ofta ensam att få ihop en grupp och
hitta lokal och det viktigaste att vara ensam om att lösa de problem, som ibland inträffar i gruppen.
Varav en del kan vara kopplade till metoden, hur den konkret kan tolkas, en del till själva gruppen
och den process den hamnar i på individ- eller gruppnivå. Dessa svårigheter kan öka ledarens
frustration och känsla av inkompetens och därmed minska lusten och motivationen att gå in den rollen.
Utifrån våra erfarenheter av att leda drömgrupper vill vi gärna dela tankar om behovet av handledning för drömgruppsledare.
Begreppet handledning har en vid definition och är kanske i dessa sammanhang något missvisande
eftersom det vi åsyftar snarare är möjligheten till reflektion.
I början av min (Birgittas) bana som drömgruppsledare, upplevde jag under arbetets gång genom de
olika faserna att jag kände mig osäker och undrande. Hur skulle jag ställa en bra öppen fråga, som
inte pushade drömmaren? Hur skulle jag på bästa sätt stoppa en gruppdeltagare som i sin iver gick
över gränsen utan att lägga sordin på gruppens villighet att hjälpa drömmaren? Hur främjade jag på
bästa sättet tryggheten och upptäckarglädjen?
Min osäkerhet berodde delvis på att jag inte suttit vid Mästarens fötter tillräckligt mycket och under
årens lopp kunnat insupa hans ord, hans sätt att tydligt och pedagogiskt leda drömmaren och gruppen genom hela processen och de svårigheter som ev uppstod. Det som för mig handlar om att få
metoden från att vara något som man kan slå upp i manualen och rabbla upp till att bli en integrerad
och naturlig del av mitt eget ledarskap så att jag känner mig fri och beväm i det.
När jag sedan i mitten av 80-talet prövade på som drömgruppsledare under sommarkurserna på
Ljungskile folkhögskola var vi flera ledare, varav de flesta var erfarna och utbildade under Montes
ledning. Vi ledare började också träffas en stund varje kväll för att stämma av dagens arbete med
varandra. Det var en högtidsstund att i lugn och ro få tillfälle att dela sina egna funderingar om hur
det varit i gruppen och att lyssna till de andra. Det blev mycket samtalat under årens lopp om metodens möjligheter. Detta var också under en period då Monte själv utvecklade sin metod och kom att
lägga allt större vikt vid återberättandet och orkestreringen.
På hemmaplan i Göteborg var vi några som fortsatte att ha drömgrupper under terminerna.
Eftersom erfarenheterna från kvällsamtalen i Ljungskile var så positiva och vi kände behovet av att
ha stöd av varandra, bildade vi en handledningsgrupp. Vi träffades ungefär en gång i månaden på
S:t Lukas psykoterapimottagning på Hisingen, där några av oss arbetade. I början var vi en liten
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grupp av färdiga drömgruppsledare. Ganska snart inbjöds också de, som tänkte utbilda sig och stod
i begrepp att starta egna grupper. I den meningen blev det också en handledningsgrupp. Fortfarande
träffas gruppen ca en gång i månaden på lördag förmiddag, nu sedan sju år tillbaka på Folkuniversitetet. Antalet deltagare är femton, men vid varje sammankomst kommer högst 8-10 personer, oftast
inte mer än sex. Men gruppen finns där som ett forum för dem som känner behov av det stöd och
den möjlighet till utveckling det innebär att öppet kunna diskutera det som händer i gruppen och
även i det egna drömgruppsarbetet hemmavid.
Arbetssättet i gruppen har ända sedan starten varit att vi arbetar med egna drömmar varje gång.
Efter drömarbetet delar drömmaren och drömgruppsledaren var för sig upplevelser och tankar om
det nyss avslutade gemensamma arbetet, varefter övriga deltagare ger ledaren feed-back på ledarskapet. I samband med det kommer ofta frågor av mer principiell natur upp.
På samma sätt går det till vid de drömgruppsträffar som DGF anordnar två gånger per år. Då har
både erfarna och nya drömgruppsledare möjlighet att träffas i en kamrathandledningsgrupp medan
helt nya drömmare inbjuds till vanlig drömgrupp. En ledarträningsgrupp under en lärares ledning
brukar också ordnas.
Vi tror utifrån dessa våra erfarenheter att handlednings/reflektionsmöjligheter dels kunde fånga upp
nyblivna ledare och stimulera dem att starta egna grupper, dels kunde bidra till fördjupad förståelse för metodens möjligheter och hjälpa ledaren att härbärgera sin frustration och öka tryggheten i
ledarrollen.

Humlebæk station, foto Hillevi Nagel
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Återberättandet – en viktig fas i drömförståelseprocessen
av Kerstin Andersson

1985 tillkom en ny fas i Monte Ullmans modell för drömgruppsarbete. Han strukturerade dialogen
och förde in återberättandet. Han framhåller den fasen som mycket viktig. Den bör få ta god tid,
och den är vår största möjlighet att hjälpa en drömmare fram till drömmens betydelse.
När jag ser tillbaka på c:a 20 års erfarenhet av att träna ledare för drömgrupper har jag funnit, att det
som är svårast att lära sig och svårast att lära ut är inte orkestreringen utan att på ett fruktbart sätt
hantera återberättandet. Det är min erfarenhet att om man lyckas med detta, lyckas man också att
hjälpa drömmaren till ett gott slut på drömarbetet.
När jag först mötte metoden, blandades frågor om drömmens sammanhang med frågor om oklara
metaforer. Men Monte förde alltid processen till ett fint slut. Men hur gjorde han?
Jag följde Montes arbete varje gång han var i Sverige – under en lång följd av år både vår och höst –
för att försöka förstå, hur han bar sig åt. Jag träffade honom våren 1985, då han fortfarande arbetade
på det gamla sättet. Juni samma år deltog jag i hans workshop i Ardsley. Då hade han gett dialogen
den utformning den har idag. Jag kände genast att denna förändring blev till en oerhörd hjälp både
för drömmare och ledare. Om denna fas görs omsorgsfullt är det oftast inte svårt att orkestrera och
drömmaren har många gånger kommit fram till lösningen själv.
Hur skall då återberättandet ske? Monte har skrivit utförligt om hela processen i sin bok Att förstå
drömmens språk och jag hänvisar till den och nu framför allt till de sidor där han beskriver hur man
hanterar återberättandet. Men jag vill beskriva arbetet i stora drag.
Under drömprocessens gång, för vi drömmaren steg för steg mot en djupare förståelse av drömmen.
I början när vi lånar drömmen och ger våra projektioner har vi ingen aning om bakgrunden till
drömmen, men vi kan ändå lyckas med att ge drömmaren nya tankar och att hjälpa honom att öppna
dörrar till sitt inre. Sedan drömmaren fått svara och tala om hur mycket som blivit klart för honom
hitintills, går vi vidare med att utforska drömmens sammanhang. Detta för drömmaren tillbaka till
de händelser och de känslor, som skapat drömmen. När vi sedan går vidare med att läsa drömmen
för drömmaren, får han höra sin dröm, försatt tillbaka i minnen och känslor. Det är då lättare för
drömmaren att förstå och att slå en bro mellan sin dröm och sitt liv. När vi läser scen för scen, ger
vi drömmaren en ny chans att förstå sina metaforer. När drömmaren inte kommer längre, men först
då, kan gruppen gå in och visa på metaforer som han inte berört. Det brukar räcka med att visa på
det som är olöst för att drömmaren skall börja arbeta igen: ”Du har inget sagt om …. , får du några
associationer?” Det är gruppens uppgift att visa på varje metafor som inte är klarlagd, men det är
viktigt att komma ihåg, att drömmaren inte måste kunna svara. Men har drömmaren blivit uppmärksam på att det finns en metafor, som han inte förstått, kommer han omedvetet att arbeta med det.
Det finns olika sätt att hjälpa en drömmare, som vill kämpa vidare, även om det känns tomt. Monte
ger många sådana förslag i sin bok. Jag vill ge något exempel. Man kan t.ex. hänvisa till något
drömmaren redan sagt om bilden, ex ”Du sa det och det för en stund sedan, kan det hjälpa dig att
förstå?” Eller man kan be drömmaren själv att associera kring bilden. Det är viktigt att man arbetar
noggrant, med fantasi och med känsla för, var drömmaren befinner sig och för hur mycket drömmaren orkar, så att vi inte pressar honom. Om vi måste lämna det olöst, bör vi försöka göra det på ett
sätt så att inte drömmaren känner sig dålig för att han inte kommit längre.
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Det här är en fas som tar tid att genomföra. Dialogens tre stadier bör få minst halva den tid, som står
till förfogande. Hur gör vi då om drömmen är mycket lång? Det finns alltid tillfällen, då man måste
göra undantag. Om tiden är knapp, får samtliga faser kortas ner. Det är viktigt att inte avstå från någon
fas, och att trots tidsbrist ge återberättandet tid, även om man då inte kan göra det så noggrant. Ett i
tid kortare drömarbete kan också bli givande.
Det tar tid att lära sig att använda denna fas på ett ingående sätt, och man behöver träna det i en
undervisningsgrupp med hjälp från lärare och andra deltagare, men detta arbete ger sin belöning.

utsikt från Wettershus, foto Hillevi Nagel
			

Utsikt från Wettershus, foto Hillevi Nagel
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Tankar om att arbeta med drömmar i retreatmiljö
av Annika Johansson

Jag känner att axlarna sjunker ner redan när jag svänger in på grusvägen. Det är nu 6 km fram till
Wettershus. En lagom sträcka för att långsamt ställa om från staden till landet, från ständigt sorl
till stillhet. På denna slingriga väg lugnas takten ner. Vägen inåt börjar redan här. Wettershus är en
ekumenisk retreatgård och präglas av intresset för den kristna mystikens djup. Retreatens nyckelord
är följande: Avskildhet, Tystnad, Kravlöshet, Andakt, Nattvard, Meditation, Vägledning och Egen
tid. Huset har sin rytm med morgonbön, middagsbön och kvällsandakt samt nattvard sista retreatmorgonen. Miljön är tillåtande och deltagande i andakter är helt frivilligt.
Denna retreatgård har blivit mitt smultronställe och andningshål sedan min första vistelse här 1996.
De återkommande drömretreaterna här har blivit många. Att arbeta med drömmar i retreatmiljö ger
en extra dimension. Den lugna och vackra miljön, tystnaden under måltider och på övrig ledig tid,
ger möjlighet för tankar att sjunka in. Reflektioner och insikter som fötts kan fördjupas. Inget yttre
stör. Tystnaden är till gagn för ett fruktbart drömarbete. Vi lotsas att tränga in i och förhålla oss till
vårt undermedvetna. Vi delar vårt innersta med varandra och detta delande blir varsamt bevarat i
tystnaden.
Under en drömretreat avsätts tid för vila, promenader och bastu. Och för sömn - både på natten och
dagen, för den som behöver det. Att arbeta med drömmar är, som ni vet, ofta krävande. På en retreat
har man verkligen möjlighet att släppa taget och vila ut. Allt deltagande bygger på frivillighet.
Vad som också förstärker upplevelsen är husfolkets arbete. De lagar underbar mat, som är både är
god att äta och vacker att titta på. Blommor arrangeras och i den öppna spisen sprakar brasan. Som
deltagare känner man sig omhändertagen och kan njuta av att bara ta till sig av all omsorg. Storstugan
får sin harmoniska energi genom färgsättningen i konstnären Gunnar Zilos anda, mjuka, dova,
gröna nyanser. Wettershus var ursprungligen sommarbostad för Gunnar och Mia Zilo, under 40- och
50-talen. Här hade också Gunnar sin sommarateljé. Paret hade inga barn och efter Gunnar Zilos
död skänkte Mia gården, med syfte att den skulle fungera som retreatgård. 1962 bildades Stiftelsen
Wettershus Retreatgård.
Jag kan inte sluta utan att nämna Vättern, som ständigt är närvarande. Detta innanhav med Visingsö
finns i blickfånget så fort man tittar ut. Utsikten är magnifik från alla enkelrum i gästlängan samt
från det underbara ”Öppenhetens rum”, som tillkommit på senare år, och där det finns gott om
utrymme för kropp och själ. Wettershus är en plats för själen och mycket drömvänligt!
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Att leva med drömmar
av Pia Ekstedt Häggblom

En dag, i slutet av mina tonår, sa mamma att hon haft en dröm. Jag bad henne berätta. Hon stod vid
spisen och stekte falukorv och lite generat berättade hon följande: ” Jag var ensam hemma i huset
då det ringde på dörren. När jag öppnade stod det en älg utanför och sa med mörk stämma: ”Får jag
leka med Pia?” ”Mer var det inte”, sa hon tvärt. ”Nu måste jag få laga mat i fred.”
Jag gick upp på mitt rum och tog drömmen med mig. Att tolka den var främmande för mig på den
tiden, men känslomässigt tog jag den till mig. Det var som att vara med i en film och det jag kände
var ett slags avsked. Älgen, konungen i den okända mörka skogen, kallade.
Det jag omedvetet gjorde var att låna en annans dröm, en annans gestaltning av sina känslor och
prova den i mitt eget liv. Då väcktes tankar om uppbrott som jag antagligen länge burit på men inte
varit medveten om. Jag var yngst av fyra syskon och vid den tidpunkten den enda som bodde kvar
hemma.
Det dröjde inte länge efter denna dröm förrän jag satt på tåget söderut, mot Frankrike. Uppbrottet
blev nog lite drastiskt och mina ogenomtänkta frihetstankar gav mig erfarenheter av alla de slag
under ett antal år. Några av dem förde mig så småningom tillbaka till drömmarna, då jag upptäckte
att mitt bagage blivit lite tungt och svårhanterligt. Jag kastade mig över böcker om drömmar. Freuds
devis ”Drömmen är kungsvägen till det omedvetna”, kändes riktig men det han skrev om drömmar,
upplevde jag vid den tiden, byggde på hans arbete med neurotiska patienter i Wien, i början av
1900-talet. Jag - kände mig mycket frisk, på jakt efter mod att förbli en levande och kännande
människa i en komplicerad värld. Nej, den bokkunskapen var inte nog. Inte heller då jag läste Jung
och alla hans fascinerande tankar om drömmar, kände jag mig ”hemma”. Jag famlade. Men så
träffades jag av John Keats ord om en negativ kapacitet som innebär att vi kan ”leva i osäkerhet,
mysterier och tvivel utan att irriterat söka efter fakta och förnuftsskäl”. Här fann jag en vägvisare
och vän. Jag kopplade hans ord till drömmarnas kraft.
Tio år senare, i början av 1990-talet, snubblade jag över en drömkurs enligt Montague Ullmans
drömgruppsmetod. Inför kursen skulle man läsa hans bok ”Använd dina drömmar”. Här tändes en
gnista; jag kände gensvar i hela mitt väsen och efter det fick deltagande i drömgrupp en självklar
plats i mitt liv. Jag gick med i föreningen Drömgruppsforum och utbildade mig till drömgruppsledare
och senare handledare (en utbildning jag även har haft stor nytta och glädje av i mitt lärarjobb) och
startade upp och deltog i drömgrupper i min hemstad Hudiksvall. Men så ebbade aktiviteten sakta
ut. Jag tappade förmågan att självklart ge tid och utrymme åt grundligt drömarbete i grupp. Kvar
fanns Ullmans geniala metod som mer och mer fungerade och fungerar som en struktur och ett förhållningssätt för mig, både i mitt privata liv och i mitt arbete som lärare. Och vaxdukshäftet ligger
nästan alltid på sängbordet för att samla in nattens drömmar. Vilken rikedom!
Men något skaver... Under 90-talet kom Ullman fortfarande till Sverige och ledde drömgrupper, föreläste och samtalade om drömmar. Det blev allt tydligare att han gav oss ett uppdrag. Hans metod
som han hela tiden förfinade var en gåva till oss människor och han uttryckte sin vilja att vi inom
Drömgruppsforum, där han var hedersmedlem, skulle vårda och sprida hans metod. Ullman såg
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Sverige som ett riktigt ”drömland”. Han talade om en ny folkrörelse och såg dess start i vårt land.
Uppdraget känns viktigare än någonsin i denna osäkra och komplicerade värld. Nya kreativa lösningar behövs liksom möjlighet att känna tillit och trygghet. Vi människor behöver känna oss delaktiga och lära oss ställa öppna frågor. Med hjälp av Ullmans metod kan vi träna oss i detta. Den ger
oss möjlighet att förbli levande och kännande.
Om två veckor ska jag träffa min bokcirkelgrupp. Vi kommer att tillbringa ett dygn i en stuga i Hälsingland; Först samtala om den gemensamma roman vi har läst, sedan sova med papper och penna
vid vår sida för att morgonen efter jobba med en dröm utifrån Ullmans metod. Det ser jag fram
emot.
Men skavet, går nog inte över förrän jag åter är en riktigt aktiv drömgruppsarbetare.
			

Illustration till Mammas dröm, teckning av Maj-Britt Norman
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Nattliga budskap från längesedan övergiven lägenhet och rivet hus
av Elisabet Gruneau

Det finns teman som vi bråkar med livet igenom. De ändrar form/utvecklas, men ligger kvar och
kräver regelbundet ny uppmärksamhet i livets olika skeden. Min drömmakare har då ibland valt att
använda sig av samma drömsättning, men med för tillfället anpassat innehåll. Jag har två sådana
återkommande drömmar. Den ena handlar om tillgång till min första egna lägenhet som också är
den enda lägenhet där jag bott ensam. Den andra om besök i min farmors efterlämnade hus. Eftersom båda drömmarna envist återkommer uppfattar jag dem som viktiga uppmaningar och budskap
från mig till mig. Jag tror att de berör olika aspekter av ett personligt, men i grunden också allmänmänskligt tema. Tillsammans med en drömgrupp har jag sjunkit in två gånger i Farmors-hus-drömmar och en gång i lägenhetsdrömmen.
Min lägenhetsdröm utspelas i, eller nära min första egna lägenhet. I drömmen är lägenheten inte
längre självklart min. I värsta fall hittar jag inte ens in i porten, utan letar utan att känna igen mig.
Ibland har jag nyckel och kommer in, fast lite i hemlighet för det bor någon annan där. Någon gång
bor jag faktiskt i lägenheten och hittar också nya rum och ytor som varit dolda eller kanske kända
men inte utnyttjade och börjar planera för hur de ska användas. I den senaste drömmen, hyr jag
lägenheten i andra hand av en ung kvinna och jag har målat, städat, lagat mat och gjort lägenheten
ganska fin. Hennes föräldrar uppmanar mig att möta deras dotter vid bussen. Jag vill egentligen inte,
har svårt att hitta och så tycker dottern inte om att jag bor i lägenheten.
När jag fått hjälp i drömgrupper att lyssna till drömmakarens budskap hör jag att hen vill prata
om att inte förlora mig själv (inte ens hitta till lägenheten), men också att utvecklas och förändras
(måla om, städa, ta i bruk nya/dolda utrymmen) och att komma ihåg och känna respekt för den jag
i grunden är (jag har ett avtal med den unga flickan). Uppmaningar finns också att möta och kanske
försonas med sådant som är obekvämt i det förflutna och i min person/mina skuggsidor (möta den
unga flickan som äger lägenheten och som inte tycker om mig).
Farmors-hus-drömmen utspelar sig i farmors gamla hus i Värmland. Farmor dog när jag var 13 år
och huset revs i början av 1970-talet. Farmor betydde under min första uppväxt oerhört mycket
för mig. När drömmakaren tar mig till huset är det ödsligt och tomt, men det känns alltid tryggt att
besöka huset. Vid senaste drömbesöket var huset under renovering och jag vandrar genom huset för
att titta och för att röja upp lite. Golvet på nedervåningen ligger direkt på jorden ser jag, och det är
väl bibehållet eftersom det har moppats varje kväll. Trappan upp till andra våningen är helt fylld
av gamla skor. Hantverkare är i färd med att bygga en ny tredje våning med stora glasytor ut mot
ett grönt område. Där uppe finns ett provisoriskt räcke som skydd för att ramla ner. På ett annat ställe
i huset är dörren tillbommad och där står en varningsskylt: ”Ej tillträde – elektricitet”.
Genom farmors-hus-drömmarna tror jag att drömmakaren vill göra återkommande inventering av
nuläge och historia. Hen påminner om min grund (golvet) och om min plats i en kedja av generationer (skorna i trappan) men också om vikten av att ha tillgång till min egen historia och mina olika
åldrar (husets olika våningar). Hen pekar också på pågående utveckling som ger nya insikter, men
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också kräver arbete (bygge av övervåning med glasytor och utsikt). I drömmen varnar hen också för
”no-go-zoner”. Allt behöver inte konfronteras och lösas – acceptans och försoning är ibland det som
står till buds (varningsskylt och räcke). Med drömgruppens hjälp fick jag också syn på hur livet så
vackert väver sin väv med variationer på samma tema. Min farmor var ett stort stöd för mig när jag
var liten. Nu tillhör jag själv den äldsta generationen och en uppgift för mig är att finnas till för alla
de små fina omkring mig.
Min sparsamme drömmakare ägnar sig således föredömligt åt återbruk så långt möjligt. Jag har
också noterat att hen ger ut sina uppdaterade drömversioner när jag möter utmaningar eller större
förändringar i livet; erbjudanden om stöd som jag fritt kan ta emot eller ignorera.

Farmors hus, foto okänd
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Australien och Ullmans drömmetod
av Torun Tornesel

Australien har varit mitt tillfälliga hemland i ganska många år. Anders bjöd in mig att berätta om
mina erfarenheter av drömarbete där nere. Innan jag flyttade dit var jag bevandrad i drömgruppsarbete à la Ullman och under åren där hade jag drömgrupper lite då och då i form av en stadig
drömgrupp med träffar hemma hos deltagare och även som drömkurs på ett "Womens Community
Centre". Jag har även hållit i drömarbete via Skype med svenska deltagare som ringer in från Sverige
tillsammans med andra vid min dator i samma rum.
Min dröm i Australien
Jag skulle vilja uttrycka mig på det viset, att min tid i Australien var som min dröm och där kände,
upplevde och tolkade jag mina symboler enligt följande dvs jag använder nu Ullmans metod på mitt
liv där:
Språket
Under drömarbetet talade vi engelska och för mig som svensk med engelska som andra språk inlärt
från tonåren blev det inte som en infödd, för att översättningen av ord och även de kulturella och
sociala stråken i språket inte lätt kunde översättas. Men självklart gick det bra att uttrycka sig eftersom drömmen just talar sitt eget språk och för att man i Ullmans metod använder sig av deltagarens
projektioner. Kanske just den enkla formen av översättning är ”good enough”.
Om jag skulle generalisera vad som är viktigt för en svensk kontra en australiensare så är det för
svensken att vara effektiv och produktiv medan det för australiensaren är att uttrycka sig väl och
respektfullt. Engelskan som ett rikare språk än svenskan gav inte mig upplevelsen att ha en fördel
i drömarbete, just kanske på grund av att det är känslor och symboler man använder.
Australiensaren
Den typiska Australiensaren har utvandrat från sitt ursprungsland i denna eller tidigare generation,
landet har också deltagit med soldater d.v.s. män och söner i första och andra världskriget, och det
finns ett igenkännande och en djup respekt för andra människors liv och umbäranden.
Det är ett stort land, en kontinent där naturens makter härskar med bränder och översvämningar.
Människor hjälper varandra och medmänskligheten är ofta praktisk hjälp. Man kallar detta ”mateship”
och språket är fullt av bildligt talspråk: ”we get on like a house on fire” (= bra kompisar), ”I did
a song and dance number” (= jag var arg och uttryckte det) och ”I need a good old cry” (= jag
behöver gråta). Kanske detta förhållningssätt gör att just drömarbete är lätt att ta till sig som metod
men eftersom drömarbete går på djupet och efterfrågar ett intresserat åtagande är det där som här
endast ett fåtal intresserade i längden.
Jag vill också tala lite om aboriginer, Australiens urinnevånare, vilka haft mycket svåra tider sedan
vi andra kom dit. Deras s.k. drömspår är deras egna berättelser om sin värld och sin natur där allt
mer eller mindre är heligt. Dessa historier och vägbeskrivningar skall föras till nästa generation eller
person så att kunskapen behålls. En aborigin kan många drömspår d.v.s. historier. Den aboriginska
konsten med färgprickar visar dessa spår.
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Många man träffar har säkert del av det som en aborigin sade ”I have the blood”. I kommuner och
allmänna sammanhang har man som tradition att man inleder sammankomster med att verbalt vörda
den aboriginska platsen man befinner sig på. Vid en högtidlig sammankomst inledde en äldre man
med ett tal, jag förstod det inte intellektuellt men det var en kroppsligt stor känsla hans tal och närvaro förde med sig. Jag fick senare veta att han var en aboriginsk äldre en s.k. uncle. Jag minns än
den enorma erfarenheten som inte gick att förklara men känna.
Ullmans metod
Som jag uppfattar det är det är ingen skillnad på upplevelsen för deltagare där eller här i Sverige;
om det är en stor/djup dröm med omfattande arbete är det en större upplevelse och om det är en
mildare, mer obearbetad eller "mitt i processen" dröm blir det en annan erfarenhet. Det är samma
känslor deltagarna känner och projicerar. Efter en drömgrupp körde en av deltagarna hemåt men
det var åt direkt motsatt håll, d.v.s. mot orten hon bodde i som barn. Ett uttryck för den omvälvande
upplevelse det kan vara att drömarbeta, både här och där.
Jag tog certifikat i en utbildning kallad Transpersonal Art Therapy där man under en del i utbildningen skulle arbeta med drömmar, bl.a. enligt Ullmans metod. Mycket förväntansfull var jag och
ville applicera min erfarenhet som gammal drömarbetare. Ledaren för utbildningen hade arbetat
med Ullman under 70/80 tal och anammat Ullmans metod enligt vad jag tyckte var fram till "återlämnandet". De senare stegen var inte med i detta drömarbete. Därav mina tankar att det vore bra
att ange hur eller från vilken tidsepok man använder sig av Ullmans metod t.ex. Ullman/Att förstå
drömmen språk 1996. Det var i alla fall givande att arbeta med de steg vi tog där under utbildningen, dock saknade jag strukturen som hjälper mig att känna mig så säker att jag kan "kasta loss eller
släppa taget" och ta emot de insikter och infall som kommer fram då. Jag uppskattade den gedigna
genomarbetade metoden som DGF har arbetat med.
I andra sammanhang
Det jag också vill belysa om min erfarenhet av Ullmans metod är dels det djupt berörande, öppnande och insiktsfulla i att erfara ett gediget drömgruppsarbete och att dela detta med andra deltagare.
Men också att metoden i sig har lärt mig så mycket om mig och samspelet med andra människor,
generellt sett på en social och professionell nivå. Det är en ovärderlig erfarenhet att veta på djupet
att de flesta människor kan känna igen sig i drömmar och känslor och att erfara vad som är mina
projektioner och vad som är andras, både som deltagare och som projektionsskärm/drömmare.
Jag vill gärna i andra sammanhang använda "laget runt" metoden, att kommentera någon annans
berättelse med "enligt min erfarenhet, mitt tycke" typ om det var min dröm. Detta sätt kan med
fördel användas när man kommenterar någons konst, bild, liv, erfarenhet och förslag vilket genast
gör det till en personlig åsikt och inte en generell sanning.
Även att följa de relativt enkla reglerna hos Ullman och att repetera instruktionerna i metoden före
varje del har för mig blivit som en inbjudan för när instruktionerna uttalas händer det saker i mig
och det kommer ett svar ungefär som efter att trycka på en knapp. Detta kan ta ett tag men att lita
på processen att jag inte behöver producera ett svar utan kan vänta in det är mycket intressant i
många sammanhang.
Slutligen är jag förvånad över att den s.k. orkestreringen gett mig ett redskap i att få en överblick
över en situation i det vanliga livet, i dagens läge använder jag denna erfarenhet till att sammanställa och hålla tal vid tillställningar vilket jag tycker är roligt.
Jag avslutar med en salut till Ullmans metod som gett så mycket mer i flera olika sammanhang.
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Novemberhälsning från den skånska drömverkstan i Lyby/Hörby
av Yvonne Kievad

Otaliga äventyr har vi varit med om tillsammans i drömmarnas värld. Det tog sin början för fyra år
sen genom en förfrågan från Höörs församlings diakoniverksamhet. Ann Malmquist och jag (då
under handledning inför diplomering), åkte dit och berättade om drömarbete på deras personalutbildningsdag. En fri teatergrupp gestaltade en av publikens drömmar på ett spännande sätt och eftersitsen,
som vi deltog i, blev en diskussion kring drömmens språk ur olika aspekter.
Efter denna dag var Intresset väckt och det startades i församlingens regi en drömgrupp med åtta
deltagare. Den var aktiv i två terminer. Därefter fortsatte vi att träffas i en av deltagarnas målarateljé
i Lyby utanför Hörby. Mycket skratt och humor har det blivit, även när det är djupaste allvar. Vi är
nu inne på den femte terminen där.
Några röster från sammankomster i gruppen:
- Vilken härlig kväll det blev. Det är att leva i nuet. /Pia
- Enkelt och tydligt sätt att arbeta med drömmar. Friheten i drömarbetet är betydelsefull för mig.
/Paola
- Jag har blivit medveten om min egen symbolvärld. /Christina
- Metoden är stark. Jag blir inspirerad av drömarbetet med andra. Jag har sökt in till en konstskola,
vilket är resultat från ett drömarbete. /Eva G
- Drömgruppen är en ständig källa till inspirerande, utvecklande och mångbottnade tankar i dagar
och veckor efteråt. /Eva H
- Jag har öppnat en dörr till ett nytt inre landskap så stort och spännande! Många underbara ahaupplevelser och framför allt tryggheten i en skicklig och lyhörd drömterapeut som hela tiden för
processen framåt i ett hav av ny tankeväckande input. /Boel
Eftersom flera av oss arbetar med människors helande på olika sätt, frågade jag en gång om någon
hade pratat om drömmar i arbetet.
- Inte medvetet, men säkert har det påverkat både arbetslivet och privatlivet, att jag med ett öppnare
sinne kunnat ta emot det som sägs. /Paola
- Jag får ibland tillfälle i mitt arbete som diakon att lyssna på drömmar. Jag har nytta av erfarenheter
från drömgruppsarbetet att förhålla mig till det jag hör. /Christina
I början var Annette mycket tveksam till vad vi höll på med, flummigt! Trots allt lockade något och
när hon slutade skrev hon följande:
- Jag tackar så mycket för denna lärdom jag fått och jag måste erkänna att jag var ganska skeptisk i
början, men att absolut har det varit en intressant resa. /Annette
Så klart händer det, att någon inte kan vara med i gruppen längre, inte hinner, inte vill eller helt
enkelt är trött på det. Då har vi valt att välkomna en ny deltagare på rekommendation. Alla har
varit överens om den nya deltagaren och det har fungerat mycket bra.
- För mig håller metodiken i drömgruppsarbetet oavsett om någon ny tillkommit vid något tillfälle.
Alla byts inte ut samtidigt. /Christina.
Önskar er alla en aktiv och spännande drömvinter och vår.
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Brev från själen till mig själv
av Jacqueline Malmström

Så länge jag kan minnas har jag tyckt drömmar varit spännande.
Jag kommer ihåg när min farmor och jag satt över en fika och pratade drömmar, hur spännande det
var att lyssna på henne.
Flera drömböcker har fyllts under årens lopp i försöket att tyda mina egna drömmar. Det har blivit
ett sätt för mig att förstå mig själv och mitt liv och att kunna växa som person. Drömmarna är som
brev från själen till mig själv.
När jag fick egna barn blev det naturligt att prata drömmar vid frukostbordet och speciellt min son
kommer fortfarande gärna och pratar drömmar med mig, riktigt roligt är det.
För några år sen kom jag i kontakt med drömgruppen, då i Höör. Jag blev eld och lågor, att få möjlighet att träffa andra människor som tyckte detta med drömarbete var lika spännande som jag! Som
ny deltagare blev jag varmt välkomnad i en gemenskap, där vi delar och lär oss förstå våra konstiga,
roliga och märkliga drömmar. En härlig drömkväll redan första gången.
Givetvis kommer en hel del privata saker upp till ytan men eftersom det är en trygg miljö och tilliten
till varandra är stor, känns det naturligt att våga berätta. Ledaren styr upp det hela med stor kunskap
och värme och alla gör sitt yttersta. Livserfarenhet vävs in i drömarbetet på ett helt fantastiskt sätt.
Jag går oftast hem med nya tankar och insikter om mig själv, även om det inte var min dröm vi
jobbade med denna kväll.
Att vi inte har varit samma gruppkonstellation hela tiden, är givetvis jag väldigt glad för, som kom
med efter ett tag. Jag tror vi är ett gäng, som är ovanligt flexibla och öppna och som ser det som en
tillgång att få in nytt blod i gruppen när någon slutar.
I drömgruppen bjuds det på många goda skratt men även sorglighet, precis som livet självt. Jag är
så otroligt glad att jag fick denna chans och metod för att lära mig förstå mina drömmar. Mina gamla
drömböcker står nu och samlar damm istället.
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När vi sammanför tanke och känsla kan vi tänka bättre *)
av Anders Omstedt

Dagens samhällen står inför stora utmaningar. Tänkbara framtidsscenarier kan vara allt från en
uthållig och fredlig grön värld till stark rivalitet och hög förbränning av fossila bränslen och jordens naturresurser. Vilken väg vi kommer att ta beror på hur det går med såväl utvecklingen av vår
livsstil som med försvaret av andliga värden, till exempel social rättvisa. En del faktorer är kända.
Andra – som politiska förändringar och människors beteenden – är svåra att förutse.
Om vi blir mer medvetna om våra känslor kan vi tänka klarare och väga in egna och andras behov
på ett mer rättvist och hållbart sätt. Men detta kräver att vi sammanför analytiskt och intuitivt tänkande. Analytiskt kritiskt tänkande är långsamt och kräver ofta lång utbildning. Det vi brukar kalla
intuition är en insikt, en aning om att veta något utan bevis eller förklaring, baserad på din egen
erfarenhet. Den kan också tränas, exempelvis genom drömarbete, konst och skönlitteratur. När vi
använder oss av bägge dessa mänskliga förmågor kan vi få bredare och djupare förståelse för det
mänskliga och naturen.
I Eurydikes visa kallar Stina Hammar de två tankekällorna ”den abstraherande” respektive ”den
sinnliga”. Den sinnliga tankekällan bygger på sinnesförnimmelser. Vi luktar och smakar på vår
situation eller känner fysiskt med kroppen hur det andliga klimatet verkar på oss. Kan vi andas eller
känner vi oss kvävda? På det sättet får även den sinnliga upplevelsen kommunikativt symbolvärde,
menar hon.
Den sinnliga tankekällan rymmer det konstnärliga och mytologiska. För att illustrera myternas,
drömmarnas och sagornas ”grammatik” analyserar Stina Hammar texter av Lars Ahlin, Fjodor
Dostojevskij och Maksim Gorkij. I botten för hennes tolkning ligger sagan om Orfeus och Eurydike.
Liksom Orfeus fått sin lyra av Apollon, ljusets gud, så utgår den abstraherande tankekällan från
huvudets och ordens ”solklara” logiska ordning. Liksom Orfeus inte förmådde befria sin älskade
Eurydike från Hades, når inte den abstraherande tankekällan hela djupet i vårt liv. Den sinnliga
tankekällan är Eurydikes, och enligt Lars Ahlin är det hennes visa (konsten, drömmen, leken) som
har möjlighet att befria Orfeus från Hades. Livet bearbetas och förändras genom att båda tankekällorna förenas.
Salman Rushdie berättade i tv-programmet Skavlan att den bärande tanken i hans nya roman ”Två
år, åtta månader och tjugoåtta nätter” (Tusen och en natt) är att den rationella sidan – vetenskapen
– och den irrationella – drömmarna och fantasin – tillsammans ger en enorm kraft. Men bryts de itu
sker monstruösa saker.
Att vårt tänkande har olika tankekällor kan illustreras om vi betraktar fotografiet nedan. Med hjälp
av den vetenskapliga tankekällan ser vi en mur, en äng, ett hav och en himmel. Går vi djupare kan
vi bestämma tiden för muren, årstiden från ljuset och växterna på ängen. Vårt vetenskapliga tänkande kan sedan ledas mer och mer mot detaljer om olika processer som bestämmer till exempel hur
de olika delarna påverkar varandra genom olika flöden av värme, vatten och material. Den vetenskapliga tankekällan är problemlösande och detaljstyrd, med möjlighet att lösa många frågeställningar.
Om vi istället studerar detta fotografi utifrån den sinnliga tankekällan blir vi känslomässigt berörda.
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Vi kan till exempel känna glädje och förundran inför bildens skönhet. Den sinnliga tankekällan öppnar våra känslor och kan ge oss inspiration som inte kan uttryckas i ord. Den är också mångtydig
och därför beroende av betraktaren själv. Tolkningen är fri. Om vi vidgar perspektivet till sagorna,
religionen och fantasy upptäcker vi en person som sitter fast i muren, och överaskas av insikten att
inspirationen – öppning och ljus – finns alldeles bakom.
I den sinnliga tankekällan finns ofta oväntade lösningar, som i sagan om Dummerjöns som mot alla
odds fick prinsessan. Ett annat exempel är sagan Kejsarens nya kläder där den uppblåsta kungen
genomskådas av barnet. Sagan lär oss att sanningen kan man hitta i det mest oväntade. Det olärda
barnet bär fram förnuftet, byggt på sinnenas vittnesbörd. På samma sätt kan drömmen, som i det
moderna samhället ses som oviktig, bära den djupaste sanningen om oss som människor.
Varje tankekälla kan låsa fast oss i ensidigheter, svart-vitt tänkande och destruktivitet. Därför är det
viktigt att lära sig koppla ihop tankekällorna och inse att vetenskapen behöver det sinnliga för att
förstå det mänskliga. Forskare strävar efter att utveckla mer och mer komplexa modeller för hur
mänskligheten påverkar naturen. Men idag finns inga självklara modeller som kan beskriva ekosystemen, människans roll och vad som kan hända i framtiden. Sammanförs de olika tankekällorna
finns dock hopp om framtiden, ett hopp som är utanför allt förnuft.
Att föra samman våra tankekällor är kanske vårt viktigaste uppdrag idag? I vetenskapsvärlden så
talas det om behovet av att sammanföra vetenskap och konst. Detta kommer kräva stora förändringar
i undervisningen på de svenska universiteten där ofta hård konkurrens råder och utbildningen sker
inom smala program. Att för alla studerande på universiteten införa en gemensam förberedande
tvärvetenskaplig termin med fokus på vetenskapligt och konstnärligt tänkande vore därför en viktig
försäkring för en säkrare framtid. Här kan Liberal Arts - en vanlig typ av universitetsutbildning
i USA, som bygger på idén att använda hela universitetet, att arbeta tvärvetenskapligt, bilda sig –
fungera som inspiration.
￼ *) Artikeln, något omarbetad, publicerades hösten 2017 i Vetenskapsrådets tidning Curie.
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