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Kalendarium
Drömgruppsforums årsmöte och vårdrömkurs
Tid: 14-15 mars, 2020
Plats: Växjö

Wettershus drömretreat
Tid: 7-10 maj, 2020
Plats: Wettershus retreatgård

Drömgruppsforums sommarkurs
Tid: 23-26 juni, 2020
Plats: Borgholm, Öland

Medlemsavgift och adressändringar
Medlemsavgiften är 250 kr/år och betalas snarast till pg 401 59 54-3.

Texta namn, adress och telefonnummer, gärna e-postadress också på talongen.
Vid frågor kontakta Julijana Nyhaga, kassör, julijana.nyhaga@aop.se

Vid internationella transaktioner

använd vårt IBAN-kontonummer SE26 9500 0099 6034 4015 9543 och ange vår banks namn i
BIC-format: NDEASESS. BIC-koden ersätter clearingnummer och banknamn.

Meddela adressändringar/nya telefonnummer
till Julijana Nyhaga, julijana.nyhaga@aop.se eller
Anders Omstedt, anders.omstedt@marine.gu.se
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Ett nytt år och nytt årtionde
Ordförande har ordet
ment som kan stärka oss i arbetet för en positiv
framtid.

Visst är det svårt att förstå att 2010-talet har
gått mot sitt slut och att vi är inne på ett nytt
årtionde? Dessutom är det bara 10 år kvar
till 2030 – det år som så mycket i världen skall
uppnås av fattigdomsbekämpning, miljö och
klimatförbättringar. Kanske den viktigaste
visionen för denna utveckling är Agenda 2030,
dvs FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.
Där ingår en rad åtgärder som tillsammans kan
skapa en bättre värld. Alla dessa mål hänger
ihop och skall inte ses som isolerade.

Under året har drömmar diskuterats både
i Vetandets värld, i tidningar och visats på
konstmuseer. Inom Drömgruppsforum har vi
varit aktiva bland annat genom drömkurser
i Stockholm i mars 2019, Borgholm i juni
2019, Göteborg i oktober 2019 och nu planeras
Växjöhelgen i mars 2020. I Göteborg talade
Adrian Parker om klardrömmar och vad som
händer inom drömforskning (se en sammanfattning i detta nummer av Drömdialog).

I en värld med stora utmaningar skall vi navigera vårt drömgruppsarbete och frågan är om
vi kan bidra till en bättre värld? Jag tänker att
vi kanske behöver en vision för just detta och
här föreslår jag att vi kan inspireras av naturen
själv. Honungsbina gör en fantastisk tjänst för
naturen och mänskligheten genom att pollinera
blommorna, suga nektar och förädla detta till
honung som sedan kan delas med andra.
Alkemisterna försökte tillverka guld men
misslyckades dock, men deras strävan har
liknats vid arbetet med drömmar där människans
inre guld kan komma i dagen. Är det inte så att
vi i vårt drömgruppsarbete får drömmaren att
upptäcka guldkorn? Likt honungsbina kan vi
kanske bidra till en mänskligare värld genom
vårt drömgruppsarbete (pollinera), bedriva
drömgruppsarbete i många grupper (suga
nektar), bearbeta detta (honung) och dela
med oss av denna kunskap. Egentligen borde
honungsbiet kunna vara vår logo och inspirationskälla. Själv tror jag en nyckel till detta
är just att dela med sig till andra. Medkänsla
och att kunna lyssna på andra och oss själva
är motgift mot destruktiva krafter. Ullmans
drömgruppsmetod tränar många sådana mo-

Vår hemsida samlar nu mycket av vår kunskap
tack vare Markku Siivola i Finland och arkivering av olika dokument pågår. På vår hemsida
och vår Facebook-sida finns mycket intressant
att upptäcka. Jag vill också uppmana alla
intresserade att publicera drömtankar på vår
Facebook-sida där också våra drömkurser
annonseras. Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta möten där några av dessa skett
genom telefonkonferenser. Kärnan i vårt arbete
sker dock i alla våra drömgrupper som pågår
i landet och leds av engagerade ledare. Drömgrupper är efterfrågade och nya drömgruppsledare behövs i detta arbete. Utbildningsutskottet
har under året förtydligat hur man utbildar sig
till drömgruppsledare och detta hittar man på
vår hemsida.
Till sist vill jag önska alla medlemmar allt
gott för 2020!
Norrköping i december 2019

Anders Omstedt
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Drömgruppen
Agneta Willans

anmält sig, som kände varandra sedan tidigare. Jag är osäker på detta. Men de flesta hade
aldrig tidigare mötts.
När seminariet var till ända, frågade några
av deltagarna om jag kunde tänka mig att
starta en drömgrupp tillsammans med dem.
Visst kunde jag det. Det var ju det som var min
önskan, att väcka intresse för drömmar hos alla
dem som inte tidigare kände till eller hade
arbetat enligt Montes metod. Vi bestämde att
vi skulle träffas kontinuerligt i en gemensamhetslokal som en av deltagarna hade tillgång
till. En kvinna från en av mina tidigare drömgrupper anslöt sig också. Min upplevelse var
att gruppens deltagare, redan från start var entusiastiska, respektfulla mot varandra och snabbt
lärde sig förstå att det var drömmaren, som
styrde vilken information hon (gruppen bestod
enbart av kvinnor) ville delge deltagarna.
Vi höll gruppen levande år efter år. Ibland
gjorde någon ny medlem entré, det hände
också att någon slutade. Men kärnan i
gruppen, som bestod av fem, sex personer,
förblev densamma. Vid något tillfälle, när
Monte var i Sverige, bjöd vi in honom till vår
grupp så att vi fick ta del av hans mångåriga
erfarenhet av drömmar.
I början av sekelskiftet, 2000, flyttade jag
från Stockholm. Gruppen och jag hade då träffats under många år. De hade lärt sig de olika
stegen i drömgruppsprocessen och kände sig
hemma med metoden. De bestämde sig för att
fortsätta gruppen utan mig.
Jag hade sporadisk kontakt med deltagarna
under min bortavistelse från Stockholm men
flyttade så småningom tillbaka igen. Trots
detta var det först för några år sedan som
jag en kväll hälsade på i gruppen under en

Det var någon gång i början av 1980-talet som
jag första gången kom i kontakt med drömgruppsarbete enligt Montague Ullmans metod.
Vi var en liten grupp studiekamrater under utbildningen på psykologlinjen, som träffades då
och då och delgav varandra våra drömmar. Det
var då jag för första gången fick uppleva den
där hisnande känslan, av att vi människor ”alla
simmar i samma sociala hav”, en bild som
Monte ofta använde sig av för att peka på att
alla vi människor tampas med i stort sett samma inre konflikter och känner därför igen våra
medmänniskors problematik hos oss själva.
Jag träffade Monte första gången i april
1988 på Stiftsgården i Rättvik. Han hade ett av
sina många seminarier där under ett veckoslut.
Att möta Monte var en mycket speciell och
minnesrik upplevelse. Det vet alla som haft
möjlighet att träffa honom. Jag blev omedelbart fångad av hans stillsamma karisma, hans
drömgruppsmetod, hans pedagogiska sätt att
berätta om den, men mest av allt av hans fantastiska förmåga att tolka drömmars symboler
och binda samman drömmen med det drömmaren upplevt i sitt vakna liv.
Efter denna mycket inspirerande upplevelse,
som mötet med Monte var och den metod han
utvecklat för analys av drömmar, åkte jag några
gånger, för att lära mig mer, till New York och
deltog i de seminarier som Monte höll i sitt hem.
Det föll sig så efter ett tag, att jag fick möjlighet att hålla seminarier i Folkuniversitetets
regi om drömmar och om Montes metod. Detta
var i början av 90-talet. En av de grupper jag
då mötte skulle visa sig vara mycket intresserad av drömmar. Om jag minns rätt, var det
1993 jag träffade gruppen för första gången.
Kanske var det några enstaka av de som
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drömsession. Samma kärntrupp fanns kvar.
Detta möte ledde till min återförening med den
grupp jag skiljts från så många år tidigare. Min
roll var inte längre den som ledare utan som
en av deltagarna i den kamratgrupp som sedan
ett tiotal år, utan mitt benägna bistånd, hade
fortsatt drömma tillsammans.
Mycket vatten har flutit under broarna under de
tjugofem år som passerat sedan vi först möttes
1993. Tidsperioden omfattar i stort sett ett halvt
vuxet liv, som kärnan i gruppen delat tillsammans. Drömmar som handlat om framgångar
och motgångar, skilsmässor och återföreningar,
sjukdomar, död, barnbarn som kommit till

världen, tankar inför avslutat arbetsliv, kvinnors situation i vårt samhälle. Ja, i stort sett allt
som händer oss människor under vår levnad.
Så mycket frustration och sorg men också
mycket tröst och glädje som de (och nu också
jag) delat med varandra. Klimatet i gruppen är
fyllt av någonting jag egentligen aldrig tidigare
upplevt i en och samma grupp – ödmjukhet,
omtanke, värme, tolerans och en ömsesidig
förståelse för den andre.
Drygt tjugofem år i samma drömgrupp – det
måste inte bara vara ovanligt utan till och med
unikt.

foto Hillevi Nagel
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Metaforer i drömmar
Agneta Willans

drömmaren att vidga sina tankebanor och förhoppningsvis se något som han eller hon inte
tidigare tänkt på.
I de drömgrupper jag lett under årens lopp,
har jag lagt märke till att symboler och metaforer som en drömmare använder sig av, ofta
är en individuell uppsättning bilder, som finns
och återkommer som en personlig repertoar.
Det händer naturligtvis även att någon annan
i gruppen använder en mycket likartad symbol
eller metafor, men att betydelsen för den drömmaren då har en helt annan innebörd. Men det
är även så att vi ofta märker att ”vi alla simmar
i samma sociala hav”, som Montague Ullman
uttryckte det. Vi känner igen varandras konfliktområden och likaså andras symbolik och
bildliga uttryck för att de stämmer bra överens
med vårt eget sätt att tänka.
Men är det inte så att just metaforerna som
”dyker upp” eller rättare sagt som vi skapar
i våra drömmar, är de som är essensen i hela
drömmen. Utan metaforer, och sökandet efter
vad de betyder i sammanhanget, skulle inte
drömmen kunna lyfta fram några dolda budskap sådana som vi inte förstår när vi är vakna.

Ända sedan jag började intressera mig för
drömmar – det är snart fyrtio år sedan – har jag
fascinerats av den förmåga vi alla har att i våra
drömmar skapa scener och berättelser som vi
förmodligen aldrig skulle kunna åstadkomma
under vårt vakna liv. Berättelserna som vi
målar i våra drömmar formar vi utan eftertanke
och utan önskan att vilja retuschera innehållet.
Innehållet spelas upp som en redan färdiginspelad film framför våra ögon, ofta långt ifrån
verklighetsanpassad, men för det mesta med
ett sammanhang och en röd tråd. Drömmen
väcker dels starka känslor som sorg, glädje,
längtan, njutning men också skräck, ilska eller
besvikelse, men också sådana känslor som
vi i vaket tillstånd inte ens visste att vi hade
tillgång till.
Jag har drömt många glädjefyllda drömmar
där jag till exempel fått möta dem som betytt
mycket för mig, men som dött och lämnat mig.
Drömmar som varit så verkliga att jag tänkt:
”det var väl det jag visste, du är inte död!” Det
är då jag snabbt blundar igen, när jag vaknar
till, i hopp om att få stanna kvar i drömmen.
Likaså inträffar naturligtvis motsatsen – mardrömmen – där skräcken håller mig i ett stadigt
grepp. Det jag är rädd för blir mer och mer
oundvikligt och samtidigt trovärdigt, tills jag
vaknar lättad över att ”allt bara var en dröm”.
De känslor som uppstår hos drömmaren när
han eller hon iscensätter sina olika dramer
nattetid, är bara drömmaren själv medveten
om. Ingen i drömgruppen kan gissa sig till
dessa. Men en dröm är också fylld av symboler
och andra bildliga uttryck, metaforer, som kan
vara svåra för drömmaren både att upptäcka
och att förstå varför just de finns med i drömmen. Där kan drömgruppen vara till stor hjälp
när de ger sina reaktioner på drömmen. Hjälpa

När det gäller mina individuella, återkommande
symboler, drömmer jag nästan varje gång jag
ska börja på något nytt, att jag plötsligt ska
ta hand om ett litet spädbarn, som jag inte
vet vem det tillhör eller varför det hamnat i
min vård. Det kan handla om ett nytt projekt
av något slag, ett nytt arbete, en ovanlig resa,
att jag ska flytta till ny lägenhet eller anta
en okänd utmaning av något annat slag. Min
uppgift i drömmen är att vårda det lilla barnet
och att se till att det har det bra. I drömmen
förstår jag att barnet kommer att kräva all min
uppmärksamhet och att det inte kommer att
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finnas något annat i mitt liv just då som kan
vara viktigare eller som kan konkurrera med
denna uppgift. Det tog många år av drömmar
innan jag plötsligt såg och kände igen att spädbarnssymbolen alltid återkom när nya projekt
passerade min väg.
Min starkaste upplevelse vad beträffar tolkning av symbolik i mina drömmar, var vid mitt
första möte med Monte på ett drömseminarium
på Stiftsgården i Rättvik. När jag vaknade upp
andra morgonen vi var där, minns jag klart och
tydligt en dröm som jag haft under natten. En
dröm som jag senare fick presentera i gruppen.
Drömmen handlade om att jag stod vid en
spelautomat, en Enarmad Bandit (har varken
förr eller senare drömt om Enarmade Banditer)
och drog i den spak som skulle visa om det
blev vinst eller ej. Pengar rasade ur automaten,
som vid jackpot, och pengafloden tycktes
aldrig upphöra. Så småningom blev mynten till
sedlar som jag drog ut ur maskinen med handkraft och efter ytterligare en stund förvandlades
sedlarna till vackra, värdefulla frimärken. Ju
längre detta ”mirakel” höll på, ju oroligare
blev jag. Kunde detta verkligen vara rätt? Eller
borde jag anmäla till polisen att maskinen gått
sönder? Så gick mina tankar.

När alla steg i drömgruppsprocessen var
genomgångna och jag under dialogen hade
berättat om tankar jag haft innan jag drömde
drömmen (seminariet hade då redan pågått
en och en halv dag) var det dags för orkestreringen. Monte gav sin projektion. Och den har
stannat kvar inom mig alla dessa år.
När dagen för kursen var inne hade jag känt
mig tveksam till vad som väntade mig. Skulle
det visa sig vara en bra eller en mindre bra
kurs? Skulle den ”ge vinst” eller ej? Därav den
Enarmade Banditen. Kanske kallade Monte
den för en ”drömmaskin”. Jag är inte helt säker
om just det är en efterkonstruktion. Ur drömmaskinen forsade rikedomen ut med sådan
kraft att det skrämde mig. Var det verkligen
möjligt att det med andras hjälp gick att förstå
saker om sig själv som inte var uppenbara?
Mynten omvandlades till sedlar och därefter
till frimärken - vackra, värdefulla, beständiga
konstverk, som även de tycktes finnas i oändlig mängd.
Rakt in i mitt hjärta landade hans projektion,
inte som ett knytnävsslag, utan snarare som
en ömsint förklaring till, att det som tycktes
omöjligt i vaket tillstånd – för bra för att vara
sant - egentligen var något som var fullt möjligt.
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Munkstolsdrömmen
Gunnar Sundström

Jag vill berätta om en dröm jag hade i våras.
Drömmen innehåller en bild som påverkade
mig starkt och som kom att fungera klargörande
och i viss mån förlösande i den situation jag då
befann mig i.
Några månader tidigare hade jag tackat ja till
att hålla ett seminarium på årsmötet i en förening. Jag skulle berätta om hur man kan arbeta
med drömmar i olika sammanhang, i terapi,
drömgrupper, etc.
Vintermånaderna gick, våren närmade sig,
och jag insåg att snart var det dags att förbereda sig. Min stress började göra sig påmind.
Jag gick igenom gamla anteckningar, läste
i böcker, funderade, allt mer bekymrad, på
hur jag skulle lägga upp föredraget. Jag skrev
ner utkast för hand. Det kändes anspråksfullt,
mycket stod på spel för mig.
Så, någon vecka före årsmötet, hade jag följande dröm:
Thomas B sitter vid köksbordet hemma hos
mig och skriver på ett papper, ett arbete. Jag
erbjuder mig att fotografera pappret med min
telefon, maila det till mig och skriva ut det till
honom på min arbetsplats. Thomas tackar nej,
säger att han inte vill ha saker digitalt, han
arbetar inte med dator. Han är nöjd med att ha
skrivit ner sitt arbete för hand. Thomas reser
sig upp, sträcker på sig, klagar lite över att han
blivit stel i kroppen när han suttit och skrivit.
– Ja, det är en obekväm stol, säger jag och
pekar på munkstolen som Thomas suttit i.
När jag vaknat och tänkte igenom drömmen
och såg bilden av munkstolen slog det mig så
starkt av häpnad:
Det var ju en sådan stol som jag hade i mitt
pojkrum!
Sedan rullade minnena över mig i snabb följd
– jag mindes mitt rum, skrivbordet, stolen,

sängen. Dessa bilder väckte ytterligare ett
minne, ett mycket jobbigt minne från tiden i
realskolan. På den tiden skrev man uppsatser
i ämnet svenska – man satt i skolans aula för
att skriva om något man valt ut från en lista på
förslag av rubriker. Det var en syssla som för
det mesta plågade mig – jag hade oftast mycket
svårt att välja uppsatsämne. Mina klasskamrater brukade lämna in sina färdigskrivna
uppsatser långt innan jag kunnat börja skriva.
Kulmen på denna plåga var ett tillfälle då jag
till slut valt att skriva en uppsats i ämnet ¨Mitt
rum¨. Jag bara kunde inte skriva, allt blev bara
platt, endast ord som radade upp något endimensionellt. I förtvivlan skrynklade jag ihop
kladdpappret. Tillslut rätade jag ut den torftiga
papperslappen och lämnade in den i sista sekunden. Det hela slutade med att min modersmålslärarinna blev mycket upprörd över att ha
fått ett skrynkligt kladdpapper som uppsats,
och jag skämdes oerhört.
Sedan, antar jag, förföll situationen i glömska,
jag tog mig igenom realskolan, gymnasiet, och
började så småningom på universitetet, och
kom sedermera att utbilda mig till psykolog
och psykoterapeut. Och, under alla dessa år, så
brukade jag fyllas av skrivkramp och ångest så
fort det blev fråga om att skriva något större,
uppsatser, etc. Med mycket stora besvär fick
jag kämpa för att ta mig igenom dessa blockeringar.
Alla dessa minnen sköljde alltså över mig på
några sekunder när jag tänkte på munkstolen
i drömmen som jag precis haft, och jag insåg
efter ett tag hur väl denna dröm belyste
det predikament jag befann mig i, inför det
kommande seminariet. Tanken om munkstolen (en munkstol är verkligen obekväm att
sitta i!) ledde vidare – jag hade en gång fått
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lugnare. Jag gick till årsmötet, kände mig
tämligen fri, och det hela blev lyckat!
Jag ville berätta detta för att beskriva hur
förbluffande förtätad en drömbild kan vara,
hur en till synes, om än inte alldaglig, så i alla
fall en ’vanlig stol’, kan bära på levande trådar
till en lång livshistoria. Jag kan se denna
¨dröm-munkstol¨ som gjorde ¨dröm-Thomas¨
stel i ryggen som en metafor för stelhet i en
relation, och min egen (nästan!) förstelnade
skaparkraft.
Denna dröm (som innehöll en bild av en stol
som jag kanske inte tänkt på sedan jag flyttade
hemifrån), kan jag nu se som en klok hälsning
från mitt inre rum till den jag är i dag.

stolen av min far, och jag kunde nu också
spekulera i om den ryggstelhet som Thomas i
drömmen klagade över även var en metafor
för min (känslomässigt stela och blockerade)
relation till min far. Och så vidare. En annan
intressant aspekt i drömmen rörde Thomas
närvaro. Thomas är konstnär och god vän till
mig. Jag kan se det som att Thomas i drömmen
möjligen representerar en sida av mig själv – i
drömmen försöker jag hjälpa mig själv med
min kreativitet – Thomas/jag vågade lita på
den egna pennan.
Att tänka på drömmen på detta sätt och ställa
den i relation till mitt förestående seminarium
var tillfredställande och gjorde mig avsevärt
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Hur vi kan träna drömförståelse
Anders Omstedt

Och jag sprang in och letade
i alla dunkla vrår
och ropade, men ingenstans
fanns Beatrice Aurore.

Ibland händer det att drömgruppsdeltagarna
inte har någon dröm. Då är det bra att ha något
i bakfickan. Jag har då använt mig av visan
Beatrice Aurore av Harriet Löwenhjelm, som
levde 1887-1918, för att illustrera delar av
Ullmans drömgruppsmetod. Visan kan delas
in i tre delar. Den första delen kan beskriva de
dagsrester som finns med när vi går in i det
som vi behandlar som drömmen. Den andra
delen i visan är själva drömmen (kursiv text)
och den tredje delen är känslorna vid själva
uppvaknandet. Här kommer visan som vi nu
gör om till en dröm:

Jag vaknade vid att jag grät
och kände hjärtats sting.
Och i min drömbok sökte jag,
men där stod ingenting
I drömgruppsarbetet är det viktigt att veta vad
som händer innan drömmen börjar. Dagsresterna förs in i drömmen på olika sätt men några
händelser kan speciellt trigga drömmen. Här
är det drömboken i folioformat som triggar
drömmen. Drömmen är full av metaforer, dvs.
bilder som överför känslor hos drömmaren.
Att förstå eller ana metaforernas information
är grunden för drömförståelse och genom
Ullmans metod undersöks dessa noggrant. Hur
vi gör det kommer vi till nedan. I sista delen
är det viktigt att vara uppmärksam på känslan
som drömmaren har när han/hon vaknar. I denna
visa finns känslor av sorg och övergivenhet.
Dagsresterna och känslorna vid uppvaknandet
har vi med oss när vi närmar oss drömmen.
För att förstå drömmens språk så börjar vi att
göra drömmen till vår egen och ställer oss först
frågan: Om det är min dröm vad väcker den
för känslor? Att göra en dröm, en visa eller ett
konstnärligt objekt till sitt eget och undersöka
vad det väcker för känslor är en viktig metod
för att undersöka den konstnärliga tankekällan.
Här gav oss Ullman viktiga nycklar för arbetet
med drömmar men även inför konst. Tolkningen
är fri och öppen för var och en och inget är
rätt eller fel utan det är främst drömmaren
själv som kan förstå sin dröm. Att sätta ord för
känslor är här ett viktigt steg i ökad förståelse,

I Gamla Stan, vid Kornhamnstorg,
i Hallbecks antikvariat
en gammal drömbok köpte jag
i folioformat.
Sen drömde jag förliden natt
om Beatrice Aurore.
Det är en gammal käresta,
väl död sen många år.
Hon stod mig när, hon tog min hand
och manade mig: kom!
Med ens förstod jag att hon var
den enda jag tyckt om.
Vi gingo i en lindallé
på gula, våta blad.
Och tårar sköljde på min kind,
men jag var ändå glad.
Vi gingo länge hand i hand
och talade som barn,
så stodo vi med ens framför
en gammal väderkvarn.
Jag sade: Beatrice Aurore,
säg, vill du bliva min?
"Ta fatt mig då!" hon ropade
och slank i dörren in.
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bland annat för att drömmens logik bygger på
metaforer som just överför känslor. Om denna
visa vore min ”dröm” väcks många olika
känslor, som glädjen att få kontakt med Beatrice
Aurore och sedan känslor av: kärlek, närhet,
lekfullhet, lust, förvåning, besvikelse, sorg och
förvirring.

bilder överför till ”drömmaren”. Jag tänker att
om detta var min dröm handlar den mycket om
min nyfikenhet och livslust representerad av
Beatrice Aurore, en följeslagare för mig i mitt
liv och som lyckosamt hjälpt mig i mitt arbete
som varit inriktat på att förstå och beskriva
de kalla havens oceanografi. Väderkvarnen
står för yrkeslivet med dess alla malande krav
och drömmen visar mig hur jag har förlorat
något i denna kvarn. Så om det var min dröm
skulle jag döpa om den till ”Yrkeslivets glädje
och sorg” och inse att jag som pensionär inte
längre behöver kämpa som Don Quijote, utan
istället kan leta efter en ung och vital del i mig
som jag nästan förlorat. Gråten vid uppvaknandet påminner mig om att jag inte kan förlita
mig på tidigare erfarenhet utan måste söka
min livsväg på nytt. Nu kanske någon tänker:
” Men detta är inte min dröm”. Men författare
och konstnärer arbetar också med metaforer,
så med Ullmans metod kan vi också öka vår
förståelse för litteratur, konst och musik. För
mig gick visan djupare när jag bearbetade den
inspirerad av Ullmans metod och visan är naturligtvis fri för alla att göra till sin egen. Detta
visar mig att drömmar liksom litteratur och
konst kan fördjupa oss alla på ett helt annat
sätt än bara fakta. Kanske kan därför vår kreativa sida, tillsammans med nya fakta om vår
utsatthet, göra oss mer mänskliga i framtiden?

foto Hillevi Nagel

För att fördjupa drömförståelsen ställer vi oss
därefter följande frågor: Om det var min dröm,
vilka associationer och tankar väcker drömmen?
Vilka symboler och metaforer finns i drömmen? Om det var min dröm tänker jag på
Dante i den Gudomliga komedin som kunde
ta sig upp ur helvetet och skärselden pga sin
medföljare Beatrice. Beatrice betyder på latin
lyckosam och Aurora morgonrodnad, men i
min dröm associerar jag till norrsken (aurora
borealis som är latin för norrsken). Väderkvarnen associerar jag med Don Quijote, riddaren
som slogs mot väderkvarnar. Metaforerna att
gå tillsammans med sin gamla käresta eller
springa in i en väderkvarn och leta i dunkla
vrår utan att finna det jag letar efter ger mig
associationer till mitt eget liv idag. I visan finns
många metaforer för Beatrice Aurore som är
en gammal käresta, men död sen många år. En
annan metafor är väderkvarnen där Beatrice
försvinner. Här handlar det inte om Beatrice
eller en väderkvarn utan vad för känslor dessa
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Cirkeldröm 2019-04-09 med reflektion

Mariann Hagbarth

Små barn rör sig i en cirkelformation, de
tumlar runt om varandra utan någon synbar
ordning; de tycks ha roligt tillsammans utan att
egentligen ”mötas”.
Jag står utanför cirkeln i nuvarande ålder och
tittar på.

behöver) kan människor följa en enda ledare
på det här viset.” Alla går åt samma håll,
hopträngda tillsammans utan mycket av egen
plats.
Kineser rör sig i en trädgård. Denna gång är
jag inuti cirkeln och rör mig bland de andra
som är från 50 år och uppåt. En stor svart
ljusstake står där, gjord av järn och i form av
en port. Vid varje sida av öppningen brinner ett
ljus. Det är möjligt att stå i mitten.
På vänstra sidan finns mitt namn Mariann
skrivet, på högra sidan står Xi (namnet på
Kinas nuvarande president). En man omkring
60 år gammal går till porten och ställer sig där.
Han är klädd i en grön-svart mönstrad skjorta
och svarta byxor. Han ser glad ut. Sen ändras
namnet till höger till hans eget Yu och Xi tas
bort. En vän till Yu tar ett foto av honom stående där.
En röst utifrån säger:- ”Det är i relationer mellan individer som det är möjligt att finna sin
egen identitet”. Därpå lämnar Yu ljus-porten
och förenar sig med gruppen av människor i
trädgården. Under denna sekvens har jag ingen
direkt kontakt med någon av de andra, jag bara
rör mig runt på platsen. Jag tror alla de andra
är kineser, men ingen reagerar på det, inte
heller jag.

Äldre barn, från 7 års ålder och uppåt till 12
eller lite mer; här syns att de söker varandra
inuti cirkeln vilken fortfarande består av barn i
rörelse om varandra.
Här möts barnen ibland i samtal och delade
aktiviteter.
En röst utanför cirkeln säger:- ”I denna ålder
har människor lärt sig om tid och plats och kan
bestämma möten med varandra.”
Vuxna människor mellan 20 och 30 år i samma cirkelform, de rör sig runt i sökande och
möten, något med vuxenblivande och familjebildning.
I alla dessa sekvenser står jag en bit ifrån och
betraktar skeendet; barnen och de vuxna syns
mest som mörka figurer, som skuggor på en
scen, inga individuella personer. Det är rörelserna i den stora cirkeln som är viktiga; cirkeln
har ingen specifik gräns utåt, det är människorna själva som utgör gränsen.

Reflektion

En stor folkmassa rör sig åt höger, unga
människor, ser ut som kineser, ca 20-30-åringar,
kan finnas några äldre också, alla i samma
svarta kläder/uniformsliknande. De ser glada
och bestämda ut, viftar med röda fanor och
ropar slagord.
Någon utifrån säger:- ” När man hoppas på
materiella vinster (som man kanske också

Under våren 2019 hade jag flera kortare drömmar om cirkelformen, hur den kan användas,
att den kan mätas på olika sätt bl.a. En cirkel
kan ha olika dimensioner och mening inåt och
utåt, den kan vara platt eller ingå i en rund
form mm. Sen kom den längre cirkeldrömmen
som jag återgett ovan.
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Under några seminarier om terapiformen symboldrama hade jag under början av 2019 använt just cirkelformen. Deltagarna fick under
tystnad måla cirklar som en pågående rörelse i
valfria färger. Detta har säkert påverkat uppkomsten av mina drömmar.
Denna övning är också en av de grundläggande i
zen-meditation. Här är inte cirkeln sluten utan
fortsätter i en oändlig rörelse.
Formen finns och har funnits i alla kulturer och
religioner under historiens gång.
Jag använder den ofta i undervisning som
symbol för den process av utveckling som vi
människor är inne i från det vi föds till vår död,
och kanske vidare…

grunderna för liv som mat och husrum. Som
motvikt till detta kommer erkännandet av oss
själva och andra som unika individer med egna
namn. Då vågar vi stå i en upplyst port i färgglada kläder. I drömmen har också bakgrunden
här fått liv i form av en levande trädgård.
Att finna sin identitet i relationer mellan individer är vad mitt yrkesliv handlat om. Jag har
träffat många som aldrig riktigt känt sig ”kallade
vid namn” men som blivit ”upprättade” vid
mötet i en terapi.
När jag nu som 72-åring befinner mig i senare
delen av mitt liv har jag ibland också funderat
över hur mitt liv skulle ha gestaltat sig om jag
faktiskt hade varit kines. Visserligen föddes
jag i Kina men som barn till svenska föräldrar
kunde jag lämna landet strax före den revolution som just idag firas. De vänner jag på
senare tid mött där har haft det svårt på ett sätt
jag bara kan ana. Det är lätt att från en säker
plats kritisera de som följer med strömmen,
men när alternativet är lidande och död blir det
annorlunda.
Dessa aspekter finns också med i mina cirkeldrömmar, hur olika och orättvist våra öden formas
både här hemma hos oss och ute i resten av
världen.
Kvar finns det som ger oss alla hopp, nämligen
att vi kan mötas och bekräfta varandra i våra
unika personligheter och talanger. Alla behövs
vi för att cirkelformen ska bli komplett och
kunna vara i ständig rörelse.

I början av januari hade jag en workshop på
en internationell konferens som handlade om
vuxenblivande. Där använde jag också Tomas
Tranströmers dikt om alla våra åldrar som vi
bär inom oss likt ett träd. Jag hade då fotat en
stubbe som såg ut som en cirkel.
Det är alltså en längre bakgrund till drömmen,
inte några specifika dagsrester.
Det är ju ganska uppenbart för alla som läser
den att den berör vårt människoblivande från
tidig ålder och framåt. Ett genomgående tema
är hur vi relaterar till andra människor, vårt
sökande efter kontakt på olika sätt.
Där finns också risken av att dras med i massrörelser, särskilt när vi saknar de mest basala
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Mardrömmar på hjul och Ninjor med svärd
Christina Claesson

Jag älskar mardrömsberättelser. Både egna och
andras. Lika hemskt som det är att genomleva
en mardröm medan den pågår, lika fascinerande är det att få den lyft till ytan som berättelse.
Hela mitt liv har jag kunnat minnas flera drömmar
varje natt. Jag har ofta tröttat ut omgivningen
med det. Jag håller med om att ”vanliga”
drömmar kan vara svåra att hänga med i, med
innebörder som ofta undflyr en utomstående.
Mardrömmar däremot har en tydligare dramaturgi med händelseförlopp, protagonist och
antagonist som i de flesta dramer, och brukar
rulla stadigt fram mot ett tydligt slut. Eftersom
det ofta består i att drömmaren vaknar med
bultande hjärta, blir mardrömmarna lättare att
minnas och alltså tydligare återberättade.

cast, Mardrömspodden. Under ett par höstmånader spelade jag in ett 60-tal mardrömmar
återberättade av både vuxna och barn. De har
hittills resulterat i åtta podavsnitt som ligger
publicerade på Mardrömspodden www.mardromspodden.se (finns där poddar finns) och
jag har material för ytterligare ett par avsnitt i
väntan på redigering.
Under den intensiva mardrömshösten var
det två saker jag främst slogs av. Först, hur
påtaglig filmmedias närvaro är i ungdomars
drömmar, mer än i de vuxnas. Aldrig tidigare
i historien har våra sinnen varit utsatta för så
mycket regisserat fantasimaterial. Det göder de
ungas sinnen. Det var ganska lätt att identifiera
upphoven: bestialiska clowner, spöklika dockor
och krigiska ninjor. Huruvida detta är något att
bekymra sig över är svårt att säga. Filmernas
bildspråk stimulerar mardrömslivet – kan det
vara fördel att förses med ett sådant rikt urval
av metaforer för att uttrycka det skrämmande?
Eller är det en onödig, kanske skadlig belastning på unga oskyldiga sinnen?
Svårt att säga. Barn har nog i alla tider tagit
vad som finns till hands för att skapa berättelser
av sina inre farhågor, och säkert alltid vaknat
upp och sökt tröst i föräldrarnas säng.
Det andra som slog mig var med vilken lätthet
de berättade de mest fasansfulla saker. Jagade och
halshuggna, vittnen till syskons och föräldrars
död, avslutar de ofta berättelsen med ett litet
skratt och en axelryckning: -Jaha. Det var min
berättelse!
Av alla som besökte husbilen var det nog bara
två stycken som darrade på rösten. Resten
berättade tydligt och klart och utan förbehåll
om sina drömmar, med en framställningskonst

Jag har en husbil, Hjulstudion, inredd som
inspelningsstudio, främst för ljudböcker var
det tänkt. Men förra hösten 2018, fick jag idén
att samla in mardrömsberättelser för en pod-
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som jag sällan upplevt hos deltagare i någon
av alla de berättarkurser jag hållit. Man kan ju
inte hållas ansvarig för vad man drömmer –
hur groteskt det än är!

Till varje avsnitt har jag haft en samtalsgäst
som tillsammans med mig kommenterar de
insamlade drömmarna. I avsnitt 2: Ensam och
utsatt var Anders Omstedt min samtalspartner på en rasslig distansuppkoppling från en
fotbollsplan, där husbilen stod, med störtregn
trummande mot taket. Lyssna här:
https://mardromspodden.podbean.com/e/2ungdomarsmardrommar-ensam-och-utsatt/
Samtalet blev intressant, teknikstrul till trots.
Det var 12-åringar från årskurs 6 på Edenskolan i Höör som öppenhjärtigt berättade om sina
inre maror.

Inspelningarna gick till så att jag i samtliga fall
hade en ”värd” eller arrangör som presenterade
mig och gick i god för att det var ofarligt att
hoppa in i en främmande husbil. Undantaget
var första tillfället, då jag stod parkerad vid
trottoaren på gallerinatten i Malmö. Hjulstudion
var pyntad med lyktgirlanger och hade upplysta annonstavlor i fönstren. Men hur skulle
jag få folk att våga stiga in och berätta? Jag
hade ingen aning. Jag tog på mig en broderad
kavaj och en hög svart cylinderhatt, det angav
teater och upptåg. Jag hängde på fotsteget till
Hjulstudion och försökte slå mig i slang med
dem som trängdes på trottoaren. I stil med typ
kvarterets bordellmamma. Folk var nyfikna
så klart: ”Mardrömspodden” läste de på bilen,
och skrattade. Jag frågade om de brukade
drömma mardrömmar. Genast stannade de till.
Alla är intresserade av sina drömmar. Många
ville bara se husbilen på insidan, men när jag
väl hade fått in dem, så satte de igång.
Jag hade aldrig mer än fem besökare samtidigt.
Det finns inte plats för fler i den 560 cm långa
Hjulstudion. Några följde med endast som
sällskap åt den som skulle berätta, men när de
väl lyssnat så började även de berätta. Så som
det ofta är med allt berättande.

”Jag var hos mina morföräldrar, dom bor ute
på landet, dom har en stor gård. Och så var
jag jagad av några mörka figurer... Jag trodde
att det var ninjor typ, såna farliga med svärd.
Allt kändes helt tomt, det var ingen som kunde
hjälpa mig. Och sen var jag ute på en stor
gräsmatta och så blev jag helt plötsligt jättemodig och skrek till dom att ”kom och döda
mig för ingen vill ju ha mig längre, för jag är
helt ensam.” Och så kom dom, hela flocken.
Sen gick dom bara upp i rök.
Och då vaknade jag och tänkte, vad är det jag
har drömt.”
– Det är en typisk mardröm att man blir jagad,
säger Anders Omstedt. Men den här är ju rolig
i den meningen att han också visar en förmåga
att ta hand om det genom att vända sig och bekämpa de här ninjorna. Det är både en beslutsamhet och en skräck, en mycket spännande
dröm
– Ninjorna förekommer ju ofta. Är det så att
du nästan kan spåra vad som visas på Netflix
med ledning av vad folk drömmer?
– Jag jobbar ju tyvärr inte med ungdomar,
svarar Anders. Hos dem jag möter är det oftast
litterära gestalter. Men ninjor och zombies
fungerar som överföring av känslor och det är
därför inte så stor skillnad på det och Alice i
Underlandet. Metaforerna tar bara lite olika
uttryck. En ninja som jagar en är ju som en
saga med troll. Men precis som i trollsagorna
ska man vända sig om och titta trollet i ögonen,

16

då försvinner trollen. Så gjorde han när han
mötte ninjorna.
– Kan den här pojken ha lärt sig även det från
filmer han sett? Att bekämpa sina fiender?
– Ja han visar ju både skräcken men också
handlingskraften i att bekämpa dem.
– Kan man uppöva sitt mod och sin handlingsförmåga, genom att drömma sådana här
”hitte-på-scenarier”?
– Ja, vi vet ju från hjärnforskning att drömmarna har stor betydelse för att bearbeta våra
känslor Det ger oss en ökad empatisk förmåga.
– Hur fungerar det då med drömmar man
aldrig minns?
– Drömmarna gör ju sitt jobb, säger Anders,
och vi lyckas bara fånga en liten del av dem.

Men de funkar även om du inte minns dem.
Det är som andningen. Det sköter sig självt
även om man inte tänker på det.
Förutsättningen är förstås att man verkligen
sover, och det är kanske i det avseendet som
ninjorna är störst fiende: att videotittandet stjäl
tid från det egna drömskapandet.
I nästa steg av Mardrömspodden kommer
Hjulstudion att visa animationer av ett urval
drömmar, som videoprojektioner ut genom
husbilens fönster. Dröm blir berättelse, som
blir film, som blir ny dröm?
Se en sådan animering här:
https://youtu.be/Dv1WT8nYfJ4
Fler kommer i höst.

text och foto Christina Claesson
www-christinaclaesson.se
www.mardromspodden.se
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Ghosts in Literature and in Dreams
Annekatrin Puhle

Ghosts in Literature
Ghosts are one of the most popular and thrilling topics in literature throughout times reflecting the deep human fascination with death
accompanied with fear and awe for “the great
unknown”. There are basically two branches of
ghost literature: fiction and documentaries and
clearly it is the second type that is most valuable for understanding life and its complexities.
The oldest serious ghost story was reported
by Pliny the Younger during the first century
AD. He wrote a letter to Sura concerning the
Greek philosopher Athenodoros of Tarsus (1st
century BC) who rented an extremely cheap
house in Athens, which had a ‘bad name’: One
night, when he was working late, he saw a
spectre rattling his chains on feet and hands,
and suddenly vanishing outside the house. The
philosopher marked the spot of its disappearance, and next day he advised the magistrates
to dig at this place, which they did: A skeleton in chains was found. It’s bones were then
collected and buried along with the appropriate
ceremonies with the result that the spectre
never appeared again. The case illustrates one
of several typical major aspects listed below
which are connected with a ghostly appearance
as it is documented in literature throughout the
millenniums (Puhle 2004):

Amongst these, the unreliable literature where
claims are presented but correct sources of
these claims are lacking undoubtedly outnumbers that of the more serious texts. Yet fact is
stronger than fiction.
Ghosts in Research
Beginning at the end of the 1800s academic
researchers investigated spontaneous experiences with ghosts and apparitions - the second
term refers just to appearances of living persons. This is the era of so-called “psychical
research” - in contrast to “experimental parapsychology” which is carried out in laboratories. It includes all exceptional experiences,
which have not been explained by contemporary science.
A major area of psychical research concerns
“deathbed apparitions” and ghosts (Barrett
1926/2011). Dying persons very commonly
see their beloved dead ones appearing on their
bedside or nearby during the last period of life.
They can receive messages from them, sometimes including information, which they had
not known, and usually they feel very comforted by the appearances. Almost the reverse
of this also can happen in that the dying in
their last moment of life can be perceived as
apparitions by the living. Many cases concern
awakenings in the middle of the night when
the dying person appears in their bedroom – in
exceptional cases these are found to coincide
with the hour of death (Osis & Haraldsson
1977).
Appearances of ghosts typically occur
with people who are going through a near-death experience (NDE) (Fenwick &

• A burial without proper ceremonies
• A too early death
• A death by force
• Unfinished business
• Proof of survival
There are many thousand monographs and
innumerable articles about ‘true’ ghost reports
(Puhle 2004; Puhle 2005; Puhle & Parker Reed 2017).
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Fenwick 1995/2012; Sartori 2008; van Lommel
2007/2010; Puhle 2013). Those reporting these

which has a clarity to it and is therefore called “lucid dreaming”, also offers the unique
possibility to contact deceased persons or the
images of them. If this would happen in real
life one would call it a ghosts sighting or an
apparition.
To ‘awake’ in a dream and still to keep on
dreaming, can be trained easily in a few days
or latest a week (LaBerge). In order to facilitate their induction, Paul Tholey introduced
the “reality check” during day time: Check at
least 5 times per day if it is a dream or not, for
instance by trying to switch the light on and
off or to read a text (Puhle 2017/2019).
Lucid dreams offer the special opportunity of
meeting other persons who are remote from us
in space or in time. Our study of lucid dreamers
who wished to seek contact with deceased
persons, showed that most of the dreamers felt
them to be real and experienced the encounter
as helpful and meaningful, and in a few cases
even as evidential (Puhle & Parker 2017). This
raises of course many more as yet unanswered
questions: Who are the figures we are meeting
in dreams (Tholey 1987)? Are they merely
recreations of the ‘real’ persons we know from
current or former life or are they productions
of our inner nightly filmmaker? And what
about all the other dream figures which we do
not recognise from day life? What seems to
be true is that some of them develop their own
identity, which responds in an unexpected,
puzzling and unexplained way.

experiences describe them usually in such
positive terms that they are ranked next to those
enlightening encounters with divine beings and they are saddened by the realisation that
they have to return to life on earth.
Ghosts in Daily Life
In addition to the above there are various
situations in life when ghosts and apparitions
occur such as in crises, illness, accidents, life
changing situations, and during stress. Not
only the ghosts of the dead can appear in those
circumstances but also other spirit beings, as
for example beings of light or in the Christian
context angels.
Ghosts in Dreams

Dreaming and sleep related states of mind
provide an ideal opportunity for experiencing
ghosts and apparitions. These states include
the between five and six periods of REM sleep
in which dreams tend to occur but also the
hypnagogic and hypnopompic states which
occur in the transitional periods between sleep
and awakening. Most often, the ghosts of
the dead and apparitions of the living are not
regarded as ‘real’, but rather ignored as “just
dreams”. Yet there are also numerous examples of dreamers who call their dream experiences as real or even as more real than reality.
Undoubtedly the experiences of ghosts and
apparitions are often confusing for the experiencers, and therefore even NDEs are sometimes labelled as ‘dreams’.
Amongst what are now called the “end-oflife experiences” (ELEs), dreams of dead
relatives are common, and patients often communicate with an unseen person (Sartori 2014,
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Ghosts in Lucid Dreams
Noticing that one is in a dream while one is
dreaming gives the opportunity to create
any wished for situation. This type of dreaming,
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Drömgruppshelg i Finland september 2019
Torun Tornesel

Indelningen av oss 20 deltagare i 5 grupper
skedde smidigt genom egna önskemål på plats
inför varje drömpass. Vi fick också inplastade
drömgruppsinstruktioner som underlättade när
vi tog oss genom processen.

Min australiensiska vän Annie och jag välkomnades till en Drömgruppshelg i Finland.
Markku Siivola och hans grupp har träffats i
många år på en gård “Friendship Inn” vid en
sjö. Våra begränsade kunskaper i finska var
inget problem, vi kände vi oss varmt välkomna
och alla var redo att tala engelska.

Vilken lycka att få dela min dröm i gruppen
redan fredag kväll; den handlade om att jag
skulle gifta om mig med min man, för andra
gången. Den innehöll ett vackert kyrkorum,
fin blomsteruppsättning och tillmötesgående
kvinnlig präst. Dock var det oordning i resten
av drömmen med klumpigheter, icke fungerande toaletter, dålig kontakt och brist på samarbete hos oss två. Drömgruppsdeltagarna inbjöd
till öppenhet och associerande kring alla bilder
och metaforer. I drömmen fanns en aldrig skådad symbol som visade att det fanns två vägar
man kunde köra runt kyrkan; en kvadratisk väg
och ännu en kvadratisk väg inom den yttersta
kvadraten; som en romb. Jag hittade lyckan i
betraktandet av symbolen, som ett uttryck för
mitt välbefinnande med mitt äktenskap, i ett
genomfört drömarbete och även som en meta-

Markkus fru Pirjo välkomnade med den finska
feministen Minna Canths pepparkaka. Den
innehåller 4 dl vispgrädde, var god som en
dröm och en fin symbol för vår helg och även
för Pirjo.
h t t p s : / / w w w. f o o d . c o m / r e c i p e /
minna-canths-spice-cake-86651
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Genomgående under helgen mötte jag en
vördnad inför drömmen, drömdeltagarna och
drömarbetet vilket jag tar med mig som en
skatt i mitt inre. Nästan som ett mediterande.
Det var också fint och välgörande med samtalsstunder om drömprocessen som erbjöds
samt en inbjudan till nästa års drömhelg i
september 2020.

for för ett annat inre arbete jag gör som kallas
The Work av Byron Katie. Min association till
symbolens utseende gick till mitt arbete där jag
arbetar med etiska kommittéer i samband med
forskning. Detta gav mig ingen koppling till
symbolen. Drömarbetet var mycket välgörande
och nästa morgon vaknade jag med insikten
om symbolens koppling till etiska kommittéer;
äktenskap, drömarbete och The Work har en
etisk grund med regler som följs för deltagarnas
trygghet och välbefinnande under vår forskning i vårt inre och yttre liv.

Jag hoppas våra finska drömsystrar och bröder
kommer och drömarbetar med oss i någon
form i framtiden i Sverige. Min vän Annie,
som aldrig gjort drömgruppsarbete, men är
mycket reflekterande, var lika nöjd som jag
och vi sänder tacksamma hälsningar till våra
nya drömvänner!
Tusen tack och vänliga hälsningar
Torun Tornesel (text och foto)

Under lördagen drömarbetade vi och jag fick
äran att leda en grupp. Detta var både givande
och utmanande för jag ville göra ett bra jobb.
På lördag eftermiddag visade Markku bilder
och berättade om drömmar, hjärnan och relaterade till visa personers åsikter. Vi fick också
se en underbar film om det finska drömarbetet
som sker idag. Dagen avslutades med samtal
om drömgruppsarbete, processen och hur vi
applicerar denna.
God mat serverades och lördagskvällen bjöd
på fest och trevlig samvaro i en mysig lokal
alldeles vid vattnet. Annie och jag blev inbjudna
till finskt bastubad vilket inte ska förväxlas
med svenskt. Bastuångan sägs kunna diskuteras och beskrivas med många ord. Liksom
björkriset och dess kvalitéer när detta slås
mot kroppen. Annie hade lite svårt att förstå
björkrisets varande och var glad att detta inte
kom fram. Sjödopp, sång, dans och trummor
var del av en lyckad och avspänd kväll.
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Reisebrev I

Social dreaming i Grasmere, Lake District i Nord-England.
Workshop 22.-24. mars 2019, Jung at the Lakes, Dreaming and Dream States

Barbara Heyerdahl

Byen Grasmere, i Lake District, er liten, pittoresk og omgitt av sauer, fjell og vakker natur.
Et gammelt bakeri er fortsatt i drift og selger
gingerbread helt fra kirken ble bygget og før
turistene kom. Det lille bakeriet skulle vise
seg å få betydning for drømmer og assosiasjoner til drømmearbeidet senere i helgen.
Roslyn Abbot, jungiansk analytiker, ledet
gruppen på tolv personer gjennom hele oppholdet. Hun inviterte oss til å bidra med ferske
så vel som gamle drømmer, samt assosiasjoner
som ble vekket. Bruk av fri assosiasjon uavhengig av hvor i prosessen en befinner seg er
et av verktøyene i den jungianske tilnærmingen.
Fredag deltok vi i en visualisering ledet av
Susanna Wright, også jungiansk analytiker.
Dette var en øvelse for å stimulere og åpne
for fantasien og komme i kontakt med egen
symboldannelse.
Jan Wiener, også analytiker, deltok i et rollespill
med Susanna Wright. Rollespillet handlet om
en tenkt dialog og viste det ulike tankesettet
som skiller Freud og Jung. Dialogen utspilte
seg da de reiste over Atlanteren til Amerika.

Jeg var takknemlig for å ha med en drøm til
gruppen og den ble vel tatt i mot. Flere hadde
drømt om skip og båter, ikke tilfeldig etter
fredagens rollespill. De to skipene ble forstått
som symboler på to historisk betydningsfulle
menn. Med arven fra Jung og Freud kan vi i
dag utforske, arbeide og leke med drømmer
enten på det personlige, kollektive bevisste
eller ubevisste plan.
Vi var samlet for å jobbe, leke og utforske
drømmer og alt som fulgte med gjennom helgen.
En kvinne kjøpte med gingerbread fra det
gamle bakeriet og delte med resten av gruppen. Vi satt i sirkel i domen med full fyr på
peisen. Vi fyrte med enorme kubber og vi
kom i kontakt med eventyr og sagn, selvfølgelig Hans og Grete, óg heksen. Heksen som
symbol og metafor fikk stor plass og diskusjonen gikk rundt hvem den onde heksen er og
hvor kommer hun til syne i dag .
Vi var alle aktive drømmere og jeg ble igjen
velsignet med en drøm om heksen fra eventyret.

Lørdag morgen drømmer jeg om to gamle
krigsskip som ligger ankret opp side ved side
på et stort hav. I havet rundt de to gamle,
rustne krigsskipene lekte miniatyrmennesker
seg. Menneskene, små som maur, sto på vannski, kjørte vannscooter og brukte seilbrett,
de boltret seg alle i vannet. Selv sto jeg ved
rekkverket på dekket til en hurtiggående ferge.
Jeg betraktet det hele på avstand mens kjølvannet fra fergen fosset vilt etter oss.

Jeg drømmer jeg danser tango med en mann på
et åpent torg. Ved et busstopp rett ved skjuler
det seg en liten grov, stygg kvinne bak en klar
glassvegg, en heks rett og slett. Det var ubehagelig å danse med henne tilstede og kjente
et ubehag over hennes tilstedeværelse og bli
observert.
Jeg tok drømmen med til gruppen og gruppe-
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lederen stilte spørsmål om hvordan drømmen
kan forstås fra et social-dreaming perspektiv.
Det ble en diskusjon over hvilke trusler vi
daglig lever med i det åpne offentlige rom; vi
opplever og leser om terrorhandlinger. Vi delte
alle den samme frykten for den åpenbare, men
usynlige trusselen som terror er enten en bor
i London, Stockholm eller Oslo. Gruppen
kjente en slags lettelse over å dele disse bekymringen i felleskap.

hvor det er drømmeren som eier drømmen.
For meg er det en berikelse å oppleve at en
drøm kan være felleseie, forstås på flere plan
og fra forskjellige vinkler.
Gjennom helgen, utover det å jobbe med drøm,
gikk vi turer, spiste på puben og så filmen
Alice i Wonderland før turen gikk tilbake til
Edinburgh og så hjem til Oslo.

Jeg undres på hvordan forståelsen av denne
drømmen hadde blitt i en ren Ullman gruppe

Denna domen satt vi i. foto Barbara Heyerdahl
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Reisebrev II 36th Annual International Dream Conference

Barbara Heyerdahl

ny og ukjent gruppe. Alle deltakerne hadde
erfaring fra drømmearbeid. Om ikke alle kjente
Ullmans metode, kom vi fort inn i strukturen
og vi møtte hverandre i drømmene på tvers av
landegrensene. Arbeidet fløt lett mellom oss
og vi ble kyndig ledet av Mark Blagrove.

Konferansen fant sted på Rolduc Conference
Center, Kerkrade i Nederland, 21- 25 juni
2019.
Rolduc, engang det største klosteret i Mellom
Europa, nå arena for drømmearbeid, huset og
serverte mat til deltakere fra mange land fra
bl.a. New Zealand, Singapore, Holland, Tyskland, Belgia, Danmark, USA, India, England
og Norge m.fl.

Jeg tenkte underveis at det var en ulempe vi
kun hadde en klokketime til rådighet. Det
kjentes som om vi hadde tidspress med å
komme gjennom alle stadiene og noen ganger
glapp det. Det ble en hard prioritering av tid
når drømmeren var inne på noe viktig. Vi fikk
ofte knapt om tid for en god orkestrering.
Samlet sett tror jeg de fleste av oss tålte en hurtig
versjon av den originale metoden.
Vi fikk jobbet med drøm og drømmerne
sa at de til tross for tidspress hadde fått tak i
essensen i drømmen. Med erfaring fra drømmegrupper hvor det er satt av nok tid til hvert
enkelt nivå ville jeg ikke ha visst hva vi gikk
glipp av.
Det er noe som heter man må reise ut for å
komme hjem; det er det sannhet i.

Programmet var innholdsrikt og fantasifullt
med parallelle work-shops om drøm- og poesi,
- bodymovement, - mandala, -lucid-dreaming
og social-dreaming, samt vitenskapelige foredrag om drøm, kunst, film og så veldig mye mer.
Vi hadde ti parallelle «Morning dreamgroups»
å velge mellom. Jeg valgte drømmegruppen
«Ullman Dream Appreciation» ledet av Mark
Blagrove, professor i psykologi ved Swansea
University U.K. Gruppen på åtte deltakere
startet kl. 08.00 og varte en klokketime. Det
kjentes godt for meg å sitte i en gruppe hvor
metoden var kjent og jeg lett kunne følge en
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Dröm och sömnforskning sedan Montague Ullmans tid
Resumé av Adrian Parkers föredrag under DGF:S kurshelg i Göteborg 5/10 2019

Elisabet Tärneberg
Intresset för sömn är stort just nu. Många
människor har svårt för att sova, sover för
lite. Det är inte bara äldre människor som har
problem med sömnen, utan larmrapporter om
ungdomars sömnstörningar har nått oss i våra
nyhetssändningar. Böcker ges ut som behandlar
både sömn och drömmar. Några exempel är
Matthew Walkers Sömngåtan och Christian
Benedicts Sömn, sömn, sömn – Hur minne,
immunförsvar, vikt, koncentration och dina
känslor hör ihop med din sömn. Adrian Parker,
professor i psykologi vid Göteborgs universitet,
har haft fokus på medvetandeforskning, bl a
klardrömmar, och under en dryg timme fick vi
som var med på DGF:S hösthelg i Göteborg ta
del av hans forskning.

2. Drömmen ökar våra chanser till överlevnad
genom att i sömnen låta oss möta hotfulla
situationer och lära oss bemöta dem. (Antii
Revonsuo)
3. Drömmen påverkar det vakna livets handlingar och det omvända gäller också,
dagens upplevelser påverkar drömmen.
(Hobson & Schredl IJDR 2011)
4. Matthew Walker har utforskat sömnens
betydelse för vår hälsa och berättar vilka
allvarliga konsekvenser kronisk sömnbrist
ger – t ex hjärt-kärlsjukdomar, trafikolyckor,
demens.
5. ”Drömmar anses som en integrerad del av
sömnen” och vi drömmer inte bara under
REM-perioderna. Parker menade att vårt
fokus på drömmen faktiskt kan hjälpa oss
att sova bättre. Istället för att oroas över
att inte kunna somna kan vi önska oss
och vara uppmärksamma på eventuella
drömmar och på så sätt blir bekymren för
sömnen inte det viktiga.

Adrian Parker började sitt föredrag med att
påminna om att Montague Ullman förutom
drömmar, även forskat i det paranormala, i
telepati. Vi fick sedan en genomgång av vad
som hänt på sömnforskningens område sedan
Ullmans dagar. Några hållpunkter:

6. Klardrömmar intresserar idag många
forskare! I en klardröm, ”lucid dream”, är
vi medvetna om att vi drömmer medan vi
drömmer. Detta fenomen är mycket vanligt, men många av oss har inte intresserat
oss för tillståndet som sådant, övat oss i
att uppmärksamma dessa drömmar. Olika
slags klardrömmar finns. I några vet vi om
att vi drömmer, i andra kan vi gå in och
styra drömmen, styra de handlingar som
drömmens aktörer utför. (Paul Thorley,
Frankfurt) Ursula Voss, också vid universite-

1. Numer avfärdas nattens drömmar inte
längre som ”biokemiska biverkningar”
eller utsöndringar av slaggprodukter i hjärnan, utan forskare räknar med att drömmen har psykologiska funktioner, som att
komma med kreativa lösningar på problem
(enligt Barrett et al, 2015) T ex inspirerade
drömmar Bohr till upptäckten av atomens
struktur.

26

tet i Frankfurt, såg att EEG-mönstret vid
klardrömmar var annorlunda än vid vanliga
drömmar – frontalloberna var aktiva vid
”lucid dreams”. Eftersom intresset för klardrömmar är stort särskilt bland unga idag,
så har det blivit möjligt att via nätet köpa
olika slags apparater att fästa på huvudet,
som stimulerar frontalloberna, för att på så
sätt få klardrömmar och tillgång till en
annan värld, ett annat liv. Ett ”geschäft”
helt enkelt! Det ges dessutom kurser på nätet i hur man drömmer klardrömmar! Dock
menade Parker, att de psykologiska metoderna är bäst på att framkalla klardrömmar.
Man kan t ex mentalt förbereda sig för dem,
önska dem, önska en fortsättning på en pågående dröm. Att öva sig genom att under
sömnen fråga sig själv: ”Drömmer jag?” är
en annan väg, den bästa enligt honom.

8. Bland alla dem som praktiserar konsten
att få klardrömmar, har man märkt ett
stort intresse för det själsliga, andliga, det
transpersonella. Dessa människor menar
att de har vuxit som människor, utvecklats
genom kontakten med de andra världar de
får tillgång till i sina klardrömmar (Frank
Pascoe, 2010)
Adrian Parker avslutade sitt föredrag med att
summera varför det är viktigt med klardrömmar:
Det är roligt att engagera sig i dem!
Man kan lösa problem på ett kreativt sätt.
De hjälper oss att hantera mardrömmar.
Döda släktingar/vänner kan komma i drömmen
och vi får möjlighet till avslut av olika slag.
Vi kan etablera kontakt med drömfigurerna
och klargöra förhållanden i våra liv.
Man kan utforska sitt eget symboliska omedvetna.

7. De parapsykologiska slutsatser som Ullman, Krippner och Honorton kom fram till
för 30 år sedan håller än idag. Drömforskare
ser kopplingar mellan psi (paranormala,
övernaturliga) processer och drömmar.
Ullman skriver om vad som händer när
vi delar drömmar, ”shared dreaming”.
Visst har väl vi som varit med lite längre
i en drömgrupp märkt hur den enas dröm
påverkar innehållet i de andras drömmar!
Metaforer från en dröm dyker snart upp
i en annans dröm i gruppen. Det som en
medlem berättar ur sitt liv ger upphov till
drömmar på samma tema! En slags telepatisk kommunikation mellan gruppmedlemmarna i en drömgrupp uppstår. Dock är det
svårt att få bevis på ”face to face” möten
via drömmen. (R Waggoner) Den som vill
läsa mer om detta kan gå in på: http://
deanradin.com/evidence/evidence.htm

Ja, ett innehållsrikt föredrag, som ni förstår.
Jag blev förvånad över att det är så vanligt
med klardrömmar, att vi alla kan få dem. Att
vi aktivt kan ”använda” våra drömmar för
olika syften.
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foto Hillevi Nagel
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Att bevara och sprida Ullmans metod
Elisabeth Gruneau

Nattens drömmar inger ofta en känsla av att de
innesluter ett dolt budskap och därmed väcks
en nyfikenhet och längtan hos drömmaren att
bättre förstå drömmens språk. Människor förundras ofta och talar gärna om sina drömmar.
Montague Ullmans metod erbjuder ett kraftfullt och samtidigt respektfullt sätt att möta
denna längtan att fördjupa sig i budskapen från
drömmarnas värld. Drömgruppsforum (DGF)
vill verka för att bevara och sprida kunskap om
denna metod.

form av egna strövtåg, gemensamma måltider,
goda samtal och en bussutflykt till Ölands
vackra Alvar. DGF:s helger och sommardagar är öppna även för icke-medlemmar och
ofta värvas också nya medlemmar vid dessa
tillfällen.
På bred front sprids naturligtvis kunskapen
om Ullmans metod från mun till mun i alla
de drömgrupper som samlas på olika platser
i landet, men drömgruppsverksamhet bygger
på tillgång till kunniga och engagerade drömgruppsledare. Ständigt nytillskott behövs för
att verksamheten skall bibehållas och gärna
utökas. Utbildning av drömgruppsledare kräver i sin tur även tillgång på handledare och
lärare. De senaste två åren har representanter
för drömgruppsforums styrelse och utbildningsutskottet gemensamt arbetat med frågan
hur kvalitet och kunskapsnivå långsiktigt kan
bibehållas och hur vi inför framtiden ska säkra
tillgången till goda kunskapsförmedlare av
vår metod. På vår hemsida, som kontinuerligt
uppdateras, finns riktlinjer för vilka krav och
uppgifter som vilar på ledare, handledare och
lärare inom DGF. Förtydliganden rörande
rollerna gruppledare, handledare och lärare har
gjorts under året. Lämpliga personer har också
uppmuntrats till att ta sådana uppdrag. Marie
Welin och Mari Pårup har efter genomgången
utbildning utsetts till drömgruppsledare och
tilldelades diplom vid DGF:s årsmöte 2019.
Dessutom har drömgruppsledarna Kristina
Johansson, Ingegerd Brändström och Yvonne
Kievad utsetts till att även verka som handledare inom Drömgruppsforums verksamhet. Detta tillskott till DGF:s formella kunskapsbärare
är mycket välkommet! Fortfarande finns dock

För att ge drömintresserade möjlighet att
träffas och utveckla sin kunskap anordnar DGF
tillfällen då man kan fördjupa sig i drömarbete,
diskutera metoden, ta del av annan närliggande och inspirerande kunskap och dessutom
under trevliga former umgås med likasinnade.
Sedan ett flertal år anordnas årligen vår- och
höstdrömhelger samt fyra drömdagar veckan
efter midsommar. Ledarträning erbjuds alltid
vid dessa tillfällen och dessutom grupper för
nybörjare, erfarna samt en självständig grupp.
Drömhelgerna ambulerar mellan Stockholm,
Göteborg och Växjö, medan sommardagarna
de senaste åren har genomförts i Borgholm
på Öland och så planeras även för år 2020. År
2019 genomfördes vårens drömhelg i Stockholm och höstens i Göteborg. Båda var välbesökta och uppskattade. Utöver drömarbete
kunde den som var intresserad bekanta sig
med symboldrama under vårhelgen och under
hösthelgen delade professor emeritus Adrian
Parker med sig av kunskap från sin forskning
kring drömmar och deras funktion. Sommardagarna i Borgholm på Öland genomfördes i
strålande sommarväder. Intensiva gruppsessioner kombinerades med lättjefullt varande i
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behov av att fler personer engageras i uppdragen och just nu är framför allt tillgången på
lärare för litet.

samt en förteckning över aktiva ledare, handledare och lärare.
I sin egen kammare kan man naturligtvis också
förkovra sig i Ullmans metod och hans tankar
om drömmande genom att ta del av vad han
själv skrivit, t.ex.: ”Använd dina drömmar”,
”Drömmen löser problem”, ”Att förstå drömmens språk” och ”Bild och symbol – källan till
deras helande kraft”. Böckerna verkar tyvärr
vara slut på förlagen, men de dyker upp på
Bokbörsen då och då.

foto Hillevi Nagel

För att sprida kunskap om verksamheten har
Drömgruppsforum också både Facebooksida
och hemsida på nätet (Dromgruppsforum.org.se).
Medlemsinlägg på sidorna är mycket välkomna!
På hemsidan finner man bl.a. kalendarium
med kommande drömevent, litteraturtips,
medlemsblad sen 1994, beskrivning av hur
man blir gruppledare, handledare eller lärare
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Litteraturtips
På föreningens hemsida finns många intressanta boktips och artiklar samlade bland annat i olika
nummer av Drömdialog och dess förgångare Dream Appreciation Newsletters
se http://www.dromgruppsforum.org.se/dromdialog/index.htm.
Kerstin Andersson
Kerstin tipsar på Mariann Hagbarts text i nr 2/2006 där hon beskriver sin drömprocess i samband
med sin systers död.
Julijana Nyhaga
Julijana brukar tipsa sina drömgruppsdeltagare att titta i nr 1/2012 i ett avsnitt där Ann Malmkvist
och Kerstin Andersson sammanfattar metoden på ett väldigt bra och lagom omfattande sätt, som
stöd för den som håller på att erövra metoden men även som fin påminnelse till sig själv.
Deras inlägg finns på sidorna 14 – 16 och besvarar frågan - Är reglerna viktiga i drömgruppsarbetet?

www.dromgruppsforum.org.se
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Stina Nielsen
ger tips på en dikt

Fyra miljarder människor på jorden.
Och alla sover, alla drömmer.
I varje dröm trängs ansikten och kroppar de drömda människorna är fler än vi.
Men de tar ingen plats....
Det händer att du somnar på teatern.
Mitt under pjäsen sjunker ögonlocken.
En kort stunds dubbelexponering: scenen
där framme överflyglas av en dröm.
Sen finns det ingen scen mer, den är du.
Teatern i det ärliga djupet!
Mysteriet med den överansträngde
teaterdirektören!
De ständiga nyinstuderingarna ....
Ett sovrum. Det är natt.
Den mörka himlen flyter genom rummet,
Den bok som någon somnade ifrån
är fortfarande uppslagen
och ligger skadskjuten på sängkanten.
Den sovandes ögon rör sig,
de följer den bokstavslösa texten
i en annan bok illuminerad, ålderdomlig, snabb.
En hisnande commedia som präntas
innanför ögonlockens klostermurar.
Ett enda exemplar. Det finns just nu!
I morgon är alltsammans utstruket.
Mysteriet med det stora slöseriet!
Utplåningen... Som när turisten hejdas
av misstänksamma män i uniform _
de öppnar kameran, rullar ur hans film
och låter solen döda bilderna:
så mörkläggs drömmarna av dagens ljus.
Utplånat eller bara osynligt?
Det finns ett utom-synhåll-drömmande
som alltid pågår. Ljus för andra ögon.
En zon där krypande tankar lär sig gå.
Ansikten och gestalter omgrupperas.
Vi rör oss på en gata, bland människor
i solgasset.
Men lika många eller fler
som vi inte ser
finns inne i de mörka byggnader
som reser sig på de båda sidorna.
Ibland går någon av dem fram till fönstret
och kastar en blick ner på oss.

Tomas Tranströmer
Drömseminarium
ur ”Det vilda torget”

