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Ett nytt år

Vi vill hålla Montague Ullmans metod levande

Ordförande har ordet

Elisabeth Gruneau

Året går mot sitt slut – det var inte längesen jag skrev förra årets brev. Tänker jag tillbaka så har
2018 varit ett händelserikt år. Hur gick det med allt vi planerade för 2018 och vad ligger framför
oss under 2019?

Drömgruppsforum har bildats för att bevara, varsamt utveckla, samt sprida kunskap om Ullmans
drömgruppsmetod. Föreningen ser det som sin uppgift att stödja drömgruppsverksamhet i hela landet
och att svara för att utbildning av nya gruppledare, handledare och lärare sker kontinuerligt så att
kompetensen kan vidmakthållas och metoden hållas levande och i aktivt bruk.

Det har varit ett intensivt år i vår förening. Vi har haft tre kurstillfällen med engagerade deltagare.
Först vårhelgen i Göteborg där ett tjugotal drömmare samlades, sedan några varma dagar i juni i
Borgholm med nästan lika många deltagare och så helgen i Växjö med bortåt trettio drömmare.
Borgholmsdagarna är något vi vill fortsätta med efter två uppskattade sommarkurser. Flera ortsbor
vill nu vara med och hjälpa till nästa sommar! För övrigt skulle inget kurstillfälle kunna genomföras
utan stora insatser från dem som bor på orten! Tack alla ni som ställer upp och gör det så trivsamt
för oss som kommer resande! Det har funnits möjlighet till ledarträning vid alla tre kurserna och i
Borgholm och Växjö kunde Kerstin Andersson vara med som lärare.
Vår ambition att försöka få fler lärare, som kan utbilda nya ledare, har haft högsta prioritet för 2018.
Efter ett planeringsmöte i Växjö under våren kunde ett första steg tas i november, också nu i Växjö.
Erfarna drömgruppsledare intresserade av att bli handledare eller lärare samlades under en dag.
Detta fokus kommer att bli en röd tråd i vårt föreningsarbete framöver.
En annan milstolpe under året har varit utnämningen av hedersledamöter. Vi började i Umeå under
hösten 2017 med Else Bengtsson och fortsatte vid årsmötet i Göteborg i år med ytterligare fem –
Brittmari Fellke, Ingegerd Hansson, Sven Hedenrud, Måns Linde och Ann Malmquist. Vi som var
där fick glädjen att möta Måns och Sven, som intervjuades av Birgitta Vasko. Glöden i deras
berättelser kommer vi att minnas! I detta nummer av Drömdialog får ni läsa en presentation av alla
våra hedersledamöter – en unik inblick i DGF:s tidiga historia. Dessa personliga texter ger oss en
känsla för människan Monte och kretsen runt honom! På samma tema berättar ytterligare några
medlemmar om möten de haft med Ullman och vilka avtryck det gett. Hur metoden har vuxit fram i
Sverige. Allt det som vi idag fortsätter att utveckla.
Vad vore Drömgruppsforum utan alla våra drömgrupper som regelbundet träffas runtom i Sverige
och Finland! Vi lär känna oss själva bättre genom drömmarna, ser hur vi och våra vänner i drömgruppen brottas med livet, hur gemensamt det mänskliga är! Under våra kurshelger lär vi oss mer,
knyter nya vänskapsband, finner nya vägar. Så välkomna till våra kurser!! Under 2019 blir det i
Stockholm (mars), i Borgholm (juni) och i Göteborg (oktober).
Allt gott för 2019 önskar vi varandra!
Uddevalla i december 2018

Flera av de äldre medlemmarna har lärt sig metoden direkt av Ullman och har deltagit i drömarbete
som har letts av honom i Sverige och i USA. Ullman var ju psykiater och terapeut vilket märks i
metodens djup under den skenbara enkelheten. Ullman själv ansåg att metoden i sig har en sådan
stabilitet att den lämpar sig väl i lekmäns händer trots sin uppenbara kraftfullhet och att drömmare
med metodens hjälp ibland får djupgående insikter som leder till avgörande förändringar. Från äldre
medlemmar vet vi att metoden under Ullmans ledning successivt utvecklats till den struktur som vi
nu använder och att den avslutande delen av arbetet, ”orkestreringen” ganska sent i utvecklingen
överlämnades till gruppmedlemmarna från att tidigare ha varit enbart Ullmans/ledarens ansvar.
Varje år anordnar föreningen två drömhelger, en på våren och en på hösten samt en sommarkurs.
Till drömhelgerna inbjuds medlemmar men också alla andra med intresse för drömarbete. Drömhelgerna erbjuder möjlighet att under en hel helg delta i drömarbete och under trevliga former umgås med andra drömintresserade. Nya drömmare får tillsammans med vana drömmare bekanta sig
med metoden, blivande drömledare erbjuds möjlighet att delta i lärarledd ledarträning, och färdiga
ledare får tillsammans finslipa sitt ledarskap. Genom drömhelgerna värvas ofta nya medlemmar.
Tidigare år har drömhelgerna växelvis förlagts till Göteborg och Stockholm, men önskan att sprida
verksamheten mer över landet finns och de senaste tre åren har drömhelgerna också lokaliserats till
Umeå och Växjö. Våren 2018 hölls drömgruppshelgen i Göteborg och hösthelgen i Växjö. Båda
helgerna var välbesökta och mycket uppskattade. Den årliga sommarkursen, fyra dagar i veckan
efter midsommar, har tidigare ägt rum på folkhögskolor på västkusten. Efter några år med sjunkande deltagarantal flyttades sommarkursen 2017 från västra Sverige till Borgholm på Öland varvid
antalet deltagare ökade kraftigt. Inriktningen är nu att Öland även fortsättningsvis blir platsen för
sommarens drömmar eftersom utvärderingen också visar på stor uppskattning av både plats och
arrangemang.
En åtgärd för att stödja pågående drömgruppsarbete är att drömgrupper som känner behov av att
vidareutvecklas och få ny input kan bjuda in en gästdrömgruppsledare för att få råd, tips och ny
inspiration. Drömgruppsforum står i sådana fall för rimliga omkostnader. Denna idé presenterades
under 2017 och har prövats med positiva erfarenheter.
Den viktigaste framtidsfrågan för Ullmans drömgruppsmetod i Sverige är den långsiktiga kompetensförsörjningen. Varje år avslutar någon eller några av föreningens ledare, handledare eller lärare
sin aktiva verksamhet inom föreningen och nya krafter behövs ständigt. Särskilt behovet av nya
lärare har varit påtagligt under de senaste åren. Utbildningsutskottet har tillsammans med styrelsen

Elisabet Tärneberg
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uppmärksammat detta och i slutet av november genomfördes en utbildning riktad till erfarna ledare
som syftade till att ytterligare lärare skall kunna utnämnas.
För att sprida kunskap om verksamheten har Drömgruppsforum naturligtvis både Facebooksida
och hemsida. Inlägg på FB-sidan är mycket välkomna! På hemsidan finner man bl.a. kalendarium
med kommande drömevent, litteraturtips, medlemsblad sedan 1994, beskrivning av hur man blir
drömgruppsledare, handledare och lärare samt förteckning över aktiva ledare, handledare och lärare.
Under 2019 kommer som vanligt anordnas två drömhelger, vårhelgen i mars i Stockholm och hösthelgen i oktober troligen i Göteborg. Årets sommarkurs hålls i Borgholm på Öland. Därtill kommer
troligen en fortsättning på den lärarutbildning som påbörjats sent 2018 att genomföras under vårterminen 2019. I hemsidans kalendarium kommer fortlöpande presenteras utbildningar och kurser som
anordnas av Drömgruppsforum liksom andra kurser av intresse för medlemmarna.

Presentation av Drömgruppsforums nya hedersledamöter
Birgitta Vasko
Sedan år 2013 har som bekant Drömgruppsforums första ordförande Kerstin Andersson varit
hedersledamot i vår förening, tack vare sitt långvariga engagemang för att föra Monte Ullmans
metod för drömgruppsarbete in i framtiden. Även vår finske vän Markku Siivola är hedersledamot i föreningen, och tjänar alltjämt inte bara den finska föreningen utan även vår svenska genom
sitt hängivna arbete som webbredaktör för båda föreningarna.
År 2017 beslöt sig styrelsen för Drömgruppsforum för att ge hederstiteln till sex ytterligare personer,
som genom sitt pionjärarbete har bidragit till drömgruppsarbetets utveckling inom vårt land.
Låt oss således återvända till begynnelsen! I oktober 1988 bildades en arbetsgrupp med uppdrag
att utarbeta förutsättningar för grundandet av en förening. De i gruppen ingående entusiasterna var,
förutom Kerstin Andersson, Brittmari Fellke, Sven Hedenrud, Måns Linde och Ingegerd Hansson.
(Även nu framlidna Karin Tengstrand hörde till denna ursprungliga arbetsgrupp, liksom Gullvi Sandin,
som emellertid lämnade föreningen i ett tidigt skede.) De olika medlemmarna av arbetsgruppen
kände med få undantag varandra men knöts samman av Monte Ullman, som genom sina regionmässigt spridda engagemang lärt känna dem alla. I arbetsgruppen utarbetades stadgar och riktlinjer
för en utbildning i drömgruppsarbete - och den 25 augusti 1990 kl 15.32 såg Drömgruppsforum
dagens ljus! Man startade föreningen utan ett öre i kassan men när denna väl var konstituerad
betalade de 31 ursprungliga medlemmarna fem hundra kronor var till en startkassa.

Brittmari Fellke hade lärt känna Monte redan år 1977, i samband med en workshop arrangerad

av en vän och Lukasterapeut. Under hennes tid i styrelsen, som varade från grundandet och fram till
år 1998, var hennes bostad i Stockholm samlingspunkt för de ofta dagslånga sammanträdena, och
minnena av de goda måltider hon bestod styrelseledamöterna med är alltjämt levande. Brittmari har
lett drömgruppsarbete och varit en hängiven handledare och lärare i föreningen under många decennier;
sina sista handledningsuppdrag lämnade hon först helt nyligen. Under sin yrkesverksamma tid som
Montessorilärare fann hon också på sätt att föra in drömarbete i skolans värld.
(Se även Brittmaris egen text i detta nummer.)

foto Hillevi Ngel

Sven Hedenrud fick sin första kontakt med Monte Ullman våren 1978, då han var Lukasföre-
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ståndare i Göteborg. Han blev den nybildade föreningens sekreterare och kvarstod i denna roll fram
till 1998. Sven har bland annat lett drömgrupper i Göteborg och Lund, till yttermera visso även
utanför Sveriges gränser, framför allt i Tyskland, Norge och Finland. Under ett stort antal år var
han en motor som handledare och lärare i föreningens utbildning av drömgruppsledare. Det längsta
engagemanget var det på Ljungskile folkhögskola, där han under sommarveckan i cirka tjugo års
tid samarbetade med Birgitta Notini och Ingvar Nilsson, senare även med Kerstin Andersson och
Brittmari Fellke.
(Se även Svens egen text i detta nummer.)
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Måns Linde fick den första kontakten med Monte i samband med att han år 1980 deltog i en

psykologisk vidareutbildningskurs på sin gamla arbetsplats S:t Sigfrids sjukhus i Växjö. Han tog
därefter initiativet att bjuda in Monte till sin nya hemstad Boden. Det blev snart en institution att
Monte återkom till Boden för en veckolång workshop varje år. Måns innehade kassörposten i den
nybildade föreningen fram till år 1997och hade ett särskilt intresse för utbildningsfrågor. År 2000
kom han tillbaka till styrelsen för en treårig, sejour och kunde bidra med sin grundade kännedom
om drömgruppsarbete till de nya ledamöter, som inte haft samma möjlighet att lära sig från Monte.
Måns har under lång tid varit handledare och lärare inom föreningen och har lett drömgrupper överallt där han varit bosatt, i Boden, Malmö och Gävle. Tillsammans med sin hustru Kristina, även hon
en erfaren drömgruppsledare, har han också under tolv års tid arrangerat veckolånga drömgruppskurser på Madeira.
(Se även Kristinas och Måns text i detta nummer.)

Else Bengtsson arbetade på sjuttio-åttiotalet som psykolog inom Vuxenpsykiatrin i Boden. Hon

blev en varm entusiast för metoden efter att ha deltagit i kollegan Måns’ årliga workshops med
Monte, och var en av dem som grundade föreningen. Under åren 1993 -1999 var hon med i styrelsen
och var även under en tid ansvarig som redaktör för Drömdialogen. Genom sitt mångåriga engagemang som ledare, handledare och lärare inom föreningen har hon kraftfullt bidragit till att ett stort
antal personer, inte minst i Umeå med omnejd, fått möjligheter att lära sig drömgruppsarbete och att
sprida sina nyförvärvade kunskaper vidare.
(Se även Elses egen text i detta nummer.)

Ingegerd Hansson arbetade som verksamhetschef för Barnpsykiatriska kliniken i Sundsvall då

Ann Malmquist
Mitt drömintresse väcktes av Kerstin Andersson som under 1980-talet var handledare på psykiatriska
mottagningen i Eksjö, vilken jag varit med om att etablera 1974. Kerstins entusiasm för Montes
modell smittade raskt av sig och jag sökte mig så måningom till Ljungskile Folkhögskola där jag
gick i drömgrupp flera somrar och blev definitivt fast. I maj 1993 och i oktober 1995 deltog jag i
veckolånga kurser med Monte på de grekiska öarna Poros respektive Egina. De blev oförglömliga
veckor.
Jag gick sedan vidare med deltagande i drömgrupper, i ledarträningsgrupper och i handledning.
Under ett antal år har Kerstin Andersson och jag gemensamt lett ledarträning. Så länge min syn tillåtit
har jag varit aktiv med deltagande i kurser och i föreningens vår-och höstmöten. Jag var också
styrelsemedlem under ett antal år.
Drömgruppsarbetet hemma i Kristianstad har blivit en del av mitt liv och jag har kontinuerligt haft
grupper i 25 år. Tre gruppmedlemmar har jag handlett och dessa är numera diplomerade och har
egna grupper.
För mig viktiga synpunkter i drömgruppsarbetet framgår av en tidigare artikel i ”Drömdialog
2018”. I denna framhåller jag den fördjupning till ökad förståelse och insikt - hos såväl drömmare
som drömledare - som kommit att utvecklas genom allt större erfarenhet under årens lopp. Montes
modell förblir för mig ständigt levande och hållbar.

Britt-Marie Fellke

takt med drömgruppsmetoden genom Kerstin Andersson, som på åttio-och nittiotalet var handledare
på Psykiatriska mottagningen i Eksjö, där Ann vid denna tid var verksamhetschef. Hon arbetade
som kassör i styrelsen under åren 1997 till 2001 och har genom åren varit verksam som ledare,
handledare och lärare samt som ledamot av Utbildningsutskottet. Tillsammans med Kerstin arrangerade
hon 10-årsjubileet år 2000. Till följd av hennes uthålliga engagemang finns det nu ett aktivt nätverk
av drömmare även i norra Skåne, och alltjämt leder Ann drömgrupp i sitt hem i Kristianstad.
(Se även Anns egen text i detta nummer.)

Att lära mig förstå och hantera mina drömmar innebar en ny och viktig dimension av livet för min
del. Detta tog sin början 1977. Mina mardrömmar kulminerade 1976, då min make dog. Jag drömde
att jag med stor dramatik avvisade honom. Han var inte önskvärd i mitt och barnens hem. Jag
bultade i drömmen på hans bröst och vaknade under tårar av att jag bearbetade kudden med knytnävsslag. Liknande mardrömmar förföljde mig under en kvalfylld tid och gav mig en usel och
smärtsam känsla.
Jag berättade drömmen för en vän, som kände till mycket om drömmar och om Monte Ullman,
och inbjöd mig till sin drömgrupp, när Monte var gäst. Monte reagerade starkt på drömmen, som
var lång med många metaforer, och fick mig att förstå att den handlade om mitt sorgearbete, min
ångest, men även om att jag började acceptera min nya verklighet. Han hörde faktiskt inte hemma
i mitt liv längre. Gruppen plus Monte åt middag tillsammans den kvällen hos mig, och döm om min
förvåning när Monte plötsligt höll tacktal på svenska!
Med stort intresse, som aldrig sinat lärde jag mig mer om drömmars betydelse, utbildade mig till
drömgruppsledare och drömgruppslärare och var med om att starta Drömgruppsforum, vilket nu
renderat i att jag blivit hedersledamot, mycket ärofullt!
I fyrtio år har jag arbetat som drömgruppsledare, handledare och tränat blivande ledare. Eftersom
jag även arbetat som lärare denna tid införde jag ett slags drömarbete för barn, entusiastiska sådana,
i syfte att få dem att inse drömmars värde. Jag hade stor hjälp av Monte i det arbetet och vi tyckte
båda att det var synnerligen intressant.
Vid Stockholms Universitet har jag skrivit två uppsatser om drömmar, en om barn och en om
vuxna, och framför allt om dess betydelse för oss, att vi är närmare sanningen om oss själva än vi
är i det vakna tillståndet. Drömmen handlar ju ofta om en konflikt eller ett problem, som vi i vaket
tillstånd ej är medvetna om eller inte vill kännas vid. Vi har i drömmen konfronterat oss själva med
oss själva, blivit ställda inför vår egen verklighet och genom drömmen sökt finna en lösning på
konflikten och problemen.
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hon för första gången genom en entusiastisk kollegas försorg fick höra talas om Monte Ullmans
besök i Boden. Hon blev styrelseledamot i samband med grundandet av föreningen och kvarstod
som sådan fram till år 1993. Under flera år ordnade Ingegerd kurser i hemorten Hudiksvall, ofta
med Monte som ledare. Hon arrangerade också två veckolånga drömkurser i Grekland med deltagare från Sverige och USA, med Monte som ledare; vid ytterligare ett annat tillfälle var kursorten
Bali.

Ann Malmquist var inte med i föreningen från allra första början men kom tämligen tidigt i kon-

Else Bengtsson

Drömgruppsledarens dröm

Under sjuttiotalet och en bit in på åttiotalet arbetade jag i vid psykiatriska kliniken i Boden. En av
mina arbetskamrater hette Måns Linde. Han hade i flera år arbetat i Växjö vid det mentalsjukhus
som psykoanalytikern Erich Franske ledde. Han gav medarbetarna psykoterapeutiska kunskaper
genom temadagar några gånger om året. Där fanns också Kerstin Andersson, som hade "fångat upp"
Montague Ullman där han verkade i Göteborgstrakten inom S:t Lukas och värvat honom till S:t
Sigrids sjukhus för en temadag. Psykolog Måns Linde värvade genast Monte till Boden för en
workshop, som ganska genast utvecklades till återkommande besök varje år vecka 18 i form av
en sju dagars vistelse i Joesjö, nära Hemavan, där vi alla kunde installera oss i det stora hus i vilket
Måns var delägare. Där var vägarna plogade och snövallarna ibland nio meter höga och Monte trivdes.
Han ville också pröva på att åka skidor, men nybörjare på skidor- vi vet alla vad som händer! Jag
skulle fotografera honom men han blev missnöjd med att även fumligheter fångades på bild.

Sven Hedenrud

Det var mycket tillfredställande att arbeta med Montes metod och jag ledde flera drömgrupper och
föreläste om metoden. På det sättet kom jag också nära metoden och utvecklades personligen. Monte
var också flera gånger i Umeå.

Så hände det: Våren 1978, som föreståndare för S:t Lukasmottagningen i Göteborg nappade jag på
ett tips från en psykologvän: Montague Ullman – ett nytt namn – är i stan: - Bjud in honom, han
skulle passa er på Lukas! Sagt och gjort! Och Monte kom, såg och segrade. I medarbetargänget, då
på sju personer, tror jag, upplevde jag det första arbetet med Monte. Just natten före hade jag haft en
dröm som vi arbetade med. Det här var ju genialt och produktivt! Jag var fast för livet. Och det här
måste ju spridas.

Det är svårare att i dag skapa intresse för metoden.
Vi är några stycken här i Umeå som träffas då och då. En av oss är också hemmahörande i Berlin.
Där hade vi en workshop i somras. Kanske kommer vi upprepa den resan.
Jag åkte flera gånger till Monte i New York, till hans sommarkurs. Drömgruppsforum ordnade också
resor. Men den gången då en av deltagarna i hans sommargrupp i N.Y. tog upp en 26 år gammal
dröm tror jag att jag var den enda svensken. Det var en gripande upplevelse att vara med om den
förlösning av känslor som drömmaren erfor!
I en av mina drömgrupper tog en deltagare upp en nio år gammal dröm, och genom vårt arbete
fann drömmaren sitt svar på den.

Kristina och Måns Linde
Vi bodde ett par mil norr om Boden. Framför huset sträckte sig ängarna med gamla lador ner till
älven, bred och sävlig, och på andra sidan sträckte sig ängarna med gamla lador upp mot skogen
och de blå bergen långt i väster. Ett par telefonstolpar längs vägen vittnade om att vi inte levde borti
fjällen.
Monte kom till Boden någon gång i början på 80-talet för att lära oss drömgruppsarbete. Han var
mycket artig, klädd i vacker tweedkavaj och tjock pullover, och han bodde i vårt gästrum med den
vidunderliga utsikten. På morgonen åt vi ”breakfast with dreams” och Monte berättade, lite förbryllad,
att han ”bara drömt om ett par telefonstolpar”.
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Har jag inte alltid varit intresserad av drömmar? Jo, för all del, men på olika sätt, förstås. I barndomen:
- Har du drömt så här? Haha eller hu då! I gymnasiets psykologi: - Gåtfullt att man inte kan veta ens
hur länge en dröm pågår! Från 1950-talets psykologistudium vid Lunds universitet minns jag inte
mycket om drömmar, jo, det lilla vi läste i Lund om Freud, förstås, det gav mig aningen om att här
skulle finnas något att hämta. Psykoterapeututbildningen på 1960-talet gjorde mig förstås bekant
med de banbrytande forskningsresultaten kring människans sömn- och drömrytm, och den dynamiska
psykologins syn på drömmar med roten hos Freud gjorde mig verkligt intresserad. Och tidigt fick
jag i terapeutiska samtal med konfidenter upptäcka vilket genomslag förståelsen av en dröm kunde
få i en konfidents liv. Ta vara på egna drömmar lärde jag mig först så småningom.

Jag fick idén att försöksvis inbjuda till en veckas drömarbete. Var? Valet föll på Berget i Rättvik, där
jag lärt mig Zen-meditation och varit på retreater. Jo, ledningen där var intresserad. Och i allmänheten fanns tillräckligt många, så mina medarbetare och jag hade fyra eller fem grupper redan
den första ”Drömveckan”. Vi fick blodad tand. Året därpå blev det i Sigtuna och sedan i flera år
på Båstads stiftsgård där en svåger till mig var föreståndare. Dåvarande biskopen i Lund, Per-Olof
Ahrén, gjorde Drömveckan till ett fortbildningsalternativ för stiftets präster. Modigt och framsynt,
tänker jag. Eftersom det var något nytt, väckte denna drömvecka massmedialt intresse. Intervjuer i
tidningar och i Sveriges Radio och alla möjliga kanaler och ett eget morgonprogram i Sköna söndag
i teve, föredrag och föreläsningar från Ystad till Luleå de närmaste åren hjälpte väl till att sprida
Montes idéer.
Så småningom flyttade vi den årliga Drömveckan till Ljungskile folkhögskola, där S:t Lukas
lokalavdelning i Göteborg blivit huvudman. Där hade vi som mest sju grupper gående parallellt,
varav två för blivande drömgruppsledare. Tillströmningen minskade, delvis tack vare att det nu
ges så många andra möjligheter i landet till liknande erfarenheter. Under åren har jag också haft
möjligheten att leda drömgrupper i USA, Tyskland, Norge och Finland, ja faktiskt också en
session i Melbourne, Australien. Överallt med aha-upplevelser – höjdpunkterna i en drömgruppsledares arbete!
Av Monte har jag förstås många minnen, särskilt från hans många besök i Sverige men också från
mina besök hos honom i Ardsley, New York. Första gången jag mötte honom i Göteborg – han skulle
ju vara så framstående, med ett imponerande CV – kom det en enkel, vänlig man med en förmåga
till omedelbar direkt kontakt och mycket humor, totalt utan expertis-pretentioner. Han levde verkligen
denna jämställdhet, som är konstitutiv för drömgruppen och dock förenad med verklig auktoritet.
Till Ardsley kom jag första gången nästan direkt från flyget till en drömgruppssession 1983, ännu
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utan någon längre erfarenhet i sammanhanget. – Sven, kan du leda idag, frågade Monte. Lite chockartat, men jag tänkte att går det dåligt, så kan jag alltid skylla på jetlag. Men det gick bra, och Monte
hade planerat med den här möjligheten till undanflykt, förstås. En annan gång, just i Ardsley, var
Monte faktiskt lite ironisk mot mig i egenskap av präst. Då ingrep Janet, hans lojala, varmhjärtade
och inspirerande fru och tillrättavisade honom. Jag tog inte den här gliringen så hårt men blev förvånad. Den var inte något jag väntat mig men den rubbade inte mitt förtroende. Så småningom fick
jag i stället förtroendet att medverka med ett kapitel i boken Drömmen löser problem, med rubriken
Drömarbete och själavård! Monte uttryckte mycket uppskattning av detta mitt bidrag.
Drömmen löser problem! Ja det har jag många aha-upplevelser som tecken på.
Drömarbetets kärnpunkt kan inträffa när som helst under en session. Den inträffar när genombrottet
sker till insikten om drömmens budskap. Faktum är att drömarbetet har förändrat mitt liv. Jag har
lovat återkomma till detta i Drömdialog. Jag tror inte att det finns något bättre sätt att utvecklas och
lära känna sig själv än arbete enligt Montes modell.
Det bekymrar mig mycket att intresset för drömgruppsarbete tycks ha minskat för närvarande. Det
får inte bli en förbi surrande fluga! Lamentationer om en tilltagande ytlighet, en lat vana hos ”nutidsmänniskan” att leva i sitt skal och inte i sina djup kan vi läsa dagligen. Upprepning onödig. Vi
måste vara envetna. Vi behöver lära oss att ta vara på alla möjligheter att sprida ”drömevangeliet”.
Jag önskar att jag hade ett detaljerat recept.

Drömreklam Foto Anders Omstedt

Drömarbetets framtid? Klart att jag har kvar en dröm att det ska fortsätta och vinna alltmer mark
både här hemma och i alltfler länder. Jag tänker att drömarbete är något oumbärligt för mänskligheten! Det är en landvinning som kommer att bestå. Kanske blir det som med de flesta goda idéer som
inte försvinner, att intresset kommer att gå i vågor.
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Reflektioner kring möte med Monte Ullman
Anki Kihlström Goldkuhl
Psykologutbildningen i Göteborg var under utveckling och förändring i början av 70-talet. Fler
studenter var intresserade av att utbilda sig i psykoterapi. Det var ett stort intresse för psykoanalytisk teori och psykodynamisk terapi. Psykologiska institutionen hade argentinska och amerikanska
analytiker i lärarkåren. Med stöd och inspiration från dessa startade vi, en grupp studenter, Göteborgs Psykoterapiinstitut (GPI)1974. Vi behövde lärare, handledare och egen psykoterapi. Med hjälp
av våra kontakter inbjöds Montague Ullman och Adolfo Cacheiro. De var båda erfarna lärare och
psykoanalytiker. Monte var psykiater, psykoanalytiker och forskare. Han blev vår lärare i psykoanalytisk teori, handledare och psykoterapeut. Han delade uppdragen med Cacheiro. Monte hade under
många år varit intresserad av sina patienters drömmar, men var inte intresserad av att tolka dem
utifrån Freuds drömteorier. Han hade också haft ett drömlaboratorium i New York, där han forskat
om drömmar och telepati med inledning under tidigt 60-tal och tills han kom till Göteborg 1974.
Han kom alltså till oss på GPI med en mycket gedigen bakgrund och ett stort intresse av att vidareutveckla sina teorier om drömgruppsarbete. Vi var unga psykologer och mycket engagerade i att lära
oss att bli psykoterapeuter. Ullman var min första handledare i psykoterapeutiskt arbete med patienter.
Jag minns med vilken varsamhet, lyhördhet och respekt han lotsade mig vidare i att finna min roll.
Han stimulerade oss också att utforska våra patienters drömmar. Vi förstod snart att han hade andra
planer för oss gällande arbete med drömmar.
Monte och hans fru Janet bodde i en lägenhet på Guldheden i Göteborg. En dag frågade han oss om
vi var intresserade av att arbeta med våra egna drömmar i deras hem. Många av oss ville gärna göra
detta. Han var tydlig med att det inte var gruppterapi eller terapi över huvud taget. Han ville utveckla
detta som en lekmannametod. Drömgruppsarbetet med oss studenter i deras hem var helt skilt från
utbildningen på GPI. Jag minns att jag upplevde dessa kvällar med drömmar som spännande och
intressanta. Inledningen, fas ett, liknade det vi känner igen idag, men strukturen har han utvecklat
mycket sedan dess. Monte orkestrerade t.ex. alltid själv. Jag kan fortfarande höra hans röst när han
säger ”Make the dream to your own” och hur han introducerade oss i processen, först klargöranden
sedan känslor och metaforer. Vi satt där i deras vardagsrum och förstod alltmer vad han menade.
För oss var det inledningsvis inte så lätt. Vi var ju så fokuserade på att bli psykoterapeuter. Det här
var en helt annan scen. En lek med drömmen och långt ifrån Freuds tolkningar av drömmar. Monte
hade en fantastisk förmåga att skapa trygghet i vår grupp, vilket bidrog till vår förmåga att våga vara
personliga, känna tillit och utveckla empati och respekt för varandra. Detta som är så kännetecknande för metoden. Vi hade många olika arbetsuppgifter i gruppen, inte bara studierna utan också
uppbyggnaden av institutet med allt vad det innebar av arbete med ekonomi och organisation t.ex.
Drömgruppsarbetet hos Monte var säkert välgörande för oss. Den här grunden betydde mycket för
mig när jag senare lärde mig att arbeta med ”Symboldrama” och bildterapi, metoder som innehåller
arbete med inre bilder, symboler och associationer.
Monte ägnade sig inte åt traditionell sömnforskning, men utvecklade egna idéer och teorier runt
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drömmar. Han talade om drömmarnas betydelse för vår kreativitet, om drömmar som kommunikation
och hade tankar om att ha drömgrupp med den politiska ledningen i USA. Jag tror att det närmaste
han kom var att möta en riksdagsgrupp i Stockholm.
Jag kan inte låta bli att koppla Montes tankar till den aktuella boken ”Sömngåtan” av Matthew
Walker. Walker sammanfattar en stor mängd forskning som både han själv och kollegor genomfört.
Där finns intressanta slutsatser gällande drömmars betydelse för oss. Walker säger: ”Drömmens
källor ligger i dagen och är uppenbara för den som vill känna igen och förstå. Ingen tolk behövs”
Han synliggör drömmarnas betydelse för känslomässig och psykisk hälsa och för problemlösning
och kreativitet. Vår drömmande hjärna kan förstå det som den vakna inte klarar, men i drömgrupp
får vi hjälp att förstå.

Känslor och tankar i drömarbetet
Anders Wennlund
Hur kan vi utveckla vår kommunikation genom tydligare val av ord och språkbruk?
Centralt i drömgruppsarbetet är att vi använder ordval och språkbruk som på bästa möjliga sätt
svarar upp mot de erfarenheter vi vill förmedla. I många fall blir kontakt och kommunikation klar
och tydlig och vi känner och förnimmer att arbetet flyter väl och vi får uttrycka vad vi känner och
får våra behov tillgodosedda.
Ibland uppträder missförstånd och språket når inte riktigt fram. En grundläggande orsak till detta
kan vara att vi genom livet bär med oss olika känslonyanser i de ord vi nyttjar. Historiskt sett har ej
sällan konflikter trappats upp genom missförstånd och känslomässiga låsningar, där det faktiskt inte
föreligger någon oenighet i sak.
Mänsklig kommunikation
Under senare tid har på olika håll i världen en hel del utvecklingsarbete skett i syfte att förbättra mänsklig kommunikation. En välkänd publikation i ämnet är Marshall Rosenbergs bok:
"Non violent Communication - Ett språk för livet." Texten i boken redovisar en rad perspektiv på
kommunikationsprocessen. Ett av de tretton kapitlen beskriver metoden och bär rubriken: ”Identifiera och uttrycka känslor". Metoden börjar med momentet att observera utan att döma. Det andra
steget är att fokusera på att uttrycka vad vi känner. Som tredje steg ska man så tydligt som möjligt
söka ge uttryck för aktuella behov, för att sedan som fjärde avslutande steg uttrycka vad man konkret önskar ska ske i kontakten.
Under människans mognadsprocess förfinas i bästa fall hennes nyttjande av olika ord för känslor
alltefter som vi formas av våra reaktioner på olika livsupplevelser. Psykoanalytikern Rollo May
menar att "en mogen person kan skilja mellan många känslonyanser. Starka och passionerade eller
milda och känsliga - som de olika musikpassagerna i en symfoni".

foto Hillevi Nagel

En viktig aspekt är att skilja på "känslor" och "känslotankar". För detta krävs en uppövad vana att
urskilja ord- och språkbruk. En sak som kan förvirra är att ordet "känna" ofta används utan att det
faktiskt uttrycker en genuin känsla. I meningen " jag känner att det inte var ett rättvist avtal" är det
mer korrekt att säga "jag tycker..." istället för "jag känner...".
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I allmänhet uttrycker man inte känslor tydligt när ordet "känner" följs av t ex "att" eller "som". Inte
heller om ordet ”känner” följs av ord som "du”, ”jag”, ”ni”, ”de", eller namn/substantiv som syftar
på personer. Det är viktigt att vi skiljer mellan vad vi känner och hur vi tänker att andra reagerar
eller agerar mot oss.
Marshall Rosenberg har i sin ovan nämnda bok en tabell över ord som speglar hur vi tolkar andra,
snarare än hur vi känner oss (se Tabell 1 i Rosenberg, Marshall, 2003). Ett exempel från denna
tabell kan vara hur ordet ovälkommen användes i meningen: "Jag kände mig ovälkommen på festen
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i lördags". Här tolkar jag de andra festdeltagarnas inställning till mig. Ett alternativ är att skriva:
"Jag blev ledsen/arg på festen i lördags då jag uppfattade det som att jag var ovälkommen".
Rosenberg rekommenderar att vi skapar oss ett ordförråd för känslor. Vi bör undvika ord som är
obestämda eller generella. Om vi exempelvis säger "det känns bra" kan ordet bra betyda att jag
känner mig "lycklig, entusiastisk, lättad" eller många andra känslor. Ord som bra och dåligt hindrar
ofta lyssnaren från att enkelt få kontakt med det vi faktiskt känner. Rosenberg redovisar vidare,
dels exempel på ord som beskriver hur jag känner mig när mina behov är tillgodosedda (Tabell 2
i Rosenberg, Marshall, 2003), dels exempel på ord som beskriver mig när mina behov inte tillgodoses (Tabell 3 i Rosenberg, Marshall, 2003 ). En mening med ord som beskriver att mina behov
tillgodoses (se Tabell 2 i Rosenberg, Marshall, 2003) kunde lyda: ”Jag var upprymd och överlycklig
på festen i lördags". Däremot beskriver meningen: "Jag var avvaktande och missmodig på festen i
lördags", att mina behov inte blev tillgodosedda (se Tabell 3 i Rosenberg, Marshall, 2003).
Primära känslor
I litteraturen finns flera exempel på försök att renodla känslobegrepp och koppla dessa ord till
kroppsliga, fysiologiska processer. ”Kort om KÄNSLOR" är en bok av Dylan Evans (2001). I
boken redovisas och behandlas begreppet "primära emotioner". Dessa känslor är universella och
medfödda. De infinner sig snabbt och varar några sekunder åt gången. Forskarna är oeniga om hur
många grundkänslor det finns, men de flesta skulle ta med åtminstone följande känslor på sin lista:

Emotionen innehåller alltså tre betydelsefulla element:
•

Den intrapsykiska känslan (avsmak - äckel, rädsla - fruktan, bedrövelse - sorg, harm - vrede,
blygsel - skam, skuld - ånger, stolthet - högmod etc.)

•

De kroppsliga uttrycken - psykofysiologiska reaktioner som delvis understöder känslan och
kommunicerar emotionen till omgivningen, och delvis troligen ingår i en alarmberedskap

•

Den omedelbara tolkningen av den utlösande situationens och upplevelsens kategoriska innebörd.

I vårt drömgruppsarbete utgör såväl ordval som kroppsuttryck viktiga komponenter då vi sitter
i en ring och arbetar med drömmaterialet. Marshall Rosenbergs strukturerade arbetsmodell knyter
väl an till vårt arbetssätt med såväl känslomoment som symboliska teman.
Förhoppningsvis kan några av ovan redovisade kunskaper, med hänvisning till relevant litteratur,
berika grupparbetet med våra drömmar.

Referenser:
Rosenberg, Marshall (2003): "Nonviolent Communication - Ett språk för livet." Friare Liv konsult,
Mjösjölidvägen 477, 946 40 Svensbyn. ISBN 91–974639-0-6

Glädje
Ledsnad
Ilska
Rädsla
Förvåning
Avsmak

Evans, Dylan (2001): "Kort om KÄNSLOR". Fri Tanke förlag www.fritanke.se
978-91-86061-12-8

En del forskare använder andra benämningar för dessa känsloord. Till exempel finns sorg och lycka
ofta med i listan över primära emotioner. Evans tror att det är bättre att använda dessa senare ord
för att beskriva sinnesstämningar, snarare än känslor och använder därför orden ledsnad och glädje
om de primära emotionerna och uteslutande termerna "sorg" och "lycka" om de negativa och positiva
sinnesstämningarna.'

Barany, Franz och Strandvik, Birgitta (1994): "Psykologi för läkare i kroppssjukvården". Bokförlaget Natur och Kultur. ISBN 91-27-03719-3

Emotionernas fysiologi
Inom yrken av människovårdande karaktär intar språket en central roll i mötet med patienten/
medmänniskan. "Psykologi för läkare i kroppssjukvården" är skriven av Franz Barany och Birgitta
Strandvik (1994). I ett avsnitt i boken behandlar man emotionernas fysiologi och hänvisar till en
studie av Darwin (1872). Där fastslås att:
"Förmågan till språklig kommunikation mellan medlemmarna av en folkstam har varit av yttersta
vikt för människans utveckling. Kraften i språket ökas avsevärt av ansiktets och kroppens uttrycksfulla rörelser, vilka ibland kallats "känslornas språk". Detta språk har med säkerhet haft betydelse
för släktets välfärd".
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Drömgruppsarbete med äldre. Några reflexioner

Mitt hjärta har skatter som ingen kan förklara

Maj-Lis Fuchs

Sven Hedenrud

Det jag vill dela några tankar kring handlar om åtta terminers drömgruppsarbete med människor
över 65 års ålder. Jag hade nyligen gått i pension från mitt arbete som psykoterapeut vid S:t Lukas i
Växjö när mottagningen fick en unik möjlighet. En donation från Kampradstiftelsen gav människor
över 65 års ålder bosatta i Kronobergs län möjlighet till kostnadsfria samtal kring existentiella
frågor. Jag föreslog att en drömgrupp skulle ingå och under ett års tid fanns en drömgrupp med som
alternativ till enskilda samtal. Efter detta år har erbjudandet om drömgrupp kunnat fortsätta med S:t
Lukasmottagningens stöd. Några har först samtalat enskilt och sedan fortsatt i drömgrupp, några har
deltagit sedan start, medan andra kommit till efterhand. Vissa terminer har jag haft en grupp, andra
terminer två.

Det har förändrat min syn på Livet, på människor, på mig själv – detta att få arbeta med Montague
Ullmans sätt att förstå drömmar och att lära känna ”Monte” själv. Så är det nog för oss alla som
läser det här bladet, eller hur? Det rinner mig i minnet två insikter, formulerade av två deltagare i
en drömvecka. ”Jag räknade alla namnen efter en film på teve: etthundrasextiosex stycken! I mina
drömmar spelar jag alla rollerna, står för manus och regi, scenografi, ljud och ljussättning och allt
annat!” Och här är det andra: ”Nu vet jag att alla människor har ett andligt liv!”

Är det då något som skiljer en grupp med enbart 65+ från en blandad åldersgrupp? Det som förenar
gruppdeltagarna är att arbetsliv och familjeliv inte längre tar huvuddelen av vår kraft i anspråk. Vi
får utrymme för mer reflexion över livsresan och en vidare utblick. Förlusterna blir fler, både av
egen kraft och hälsa och av anhöriga och vänner som förlorar hälsan eller går bort. Relationerna
till barn och barnbarn blir viktigare och svårigheterna tydligare. Det finns en glädje och tacksamhet
över mognad och insikter.
Allt speglas i drömmarna och Montes metod är underbart lämpad i arbetet att förstå och integrera.
Ingen är expert utan alla deltar med sitt eget inre. Ledaren ansvarar för att metoden följs och drömmaren har alltid kontrollen över sitt delande. Speciellt dialogen får stor betydelse och gruppens
”lek” med drömmen kan behöva minskas i tid. Det viktiga är att ge drömmaren möjlighet sätta ord
på den existentiella situation som skapade drömmen och få göra det i ett socialt sammanhang där
det tas emot med intresse och respekt. Att ställa öppna frågor och ge mycket utrymme till drömmaren.
Här tror jag mycket av det helande i processen äger rum. En hel livsresa kan rymmas i en dröm.
Ofta går drömarbetet på djupet och för att beskriva detta vill jag dela ett citat från Svetlana Aleksijevitj om hennes intervjuer. ”Ofta ser jag hur de sitter och lyssnar på sig själva. På ljudet av sin
egen själ. De undersöker den med hjälp av ord. När en människa blickar bakåt vill hon därför inte
bara berätta om sitt eget liv utan också försöka nå fram till själva tillvarons gåta.”
Som äldre idag har vi ofta hälsa och krafter att vara fortsatt aktiva i yrkesliv och andra sammanhang högt upp i åldrarna. Men åldrandet innebär alltid till sist ett avklädande och förlust av sådant
vi tagit för givet i vårt liv. Jag fick uppleva hur min 92-åriga mor under sin sista tid fortsatt kämpade
med och bearbetade trauman i sina drömmar och hur det lättade för henne att få sätta ord på sina
upplevelser och dela dem med mig. På så sätt fick jag också nycklar till mitt eget liv. I arbetet för
försoning kan drömmen vara en gåva, viktig att ta vara på.
Det praktiska kring drömarbetet kan behöva anpassas. Gruppen får inte vara för stor, ofta finns det
någon med hörselproblem. Det är viktigt att sittplatsen fungerar även för den med rygg- eller ledont.
Parkeringsplats nära behövs och om man kan träffas på förmiddagen underlättar det för många. Jag
brukar skicka ett SMS dagen innan som påminnelse.
För mig har Montes metod, alltsedan jag kom i kontakt med den 1981, kommit att betyda mycket.
Jag har förmånen att själv delta i en drömgrupp ledd av Kerstin Andersson och uppleva den tillit
och möjlighet till inre arbete som metoden väl utövad ger.
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Denna ständiga genomarbetning av min aktuella livssituation! Denna outtröttliga avsikt att göra
mig beredd att möta kommande dagar! Denna pådrivare att få mig att utvecklas och mogna som
människa! Hur är det då med drömmandet och vår andliga utveckling? Jag menar här den religiösa utvecklingen och i synnerhet för mig och i vår kultur den kristna tron, Drömmar och tro alltså.
(Trons språk har många dialekter. Med respekt och tacksamhet har jag ofta tagit del av erfarenheter
från andra religioner). För mig personligen är det ett viktigt tema. Jag har velat skriva ner lite om
detta tema för mig själv någon gång. Jag väljer att göra det nu och samtidigt dela med mig genom
att berätta ett par drömmar som lett mig framåt i min tro. Är det OK? Det är inte så att jag inbillar
mig att just mina drömmar är särskilt märkliga, utan jag tänker att många har haft liknande upplevelser
och att detta lilla inlägg kunde öppna för samtal.
Om någon skulle frågat mig som nybliven student - med en kristen bekännelse - vilket jag ansåg
viktigast: förståndet eller känslan, så skulle jag utan tvekan svarat det förra. Hjärta eller hjärna?
Hjärnan, så klart. Så började jag också mina universitetsstudier i Lund med teoretisk filosofi, som
jag gillade skarpt. En dag kom min uppskattade professor Gunnar Aspelin in på ämnet religion. Han
hävdade att religion hade mer att göra med konst än med vetande. Jag blev chockad. Teologi – som
jag hade för avsikt att läsa senare – visst var det en vetenskap, en hjärnans angelägenhet! Tron – nog
kunde den beskrivas i rationella termer!
Visst hade jag kommit en bit bort från denna ensidighet, långt innan jag mötte Monte, men med
honom lärde jag mig slutgiltigt att Livet alltid bäst förstås i metaforer, och metaforerna är en konstnärlig gestaltning av verklighetsupplevelse – och den tar sig vägen genom känslor.
Mina drömmar har ofta gett mig andlig näring. Som den gången jag vaknade i en syn, i ett mörker
lyste en skinande ädelsten. Den strålade åt alla håll med en ljust blå strålglans. Jag var genomströmmad av en intensiv lycka, av salighet. Från Jung kände jag hans tolkning av pärlan och ädelstenen
som metaforer för Självet. Och ja, jag kände mig så ofattligt hemma i den upplevelsen, hemma i
mig själv, i familj, yrke och i skapelsen, i det gudomliga. Hjärtats gensvar var lovsång.
Vid ett annat tillfälle fick jag en drömsyn som dels påpekade för mig att jag arbetat för mycket och
inte var riktigt i kontakt med källsprången i mig själv, dels gav mig ett löfte att det fanns en skönare
verklighet för mig. Uppifrån såg jag liksom en rondell. Det var en blomsterrabatt i de skönaste färger.
Regelbundna, likformade sektorer var täckta av blomster i sin färg. Det svävade emellertid ett litet
dimmoln över skönheten. Jag fördunklade den andliga verkligheten genom att försumma den – men
den fanns kvar för mig att återta. Några veckor senare kom denna mandala till mig igen i full klarhet,
utan dimtöcken.
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”Mitt hjärta har skatter som ingen kan förklara.” Med en underbar melodi sjöng de orden när jag
vaknade en morgon. En hel vecka fortsatte sången att vara bakgrundsmusik i allt jag hade för mig.
Jag tänkte hela tiden att jag skulle skriva ner melodin, men när jag blev färdig till det, var den helt
borta och jag tror inte jag skulle varit kapabel att sjunga den! Men orden fanns kvar och finns kvar.
Och skatten – den var min kristna tro, min hemkänsla i mig själv, med mina medmänniskor, i kosmos.
Jag hör till. Jag är hemma här i varje nu. Jag är jämsides med alla människor på väg framåt i denna
Skaparens evolution i sin oerhörda skönhet, på väg genom glädje och lidande och död till en fullkomning.
Precis så tror jag att det är för varje människa. Hon har andliga skatter i sitt hjärta som kan bli
blottade, liksom drömmar kan flöda hos varje människa till varning, tröst, vägledning och mognad.
Och ingen kan förklara dessa skatter. De är oåtkomliga för vetande och formuleringar. Jesus skrev
ingen troslära. Han levde bland människorna. Det viktiga var kärleken till alla och allt och till Gud.
Han berättade liknelser, som drömberättelser. Det kryper i mig, när jag hör tvärsäkra formuleringar
om den yttersta verkligheten, teologiska eller naturvetenskapliga, och när jag läser i historien om
alla dessa tvister och krig kring formulerade dogmer, när makten har lagt embargo på tron. Ibland
tänker jag med sympati på Esaias Tegnérs insikt om troendes formuleringskonster. ”Teologin är som
en dödsskalle stjälpt över en lilja.” Vår andliga erfarenhet behöver sättas in i sitt livssammanhang,
bearbetas av intellektet just som vi gör med våra drömmar, men våra erfarenheter av den yttersta
Verkligheten kan aldrig fångas i exakta beskrivningar.
Några veckor efter att min hustru Birgitta dött för ett par år sedan hade jag en genomgripande upplevelse. Det var visserligen inte en dröm men skedde en morgon i halvvaket tillstånd. Jag ställdes
inför frågan hur det kunde vara möjligt att jag nu, mitt i denna sorg inte har ”dragit något gammalt
över mig” utan fortsatt att stiga upp om morgnarna, bädda min säng och t.o.m. dra över sängöverkastet, fortsatt att äta ordentligt, gymnastisera och vara tillsammans med människor. Jag var ju bara
en halv människa kvar! Insikten smög sig på, den smekte sig fram: Jag lever, Livet fortsätter att
strömma genom mig. Gud är inte ”däruppe” eller långt borta utan i mig, Gud är Livet i mitt hjärtas
slag, i varje andetag jag drar, varje cell i min kropp – och i varje levande varelses kropp. (Där kommer teologins formulering om ”inkarnation” till hjälp, liksom tanken därifrån att ”Gud” är ett verb).
Det var inte så att sådant tänkande var helt nytt för mig, men det blev existentiellt. Ett annat namn
för ”Gud” är alltså ”LIVET”. Gud är här och nu, som mystikerna alltid har sagt – och känslor och
tankar bredde ut sig i mig som flod, där det varit ebb – Gud finns i allt som lever, i allt som är. Och
i allt det som vi kallar död materia pågår oupphörlig rörelse ner på atomnivå, där elektroner cirklar
kring kärnan, och i smått och stort upp till kosmisk nivå verkar vågrörelser som gravitation och
magnetism och ljus…
I varenda en av mina medmänniskor spelar Gud som på ett instrument i outtröttlig kärlek med en
inbjudan att själv stämma sitt instrument till en samklang i Livets orkester. Och jag kan inte se en
mer livsbejakande stämgaffel än Jesus själv, Guds översättning av sig själv till mänsklighet.
Nu blir det omöjligt eller synnerligen provisoriskt att på allvar tänka eller handla i ”vi och dom
andra”-termer. Alla är vi på väg framåt mot ett mål, skönt men täckt av ett töcken. Alla är vi ett, en
organism.
Ja, så här har jag det, med förundran och tacksamhet. ”Människa först, kristen så”, formulerade sig
Grundtvig. ”Sökare alltid”, tillade Gunnar Edman.
Hm, som när vi arbetar med våra drömmar – vi behöver orden för att klargöra, förstå, integrera.
Tack till den som orkade läsa till slut – och så, än en gång, till Monte, som öppnat ögon och öron för
existensens språk.
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The Tale of Two Telephone poles
Markku Siivola
It was the autumn of 1980 in Boden, a little town in Northern Sweden. I was working as a psychiatrist
when I heard my co-workers talking about a psychoanalyst who was coming to lead a dream group.
They asked if I was interested, and I said "No!"
I reacted so negatively because for fear of reliving the intense claustrophobia I had experienced
during my years in psychiatry training when, according to my teachers, every oblong, elongated
object symbolized a penis and every bowl-like formation, a vagina. Why should this psychoanalyst
be any different?
I remembered an embarrassing situation that happened in the early days of my medical training
during the first psychiatry meeting I ever attended. I arrived late, sat down, and tried to get into the
discussion. For a while I thought I had come into the wrong room, because the behaviour of my
older colleagues was so strange.
For a moment I thought that they might be rehearsing an odd burlesque play, perhaps for a personnel party. Everyone was extremely serious, talking about the mother’s breast in a way that made the
situation so absurd, that with all my inexperience, I really believed they were joking!
Then they changed the topic. Now soil symbolized a vagina and a hoe, the penis which penetrates it.
I still remember my acute embarrassment and anxiety over hiding my bewilderment, when it began
to dawn on me that these gentlemen were seriously serious! They did not pop out of their theorizing,
but continued to exist as though in a theoretical bubble, sealed from life outside, seeing only their
own intellectual projections on the walls of that bubble, not the world outside.
The claustrophobic experiences continued throughout my studies but, fortunately, only a couple of
them were as grotesque as this first encounter with traditional psychoanalytic thinking. During the
years of my medical studies, I became more and more conscious of the devastating effect of placing
life into the Procrustean bed of conceptual systems, whatever their nature. I began to recognize that
whatever the system, it always acts as a filter between the observer and the observed, diluting the
artistry of life.
My fellow workers in Boden did not give up on pressing me to attend the dream group, and at last,
I gave in. This decision turned out to be one of the most important turning points of my life.
During the first day of the workshop, my strange feeling about the leader of the group, Montague
“Monte” Ullman, grew stronger. This man did not interpret anything, but, in an extremely gentle
way I had never seen before, guided the group to listen to dreams. I saw for the first time how the
dream opened into its full glory, speaking with its own voice to the whole group.
There was something in him, something I recognized deeply inside myself, some similarity, some
indefinable connection, some resonance. Longing for something long ago forgotten and lost, I
recognized a living force inside me, a spark of energy I had always been after, something beyond all
explanations and theories. I saw this man catch the uncatchable, creating an atmosphere where the
dream was able to bloom in all its touching innocence.
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And how different we still were, he and I! I was young, he was old; I spoke English hesitantly and
he was fluent; we were from different cultures, living on opposite sides of the Earth. But all these
differences could not explain away the common factor. He was a stranger to me and at the same
time, he was not.
The second day of the dream group dawned. Monte asked if anyone had a dream to share, but no
one did. He then said he had one. It was a short sequence, and it was about me:
In his dream, I had come to his hotel room and asked two questions, which he did not remember,
nor did he remember his answer to the first one. The answer to the second one was this: he took me
to the window of his hotel room, and pointed at two telephone poles outside. He said to me "If you
understand why those telephone poles are just there and nowhere else, you have received the answer
to your questions."

You’ll find him without any search
when you will find yourself
when you see in dearest friend
your own soul, nothing else
when you see that even he
has happiness not found
and see how he, alongside you
has equal pain around
Published earlier in Dream Appreciation Newsletter vol. 8, nr. 1 / 2003, and later in my book
Understanding Dreams - the Gateway to Dreams without Dream Interpretation, Cosimo,
New York 2008

That was Monte’s dream and the turning point for me. Monte said he did not know the message of
the dream. But I did. The dream immediately opened to me. The opening was not a logical process,
but a strong immediate emotional impact. The dream symbolized perfectly the intriguing feeling I
had about Monte the previous day. There we were, Monte and I, like two telephone poles, irrevocably apart, without any possibility to come closer to one another. Just as I had felt it the day before!
But between the two poles there was an electrical unifying current. Just as I had felt it the day before!
The dream said that if I understood the position of the poles I had received the answer. I understood,
and received the answer, just like the dream said I would!
The dream was his, not mine. How could I know if my view of the metaphors was right or wrong?
It was irrelevant. Right and wrong belong to the realm of the rational world where dreams cannot
be understood. The flashing impact opened me to the living view about the potential of dreams. The
dream illuminated much more clearly the feelings that I had been unable to understand on my own.
The last act of this dream was played out twenty years later. I had been busy for some months
building up Monte’s website, scanning hundreds of pages of material, which Monte kept sending
me by fax. One night my wife said "Now the dream has really come true" pointing to the way
Monte and I communicated: we, the two telephone poles, were there again, the connective current
of faxes flowing through the telephone lines between us, now across the globe! Then I felt that the
dream had at last conveyed its contents at all levels.

foto Hillevi Nagel

Right or wrong? Was it a coincidence or was Monte’s dream precognitive? I do not care. I can never
know. I know that the dream does contain more, like all dreams; they are limitless like life itself,
and not everything they contain can ever be grasped completely.
Either way, this incident gave me at last the key to dreams, which has helped me maintain my faith
in the incorruptible core of all human beings, irrespective of how deeply it may have been buried
behind the barriers we put up against each other in our daily struggle of existence. Dreams have
been the oasis of innocence, the purity of the human soul during my journey through the desert of
everyday routines and the overemphasis of our separateness from each other in the competitive
atmosphere of our culture.
Dreams are the common realm, the connective, healing tissue for those of us who have lost our way
to the connectedness of the human species.
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chance to get out onto the court and play that he’d flubbed by failing to score a point or defend a
teammate.

What dreams give me
William R. Stimson
Yesterday in the Ullman dream group class I offer every semester at the university here in Taiwan,
a supremely fit and athletic student whom I’ll call J— came forth with a dream. Frankly, I felt
reluctant to waste another class period working with a dream of his. The last time one he’d come
forward with, we’d all labored long and hard to come up with our projected feelings and metaphors
only to have him abruptly stop the process. Luckily some other student had a short dream we could
work with for the remainder of the three-hour period.
The dream group class differs from the ongoing dream groups in Nordic countries in that I suspect
a good number of the students sign up for it because they’ve heard that there are no lectures, no
tests, no reading assignments, no term paper requirements, and no homework. Everything they
learn in this class they learn from their own dreams. My job isn’t so much to work with individuals
hungry for self-discovery, fascinated by dreams, and abounding in interesting ones. It’s much more
akin to raising a group from the dead and bringing them to life.
It’s very important then that, especially in the beginning of the semester, every three-hour dream
session succeeds in getting to the meaning of the dream, for only then can the dreamer of that dream
suddenly be seen by all as the very special person he or she is. And, only then, might the students all
walk away a bit less dead and isolated, a bit more appreciative of the incredible power of dreams,
and impressed by Ullman’s group approach. This must happen nearly every week for the class to
begin early on working in the really powerful way that it always eventually does.
So the last thing this class needed this early in the semester was for J – to get us all involved in
another dream and then stop the process. Unfortunately, we had no choice. The dreamer is in control.
J – was the dreamer.
He dreamed he drove his motorbike into a gas station, waited in line for gas, one of the gasoline
pumps was broken, they fixed it, and just then somebody jumped ahead of him and he felt angry.
He was still angry when he woke up.
A student from the People’s Republic of China came up with some utterly cockamamie notions that
he presented to us as metaphors. I told him they weren’t metaphors, and passed him over as hopeless to go to the next student.
The dreamer’s own response showed he got nothing from the group projections. The context phase
was equally barren. “Everything as usual,” he told us. He did mention basketball team practice the
evening of the dream. His last thoughts as he dozed off to sleep were about how exhausting the
practice had been but how he hoped it might improve his game. We’d come to the playback without
a hint of what the connection might be between his life and the dream. As to why the dream should
place him in a gas station, he hadn’t the faintest idea. We move on to the next cluster of images.
Waiting in line at the gas station he connected with sitting in the line-up of players waiting to be
called onto the basketball court. Someone jumping ahead of him he connected with how recently
a team member had to leave the team and, though J— is a second year student, a first year student
who plays better than him was given that spot. The broken gas pump he connected with a recent
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By now everyone in the group could see that this gas station dream was all about the basketball
team, which mattered more to J – than anything else. “Even more than my girlfriend,” he confessed.
We were approaching the end of the period. Our time had run out. We weren’t likely to get any
deeper into the meaning of the dream and it didn’t matter. Everyone around the circle was involved
and excited and J – himself might as well have been sitting there in his basketball team uniform
holding the ball in his hand, so exposed was he as regards his principal passion. He had been a
ghost in the group. Now everybody saw him, everybody knew him, everybody liked him, and
everybody identified with him. Which one among us is as good as we want to be when it comes to
what we most care about? Certainly, not me.
One question remained. I put it to the group. Why would the dream use the idiom it did of a gas
station if it were so clearly about basketball. The student from Communist China with all the
cockamamie excuses for metaphors came forth, struggling with English, to excitedly express an
idea that had jumped into his mind. In Chinese, a gas station is a “Jia Yo Zhan.” “Jia Yo” in
Chinese means “gas it up” (to “put in gas,” or to “step on the gas”). The exact same phrase is commonly used to express, “Go for it!” or “Go all out!” As the Chinese student struggled for English
words to express this connection, I suddenly pointed my finger at him and announced victoriously,
“Yes! That’s a metaphor!” He who had been completely deluded about what a metaphor even was
had come up with the dream’s governing trope.
At that moment my heart swelled with the realization that with the Ullman process it really is
possible to teach the most clueless student the metaphorical thinking necessary not just to understand and express the meaning of dreams but to understand and express their own deepest and truest
nature, their innate creativity, spirituality, and goodness – in other words what Montague Ullman
called, “Our incorruptible core of being.”
What dreams give me is this, that I, a small
and unimportant person, in a far-away and
forgotten place – I who have nothing – can
have it in my power to give this most priceless
gift of their own inner worth to semester after
semester of young men and women just as
initially clueless as this Chinese Student.

William R. Stimson’s book, Dreams for Self-Discovery
is currently available on Amazon.com.
His TEDx talk, “What Dreams Know That We Need
Today” is on YouTube.
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Many people were gathered there and many speeches were given.
Susan and her husband Bill had together with Monte’s other daughter and son decided what to do
with the ashes. They wanted part of the ashes to be spread outside Gothenburg, as Monte was so
attached to Sweden, where his idea of a dream group method was created and developed. They
asked me to bring the urn back when I returned.

Memory of Monte
Elisabeth Bratt Neuberg
It is already 10 years since Monte Ullman went to the other world. It was the 7th June 2008.
The plane to Newark is on its way. I am looking at the invitation to participate at the ceremony for
Monte. I remember a friend of mine, who said “Monte will give you a sign”. I remember several
years ago, Monte went to a meeting to the Parapsychological Institute on Manhattan close to
Central Park and had invited me to be his guest. He had since he was a child been interested in
these phenomena and had shared it with friends all his life and he also made research and wrote
about it.
Arriving to Ardsley station Monte’s daughter Susan and her husband Bill were there to meet me.
We went along the well-known road to the small community where Monte had lived. They had a
little red house close to Monte’s.
I walked around in the area looking at the beautiful and interesting houses and surroundings saw
the swimming pool, which Monte and Janet had shown me many years ago - in the last century,
where they used to go and swim. I also saw the tennis court where Monte had given me the best
tennis lesson I ever had had. He said “Look at the tennis ball” and I did and I met the tennis ball
after that. I knew Monte was a wonderful teacher and all his seminars were a joy to follow and his
teaching about psychological and psychoanalytic concepts being so well explained. I also remembered the times I had participated in New York where he had dream groups, but Ardsley is very much
associated with the Swedish members of the Dream groups forum.
A Memorial Ceremony was held at 2 pm in Ardsley Memorial Center, 18 Center Street, Ardsley.
A banderol covered the wall with the text “Dreamers of the world unite” and suddenly when we
were sitting on our chairs, part of it fell off the wall and left the text “DREAM WORLD” which
made think Monte is joking here with us. A smaller banderole was then put on the wall.
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A demand of permit to spread the ashes in the sea outside Gothenburg was sent to Länsstyrelsen,
the 23 of September, which was granted. A decision was made to have the ceremony just after the
Dream group conference 6-8 March in Gothenburg and it took place the 9 March 2009 in the sea
outside Långedrag with Börjesson’s boat taxi. Many members of the Dream group attended the
ceremony. The ashes were spread among the surrounding isles. Talks to Monte were given by
Kerstin Andersson and Sven Hedenrud and several others. Monte’s influences for all of us were
emphasized. Sven Hedenrud read the following beautiful poem.
“Deep peace of the running waves for you
Deep peace of the flowing air to you
Deep peace of the quiet earth to you
Deep peace of the shining star to you
Moon and stars over there giving lights of you
Deep peace of the light of the world to you”
My husband read a Caddish, a Jewish prayer for the departed. Then we all sang the Swedish ballad
“Byssan Lull”. Afterwards we had lunch together in Långedrag. His presence is still felt in my
dream groups. We always mention him with the words “this is what Monte would like” or “this is
not according to Monte’s method”
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Discover the Messages in Your Dreams with the Ullman
Method (2015) by Janet S. Wahl

Om att bli berörd

Elisabet Tärneberg

En av världens mest lästa böcker är Brott och Straff av Fjodor Dostojevskij som kom ut 1866 och
beskriver hur den fattiga studenten Raskolnikov blir en mördare och brottas med sitt samvete.
Skulden följer Raskolnikov i många hundra sidor i berättelsen där han till slut blir förlöst genom
sitt möte med Sonja. I min version av boken står det på sidan 631: ”Han visste inte själv hur det
kom sig, men plötsligt var det som om något hade gripit tag i honom och kastat honom ned för
hennes fötter”. ”Kärleken hade återfött dem; det ena hjärtat rymde oändliga källor av liv för det
andra hjärtat”. Raskolnikovs mänsklighet hade återväckts och han var befriad från självhat.

Janet S. Wahl ger på drygt 40 sidor en utmärkt guide till Ullmans metod. Hon gick i ledarträning
hos Monte och häftet tillägnas honom. Att hon skrev det, berodde på att hon deltagit i flera drömsammanhang i USA, där man sa sig följa Ullmans metod, men hade missförstått den. Hon reagerade
på att man godtyckligt använde bara delar av metoden och att drömmaren ibland var helt oskyddad för
gruppens påträngande frågor och ”färdiga” tolkningar. I ett appendix får vi en mall över processens
steg och häftet har även en fyllig litteraturförteckning.
I sin lilla bok trycker hon just på att Ullmans metod vill skydda drömmaren, att vi inte ska tolka eller
ställa ledande frågor, att det som sker i gruppen är konfidentiellt. Utifrån en kort dröm, beskriver
hon på ett enkelt sätt de olika stegen i drömarbetet och ger många exempel på frågor som ställs. På
ett pedagogiskt sätt utvecklar hon sedan varför vissa frågor är mer lämpliga än andra.
Detta häfte passar både nybörjare och erfarna. Hon dyker ner i de fallgropar vi lätt hamnar i, känsliga
delar av processen, stannar till och resonerar. Några citat:
”…the questions must be guided by what the dreamer says, not by what we listeners want to know.”
”We avoid leading (information – demanding) questions. A participant may have an unconfirmed
interpretation and ask a question to confirm it. As a result, the anxiety level of the dreamer is raised,
and she may derail from determining for herself what the image means.”
Som sagt – en lättläst och enkel handledning,
som samtidigt inbjuder till djupare reflektion
över Ullmans metod.
Ett häfte som tål att läsas många gånger!

Anders Omstedt

Hur detta egentligen går till i oss när saker vänder och vi får en bättre verklighetsuppfattning är
ett viktigt moment i vårt drömarbete. Ullman talar om "our incorruptible core of being" som kan
förstås som vår oförstörbara kärna av att vara människa, andra kallar det själen eller Livet. Litteratur,
meditation, musik, konst och möten med andra, möjliggör att vi får kontakt med denna del i oss
själva. Det intressanta är att i drömgruppsarbetet får drömmaren direkt kontakt med detta centrum
av kreativitet vilket ofta ger drömmaren känslan av att bli mer hel som människa. Vi märker att
detta uppreper sig dröm på dröm och det är magiskt och ett tecken på att vårt drömarbete fungerar.
För alla oss som är intresserade av kreativitet och hur vi kan få en bättre verklighetsuppfattning
genom att koppla samman känslor och förnuft utgör den nya boken av Dr William R. Stimson
“Dreams for Self-Discovery” en rik källa med exempel på att drömmar har något med detta att göra.
För de flesta kan detta tyckas konstigt men de som deltagit i drömgrupper inspirerade av Ullmans
metod vet att drömmar ofta ger perfekt mening. Stimson demonstrerar i sin bok hur ett antal drömmar har gett drömmarna en bättre verklighetsuppfattning genom en djupare förståelse för drömmarens
känslor. Genom författarens egen återkommande dröm om att fly från sin fars hem och inse att
under hatet fanns kärleken till fadern, eller en ung älskares mardröm av att vara jagad till befrielse
från maran, eller flera andra drömmar, alla analyserade med Ullmans metod, så uppnår drömmaren
helhet där känsla och tanke är bättre kopplade.
Boken ger en fördjupad förståelse för framgångsrikt drömarbete och är skriven i Ullmans anda och
till hans ära. Varje kapitel och dröm illustrerar olika aspekter av vad drömmar kan ge. Stimsons
bakgrund som naturvetare reflekteras i ett antal pedagogiska figurer. Boken rekommenderas till alla
som är intresserade av drömmar och kreativitet och är tillgänglig på Amazon.com.
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Sömn och drömgåtan

Lyssna

Anders Omstedt
Ibland blir jag så glad över att ha hittat en ny intressant och läsbar bok. Sömngåtan: den nya forskningen om sömn och drömmar av Matthew Walker är en sådan bok och den är billig. Jag köpte den
från Bokus för ca 200 kronor och där ligger den också som e-bok för en hundring.
Walter är professor i neurovetenskap och psykologi i USA. Han beskriver hur kunskapen inom
hjärnforskning kunnat få fram banbrytande resultat om sömn och drömmar tack vare ny teknisk
utveckling av olika sätt att mäta hjärnaktivitet. Här spelar främst magnetisk resonans tomografi stor
roll där man kan få en bild över vad som pågår i hjärnans alla delar under sömn och dröm. Tidigare
kunskap om att sömnen går genom flera faser mellan yt- och djup-sömn eller vad som kallas REM
(rapid eye movements) och NREM (no rapid eye movements) perioder gäller fortfarande. Denna
kunskap ger de experimentella sömnforskarna möjlighet att väcka upp personer vid olika tidpunkter
under sömnen för att utföra olika tester. Mycket av boken handlar om sömn. Världshälsoorganisationen (WHO) larmar nu om att sömnbrist är epidemisk i industrivärlden vilket leder till många
svåra hälsoproblem. Att sova är enligt författaren, det bästa vi kan göra för att dagligen ingjuta kraft
och hälsa i våra kroppar och hjärnor.
Boken behandlar också drömmens betydelse främst under ytsömnen. Här sågar författaren tyvärr på
ett arrogant sätt Freud och psykoanalysens landvinningar genom att hävda att kunskap måste vara
reproducerbar. Han visar sedan på hur den nya hjärnforskningen kunnat få fram nya reproducerbara
resultat vilket innebär stora framsteg inom drömforskningen. I boken får vi ett starkt stöd för
vårt arbete med drömgrupper, men vi borde bli bättre på att belysa betydelsen av god sömn. Några
av Walkers intressanta iakttagelser är: REM-sömnen, då vi lättast fångar drömmar, har två viktiga
egenskaper. Den är dels problemlösande och kreativ, dels omkalibrerar den våra känslor. Man kan
säga att REM sömnen är där vår empatiska förmåga utvecklas. Vid relationskonflikter kan ett bra
recept vara just att sova på saken. NREM-sömnen sparar våra erfarenheter från den vakna dagen
och transporterar dem till säkrare förvar i hjärnan. REM-sömnen plockar upp dessa nya minnen och
jämför dem med tidigare erfarenhet. Walker menar att REM-sömnen ger oss ett evolutionärt övertag
då vi lättare kan möta och samarbeta med varandra. REM-perioden är därför enligt författaren sömnens bästa gåva till livet. Vi känner igen mycket av detta i texter av Ullman och Jung.
Författaren säger: Dags att vakna upp och sova!

När jag ber dig lyssna på mig
och du börjar ge mig råd,
så har du inte gjort det jag bad dig om.
När jag ber dig lyssna på mig
och du börjar berätta för mig,
varför jag inte borde känna så,
trampar du på mina känslor.
När jag ber dig lyssna på mig
och du känner att du måste göra något
för att lösa mina problem,
har du svikit mig, hur konstigt det än kan verka.
Lyssna. Allt jag bad dig om var att du lyssnar,
inte pratar eller gör – bara hör på mig.
Och jag klarar mig själv.
Jag är inte hjälplös. Kanske modfälld och bristfällig,
men inte hjälplös.
När du gör något för mig,
som jag kan och behöver göra själv,
så bidrar du till min ångest och svaghet.
Men när du accepterar att jag känner vad jag känner,
oavsett hur irrationellt det är,
så kan jag sluta övertyga dig
och börja arbetet med att förstå
vad som ligger bakom denna känsla.
Och när det är klart, är svaren uppenbara
och jag behöver inte längre några råd.

Boken rekommenderas till alla som är intresserade
av drömmar och sömn.

Okänd författare
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