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Abstract

In my work as speech and language pathologist I often meet people emerging from coma and

their experiences intrigue me. Coma is an eluding human condition that offers a challenge for

modern science and our view on body and mind. In my Master project in Creative Writing I

wanted to try to enter this zone that is so hard for a clinician to reach: the personal experience

of being in a coma. By writing HUSK MIDAS I have tried to create a realistic fiction based on

research on coma state and real-life stories of people waking up from coma.

   In my exploration of the coma state I found that lucid dreaming is common apart from

dreaming, many patients experience sensory inputs like sound and touch which are

misinterpreted and woven into dreams and creating a feeling of confusion and fear.

   Coma is a frequent theme in literature and film but is often depicted unrealistically and

misleadingly. A few works like Artur Lundkvist’s Journeys in Dream and Imagination and

the film The Descendents by Alexander Payne show a more reality based fiction. While the

medical care has the responsibility to provide accurate information and make important health

care decisions regardless of possible public misconceptions, fiction helps us to dramatize the

coma experience and bring to life this marginalized and otherwise non-communicable state of

the human condition.

Keywords: creative writing, coma, metaphors of coma, dreams, unconciousness, trauma, inner

dreamscapes, nightmares, ESP, underwater, Journeys in Dream and Imagination, Artur

Lundkvist, A Kind of Alaska, Harold Pinter, body and soul, dualism, The Descendents



2

Innehåll  sida

1. Inledning    3

2. Frågeställning och syfte    3

3. Metod   4

4. Komatillstånd  4

  4.1. Komavetenskap    4

  4.2. Ett rikt inre liv?    6

  4.3. Drömlandskap, mardrömmar och hallucinationer    7

  4.4. Parapsykiska fenomen i koma    8

  4.5. Kropp och själ    9

5. Psykologiska mekanismer vid upplevelser av trauma och koma   11

6. Analys av HUSK MIDAS   12

   6.1. Handling   12

   6.2. Berättarstruktur och stil   12

   6.3. Temata   15

     6.3.1. Kroppen och sinnesupplevelser   15

     6.3.2. Falla i koma – ned mot havsgraven   16

     6.3.3 Drömmarna – att tyda världen   17

     6.3.4. Sjukdomens vardag   19

     6.3.5. Det glömda och gömda brottet – minnets arkitektur   21

   6.4. Metaforer och symboler   25

     6.4.1. Titel och namn   25

     6.4.2. Djur som symboler   27

     6.4.3. Riktningar – att stiga och sjunka   28

     6.4.4. Årstider och naturens element   31

7. Skildringar av koma inom litteratur och film   32

   7.1. Koma i litteraturen   32

   7.2. Koma på film   37

   7.3. Jämförelse mellan komaskildringar i litteraturen och på film   40

8. Sammanfattning   40

9. Diskussion   42

10. Litteraturförteckning   45

10.1. Tryckta referenser   45

10.2. Otryckta referenser                        46



3

1. Inledning
I mitt arbete som neurologoped träffar jag ofta patienter som varit i koma kortare eller längre

perioder. Gemensamt för deras upplevelser är att de har få och ofta förvrängda minnesbilder

från själva skadetillfället. Genom skrivandet av den skönlitterära texten HUSK MIDAS1 har

jag försökt göra en resa in i detta onåbara tillstånd, till den zon där man inte längre kan

kommunicera med patienten. Berättelsens huvudperson, Nanna, drabbas av hjärnblödning och

faller i koma. Vi får följa hur tillståndet påverkar hennes fysiska och psykiska funktioner.

   Komat är ett fascinerande och fantasieggande tillstånd utanför det mänskliga medvetandet.

Ett komatillstånd rör vid människans gränslinjer och aktualiserar frågor såsom: Vad skapar en

människa? Vad är ett värdigt liv? Hur ser relationen mellan kropp och själ ut?

Neurovetenskapen letar efter hjärnans ”jag” eller medvetandet, var själva ”själen” är

lokaliserad.

   När jag började söka efter komabeskrivningar inom litteratur och film fann jag till min

förvåning att de är tämligen vanliga. Inom konsten använder man ofta komatillståndet som en

språngbräda in i fantasin med beskrivningar av märkliga världar och personer med

övernaturliga egenskaper. Trots denna uppsjö av komabeskrivningar inom populärkulturen

finns det få studier kring hur koma gestaltas inom litteratur och film.2

   Modern sjukvård är inriktad på att bota kroppsliga sjukdomar och ofta glömmer man bort

den rent mänskliga aspekten av att drabbas av allvarlig sjukdom. Genom fiktivt berättande

kan man väcka allmänhetens intresse för hur patienten upplever sin sjukdom, hur man ser på

kropp och själ och hur man ska bedriva vård med nya etiska ställningstaganden. Men finns det

även en fara med fiktiva komaberättelser?

2. Frågeställning och syfte
Syftet med denna uppsats är att beskriva tillkomsten av min skönlitterära text HUSK MIDAS.

Genom texten ville jag utforska om det finns ett slags medvetande trots att personen ligger i

koma. Hur har jag arbetat med texten för att skapa en subjektiv berättelse som ter sig

realistisk? Vilka metaforer och symboler har jag använt för att gestalta komat? Jag ville även

titta närmare på hur komatillståndet gestaltas inom litteratur och film. Hur stor är

diskrepansen mellan verklighet och konst och hur påverkar detta allmänhetens uppfattning?

                                                  
1 Marika Schütz, HUSK MIDAS, Kreativt skrivande V, Linnéuniversitetet, 2012.
2 Matthew Colbeck, ”The struggle for identity in coma litterature”, presentation av pågående
doktorsavhandling (2012), http://sheffield.academia.edu/MatthewColbeck (2012-08-27).
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3. Metod
Genom medicinsk, psykologisk och sociologisk litteratur om komatillståndet har jag försökt

kartlägga hur tillståndet ter sig för patienten. Även överlappande fenomen som drömmar,

minnen och trauma samt uppfattningar kring kropp och själ tas upp.

   I textanalysen har jag grupperat och titta närmare på en rad element i HUSK MIDAS såsom

handling, berättarstil och genre, temata, metaforer och symboler.

   Ur ett större urval skönlitterära böcker och filmer med koma som tema har jag valt ut fyra

böcker och fyra filmer för att undersöka verklighetsanknytning och berättarstruktur hos

komaberättelserna.

   Avslutningsvis diskuterar jag hur människor som kommit upp ur komatillstånd bemöts, hur

synen på kropp och själ påverkar beslut och synsätt inom vården och vilken inverkan

gestaltningarna av koma på film och litteratur har på allmänheten.

4. Komatillståndet
4.1. Komavetenskap

Ordet koma kommer från grekiskan och betyder djup sömn.3 Koma och andra

medvetanderubbningar är en stor utmaning för nutida medicinsk forskning. Komaforskning

berör stora och viktiga områden såsom: Hur ska man definiera döden. Fungerar det gamla

begreppet hjärndöd? När ska behandling avslutas alternativt ges mer omfattande? Hur är

livskvaliteten i detta tillstånd? Hur ska man hitta tillförlitliga kriterier för hur medveten den

medvetslöse är och hur undersöker man lidande och smärta i en medvetslös person? Allt detta

är grundläggande kriterier för diagnos, prognos och behandling.

             Figur 1. Komatillståndets olika faser

                                                  
3 ”Coma”, Oxford Dictionaries, http://oxforddictionaries.com/definition/english/coma?q=coma (2012-
08-17).

Koma

        Hjärndöd Locked in
syndrom

Vegetativt
tillstånd

Permanent vegetativt
tillstånd

        Minimalt
medvetande (MCS)

     Tillfrisknande
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Koma är karaktäriserat som ett tillstånd med konstant pågående medvetslöshet där patienten

ej kan väckas, med en total frånvaro av medveten motorisk aktivitet och oförmåga att

kommunicera. Komat varar ofta inte längre än två till fyra veckor och leder antingen till

personens död eller till ökad medvetandegrad. I det vegetativa tillståndet är ögonen öppna

men det finns inga bevis för medvetet beteende, eller respons på sensoriska stimuli eller

reaktion/förståelse av språk. Minimalt medvetandetillstånd (MSC) utmärker sig från de andra

tillstånden genom att man kan detektera ett eller flera tecken på medvetenhet om jaget eller

omgivningen. Exempelvis rörelser som verkar vara mer än reflexer, reaktion på talat språk,

ja/nej-svar, förmåga att följa enkla uppmaningar.4 Gränserna mellan de olika tillstånden är

flytande och i många fall svårbedömda. Medvetandet är inte konstant utan varierar, det slås av

och på som ett trasigt lysrör vilket innebär att olika läkare kan komma till olika slutsatser

beroende på när de besöker patienten: ”A doctor goes to the bedside, gives five commands,

gets no response and pronounces the patient vegetative. But a different doctor might see the

patient at a different time and come away with a totally different impression, says Joe

Giacino, director of rehabilitation neuropsychology at Boston’s Spaulding Rehabilitation

Hospital.”5

   Ledande komaforskare Steven Laureys beskriver förståelsen av medvetandet som en av

vetenskapen största olösta frågor: ”Understanding consiousness is one of the major unsolved

problems in science. An ever more important method of studying consiousness is to study

disorders of consiousness, such as brain damage leading to coma, vegetative states, or

minimally consious states.”6 Genom bättre avbildningsmetoder av hjärnfunktionen kan Steven

Laureys se att även personer i djup medvetslöshet reagerar på tilltal och att hjärnan aktiveras i

adekvata områden, men de kan ännu inte bedöma om det är enkla reflexer eller ett medvetet

jag som reagerar.7

   Det latinska ursprunget av ordet koma är ”cum-sio”, kunskap som är delad med någon

annan eller med sig själv som har uppmärksammats, kommenterats och gjorts explicit.8 Ett

illustrativt exempel: Du sitter och pratar i telefon med en vän samtidigt som du kladdar i en

                                                  
4 Adrian M. Owen, Nicholas D. Schiff

  
and Steven Laureys, ”A new era of coma and consciousness

science”, Steven Laureys, Nicholas D. Schiff
  
and Adrian M. Owen (red.), Coma Science, Clinical and

Ethical Implications, New York 2009, s. 399-404.
5 Eben Harrell, ”A Flicker of Consciousness”, Time Magazine,
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,2099727,00.html#ixzz1uN9ZdiMh, (2011-05-12).
6 Steven Laureys, Coma Science, Clinical and Ethical Implications, New York 2009, s. Ix.
7 Steven Laureys, Fabien Perrin & Serge Brédartc, ”Self-consciousness in non-communicative
patients”, Consciousness and Cognition: An International Journal, vol. 16, 2007:3, s. 722–741.
8 Adam.Zemen, ”The problem of unreportable awareness”, Coma Science, Clinical and Ethical
Implications, s. 3-4.
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tidning. Det är först när du inser Oj, jag har tecknat kungen som vampyr! som du blir

medveten om att klottret skapat ett motiv. Därifrån är inte steget långt till att du även berättar

att du ritat en kungavampyr. Neuroforskning undersöker om personer i koma kan ha dessa

medvetna upplevelser och reflektioner. Man har ännu inte hittat klara bevis för lokalisation av

självmedvetandet men studier har visat att vissa triggers som personens namn och spegelbild

skapar tydligare tecken på självmedvetna reaktioner.9

4.2. Ett rikt inre liv?

Är man frånvarande eller kan man känna och reflektera under komatillståndet? För att ta reda

på detta djupintervjuade sjuksköterskan Madeleine Lawrence över hundra patienter som

nyligen vaknat upp ur koma. En fjärdedel av patienterna som vaknar upp har inte några

minnen av upplevelser under komat medan en fjärdedel upplevde att omgivningen såg dem

som helt medvetslösa medan de i själva verket kunde uppfatta ljud, beröring,

kroppsförflyttning och känslor.10 Patienterna beskrev tillstånd av förvirring, njutning, rädsla

och upprördhet.11 Känslan av att inte kunna styra sin kropp och förmedla sig med

omgivningen var skrämmande och individen kände sig utsatt då hen saknar förmåga att

kommunicera med omgivningen. Patienter vittnar om att de hört läkare och vårdpersonal säga

saker som inte är lämpliga, till exempel att de inte kommer överleva eller bli grönsaker:

”She’ll probably be a vegetable, I doubt, I can’t believe this woman’s going to make it.”12

Många beskriver att de kunnat känna av omgivningens känslor, hur personal och anhöriga var

vänliga och kärleksfulla eller kalla och likgiltiga.13 Trots vetskapen att komapatienter kan ha

ett eller flera intakta sinnen finns det brister i vården och okänslig vårdpersonal behandlar

personer utan förmåga att kommunicera som de vore ting. Studier har visat att patienter som

inte kan signalera sin smärta ofta är mindre smärtlindrade än de som kan berätta att de har ont,

något som även gäller patienter i koma.14 Flera personer vittnar om en intern dialog trots att de

inte kunde förmedla sig med omgivningen. Det vanligaste sättet att föra denna inre dialog är

genom klardrömmar, där drömmaren är helt eller delvis medveten om att den drömmer.

”Lucid dreaming was the closest experience (to me-ness) and describes our ability to be aware

                                                  
9 Laureys, Perrin & Brédartc, ”Self-consciousness in non-communicative patients”, s. 727–730.
10 Madeleine Lawrence, In a World of their Own, Westport CT 1997, s. 6.
11 Lawrence, s. 9.
12 Ibid., s. 41.
13 Ibid., s. 42.
14 Harrell.
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and conduct a dialogue within ourselves when our consious mind is closed off to external

stimuli.”15

4.3. Drömlandskap, mardrömmar och hallucinationer

Många som vaknar upp ur koma beskriver ett drömliknande tillstånd. Sigmund Freud försökte

förklara drömmarnas funktion: ”Drömmen är själens sätt att reagera på retningar under

sömntillståndet och vi skönjer här en möjlighet att förstå drömmen.”16 Freud trodde att

drömmar uppstår av yttre retningar av själslivet men att även de inre organens tillstånd kan

påverka drömmen. Drömmar skapas av en blandning av inre och yttre stimuli.17  Många

komapatienter vittnar om drömmarnas viktiga funktion under medvetslösheten. Joel Richman

beskriver i en artikel hur han genom drömmarna skapade ett slags liv i komat: ”While

comatose they (dreams) were my only world. To make sense of them, I treated them as

ethnograpic events, providing entree into my lost self.”18 Drömmarna ändrade form beroende

på hur djupt i koma han låg, och det var vanligt att han färdades i drömmen: ”Colors were

heightened. Impending danger was constant. I was in continuous motion, flying trough the

sky, above the sea, and ragged, barren mountains. Space and time seemed eternal… Perilous

bridges had to be traversed.”19 Han befanns sig i ett tillstånd tid och rum verkade eviga.

Richman som är professor i antropologi noterar att komadrömmarna påminner om

beskrivningar inom shamanism,20 hur shamanens själ färdas genom okända territorier.21

                            
                              Figur 2. Karta över shamanens olika världar22

                                                  
15 Lawrence, s. 74ff.
16 Sigmund Freud, Föreläsningar, Orientering i psykoanalysen, del 1, Stockholm 1996, s .90.
17 Freud, s. 95.
18 Joel Richman, ”Coming out of Intensive Care Crazy: Dreams of Affliction”, Qualitative Health
Research, vol. 10, 2000:84, s. 85.
19 Richman, s. 94.
20 Ibid., s. 94ff.
21 Joan Halifax, Shaman: The wounded healer, London 1982, s. 66.
22 Evgueni Faidych, ”The land and the Spirits in Siberian shamanism”, The land of the shamans,
http://www.shalagram.ru/shamanism/knowledge/thelandofshamanseng.htm (2012-05-13).
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Under komat är det även vanligt med drömmar där verklighet och dröm vävs samman,

komapatienter kan ofta höra sin omgivning och verbala kommentarer vävs in drömmen.

David Jones som låg i medvetslös i sex veckor beskriver sin mardrömstid i koma som en

sammanvävning av yttre retning och inre fantasier. Smärtan från en bröstinfektion får

förklaring i form av ryska våldsmän i drömmen:

I fantasized about Newcastle’s Metro electric railway. In my fantasy it ran
under the North Sea to Moscow, and Russian trains came along it. The
Russians once held me forcibly on their part of the platform and made it
hard for me to breathe. This unpleasant fantasy episode may have reflected
the real world, for I had developed a chest infection.23

Liksom David Jones får en hel del patienter hallucinationer och hot mot den egna personen.

Vid intensivvård finns risk för Intensivvårdssyndrom med psykotiska genombrott hos

patienterna beroende på  miljö, skador eller behandling: ”A type of organic brain syndrome

characterised by an array of psychological reactions, including fear, anxiety, depression,

hallucinations, and delirium, attributed to the unique ICU environment in which there is 24/7

activity, harsh stimuli, unfamiliar people, uncomfortable procedures, and overwhelming

technology.”24 En studie visar att olika grava vanföreställningar är vanliga hos dessa patienter,

exempelvis att nattsköterskan försökte döda patienterna, ödlor kröp omkring i sängen, aliens

utförde experiment på patienterna och anhöriga försökte kväva patienten.25

4.4. Parapsykiska fenomen i koma

Enligt Lawrence upplever en fjärdedel av komapatienterna någon slags övernaturlig sekvens.

Det kan vara utomkroppsliga och nära döden-upplevelser, telepati eller kontakt med döda

anhöriga.26 Vanligt förekommande i komabeskrivningar är olika utomkroppsliga upplevelser

som att vara åtskild från sin kropp och se kroppen uppifrån, ofta från en plats i taket. En

sköterska beskriver ett samtal med en patient som beskriver händelser som inträffat då han var

djupt i koma:

you took my dentures out of my mouth and put them onto that car, it had all
these bottles on it and there was this sliding drawer underneath and there
you put my teeth. I was especially amazed because I remembered this

                                                  
23 David Jones, ”The nightmare world of my coma”, Nursing Standard, vol. 22, 2008:41, s. 28.
24 ”Intensive Care Unit Syndrome”, Segen’s Medical Dictionary, http://medical-
dictionary.thefreedictionary.com/ICU+Syndrome (2012-05-02).
25 Jonathan M.T. Pierce, Oliver Allenby-Smith & Jonathan Goddard, ”Delusional memories following
cardiac surgery and prolonged intensive care: a retrospective survey and case note review”, British
Journal of Cardiology, Vol. 11, 2004:6, s. 462-466.
26 Lawrence, s. 6-7.
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happening while the man was in deep coma and in the process of CPR.
When I asked further, it appeared the man had seen himself lying in bed,
that he had perceived from above how nurses and doctors had been busy
with CPR.27

De som tror att kropp och själ kan separeras tar dessa upplevelser som bevis för att själen kan

frigöras från kroppen. Neurovetenskapen har tittat på utomkroppsliga upplevelser och

förklarar dem genom fysiologiska förändringar i hjärnan, exempelvis syrebrist som ger

upphov till förvrängd verklighetsuppfattning. Andra ser reaktionerna som psykiska reaktioner

på trauma och döden.28 Psykiater Bruce Greyson som studerat nära döden-upplevelser i över

tjugo år beskriver följande typiska scenario:

moving swiftly through a tunnel, follows. The individual enters a realm of
indescribable radiance, where he is met by deceased relatives and friends. A
central being of light, often interpreted as a deity, emanates profound joy
and unconditional love. The individual then undergoes a life review, where
the actions of a lifetime unfold in a vision. He is told or decides that it is not
time to die and returns to his body, not always willingly.29

Nära döden-upplevelser kan ge personerna ett lugn och acceptans inför döden. ”All I

remember is a very serene feeling. It was like ’This wasn’t so bad to go. It is going to be

nice.’ I felt no aches, no pains.”30

4.5. Kropp och själ

Olika synsätt på relationen mellan kropp och själ har följt mänskligheten och kan spåras

tillbaka till antiken och världsreligionerna. Bibeln har ett dualistiskt synsätt, där ande och

kropp kan skiljas åt. I ett monistiskt synsätt sammanfaller medvetande och kropp.

Naturvetenskapen är oftast monistisk eller reduktionistisk, det vill säga medvetande och kropp

är ett.31 Det viktigaste argumentet för dualism är att den verkar vara en intuitiv förståelse. Om

man frågar vad medvetande är, svarar lekmannen ofta med att identifiera det med sitt jag, sin

personlighet, sin själ eller liknande begrepp.32 René Descartes använde på 1600-talet sitt

                                                  
27 Pim van Lommel, Ruud van Wees, Vincent Meyers & Ingrid Elfferich, ”Near-death experience in
survivors of cardiac arrest: a prospective study in the Netherlands”, THE LANCET, vol. 358,
2001:9298, s. 2041.
28 van Lommel mfl., s. 2039.
29 Lee Graves, ”Altered States - Scientists analyze the near-death experience”, the University of
Virginia Magazine, vol. 96, 2007:2, s. 40-44.
30 M. Lawrence, s. 115.
31 Poul Lübcke (red.), Filosofilexikonet, Stockholm 1988, s.119.
32 W.D. Hart, ”Dualism”, Samuel Guttenplan (red.), A Companion to the Philosophy of Mind, Oxford
1996, s. 265–267.
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metodiska tvivel för att uttala de kända orden: ”jag tänker, alltså finns jag till”, han menade att

utan ett jag som reflekterar existerar inget jag. Descartes betonar att medvetandet

sammanfaller med jaget, inte kroppen. Varje substans är själslig eller materiell och de kan inte

reduceras till varandra, detta innebär att Descartes är dualist.33 Mot detta hävdar den franske

filosofen Gabriel Marcel i början av 1900-talet att detta jag skapas genom interaktion med den

andre och att kroppen är nödvändig: ”Gentemot uppfattningen att kroppen skulle vara ett

instrument för oss måste vi hävda att vi inte ”har” vår kropp, utan att vi är den.”34 Men han

poängterar tvetydigheten i kroppen, kroppen är både min och ett objekt: ”...vi lever som kropp

medan vi betraktar”,35 en avgörande skillnad från materialismen där kropp och själ

sammanfaller. En jämförande undersökning visar att många, trots sin vetenskapliga

utbildning, har en dualistisk syn på kropp och själ.

        Figur 3. Syn på kropp och själ, jämförelse Edinburgh och Liège36

I studien ser man en tydlig koppling mellan gudstro och tro på att själen är separerad från

kroppen och lever vidare efter döden. Det dualistiska synsättet var enligt studien mer rådande

i Edinburgh där två tredjedelar  tror på en själ som existerar separat från kroppen. Trots att

modern medicinsk vetenskap ser en nära relation mellan hjärnan och medvetandet visar

studien att det monistiska naturvetenskapliga synsättet inte alltid är rådande bland

naturvetenskapliga forskare.37

                                                  
33 René Descartes, Valda skrifter, Stockholm 1990, s. 49.
34 Lübcke (red.), Vår tids filosofi, del 1, Stockholm 1987, s. 298.
35 Ibid., s. 299.
36 Athena Demertzi, C. Liew, D. Ledoux, M.A. Bruno, M. Sharpe, S. Laureys & A. Zeman, ”Dualism
persists in the science of mind”, New York Academy of Sciences, vol. 1157, 2009, s. 3.
37 Demertzi mfl., s. 3-8.
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5. Psykologiska mekanismer vid upplevelser av trauma! !och koma
Vid ett komatillstånd upplever personen ett fysiskt och psykiskt trauma, både kropp och psyke

är påverkade. Traumaforskare Judith Herman beskriver  jaget efter ett trauma som pendlande

mellan att inte minnas något och översköljas av för mycket starka känslor och bilder. Herman

beskriver hur denna obalans skapar ännu större rädsla och känsla av utsatthet hos individen.38

   Madeleine Lawrence intervjuade komapatienter som vittnade om att utsattheten var total, de

hade ingen kontroll över sin kropp och kunde inte heller kommunicera med omgivningen, de

hade dessutom stora svårigheter att minnas och förstå vad som inträffat.39 När man drabbas av

en hjärnskada uppstår ofta en retrograd amnesi,40 personen kan i efterhand inte minnas vad

skett upp till tolv timmar före skadetillfället trots att hen vid denna tid gett god kontakt och

kommunicerat.

   Traumatiska drömmar är liksom traumatiska minnen specifika till sin karaktär. Små

oviktiga detaljer kan få överdrivet stor betydelse:

Just as traumatic memories are unlike ordinary memories, traumatic dreams
are unlike ordinary dreams. [...] They are often experienced with terrifying
immediacy, as if occurring in the present. Small, seemingly insignificant
environmental stimuli occurring during these dreams can be perceived as
signals of a hostile attack, arousing violent reactions. And traumatic
nightmares can occur in stages of sleep in which people do not ordinarily
dream. Thus, in sleep as well as in waking life, traumatic memories appear
to be based in an altered neurophysiological organization.41

Många beskriver sin upplevelse av koma som en känsla av att inte nå fram, inte hantera

situationen.42 Antropologen Joel Richman upplevde sin tid på sjukhuset som ytterst

traumatiskt. När han vaknade upp ur sin medvetslöshet ville han tala om sina drömmar och

upplevelser men det var som han levde i två världar, den inre som var utanför tid och rum och

den yttre världen fylld av vardagligheter. För honom var drömmarna det enda sättet för jaget

att kommunicera, men sjukvårdspersonalen var fokuserade på mat och mediciner istället för

att  bemöta en person som behövde bearbeta sina traumatiska upplevelser.43 En annan tidigare

komapatient beskriver hur hans hjärna skapade de mest skräckfyllda scenarios och uppmanar

                                                  
38 Judith Herman, Trauma and Recovery, New York 1992, s. 34
39 Lawrence, s. 83.
40 ”Retrograd amnesia”, Medical dictionary, http://medical-
dictionary.thefreedictionary.com/retrograde+amnesia, (2012-08-27).
41 Herman, s. 28.
42 Lawrence, s. 85.
43 Richman, s. 97.
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de som möter personer i koma att vara snälla och varse att man kanske gör större intryck än

man förstår:

I am always sad to hear or read of anyone unconscious or with fragmented
awareness. I imagine them trapped in their internal fantasy, building on any
clue from reality. Be kind to anyone in that state, even if they fail to react in
any way. You may be making more of an impression than you know.44

6. Analys av HUSK MIDAS
Syftet med min skönlitterära text HUSK MIDAS var att utforska komatillståndet ur en

subjektiv berättarposition. Efter studier av hur komat fungerar och vittnesmål från patienter

som vaknat upp ur komat insåg jag att min berättelse skulle bli otäck. Jag strävade efter att

gestalta den fysiska och psykiska utsatthet som personer ofta upplever under ett koma.

Berättelsen är helt och hållet fiktiv och bygger inte på verkliga händelser eller personer.

6.1. Handling

I början av berättelsen får vi möta huvudpersonen Nanna i en akutsituation på sjukhuset.

Sjukvårdspersonalen försöker väcka Nanna men hon faller djupare och djupare ned i komat.

Hennes färd nedåt i en undervattensvärld blir en bild för medvetslösheten. Efterhand börjar

oroande drömmar tränga sig på. Nanna är mycket illa däran och dör nästan, men när hon är

som sjukast sker en vändpunkt och sakta tar hon sig åter upp mot medvetandet. Ju närmare

medvetandestadiet hon kommer desto mer sipprar verkligheten in. Hon försöker minnas vad

som skett och sakta får vi fler och fler pusselbitar till vad hon tror orsakat hennes tillstånd:

hon hade blivit svårt misshandlad av sin sambo och fått en hjärnblödning.

6.2. Berättarstruktur och stil

Jag har uteslutande använt mig av en intern jagberättare för att effektivare kunna återge

historien inifrån komatillståndet. Genom denna begränsade position har jag försökt skapa en

förvirring och osäkerhet kring vad som sker liknande den jaget upplever då man förlorar

medvetandet. Då jag själv inte upplevt komatillståndet är historien fiktiv, men jag har i det

längsta strävat efter att beskriva upplevelser liknande de som rapporterats av personer som

kommit ut ur koma, jag har försökt att gör en realistisk berättelse med förvirring och vanliga

                                                  
44 David Jones, ”The nightmare world of my coma”, Nursing Standard, vol. 22, 2008:41, s. 28.
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kroppsliga symptom efter en hjärnblödning såsom trötthet och halvsidig förlamning. Men för

att öka dramatiken i historien har jag även ett fiktivt brottsspår insprängt.

   Texten blir mer och mer prosaaktig när hon kommer upp till ytan/medvetandet. Jag har

försökt använda ett ordsnålt och prosalyriskt berättande för att gestalta ett flytande och

drömmande tillstånd, med en strävan att texten skall vara fragmenterad och otydlig såsom när

ett medvetande pendlar in och ut till följd av en skada. Med start under romantiken har

författare intresserat sig för fragmentet. Heine såg det perceptiva värdet av insikt i sitt eget

fragmentariska varande: ”We will not comprehend the ruins until we ourselves are ruins.”45

Han menar att det enda sanna varandet är det fragmenterade. Man kan som ensamt subjekt

inte fånga helheten, och detta blir naturligtvis ännu svårare för ett fragmenterat, skadat

subjekt.

   Första utkastet var tämligen ordsnålt och skrivet i prosapoetisk stil med ofullständiga

meningar och stor vikt lagd vid själva layouten med rikligt med avstånd och pauser. Texten

väckte olika reaktioner hos läsaren, somliga var positiva vad gällde det lyriska anslaget,

”Kombinationen ordekonomi och prosalyrik blir också intressanta medel att uttrycka temat

med.”46 och den grafiska utformningen. ”Man känner genom ordens placering att personen

’sjunker’ och att, lite senare, rösterna kommer från olika håll, och att det svaga ljuset finns

långt över ytan.”47 Nedan är ett första utkast till inledningen där huvudpersonen Nanna just

blivit förd till sjukhuset.

Först kom rösterna. De försökte nå mig, få upp mig till ytan.

   Hallå! 

Hallå!

Hallå!

Jag försökte, men kunde inte svara.

Rösterna mumlade, och försvann.

Jag sjönk sakta ner igen. Ner i det bottenlösa mörkret.48

                                                  
45 Justus Fetscher, ”Tendency, disintegration, Decay”, Anke K. Finger & Danielle Follett, The
Aesthetics of the Total Artwork on Border and Fragments, Baltimore 2011, s. 62.
46 Ulrika Ringeborn, workshop Kreativt skrivande V, Linnéuniversitetet, Växjö, 2011-11-07.
47 Britt-Lis Nadapov, workshop Kreativt skrivande V, Linnéuniversitetet, Växjö, 2011-11-07.
48 Schütz, HUSK MIDAS, 2011-11-07.
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Kursledare Vasilis Papageorgiou kommenterar att dramatiken skapar en levande närvaro med

intressant psykologisk dimension. Men att texten kan bli psykologiskt djupare och starkare,

och mindre upprepande: ”Det som ska vara en gräns eller det andra området kan beskrivas

skarpare och egnare detaljer, både i förhållande till personens mentala och psykologiska

tillstånd och till platsens speciella karaktär.”49 För att skapa en mindre upprepande stil med

mer psykologiskt innehåll närmade sig texten alltmer prosa och jag fick svårt att integrera de

poetiska elementen med de realistiska dragen i min historia. Efter flera omskrivningar har nu

samma passage en helt annan utformning:

Först kommer rösterna. Som mistlurar. De försöker få upp mig till ytan.
   “Hallå! Hör du mig? Tryck min hand.”
   Jag tar sats. Jag tar spjärn och sträcker mig efter rösterna. Men jag når inte
fram.
   ”Andas IN Andas UT. Andas IN. Andas UT.”
   Kontraktion. Expansion. Händer trycks mot mitt bröst.
   ”Hon ger ingen kontakt.”
   Ett starkt ljus rakt in i ögat. Jag kan inte se ut, i motljuset bildar ögats
blodådror en tät snårskog av krökta grenar. Bakom ljuset hör jag en röst.
   ”Ögonen reagerar, men olika.” Någon ropar. ”HALLÅ! Hur mår du?”
   Allt smalnar och jag sjunker. Fiskmåsarna störtar från himlen och klyver
ytan med näbbar som vapen. Stim, skrän, larm. Hörseln blir grumligare och
ljuden ekar i mitt huvud medan jag fortsätter djupare ner.
   ”Vad fan händer! HUSK MIDAS! Vi förlorar henne, incubus occulo…”50

Ett fåtal lyriska element såsom “mistlurar” är kvar men annat som “jag sjönk sakta” och

“bottenlösa mörkret” är borttaget. Texten har blivit mer prosabetonad med en

sammanhängande berättelse, mer dialog och mindre fokus på textens layout. Ju mer personen

vaknar upp ur sin medvetslöshet, desto mer konkret och ordrik blir berättelsen, en logisk

konsekvens av att subjektet får mer förmåga att registrera och reflektera sin omvärld. Vid

workshopen kommenterades stegringen av längd i texten, allteftersom personen kommer upp

ur komat: “Jag tycker om hur de korta passagerna av semi-medvetande allteftersom blir längre

och mer medvetna.”51 Berättelsen är en spegling av den förvirring och de hallucinationer som

Nannas komatillstånd skapar. Nanna upplever enstaka, ofta förvrängda bilder av

omgivningen. Dessa fragment omskapas i hennes drömmar och hon försöker skapa mening

genom drömmen. I följande passage försöker doktorn få kontakt med Nanna genom

standardmässiga uppmaningar till medvetslösa patienter: ”Tryck min hand hårdare.”, ”Vet du

                                                  
49Vasilis Papageorgiou, workshop Kreativt skrivande V, Linnéuniversitetet, Växjö, 2011-11-07.
50 Schütz, HUSK MIDAS, 2012-05-10.
51 Camilla Linde, textkommentar Kreativt skrivande V, Linnéuniversitetet, Växjö, 2011-11-07.
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var du är?” och ”Vad heter du?” Men Nanna blandar in dessa försök till kommunikation i

drömmen och drömmer att doktorns uppmaningar uttalas av en främmande kvinna:

   ”Mycket bra gjort. Tryck min hand hårdare. Vet du var du är?”
   ”Jag är på översta våningen.”
   ”Vet du var du är? Vad heter du? Jag är Pluto.” Hon ler och håller kvar
min hand.
   ”Jag sa ju att jag är på översta våningen!”52

Workshopdeltagarna uppskattade denna genomträngning av sjukhuset in i drömmen. ”Snygg

passage som smälter in i sjukhusmiljön huvudpersonen befinner sig i.”53

6.3. Temata

6.3.1. Kroppen och sinnesupplevelser

Bland de patienter som bedömdes vara i koma upplevde över tjugo procent att de hörde och

förstod sin omgivning. ”Patients often reported hearing sounds around them just as they were

becoming unconscious but being unable to respond. These patients said people sounded far

away, like they were in a cave.”54 I berättelsen har jag tagit fasta på denna förmåga att höra

andra men oförmåga att svara tillbaka när Nanna ligger i koma. I sitt förvirrade tillstånd tror

Nanna att hon befinner sig under vatten:

Silhuetterna samlas. Suddiga och mumlande. Ut ur dunklet kommer en
otydlig snabb röst:
   ”Vika VÄNDA DEJ.”
   Vända? Vända mig? Varför det? Jag flyter ju. Jag försöker svara, men det
går inte. Jag kan inte prata under vatten.55

Aktivering av andra sinnen som dofter och taktil känsel i form av nålar och förflyttningar är

vanliga under koma.56 Vid intervju av logopedkollega om arbetet på intensivvårdsavdelning

beskrev hon framförallt lukterna och ljuden. ”Det låter mycket från larm och olika apparater.

Det luktar från avföring och urin, mediciner och sår. Ibland maskeras odörerna av en nybakt

kaka i personalrummet.”57 I HUSK MIDAS ligger Nanna isolerad i sin säng, hon upplever

delar av den fysiska verkligheten såsom påträngande lukter, och att personal tar i henne och

ger henne sprutor men hon är samtidigt helt oförmögen att kommunicera med dem:

                                                  
52 Schütz, 2012.
53 Linde, textkommentar Kreativt skrivande V, Linnéuniversitetet, Växjö, 2011-05-03.
54 Lawrence, s. 61.
55 Schütz, 2012.
56 Lawrence, s. 63-64.
57 Eleonore Malm, logoped Sahlgrenska sjukhuset, intervju, 2011-12-16.
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Jag är nerbäddad i de glömda drömmarnas grotta. Skuggestalterna rör sig in
och ut. Avtecknar sig som flimrande grottmålningar mot väggarna. De
försöker väcka mig ur mina drömmar. De stoppar i mig piller, sticker mig i
armvecken, bökar med mina sängkläder, vänder mig och torkar min torra
hud. Min tysta kropp är svullen och utsöndrar en frän blandning av
mediciner och nattstånden kropp. Över odörerna en tunn fernissa av
desinfektion.58

När Nanna slutligen börjar vakna upp ur sitt koma blir hon mer varse omgivningen, men

fortfarande är alla hennes tankar helt inriktade på kroppen och den närmsta miljön:

Först är rummet suddigt men konturerna växer sig sakta skarpare. En känsla
av abrupt klarhet. Persiennerna är fällda nedåt, ljus silar in och studsar mot
de vita väggarna. Sängen vadar i vitt och jag kan inte sova. Vad gör jag här?
Plötsligt hör jag en högljudd fis. En smäll i det ekiga rummet. Jag kan inte
låta bli att fnissa, men slutar snabbt när jag känner hur skrattet ömmar i
huvudet.59

Steph Grant som deltog i en skrivargrupp för personer som vaknat upp ur koma beskriver sitt

uppvaknande genom ett trängande behov att gå på toaletten:

The man opens his eyes. Is he waking up? He needs the toilet. Looks around
in the dark room, his eyes adjusting to the dark. Two or three beds. Looks
hospitalish in the dark. The man sits up in the bed. He needs to go to the
toilet. Something tight in his arm. His eyes have not adjusted to the dark yet.
He doesn’t know where he is.60

Liksom Nanna är han osäker på var han är och vad som hänt, det som dominerar hans

upplevelse är hans fysiska behov och hans osäkerhet över var han befinner sig. Kursiveringen

av ”hospitalish”, det ser ”sjukhusigt” ut, är ett effektivt sätt att markera att personen har svårt

att tydligt definiera var han vaknat upp.

6.3.2. Falla i koma – ned mot havsgraven

Från början försökte jag gestalta medvetslösheten genom frånvaro av ord, i form av långa

textpauser och blanka sidor, men valde efter några omskrivningar att istället beskriva

komatillståndet som ett undervattenstillstånd. När Nanna hamnar i koma sjunker hon djupare

och djupare under ytan (medvetandet) ner i det undermedvetna, och passerar olika havszoner:

                                                  
58 Schütz, 2012.
59 Ibid., 2012.
60 Steph Grant, ”Blue Polystyrene Shoes”, Head-Lines, Stoke-on-Trent,  vol.1, 2011, s. 5.
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I Mesopelagiska zonen övergår haven i mörker. Jag ser bleka
undervattensfiskar som rör sig med märkliga ryckiga rörelser. Som
upphängda på lina. Jag är orolig, detta är inte mitt element. Något skymtar
till i ögonvrån, men det rör sig för snabbt för att jag ska hinna se. Ett svagt
brus i bakgrunden, som ekot av universum, opisthe proktos.61

Under ytan träffar hon märkliga vattendjur och rör sig i ett främmande element där ekot från

universum kan höras, genom komat har hon hamnat i ett tillstånd utanför tid och rum.

6.3.3 Drömmarna – att tyda världen

Blandat med detta omedvetna undervattenstillstånd drömmer Nanna. Drömmarna har inslag

av vad skett och sker runt omkring henne, men är på drömmars vis fyllda av symboler och

förvrängda speglingar. Freud talar om en förvanskning av drömmen där drömmaren

förtränger, förskjuter och förtätar material som är stötande.62 Drömmarna blir ett sätt att

försöka beskriva Nannas upplevelse av komat inspirerat av Joel Richmans förklaring att han

genom drömmarna skapade ett slags liv i den isolering han befann sig i.63 Nanna drömmer

både roande och oroande drömmar, företrädes vid det senare. Drömmen om knappen är en av

hennes första drömmar efter hjärnblödningen och är medvetet förvrängd och förtätad. Genom

en obetydlig detalj, en knapp, får vi är en bild av hennes sönderfallande verklighet. Scenen

ger även en antydan till att hennes upplevelser är kopplade till hennes sambo Ossian.

Jag försöker förtvivlat sy fast den femte och nedersta knapp på Ossians
svarta skinnjacka, men det går inte. Tråden är inte lös utan knappen har lösts
upp. Den har skiktats i femton till tjugo lager, och det går inte att limma
ihop knappen lager för lager, då blir den för tjock för knapphålet.
   ”Jag vet,” säger han. ”Jag låter den hänga så där, har du någonsin sett en
knapp i upplösning?”
   Jag tittar på knappen med nya ögon och ser att den är riktigt vacker. Och
skrämmande.64

I workshopen kommenterades denna dröm. ”Jag stannade till vid det här stycket och tyckte

först att det var lite konstigt och felplacerat, men när jag läser om det gillar jag det starkt! Det

är skruvat och det ger en ytterligare förståelse för hur hjärnan fungerar då den utsatts för

trauma.”65

                                                  
61 Schütz, 2012.
62 Freud, s. 165-173.
63 Richman, s. 85.
64 Schütz, 2012.
65 Linde, workshop Kreativt skrivande V, Växjö, 2012-05-03.
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Jag har använt olika medel för att skapa drömmarna i historien, dels har jag använt egna

drömmar, verkliga händelser och påhittade drömmar. Alla drömtexter har rikligt med

metaforer och bilder för att gestalta/korrespondera med Nannas vakna liv och ge intryck av att

vara drömmar. Freud beskriver att drömtydaren måste ha hjälp av drömmarens

associationsbanor, det manifesterade dröminnehållet är ett substitut för drömmarens

omedvetna som genom association kan föras upp till medveten nivå.66 En utmaning har varit

att försöka skapa drömmar som griper tag och gör att läsaren försöker associera och skapa

mening trots den undanglidande drömkaraktären.

   Många personer som vaknar ur koma vittnar att de har träffat en död anhörig, Lawrence

skriver: ”A number of subjects who were close to death reported being visited by deceased

friends and family members in their hospital rooms.”67 För att skapa en sådan scen använde

jag ett eget minne som jag tyckte passade fint in. Nanna träffar sin döde bror på den strand de

lekt vid som barn. Nanna vill följa med honom men han stoppar henne. Han undrar vad hon

gör där. Man får en känsla av att Nanna kanske hellre väljer döden än att ligga i koma:

Brorsan balanserar på en sten, han tar sats och hoppar ut till ett högt och
spetsigt granitblock en bit längre ut i havet. Blocket ruckas och skakar till
men brorsan håller sig kvar genom att parera med kroppen. Våghalsen. Jag
står på en stenhäll längre in och försöker hitta en bra sten att kliva vidare
till. Fegisen.
   ”Vad gör du här syrran?”
   Jag får samma känsla som när vi var små och jag hängde efter honom.
Han är fem år äldre och jag tyckte det var spännande att vara med brorsan
och hans kompisar.
   ”Vadå? Vad JAG gör här? Vad gör DU här?”
  ”Jag var här först. Vad har hänt? Du ser sliten ut.”
  ”Vilket välkomnande! Först undrar du vad jag gör här, och sen säger du att
jag är sliten.”
   ”Syskonkärlek.”
Han skrattar och visar sin avslagna framtand. Jag känner värmen i hans
ögon.68

6.3.4. Sjukdomens vardag

Sjukhuset utgör en egen värld där man som patient är utlämnad till personalens omsorger, om

man ligger i koma och saknar förmåga att kommunicera är man ännu mer försvarslös. De allra

flesta sköterskorna är varma och omhändertagande, men många patienter jag pratat med

vittnar även om elaka sköterskor som behandlat dem respektlöst och utan medkänsla i ett

                                                  
66 Freud, s. 103-112.
67 Lawrence, s. 131.
68 Schütz, 2012.
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utsatt läge. I följande passage beskriver jag dessa två arketyper, den goda och onda

sköterskan.

På morgonen kommer de två och två. Idag är det den hårdhänta korthåriga
sköterskan; jag gillar henne inte. Hon rusar som vanligt in och drar bryskt
undan täcket utan förvarning. Inte ens ett hej. Jag ligger i en dyig sjö och
hon utför sina sysslor automatiskt utan känslor, mekaniskt vänder hon mig,
som om jag vore en sak. Ett ting.
   ”Hon har gjort nummer två. Ordentligt.”
   Hon luktar starkt av kaffe och cigaretter. Den andra sköterskan är desto
snällare. Hon pratar alltid med mig och förklarar vad de ska göra. Och
frågar hur jag vill ha det.69

När man legat på sjukhus länge ter sig dagarna liknande, ny personal passerar ständigt och

kroppen är svag och påverkad av att ligga still.

Jag har vant mig vid sjukhuset fasta rytm. På dagen är det alltid någon som
kommer in och vill något. Ge mig medicin, be mig trycka deras hand, fråga
hur jag mår, gå ronden. Nu är doktorn är här igen.70

Det är vanligt med oljud och liv på en intensivvårdsavdelning, det är först på kvällen som det

lugnar ned sig men viss aktivitet pågår dygnet runt.

På kvällen är det lugnare på avdelningen. Enstaka pip och larm. Ljudet från
en tv längre bort i korridoren. Två sköterskor passerar småpratande med
medicinvagnen, snart dags för dagens sista mediciner och
insomningstabletten.71

Efter en hjärnskada har man ofta svårt att koncentrera sig längre perioder. Hjärnskada och

trötthet påverkar förmågan att reflektera och hantera sin situation. När doktorn kommer in och

vill prata med Nanna har hon precis försökt förmedla sig med logopeden och är för trött för

att orka försöka prata mer vilket skapar en känsla av frustration och oro.

När doktorn kommer är jag för trött. Hon pratar snabbt och otydligt. Jag
förstår inte ett ord av vad hon säger och sluter ögonen för att få tyst på
hennes attackerande ordström. De mumlar en stund bredvid min säng innan
deras röster försvinner iväg i korridoren. Jag kan bara känna de enklaste
saker: det är tyst, jag är ensam, jag är törstig. Jag håller hårt i sängens kalla
metallgaller. Jag andas, jag är rädd.72

                                                  
69 Schütz, 2012.
70 Ibid., 2012.
71 Ibid., 2012.
72 Schütz, 2012.
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När Nanna vaknar upp ur komat visar det sig att hon fått en hjärnblödning och är halvsidigt

förlamad. I följande scen studerar hon sin förlamade arm och hand. Det är inte ovanligt att

patienter reagerar negativt och känner främlingskap inför förlamade kroppsdelar.

När sängändan är uppfälld kan jag se ner på gatan. De har bäddat upp mig
med kuddar för att stödja den svaga sidan. Min högra hand ligger uppallad
på min mage, handryggen är svullen och röd. Som en otäck krabbklo. Jag
känner på den, hunden är kall och hård, den kan inte tillhöra mig.73

Nanna har inledningsvis svårt att prata och förstå vad omgivningen, hon har en

(förhoppningsvis) övergående afasi. Som vi såg exempel på tidigare är hon mycket trött, på

ett sätt som är typiskt efter en stroke. ”Tillståndet kännetecknas av en påtaglig uttröttning

redan efter måttlig mental aktivitet. En omfattande trötthet kan slå an mycket snabbt och det

är då inte möjligt att fortsätta aktiviteten.”74 Hennes tillstånd fluktuerar och i kortare episoder

är hon piggare och klarare för att sedan falla ned i ett omtöcknat tillstånd. Jag har arbetat med

att försöka gestalta hennes språk i dialogen. Till en början har hon svårt att separera de olika

orden och hör fel, hon klarar inte heller att hitta ord och svara på tilltal. Däremot har hon inga

svårigheter att tänka. Versalerna markerar att personalen höjer rösten när de talar med henne,

något som är vanligt då man talar med patienter som har svårt att förstå på grund av skada

eller sänkt medvetande.

   ”Vika VÄNDA DEJ.”
   Vända? Vända mig? Varför det? Jag flyter ju. Jag försöker svara, men det
går inte. Jag kan inte prata under vatten.
   ”Försökdu  SÄGAnåt? Veduvar DU ÄR?”
   Jag provar att forma munnen, men läpparna lyder inte och tungan känns
tjock och oformlig.
   ”Duepå SAHLGRENSKA. SJUKHUSET, på strokeamerikan. Va
HETERdu?”
   Heter, vad heter? Vad händer?
   ”Nej, ingesvar. Honkra svara. Du HETER NANNA. NAN-NA.”75

Några dagar senare har Nanna blivit piggare, hon förstår nu vad personalen säger och börjar

även försöka prata lite och svara på frågor. Men hon har fortfarande svårt att få fram orden.

Hon lyckas säga sitt namn och försöker även säga det längre och krångligare ordet ”sjukhus”.

   ”Hej, Nanna. Vet du var du är?”

                                                  
73 Ibid., 2012.
74 Lars Rönnbäck och Birgitta Johansson, ”Mental trötthet eller hjärntrötthet”, http://www.mf.gu.se/
(2012-05-14).
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   Jag nickar på huvudet och försöker svara ”Suckuhu-lusset”.  Jag försöker
igen, ”Su sju sjuckulushu”. Jag skakar på huvudet och ger upp försöket att
säga det långa krångliga ordet.
   ”Det är rätt. Du är på sjukhuset. Sahlgrenska sjukhuset. Vad heter du?”
   ”Na na, Nanna.”
   ”Just det, Nanna. Vad heter du i efternamn?”76

Efterhand blir språket bättre och Nanna börjar kommunicera med hjälp av enstaka ord och

ogrammatiska meningar. Trots förbättringarna blir Nanna frustrerad när hon grubblar över

vad som hänt. Detta är ett vanligt fenomen bland strokepatienter, när de blir bättre blir de mer

frustrerade över sin situation medan personalen glädjes över framstegen och har svårt att

förstå patientens frustration.

   ”Kommer du ihåg vad som hände innan du kom till sjukhuset?”
   ”Nä.”
   ”Din man berättade att du ramlade i trappan och slog i huvudet. Minns du
det?”
   ”Nä. Inte tappa mig.”
   Vilken trappa? Varför skulle jag varit ute i trappan?
   ”Det är vanligt att man inte minns vad som hänt. Hjärnan skyddar sig. Det
blir som en kortslutning. Du har afasi, svårt att prata, men det har blivit
bättre. I början var du medvetslös. Du låg i koma.”77

6.3.5. Det glömda och gömda brottet – minnets arkitektur

Nanna har svårt att minnas vad som skett, dels på grund av hjärnblödningen men den

uppmärksamme läsaren kan även börja misstänka att hon förtränger en traumatisk händelse.

Här finns maneter stora som människor med bränntrådar långa som höghus.
Om man bränner sig på en manet kan man lindra smärtan genom att kyla
huden. Eller raka sig. Visste du att man kan raka bort smärtan?78

Brännässlan står för den psykiska smärta hon känner och det enda sätt hon kan lindra smärta

är genom att göra sig kall och försöka ta bort sina känslor, genom att frysa eller radera sina

minnen. Redan tidigt i historien finns det referenser till att allt inte står rätt till med hennes

sambo Ossian. Nanna drömmer att Ossian fått ny medicinering för det finns risk att han blir

våldsam. I en annan dröm gestaltas hur Nanna kör sin gamla bil över kajkanten. Hamnen är en

bild av deras förhållande och bilen är en metafor för Nannas och Ossians relation:
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Jag kör min gamla skrotade orange Opel Rekord längs kajen. När jag närmar
mig kajkanten  stänger jag av motorn men bilen fortsätter sakta framåt. För
sent drar jag handbromsen och bilen vickar lite tveksamt på kanten innan den
sakta dyker ned i vattnet. För sent inser jag att jag måste ta mig ut bilen. Vi
sjunker och jag kan inte veva ned rutan, jag är fast i en bil på väg ned mot
botten. Trots varningstecknen förstod jag inte vad som var på väg att hända.
Först när det var försent försökte jag ta mig ut. Försent.79

När en kvinna utsätts för misshandel i en nära relation är hon ofta dåligt förberedd och kan

först vara smickrad av den uppmärksamhet som mannen visar. Hon misstar svartsjuka för

intresse och minimerar eller bortförklarar mannens aggressiva beteende. Många kvinnor

känner skuld då de blivit utsatta för våld och väljer att tro mannen då han säger att det aldrig

ska ske igen.80 Papageorgiou kommenterade denna textdel vid workshopen. ”Våldet finns

inneslutet i ett fragment till skillnad från haikuns lugn. Det ’mardrömska’ kan bli både

skarpare och förskräckligare. Mer detaljer, mer ångest och fler tankar.”81 Efter denna kritik

har jag byggt ut och förlängt scenen för att skapa starkare oro och ångest men även målat upp

en mer detaljerad bild av hamnen. Scenen har blivit mer än dubbelt så lång och innehåller fler

element och referenser till vinter och en mors omsorger.

Jag kör min gamla skrotade orangea Opel Rekord längs kajen i hamnen. Jag
känner igen området, det ligger nere vid Packhuskajen. Tre stora stålfartyg
på rad. Längst bort en sjösättningsramp, det är dit jag är på väg. Packis har
samlats i hamnen. Fiskmåsarna skränar och solen blänker i isen. En duva
stirrar förvånat ner i det kalla vattnet. En  lyftkran böjer halsen för att kika
ned på min bil. Som en mor som tittar till sitt barn. När jag närmar mig
kajkanten trycker jag hårt med foten på bromsen men bilen stannar inte. Jag
stänger av motorn för att få stopp på bilen, men den fortsätter sakta framåt.
Jag försöker desperat ratta åt höger och styra bort från kanten men ratten har
låst sig. Bilen rullar sakta och aningslöst mot vattnet. När jag redan är på
väg ut över lastkajen lyckas jag bryta min paralysering och dra hårt i
handbromsen. Bilen vickar till och stannar lite tveksamt på kanten, som
förvånad, innan den sakta dyker ned i vattnet. För sent inser jag att jag
måste ta mig ut. Fordonet sjunker och jag sliter i handtaget och försöker
pressa upp dörren men trycket utifrån är för högt. Desperat bankar jag med
knutna nävar mot fönstret och skriker högt efter hjälp. Men ingen kan höra
mig under vattnet. Jag sitter inspärrad i en bil på väg ned mot botten och jag
kan inte komma ut. Jag ser vattnet strömma mot bilrutan och inser att det är
försent. Jag är fast här.82
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När Nanna är på väg upp ur komat blir hotet från omvärlden påtagligare och man börjar

märka en oro hos Nanna över vad som ska hända när hon vaknar och tvingas konfronteras

med Ossian.

Jag flyter uppåt. Luftbubblor frigör sig från min kropp och omringar mig, de
stiger snabbare än jag. Försöker hinna ifatt dem men vattnet verkar sakna
motstånd, jag kan inte styra farten utan svävar sakta uppåt utan kontroll.
   Han tornar upp vid ytan, som skrovskuggan från en stålbåt. Han kommer
och glider bort. Hotfullt.83

Att hon tycker Ossian är obehaglig blir ännu tydligare i en kort scen där han sitter vid hennes

sjukhussäng och håller i henne i handen. Vad han säger kan tolkas som kärleksfyllda ord till

en svårt sjuk kvinna, men Nanna är rädd och vill bort från honom. Hon har svårt att urskilja

de enskilda orden men budskapet går fram, de ska alltid vara tillsammans.

Ossian sitter vid min säng och håller min hand. Stryker den sakta. Jag sluter
ögonen och försöker komma undan. Men han håller mig kvar. Hans röst är
hög och bestämd.
   ”JaÄLSKARdej. Nanna. Viskaalltivasammans. ALL-TID.”84

När Nanna prata med läkaren om vad som skett förstår vi att Nanna undrar över vad som

inträffat. Hon vet att hon har fått en hjärnblödning, men hur och varför? Ossian har sagt att

hon ramlade i trappan men hon har inget minne av att vara ute i trappuppgången.

”Kommer du ihåg vad som hände innan du kom till sjukhuset?”
   ”Nä.”
   ”Din man berättade att du ramlade i trappan och slog i huvudet. Minns du
det?”
   ”Nä. Inte tappa mig.”
   Vilken trappa? Varför skulle jag varit ute i trappan?
   ”Det är vanligt att man inte minns vad som hänt. Hjärnan skyddar sig. Det
blir som en kortslutning. Du har afasi, men den har blivit bättre. I början låg
du i koma.”
   Jag lyssnar och nickar.
   ”Kommer du ihåg något som hände före fallet?”
   Jag försöker minnas vad vi hade gjort. Det känns som att försöka komma
ihåg ett tidigare liv. Vi hade gäster på kvällen. Ossian bjöd ofta hem folk. Vi
drack massor av vin. Alla skrattade och pratade högt. Speciellt Ossian.
   ”Jag kunter inte halt med tuppan, tappan. Nej trappan.”  Fan, jag kan inte
prata.   
   ”Trappan? Vad vill du säga om trappan? Kommer du ihåg trappan?”85
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Som läsare blir man orolig och undrar vad som hänt. Har Ossian gjort något mot Nanna i

trappan eller är hennes oro kanske ett utslag för paranoida vanföreställningar som är vanliga

på intensivvårdsavdelningar? Idéer som att sköterskan är giftmördare eller att otäcka ödlor

och ormar krälar runt sängen. När man arbetar inom vården kan man ibland ha misstankar om

att hjärnskadorna uppstått genom yttre våld men man brukar vara mycket försiktig med att dra

för långtgående slutsatser på ett tidigt stadie. Faktorer som kan försvåra för adekvata

minnesbilder och kommunikation är förvirring och svårigheter att tala. Ibland kan det tyvärr

vara omöjligt att få fram sanningen om vad som inträffat. Judith Herman beskriver hur

misshandelsbrott ofta förträngs genom tystnad eller bortförklaras med  att kvinna själv

skapade situationen genom att vara aggressiv, flörtig eller på annat sätt provocerande.

I���n��� ���o���r���d���e���r��� ���t���o��� ���e���s ���c���a���p���e��� ���a���c���c���o���u���n���t���a���b���i���l���i���t���y��� ���f���o���r��� ���h���i���s ��� ���c���r���i���m���e���s ���,��� ���t���h���e��� ���p���e���r���p���e���t���r���a���t���o���r��� ���d���o���e���s ���
���e���v���e���r���y���t���h���i���n���g��� i���n��� ���h���i���s ��� ���p���o���w ���e���r��� ���t���o��� ���p���r���o���m���o���t���e��� ���f���o���r���g���e���t���t���i���n���g���.��� ���S ���e���c���r���e���c���y��� ���a���n���d��� ���s ���i���l���e���n���c���e��� ���a���r���e��� ���t���h���e���
���p���e���r���p���e���t���r���a���t���o���r’s ��� ���f���i���r���s ���t��� ���l���i���n���e��� ���o���f��� d���e���f���e���n���s ���e���.��� ���I���f��� ���s ���e���c���r���e���c���y��� ���f���a���i���l���s ���,��� ���t���h���e��� ���p���e���r���p���e���t���r���a���t���o���r��� ���a���t���t���a���c���k���s ��� ���t���h���e���
���c���r���e���d���i���b���i���l���i���t���y��� ���o���f��� ���h���i���s ��� ���v���i���c���t���i���m���.��� ���I���f��� ���h���e��� ���c���a���n���n���o���t ���s ���i���l���e���n���c���e��� ���h���e���r��� ���a���b���s ���o���l���u���t���e���l���y���,��� ���h���e��� ���t���r���i���e���s ��� ���t���o��� ���m���a���k���e���
���s ���u���r���e��� ���t���h���a���t��� ���n���o��� ���o���n���e��� ���l���i���s ���t���e���n���s ���.��� ���T���o��� ���t���h���i���s ��� ���e���n���d���,��� ���h���e��� ���m���a���r���s ���h���a���l���s ���a���n��� ���i���m���p���r���e���s ���s ���i���v���e��� ���a���r���r���a���y��� ���o���f���
���a���r���g���u���m���e���n���t���s ���,��� ���f���r���o���m��� ���t���h���e��� ���m���o���s ���t��� ���b���l���a���t���a���n���t��� ���d���e���n���i���a���l��� ���t���o��� ���t���h���e��� ���m���o���s ���t��� ���s ���o���p���h���i���s ���t���i���c���a���t���e���d���a���n���d��� ���e���l���e���g���a���n���t���
���r���a���t���i���o���n���a���l���i���z���a���t���i���o���n���.86

Offret byter plats med förövaren. I följande scen får Nanna ett utbrott efter åratal av denna typ

av projicering och svartsjuka från Ossian.

Ossian var sur för att jag pratade med hans arbetskompis Nelson. Han tyckte
att jag flörtade. När han började bråka den kvällen kände jag att jag fått nog
av hans svartsjuka. Han knuffade mig hårt mot väggen samtidigt som han
skrek hur äcklig och billig jag var. När knuffar och elaka ord sköljt över mig
våg efter våg tickade jag loss. Som om års av ilska exploderade rakt ut. Jag
hoppade upp och ner som en gorilla samtidigt som jag skrek. Jag slog i
väggarna med knytnävarna, jag skrek högt hur mycket jag hatade att bli
orättvist anklagad.87

Nanna förvandlas och vägrar låta sig kuvas mer. Även nästa scen, som är slutscenen, är en

variation på samma tema: Nanna ska inte låta sig tystas, hon ska till varje pris få fram sin

sanning:

Det är mitt i natten och jag öppnar dörren i stängslet mellan Sahlgrenska och
Botaniska trädgården och stapplar mödosamt fram längs stigen. När vågor
av smärta sköljer över mig måste jag stanna och greppa en trädstam. Det
känns som jag kramar kroppar. En skog av stillastående kroppar. Jag är
dyblöt av kallsvett men fortsätter ner i dalen. Där bäcken delar sig böjer jag
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mig ned på knä och gräver en djup grop i marken med hjälp av min
krabbklo till hand. Jag viskar ner i underjorden och täcker över hålet. En
bädd av vitsippor kommer att växa upp i dalen och till våren kommer de
viska hans namn. Han ska aldrig få tysta mig.88

Slutscenen kommenterades följande efter workshop. ”Sista sidan tolkar jag som att Nanna har

rymt från sjukhuset för att komma ifrån Ossian. Men gropen hon gräver med händerna, är den

till för Ossian? Kanske symboliskt? Hon är svag och har ont i handen så hur mycket kan hon

gräva? Hur som helst är det ett bra och spännande slut.”89 Läsaren reflekterar över att det finns

inslag i scenen som underminerar trovärdigheten, kan hon verkligen gräva med sin svag hand,

och varför gräver hon? Jag har strävat efter en öppenhet i slutet som lämnar utrymme för olika

tolkningar av vad som i själva verket skett. Förhållandet mellan verklighet och fantasi är en

glidande övergång. ”Texten har en inbyggd oro som blir påtagligare mot slutet, man vet inte

riktigt vad som kommer att hända vilket öppnar upp för egna tolkningar och nyfikenhet. Det

gör texten intressant och angelägen. Kanske skulle denna oroskänsla kunna bli lite tydligare i

början eller vid något tillfälle?”90 Jag har arbetat med att försöka förtydliga och bygga in oro

tidigare i berättelsen, utan att vara för övertydlig, en inte helt lätt avvägning.

6.4. Metaforer och symboler

Som vi redan sett exempel på består grundstommen i HUSK MIDAS till stor del av drömmens

symboler och metaforer, det är genom drömmarna huvudpersonen försöker förstå och

bearbeta sin omgivning. Eftersom mycket av handlingen utspelar sig i drömmar eller ett

hallucinatoriskt tillstånd mellan dröm och verklighet har jag arbetat med att förtäta och

förskjuta olika element i texten.

6.4.1. Titel och namn

Till en början hade mitt skrivprojekt arbetsnamnet Först kom rösterna – HUSK MIDAS med

anspelning till att komapatienter ofta rapporterar att de hör vad som sägs långt före de vaknar

upp ur sin medvetslöshet. Jag valde dock att ta bort förledet Först kom rösterna och endast

nvända HUSK MIDAS. Titeln kan verka obegriplig men dess ogenomträngliga och lite

mystiska natur korresponderar väl med själva komatillståndet. Titeln refererar till den ramsa

                                                  
88 Schütz, 2012.
89 Nadapov, Kreativt skrivande V, Linnéuniversitetet, Växjö, 2012-05-03.
90 Ringeborn, Kreativt skrivande V, Linnéuniversitetet, Växjö, 2012-05-03.
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som läkarna får lära sig som minnesregel för tänkbara orsaker när de ska diagnosticera

patienter med okänd medvetslöshet.91

H U S K M I D A S
Herpes-
encefalit

Uremi Status
Epilepticus

Korsakoff Meningit/
Sepsis

Intoxikation Diabetes Andnings-
insufficiens

Subarach/
Subdural-
blödning

Figur 4. HUSK MIDAS, medicinsk minnesregel för okänt komatillstånd

Titelns Husk för även tankarna till danskans ”huske”, som betyder komma ihåg, vilket är ett

av berättelsens temata. ”Husk din frakke. Det er koldt.”92 Husk är i denna fras en uppmaning

att inte glömma att ta med jackan. Nanna försöker frenetiskt komma ihåg vad skett med

henne, varför hon är på sjukhuset. Titelns obegriplighet speglar Nannas tillstånd. Hon har

svårt att begripa var hon är och varför:

”Kommer du ihåg vad som hände, Nanna?”
   Jag kan inte. Jag vet inte. Vad har hänt. Tårarna bränner under
ögonlocken. Doktorn tar min hand och trycker den, hon tittar på mig med en
forskande blick.93

Inspirerad av titeln har jag parafraserat Midasmyten där frisören efter att ha sett Midas

åsneöron rusar ut och viskar sin hemlighet i marken. I min berättelse viskar Nanna sin

hemlighet ned i marken med löftet att den skall komma upp med vitsipporna till våren:

Jag viskar ner i underjorden och täcker över hålet. En bädd av vitsippor
kommer växa upp i dalen och till våren kommer de viska hans namn. Han
ska aldrig få tysta mig.94

När jag döpte huvudpersonen till Nanna Blume såg jag förnamnet som en blinkning till att

sova, ”att nanna” som man säger till små barn, men en läsare uppmärksammade mig på att

även efternamnet passar bra till komatemat: ”Nanna Blume: sovande blomma, eller natta en

blomma. Törnrosa som somnar av en kyss.”95 I en annan drömsekvens är Nanna på resa till

okänt land. Hon hittar en okänd plånbok och i plånboken ligger till hennes förvåning en bild

                                                  
91 ”HUSK MIDAS”, icd.nu, http://icd.internetmedicin.se/fakta/HUSKMIDAS (2012-04-06).
92 ”Huske”, Den Danske Ordbog, Moderne dansk sprog, http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=huske
(2012-05-13).
93 Schütz, 2012.
94 Ibid., 2012.
95 Läsarkommentar, 2012-03-12.
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på hennes själv. Hon läser sitt eget namn på baksidan, men istället för Blume ”blomma” heter

hon Brume ”dimma” på franska.

”På bilden är jag lite yngre och på baksidan står mitt namn skrivet med
runda barnsliga bokstäver, men istället för Blume heter jag Brume.”

Drömmen berättar för Nanna att hennes identitet är oklar och att hon själv är dimman, hennes

medvetande är ogenomträngligt och oklart.

6.4.2. Djur som symboler

Liksom i shamanernas undre värld är Nannas drömmar fyllda av djur. Framförallt

undervattensdjur men även vilda djur och insekter. I gorilladrömmen gestaltas Nannas egen

utsatthet i sjukhussängen, hur hon beskådas av läkarna och hur de med olika medel försöker

få upp henne ur medvetslöshet:

Det dröjer inte länge förrän hon fått loss en stor metallbit som hon tar i
munnen och svingar sig sedan med långa elastiska aparmar över till
ståldörren som leder in till buren. Den stängda dörren till avskildheten. Hon
tar metallbiten och försöker få in den i låsmynningen. Ett stort sällskap
läkare närmar sig buren, de börjar kasta bananer mot apan.
   De skriker. ”Är du vaken? Hallå! Hör du oss? Sheol!”
   Doktorerna skriker högt och det gör henne ännu mer stressad, hon fumlar
förgäves för att få upp låset och bankar metallbiten i  frustration mot
dörren.96

I Artur Lundkvists Att färdas i drömmen och föreställningen finns en liknande sekvens där

han liknar sig med en gorilla inlåst i bur.

”Jag förstår bara ingenting, inte varför jag sitter där i buren, inte varför
folkhopen betraktar mig så närgånget och uppför sig illa, värre än om jag
vore en gorilla i en bur, jag har inte hunnit förvåna mig över min
hårbeklädnad och mina starka käkar,”97

Gorillan som är fångad i sin bur fungerar väl som en arketypisk symbol för en människa som

är fast i sitt komatillstånd och som avhumaniserats och förlorat sin röst. Gorillan är på många

sätt lika oss, det väsentliga som skiljer oss som arter är att vi inte kan kommunicera med

gorillan och det är förmodligen orsaken till att vi hålla apor i bur. Liksom gorillan är

komapatienten fångad i en slags själslig bur utan möjlighet att kommunicera med oss andra.

                                                  
96 Schütz, 2012.
97 Artur Lundkvist, Att färdas i drömmen och föreställningen, Stockholm 1984, s. 49.
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   Ossian uttrycker sin sympati med spindlar och sitt hat mot flugor. Han beskriver hur han

älskar spindlarna just för att de äter flugor.

”Jag hatar flugor. De borde utrotas varenda en. Utplånas. Det är därför jag
gillar spindlar: de äter upp de äckliga asen.”98

Nanna ser sin egen kropp uppifrån och liknar sig själv med en död flugkropp. I en scen träffar

Nanna en bläckfisk under vatten, djuret försöker kyssa henne till döds, en anspelning på

Ossian. Bläckfisken kan ses som vattnets spindel med sina åtta armar. I slutscenen där Ossian

misshandlar Nanna beskrivs deras sammanlänkade kroppar som en haltande spindel.

Jag tar sats, tar spjärn mot golvet och höjer underkroppen för att komma ur
hans grepp, men han är starkare och trycker ner min kropp med tyngden
från sin. Våra sammanlänkade kroppar liknar en skadad spindel som sakta
och i ojämna rörelser förflyttar sig över vardagsrumsgolvet.99

                     
                     Figur 5. Araignée souriante Den skrattande spindeln, Odilon Redon, 1887

Den franske konstnären Odilon Redon, även kallade drömmarnas prins, inspirerade till denna

tematik i HUSK MIDAS med sin skrattande spindel. Bilden tydliggör hur rädd en fluga måste

känna sig när den möter detta skrattande åttaarmade monster.

6.4.3. Riktningar – att stiga och sjunka

Naturvetenskapen jämför gärna hjärnan med en maskin eller med datateknik medan rumsliga

metaforer ofta används vid beskrivning av psyket, Stålhammar skriver: ”Vid meditation kan

man öva sig att ömsom nå djupare, med en metaforik som påminner om den freudianska,
                                                  
98 Schütz, 2012.
99 Ibid., 2012.
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arkeologisk-geologiska uppfattningen […] Eftersom själen eller psyket inte har någon

utsträckning i rummet, krävs ett metaforiskt språk för att kunna analysera, förklara och

diskutera effekterna av dess existens.”100

   Att falla i koma beskrivs mycket ofta som att falla ner, gå ner. Koma är något som befinner

sig nedanför normaltillståndet. Man ”faller i medvetslöshet”. Liknade bild används i både

engelska ”fall into a coma” och franska ”tomber dans le coma”.

   Även termen undermedvetande pekar mot en tillvaro, en medvetenhet som ligger under den

medvetna. Medan medvetslös beskriver en person i avsaknad av medvetande. I Marabou

Stork Nightmares visar Irvine Welsh denna neråtgående riktning genom strukturen på

raderna:

DEEPER
           DEEPER   

                DEEPER101

I HUSK MIDAS har jag elaborerat med denna rörelse och i tidigare utkast fanns en nedgående

rörelse visuellt markerad på pappret. Jag ville att texten skulle skapa den grafiska formen av

en batyskaf, en undervattensbåt.

Svart. En stilla ocean av mörker. Jag svävar i en värld utan väggar.

Nere i djupet.

Hit når inte solen.

Tyst och stilla.

Inga hårda ytor.

Utanför tiden.102

Då jag tyckte att formen störde läsupplevelse lämnade jag den grafiska gestaltningen för att

istället gestalta fallet i texten:

Lodrätt fall. Ljuden och ljuset bryts och försvagas under ytan. Jag
hyperventilerar och försöker få luft medan jag fortsätter att falla inåt och

                                                  
100 Mall Stålhammar, Metaforernas mönster, Stockholm 1997, s. 76-83.
101 Irvine Welsh, Marabou Stork Nightmares, London 1996, s. 6.
102 Schütz, 2012.
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neråt. Våldsam smärta. Mina trumhinnor spränger av det gränslösa trycket
när jag störtar ner i själens svalg. Implosion.103

Inom shamanismen beskrivs ofta tre själsvärldar som benämns efter vertikal position: den

undre världen, den övre världen och mellanvärlden. För att nå den undre världen passeras en

tunnel eller tub. I undervärlden möter man ofta djursjälar, ett bra ställe för healing.

Undervärlden liknas ibland med Alice i underlandet.104 Jag har använt de shamanistiska

världarna som inspiration när Nanna färdas genom olika psykiska tillstånd. Hon träffar en

spökfisk som är en slags spegling av henne själv, fisken har förmåga att se i mörkret men den

förflyttar sig inte.

Djupt nere i skymningszonen lever spökfisken vars huvud är genomskinligt
och vätskefyllt, som en glaskupa med hjärnan och ögonen blottade. Med
sina gröna uppåtvridna ögon ser fisken sina bytens silhuetter i det svaga
ljuset ovanfrån. Fisken är oftast helt still och fenorna används endast för att
hålla balansen. Som att ha ben enbart för att stå.105

När hon faller djupare passerar hon olika stadier tills hon slutligen når botten i hadalzonen. På

havets botten är naturkrafterna mäktiga och Nanna är övertygad om att det är dags att dö, hon

har nått den absoluta botten. Men väl på botten börjar en uppstigning, Nanna upplöses in i en

ny zon, en värld liknande shamanernas mellanvärld där energi finns i allt och man kan färdas i

yttre rymden.106

Längst ner i haven; den osedda zonen. Temperaturen är just över
fryspunkten och trycket är enormt. Havsbottnen består av plattor som flyter
runt på Hades smälta mantel. När plattorna möts pressas den ena platta in
under den andra och en bit havsbotten sväljs av underjorden. Djupa
undervattensgravar skapas men jag är inte rädd längre. Ett konstigt kallt
sken drar mig till sig. Jag sträcker ut armarna och låter mig upplösas. Som
en stalaktit på väg upp ur haven och ut i universum. Det känns underbart,
jag känner frid.
   Men plötsligt hör jag en röst: ”Inte än. Det är inte din tur än.”107

Och Nanna återvänder mer och mer tillbaka till medvetandet, vilket gestaltas genom att hon

flyter uppåt. Hon ”vaknar upp ur komat” och efter denna sekvens lämnar Nanna helt

                                                  
103 Schütz, 2012.
104 Gerry Starnes, ”The Three Worlds of the Shamanic Journey”,
http://www.youtube.com/watch?v=fbOcyrqJ2jg (2012-05-13).
105 Schütz, 2012.
106 Starnes.
107 Schütz, 2012.
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undervattenstillståndet, hon har lämnat det vegetativa tillståndet och gått över till att pendla

mellan minimalt medvetandetillstånd och medvetet tillstånd.

Jag flyter uppåt. Luftbubblor frigör sig från min kropp och omringar mig, de
stiger snabbare än jag. Jag försöker hinna ifatt dem men vattnet verkar sakna
motstånd, jag kan inte styra farten utan svävar sakta uppåt utan kontroll.108

Jag har inte hittat en enda beskrivning där koma beskrivs som en uppåtstigande rörelse,

däremot beskrivs ofta nära döden-upplevelser som att man svävar ovanför kroppen. Många

personer har vittnat om ett tillstånd där jaget tittar ned på kroppen. I en passage har Nanna

lämnat kroppen och ser sig själv uppifrån. Trots att hon ligger i sin sjukhussäng kopplad till

sjukhusapparatur verkar det som hon ligger under vattnet: ”Under de glänsande vågorna.”

Nanna ser sin kropp som ett tomt skal, hennes jag är frånvarande.

Jag flyter ovanför och ser mig själv ligga långt där nere. Under de glänsande
vågorna. Ett tomt skal kopplat till blinkande maskiner.109

6.4.4. Årstider och naturens element

I Harold Pinters A kind of Alaska,110 jämförs huvudpersonens katatona tillstånd med ett slags

Alaska, en evig vinter. I HUSK MIDAS finns flera referenser till årstid och temperatur. Nere i

Hadalzonen, djupast i komat, är temperaturen ”just över fryspunkten”. I hamndrömmen kan

man utläsa att det är vinter:

Packis har samlats i hamnen. Fiskmåsarna skränar och solen blänker i isen.
En duva stirrar förvånat ner i det kalla vattnet.111

I slutscenen viskar Nanna ned i marken i tron att vitsipporna skall berätta vad som skett till

våren. Komat är en metafor för vintersömn och hur hon till våren kommer vakna upp ur sin

medvetslöshet och tala igen.

   För att gestalta medvetslösheten använde jag metaforen att sjunka under vatten för hur

Nanna sjunker ned i medvetslöshet. Hon faller djupt ner i havet, ett för människan främmande

och livshotande element att befinna sig i. Så främmande att hon lika gärna kan befinna sig på

en annan planet, helt isolerad från resten av mänskligheten. I vattnet upplever man ett viktlöst

tillstånd som kan fungera som bild för medvetandets/själens upplevelse av komat.
                                                  
108 Schütz, 2012.
109 Ibid., 2012.
110 Harold Pinter, A Kind of Alaska, New York 1983.
111 Schütz, 2012.
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Ett ensamt undervattensskepp på drift genom mörkret. Jag är helt isolerad
från resten av mänskligheten. Det känns som jag är på en annan planet. Jag
är rädd, men jag vet inte för vad.112

6. Skildringar av koma inom litteratur och film
Susan Sontag beskriver i Sjukdom som metafor att ju mindre den medicinska vetenskapen vet

om en sjukdom desto mer mytologiseras den.113 Detta stämmer väl in på komatillståndet som

inom populärkulturen ofta används som katalysator för övernaturliga och fantasifulla

berättelser som spinner långt utanför sjukrummet. Litteraturvetare Matthew Colbeck, som i

skrivande stund (2012) doktorerar i ämnet koma och skönlitteratur, kritiserar denna tendens

till fantasiskildringar, han eftersöker mer sanningsenlighet när man beskriver koma. Liksom

Sontag oroas han av mytologiseringen av sjukdomen och vad detta innebär för

omhändertagandet av patienterna, det finns en fara att allmänheten får helt fel uppfattningar

och stigmatiserar koma. Medan en bra komaberättelse kan ge inblick i tillståndet och dess

djupare existentiella frågor:

At its best, and at its very best, coma fiction takes the real trauma of the
condition; of rehabilitation, of aftermath, of long-term symptoms, of brain
injury, and spins these truths into a quilt of metaphor and allegory that both
informs the readership of the real issues of coma, but also raises the wider
existential questions of selfhood, identity and mortality that pervade
everyone’s lives.114

Colbeck varnar att komatexterna kan bli en slags fiktiv vetenskap. ”Fictional science rather

than science fiction.”115

7.1. Koma i litteraturen

Mitt syfte med urvalet av böcker var att visa upp olika typer av komabeskrivningar. I A Kind

of Alaska får vi möta en kvinna som vaknat upp efter många år i koma, i den självbiografiska

romanen Att färdas i drömmen och föreställningen beskriver Artur Lundkvist sina egna

upplevelser av koma, Irvine Welshs mardrömsliknande och komplext uppbyggda roman

                                                  
112 Schütz, 2012.
113 Susan Sontag, Sjukdom som metafor, Stockholm 2001, s. 9.
114 Matthew Colbeck, ”Writing Coma and brain injury – Fact, fiction and faction”,
http://www.youtube.com/watch?v=rHEXU0wqDrU (2011-08-07).
115 Colbeck, ”Writing Coma and brain injury – Fact, fiction and faction”.
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Marabou Stork tales gestaltar visuellt och berättarteknisk olika medvetandenivåer medan

Douglas Couplands samtidsroman Girlfriend in a Coma levererar svidande samtidskritik.116

   I Pinters pjäs får vi möta en kvinna som just vaknat upp ur ett komatillstånd. Harold Pinter

inspirerades av neurologen Oliver Sachs berättelse Awakenings117 om patienter som väcktes

upp efter många år i katatont tillstånd. Men det finns även andra uppenbara orsaker till att

berättelsen väckte Pinters intresse. Han utforskar minnet och sinnets funktioner: ”it trigger all

kind of reflections on the strange no man’s land between the consious and unconsocius

worlds, and the peculiar nature of human memory in which past events retain their morning

freshness.”118 Den medelålders kvinnan Deborah har varit okontaktbar i över trettio år, när

hon vaknar upp pratar och beter hon sig som den sextonåring hon var när hon föll i koma.

Hon försöker få ihop verkligheten och den förvirring hon känner. Hon frågar efter sin sedan

länge döda hund och undrar om hon kan tala franska. Både den yttre och inre verkligheten är

osäker. Hennes fragmentiska tankar känns övertygade. Allt är främmande och skrämmande,

och värst är hennes åldrade kropp som hon vägrar att konfronteras med. Att omgivningens

försök att få henne att inse tiden som gått varit förgäves förstår man när hon summerar sitt

tillstånd med att säga att hennes döda föräldrar är på kryssning och att hon snart fyller år:

”She is a widow. She doesn’t go to her ballet classes any more. Mummy and
Daddy are on a world cruise. They’ve stopped off in Bangkok. It’ll be my
birthday soon. I think I have the matter in proportion.”119

Den sista kommentaren är en ironi eftersom huvudpersonen helt saknar proportion på

sakernas tillstånd då hon inte kan inse att hon legat trettio år i koma. Pjäsens klimax nås när

”väggarna” sluts och hon återgår till sin eviga sömn. Pjäsen blir lika mycket en metafor för

döden som för komatillståndet.

   Det finns få självbiografiska memoarer om koma, att uppleva och minnas koma är ovanligt

och att den som varit i koma kan beskriva detta litterärt är en lycklig slump. För att råda bot

på denna brist av vittnesmål har Colbeck som del i sin avhandling startat en skrivargrupp med

personer som varit i koma eller lever med hjärnskada.120 Ett av de få självupplevda

komatillstånden inom skönlitteraturen är faktiskt skriven av en svensk: författaren Artur

Lundkvist. Efter två månader i koma skrev han Att färdas i drömmen och föreställningen där

                                                  
116 Douglas Coupland, Girlfriend in a Coma, New York 1998.
117 Oliver Sachs, Awakenings, New York 1973.
118 Michael Billington, The Life and Work of Harold Pinter, London 1996, s. 281-282.
119 Pinter, s. 40.
120 Matthew Colbeck, ”Waking Voices: Writing Coma and Brain Injury”,
http://www.storyingsheffield.com/colbeck.php (2012-05-12).



34

han beskriver sjukdomstiden och tillfrisknandet. Han upplevde en rad märkliga och intensiva

vakendrömmar. Många av drömmarna är resor till verkliga och påhittade platser.

Inledningsvis är resandet abstraktare, undanglidande och mer arkaiskt.

”Jag färdas och jag färdas inte, i minnet färdas jag där allt är sig likt och allt
är sig olikt, det är en spegel av vatten som åldras, rynkas, sköljer synerna
liksom under lätta, plötsligt korsande vinddrag, ansiktena är unga i ena
ögonblicket och gamla i andra ögonblicket, om inte ögonblicket är något
annat än ögonblick, om tiden inte har fickor av mörka, okända djup, nästan
omärkliga på den belysta ytan, om inte tiden gör hemliga språng,
blinksnabba men ändå nästan ändlöst utsträckta”121

Artur Lundkvists komaresor har slående likhet med shamanens resor, där själen kan förflytta

sig över stora territorier utan fysikaliska begränsningar.

Mina nuvarande resor skiljer sig från alla andra jag företagit: för det första
utmärker de sig genom en fullständig brist på planering och bestämd avsikt,
det har visat sig att jag är oberoende av reskassa och alla slags papper som
intygar vem jag är, det är helt enkelt den idealiska resan utan alla bekymmer
och obehag, själva förflyttningarna går fort och ansträngningsfritt, jag
anländer från den ena platsen till den andra, har inga besvär med hotell eller
uppehållsställen,122

Han beskriver hur han slipper den fysiska världens praktiska problem och behöver varken

pengar eller ett ställe att sova. Han blir inte heller trött av själva resan utan rör sig utan

ansträngning. Blandat med hans drömmar är meditationer över åldrandet, den mänskliga

naturen, tidens gång och meningen med livet. Han beskriver även en deformerad

rumsuppfattning utan vertikalitet:

Jag vaknar upp och befinner mig i en omgivning utan någon vertikal
dimension, rummet tycks sluta sig alldeles ovanför mig utan utrymmer för
mig att resa mig upp det minsta, jag är hänvisad till att ligga där rak på rygg
utan att kunna vända mig nämnvärt på sidan,123

Några passager beskriver Lundkvists rehabilitering efter komat, han är befriande osentimental

med sina egna brister och svårigheter. ”...jag slår gång på gång ner en annan tangent än jag

avser, och när jag försöker läsa vad jag har skrivit får jag gissa mig fram och utbrister ofta

förargat: Vad har den idioten skrivit!”124  Lundkvists fru, den danska författarinnan Maria

Wine, kompletterar hans text med en beskrivning av denna period utifrån. Hon beskriver hur
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123 Ibid., s. 22.
124 Ibid., s. 31.
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hon sjöng och läste för honom då han låg okontaktbar. På så vis får vi två sidor av

komaupplevelsen, både inifrån och utifrån, och hur olika dessa världar ter sig.

    De amerikanske psykiatrikern, psykolanalytikern och drömforskaren Montague Ullman

intresserar sig för Lundkvists beskrivningar från komatillsttåndet:

Most of his recall (Lundkvist) seems to be associated with his subsequent
struggle to hold on to the fleeting moments of awareness. His inner life was
particularly vivid during this period and was recounted later in elaborate
detail. The result is a mélange of dreams, dream-like imagery, flights of
imagination and the exaggeration of various sensory impressions.125

Lundkvists text är prosapoetisk med långa flödande stycken utan punkt, varje stycke avslutas

med ett bindestreck, sedan vertikal paus och nytt stycke som inleds med stor bokstav. Texten

får en arkaisk känsla genom sin uppbyggnad. Det slår mig att den engelska översättning av

titeln missar den tvetydighet som det svenska originalet bär. Lundkvists svenska titel antyder

ett slags möte mellan koma och konst. Att färdas i drömmen och föreställningen kan både

anspela på ett fantasitillstånd och en teaterföreställning medan den engelska titeln missar

denna dubbelhet i Journeys in Dreams and Imagination.

   Irvine Welsh gör i Marabou Stork tales en mardrömsaktig resa genom ett komatillstånd.

Huvudpersonens hallucinatoriska tillstånd påminner om en drogtripp. Welsh utnyttjar  den

bildmässiga sidan av texten för att illustrera det fragmenterade psyket genom att använda

olika storlek på typsnitten, spärra texten och låta texten gå i olika riktningar. Berättelsens jag,

Roy Strang är ett paradexempel på ett opålitligt berättarjag. Han ligger i koma sedan två år

och hans liv består av oengagerade läkare och en kraftigt dysfunktionell familj. I hans

komadrömmar är han däremot en äventyrare på jakt efter Marabou-storken med sin guide

Sandy Jamieson. Parallellt beskrivs historien om hans eländiga liv och familjen som han

föraktar. Sakta men säkert förstår vi att Strang har begått en grov våldtäkt och flytt ned i

komats fantasivärld för att undkomma sig själv, den han hatar är sig själv. Som läsaren kanske

minns analyserades höjdmässiga skillnader i relation till medvetandet i HUSK MIDAS. Men

istället för att berättarjaget färdas vertikalt har de olika berättarrösterna olika fasta vertikala

positioner i Marabou Stork Nightmares.

   En av 90-talets mest populära skildringar av samtida ungdomskultur gjorde Douglas

Coupland i Girlfriend in a Coma. Coupland skildrar komatillståndet utifrån, den komatösa

flickvännen Karen sover en slags törnrosasömn medan vi får följa hennes pojkvän, deras
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gemensamma dotter (som föddes när Karen fallit i koma) och kompisgänget som alla åldras.

När Karen vaknar upp ur komat efter arton år är hon chockerad över den stressade livsstilen,

hon blir en tidsspegel, både vad gäller samhället i stort och i den privata sfären. Coupland

beskriver komapatienter som ett modernt fenomen: ”They’re byproduct of modern living,

with almost no known coma patients existing prior to World War Two. People simply died.

Comas are as modern as polyester, jet travel and microchips.”126 Under sin tid i koma har

Karen skaffat sig speciella övernaturliga egenskaper som hjälper gänget att inte gå under när

jordens undergång kommer. Men berättelsen har även starkt realistiska drag som

beskrivningar av hur kroppen förfaller under komatillståndet, att det är vanligt att man

drabbas av lunginflammation, magbesvär, urinvägsinfektioner, blodproppar i benen och

hudinfektioner. I Couplands tappning blir komat en reflektor för den moderna tiden,

åldrandet, livets villkor och jordens undergång, samtidigt som historien är orealistisk med

Karens övernaturliga förmåga att se bortom vår värld.

Extern
eller
intern
berättare

Fokus på
kroppen

Drömmar,
fantasier,
hallucination

Övernaturlig,
realistisk,
orealistisk

Medvetandegrad

A Kind of
Alaska

Intern
3 pers

Ja Ja
Realistisk,
byggd på
verkliga
händelser

Vegetativt tillstånd och
sen plötsligt
tillfrisknande efter
många år

Att färdas i
drömmen och
föreställningen

Intern
1 pers

Sällan Ja Realistisk,
självbiografisk

Vegetativt tillstånd och
senare minimalt
medvetandetillstånd
(MSC) och
tillfrisknande

Marabou Stork
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Intern
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Nej Ja Realistisk,
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gäller kroppen
Men även
övernaturlig

Vegetativt tillstånd,
Minimalt
medvetandetillstånd
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Figur 6. Jämförelse av koma i litterära skildringar

För att söka jämförliga element från dessa fyra helt olika historier startar vi med Matthew

Colbecks indelning i intern eller extern berättare: ”...the trauma of the coma victim and the
                                                  
126 Coupland, s. 62.
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trauma of the victim’s family – the internal and external worlds of coma.”127 Tre av böckerna

har en intern berättare, vi får följa berättelsen från komapatientens perspektiv men det är

endast i Att färdas i drömmen och föreställningen och Marabou Stork tales som vi som läsare

får uppleva själva komatillståndet. I Pinters pjäs är komatillståndet ett fruset tillstånd, och vi

får möta personen då hon nyss vaknat upp ur komat. Fokus på kroppens finns i A Kind of

Alaska och Girlfriend in a Coma, och även till viss del i Att färdas i drömmen och

föreställningen. Drömmar, fantasier eller hallucinationer förekommer i samtliga berättelser.

Berättelserna är ofta realistiska men med inslag av orealistiska drag och övernaturliga

fenomen. I berättelserna befinner sig komapatienterna i något man kan utläsa som vegetativt

eller minimalt medvetandetillstånd, förutom Marabou Stork tales, där man kan fundera på om

personen verkligen kan hamna i komatillstånd av psykiskt trauma, hans upplevelser kan även

liknas med en psykos.

7.2. Koma på film

Att falla i koma är en skräckinjagande upplevelse och lämpar sig väl för dramatik och skräck.

I många filmer ligger en passiv komapatient livlös och handlingen utspelar sig i omgivningen.

Om skildringen är fokuserad på patienten gestaltas oftast perioden efter att personen vaknat

upp ur komat. Neuroforskare vid Mayokliniken i USA gjorde en studie över hur koma

gestaltas i film och var liksom Colbeck kritiska till den ofta felaktiga bild av koma som målas

upp. Personer som legat många år i koma ser unga och fräscha ut och kan plötsligt vakna ur

komat utan att ha någon neurologisk påverkan. I värsta fall kan detta påverka allmänhetens

bild och även medicinska beslut. ”Despite many years of coma, all actors except one

remained well groomed with normal, muscular, tanned appearance. The depicted patients in

prolonged coma looked similar as if they were sleeping and all had their eyes closed.”128

   Jag har tittat närmare på fyra filmer om koma. Den första bygger på Stephen Kings roman

med samma namn, Dead Zone, och är regisserad av den kanadensiske regissören David

Cronenberg.129 Vi får följa huvudpersonen som efter fem år i koma vaknar upp med speciella

krafter, han kan genom den döda zon som skapats i hans hjärna efter olyckan se in i framtiden

och läsa människor liv genom att röra dem. Han är en slags modern shaman. Som företrädare

för den typiska missledande komafilmen skadades han i en trafikolycka och vaknar upp efter

                                                  
127 Colbeck, ”The struggle for identity in coma literature”.
128 Eelco F. M. Wijdicks & Coen A. Wijdicks, ”The portrayal of coma in contemporary motion
pictures”, Neurology, vol. 66, s. 1300-1303.
129 Dead Zone, [Film], David Cronenberg (regissör), USA, 1983.
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många år med speciella krafter, men Dead Zone har även vissa realistiska inslag såsom

haltande efter olyckan och rehabilitering. Filmen kan klassificeras som en skräcktragedi.

   En av få filmskildringar som gestaltar det inre livet hos en komapatient är Jacob’s Ladder130

av regissören Adrian Lyne. I inledningsscenen får vi se en grupp soldater bli bombade i

Vietnam och får sedan i framåtblickar följa en av soldaterna efter kriget. Jacob är då frånskild,

har träffat en ny kvinna och arbetar på posten. Han verkar vara psykiskt labil och verkligheten

får ibland hallucinatoriska inslag som demoner och kräldjur. Först i slutscenen inser tittaren

att hela händelseförloppet är en döende soldats upplevelser i febrigt koma.

   Den spanske regissören Pedro Almodovar arbetar ofta med kroppen och avvikande

sexualitet som tema i sina filmer. Vid ett komatillstånd ligger kroppen utlämnad till

omgivningen. I Hable con ella (Tala med henne) ligger två kvinnor i koma.131 Kvinnorna är

”sleeping beauties” och påminner om romantiska skildringar av komat men regissören

kontrasterar kvinnornas passivitet genom att man får se återblickar till deras tidigare liv. Båda

kvinnorna hade arbeten som kräver omfattande fysisk styrka, den ena kvinnan var något så

ovanligt som en kvinnlig tjurfäktare och den andra var dansare. Berättelsen är extern och vi

får följa två män som sköter respektive kvinna. Den ene mannen, Marco, finner det

frustrerande att inte ha någon kommunikation med sin flickvän medan Benigno som arbetar

som personlig vårdare tycker att vårdandet är en ideal relation utan bråk. En omsorg som

övergår i kränkning då han utnyttjar kvinnan sexuellt, vilket upptäcks när hon blir gravid.

Filmen arbetar med teman som kropp/själ, passiv/aktiv och kvinna/man.

   Filmen The Descendents av Alexander Payne från 2011 är den mest realistiska

komaskildringen jag sett.132 Elizabeth drabbas av en svår hjärnskada vid en båtolycka och

faller i koma. Hon har skrivit ett testamente som säger att livsuppehållande åtgärder ska

avslutas om hon hamnar i permanent vegetativt tillstånd. Berättelsen beskriver komat ur en

extern position. Vi får följa hur Elizabeths man och barn försöker anpassa sig till den nya

situationen medan hon långsamt bli sämre och sämre i sjuksängen. Filmen är en

dramakomedi, en varm och stark skildring om att förlora en nära anhörig, men kan även ses

som ett debattinlägg gällande komapatienter och hur viktigt det är att bestämma hur, och om,

man vill ha fortsatt vård.

                                                  
130 Jacob’s Ladder, [Film], Adrian Lyne (regissör), USA, 1990.
131 Hable con ella, [Film], Pedro Almodovar (regissör), Spanien, 2002.
132 The Descendents, [Film], Alexander Payne (regissör), USA, 2011.
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Figur 7. Jämförelse av koma i olika filmer

De fyra filmer jag valt att titta närmare på är spridda över en tidsrymd av trettio år. Dead Zone

som är den äldsta, är inspelad i början av åttiotalet och har en metafysisk syn på komat,

huvudpersonen Johnny vaknar upp ur komat och har speciella övernaturliga förmågor. Filmen

fokuserar på  tiden efter komat och hur svårt det är för Johnny att leva i den vanliga världen

på grund av sina nya förmågor. Den psykologiska skräcktrillern Jacob’s ladder från 1990

består av en gestaltning av den inre världen hos döende man. Filmen präglas av en

dömliknande karaktär och hans inre föreställning (för att låna ett uttryck från Lundkvist) lurar

oss att tro att det hela sker i verkligheten, ibland blir vi dock varse om att det är något

märkligt i görning, udda händelser ruckar vår illusion. Hable con Ella är en spansk film från

början av 2000-talet där komapatienterna är reducerade till biroller som utsatta kroppar i

rummet kombinerat med återblickar till deras tidigare liv, de aktiva rollerna intas av deras

män. Filmen är orealistisk men inte övernaturlig, och skapar en mängd intressanta frågor

kring kropp, människa och relationer. The Descendents från 2011 är en realistisk film om livet

som anhörig till en komapatienten. Huvudrollerna spelas av komapatientens man och barn

som plötsligt måste anpassa sig till ett helt nytt liv efter att Elizabeth skadats i en båtolycka. I

de fyra filmerna ligger personerna i djup koma i kortare och längre perioder, utgången är

dödlig för fem av sex personer i de aktuella filmerna. I filmerna associeras koma oftare med

våldsamma händelser som trafikolyckor än vad som är vanligt i verkligheten.
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7.3. Jämförelse mellan komaskildringar i litteraturen och på film
Vid jämförelse mellan böcker och filmer som handlar om koma noteras att det är vanligare

med ett berättande subjekt i böckerna. Detta beror säkert delvis på mediet, det är lättare att

gestalta en inre värld i text jämfört med film, men kanske även på att två av texterna bygger

på upplevda händelser.  Filmerna är överlag mer fokuserade på den fysiska kroppen, ofta

gestaltad genom en biroll där komapatienten fungerar som passivt nav för berättelsen. I det

valda materialet är dödlig utgång vanligare i filmerna än i litteraturen. Drömmar, fantasier och

hallucinationer är vanligt förekommande i böckerna men är mer ovanligt i filmerna där

hallucinationerna ofta verkar ta konkret fysisk gestalt i form av demoner och monster.

8. Sammanfattning
Jag ville genom skrivandet av min skönlitterära text HUSK MIDAS utforska hur

komatillståndet ter sig för patienten. Finns det ett slags medvetande trots att personen ligger i

koma? För att undersöka upplevelsen av koma gjorde jag en tvärvetenskaplig genomgång av

komatillståndet samt läste och tittade på ett stort antal böcker och filmer som handlar om

koma. Neurovetenskapens nya avbildningsmetoder visar att hjärnan är aktiverad även i

komafasen, men man vet inte om denna aktivering är hjärnreflexer eller medvetet tänkande.133

Komaforskare Steven Laureys beskriver sökandet av förståelsen av medvetandet som en av

vetenskapen största olösta frågor.134 Inom omvårdnadsforskning har Madeleine Lawrence

gjort omfattande intervjuer med tidigare komapatienter som visar att drömmar och

hallucinationer samt förmåga att höra och känna är vanliga under komat. Även metafysiska

upplevelser såsom utomkroppsliga och nära döden-upplevelser beskrivs ofta under

komatillståndet.135 Komatillståndet jämförs med beskrivningar av shamanistiska resor.136 Det

största problemet med att utforska komatillståndet är oförmågan att kommunicera med

patienten under komat. Ytterligare utmaning erbjuder patienternas svårigheter att minnas

tillståndet, många drabbas av en retrograd och anterograd amnesi, man minnas inte något

strax före, under och efter skadetillfället. Minnesluckan kan i vissa fall vara upp till flera

månader.137

                                                  
133 Laureys, Perrin & Brédartc, ”Self-consciousness in non-communicative patients”, s. 722-741.
134 Laureys, Coma Science, Clinical and Ethical Implications, s. Ix.
135 Lawrence.
136 Richman, s. 94.
137 ”Retrograd amnesia”, Medical dictionary, http://medical-
dictionary.thefreedictionary.com/retrograde+amnesia (2012-08-27).
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   Under skrivande av HUSK MIDAS strävade jag efter att skapa en realistisk historia. Ett

försök att gestalta den kroppsliga och psykiska påverkan av ett komatillstånd. Efter min

läsning av olika beskrivningar av komatillståndet förstod jag att berättelsen skulle bli otäck,

koma är ett tillstånd dominerat av oförmåga att kommunicera, märkliga drömmar och

skräckinjagande hallucinationer kombinerat med utsattheten av att befinna sig som patient på

sjukhus. Den främsta utmaningen var att skapa en berättelse som trots sin introverta,

mardrömsliknande och förvirrade natur väcker intresse hos läsaren. Jag inledde skrivandet

med en prosapoetiska ansats som senare blev mer prosaaktig på grund av svårigheter att

kombinera de poetiska inre upplevelser med de mer konkreta händelserna på sjukhuset. De

två verkligheterna är så fundamentalt annorlunda till sin natur, den ena är ickelinjär, ologisk

och associativ medan den andra styrs av kroppens restriktioner, kognitiva nedsättningar och

försök att kommunicera med omgivning. För att gestalta Nannas neddykning i komat

experimenterade jag först med grafiska pauser och tomrum men skapade snart en textmetafor

där Nanna sjunker djupt ned under vatten när hon sjunker ner i medvetslöshet. I sjunkandet

fungerar både element och riktning som en bild för medvetandeförändringen. Förutom

undervattenvarande består Nannas komaupplevelse av drömmar, hallucinationer och

sensoriska intryck som ljud och beröring från omgivningen. En metafor jag skapade för

Nannas upplevelse av koma är en gorilla i bur, till min förvåning upptäckte jag senare att även

Artur Lundkvist använt just apan i bur som en bild för sitt komatillstånd. Våra artkusiner är

lika oss men saknar den mänskliga förmågan att kommunicera med ord och påminner om den

isolering som personer i koma befinner sig i. Nannas drömmar präglas av jagets försök att

skapa förståelse för vad som skett, hon har ingen överblick över sitt tillstånd och försöker

pussla ihop förvrängda minnesskärvor. När Nanna sakta vaknar upp ur sitt koma sipprar mer

och mer av sjukhusets vardag in i drömmarna och skapar hallucinationer. För att skapa

realism beskriver jag livet på avdelningen med fräna lukter, pipande ljud, vitt ljus, teknisk

apparatur, förvirring och fysisk smärta men även mer positiva inslag som god omsorg och

medkännande sköterskor. För att tillföra komaberättelsen ett spänningselement skapade jag en

möjlighet att tolka historien som ett svartsjukedrama.

   Utifrån den förvånansvärt stora mängd litteratur och film som på olika vis behandlar

komatillståndet valde jag ut fyra filmer och fyra böcker att analysera. Koma på film associeras

ofta med våldsamma händelser med dödlig utgång och komapatientens drömmar och

hallucinationer tar konkret form i form av utomjordingar och skräckinjagande scener med

monster. Realistiska scener blandas med övernaturliga och overkliga inslag. Gestaltningarna

av koma i film är oftast externa med en yttre bild på en passiv kropp medan den inre
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upplevelse är vanligare i böckerna. Tre av böckerna har en intern berättare där vi får följa

berättelsen från komapatientens perspektiv. Drömmar, fantasier eller hallucinationer

förekommer i samtliga litterära berättelser. Berättelserna är ofta realistiska men med inslag av

både orealistiska drag och övernaturliga fenomen. De få forskare som studerat koma inom

litteratur och film oroas över att den fiktiva gestaltningen av komatillståndet kan ge

allmänheten en felaktig bild av sjukdomen och möjligheter till tillfrisknande.138

9. Diskussion
I arbetet med komatillståndet har många intressanta och spännande frågeställningar dykt upp.

Jag har valt ut några av dessa  för avslutande diskussion.

   Hur bemöter man en människa som kommit upp ur ett komatillstånd? Ofta missar vården att

bemöta och ta hand om det trauma som personen upplevt, främst för att man på sjukhuset är

inriktad på den fysiska kroppen.139 Många vittnar om att drömmar spelar en viktig roll under

komatillståndet, så varför tar man inte hänsyn till detta? Om man uppmuntrar patienten att

delge drömmar och inre upplevelser kan man hjälpa personen att bearbeta sin oro och ångest.

Genom att medvetandegöra upplevelserna skapar man större möjlighet för personen att minns

själva komat och delge omgivningen unika insikter. Detta kräver en mer holistisk syn inom

vården där hänsyn tas till både kropp och själ. Alexander Luria, den ryske pionjären inom

neurovetenskap, påpekade tidigt den individuella berättelsens vikt när man försöker förstå

patientens sjukdom. Idag är det ofta neurovetenskapens kvantitativa lagar och generaliseringar

som gör det svårt att möta den enskilda patientens upplevelser. När individen delger sina

minnen och upplevelser får omgivningen en annan typ av inblick i tillståndets natur, den

subjektiva upplevelsen.140

   Trots den kroppsliga fokuseringen och dominerande naturalistiskt synsätt inom medicinen

visar studier att många med vetenskaplig utbildning har ett närmast dualistiskt synsätt där man

tror att kropp och själ kan separeras.141 Vad händer när forskare arbetar utifrån en premiss

men har en annan grundpremiss som styr verklighetsuppfattning? Demertzi med flera oroas

över att det dualistiska synsättet ofta förskjuter ansvaret för tillståndet på individen, vilket kan

medföra att man tror att personen har ”valt” en psykos, eller ett koma.142 Såsom Irvine Welsh

                                                  
138 Colbeck samt Wijdicks & Wijdicks.
139 Richman, s. 97.
140 Douwe Draaisma, “Echos, Doubles, and Delusions: Capgras Syndrome in Science and Literature”,
Style, vol. 43, 2009:3, s. 429.
141 Demertzi mfl., s. 8.
142 Ibid., s. 8.
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huvudperson i Marabou Stork Tales ”valde” att fly ner i komat. I studien ”Brain, conscious

experience and the observing self” undersökte neuroforskare var hjärnan aktiverades då

testdeltagarna fick göra uppgifter som höjde självmedvetandet. Vad man märkte var att ”jag-

systemen” inte var aktiverade då personerna var medvetslösa. Man menar att medvetslösa

tillstånd förmodligen inte blockerar medvetande utan att det snarare saknas det ett

observerande subjekt i hjärnan:

Four causally very different unconscious states show marked metabolic
decrements in the same areas. Although alternative hypotheses must be
considered, it seems reasonable to suggest that ‘self ’ systems supported by
these regions could be disabled in unconscious states. From the viewpoint of
the observing self, this would be experienced as subjective loss of access to
the conscious world. Unconscious states might not necessarily block the
objects of consciousness; rather, the observing subject might not be at
home.143

Här drar man slutsatsen att det observerande subjekt kanske inte är hemma, men vad menar

man då? Är personen utan ett ”jag-system” permanent eller kan detta jag uppaktiveras igen?

Vad menar man med att personen inte är hemma? Har man ett dualistiskt svar så kanske

själen befinner sig på annan ort, avskild från kroppen medan ett monistiskt svar skulle

innebära att det observerande jaget är frånkopplat. Denna typ av grundläggande existentiella

(och livsavgörande) frågor lämnas ofta öppna och odiskuterade inom neurovetenskap och

medicin. Vetenskapens utforskningar av hjärnan skapar behov av en tvärvetenskaplig

forskning där filosofi möter medicin och grundläggande föreställningar och antagande

diskuteras och problematiseras. ”The dualism of Here/Beyond, Life/Death, and Mind/Body

excercise a natural fascination, which even educated people are unable to escape.”144

   Spelar det någon roll hur verklighetstroget man gestaltar komat? Forskare vid Mayokliniken

oroas över att komafilmernas ofta felaktigt positiva bild av uppvakning påverkar allmänhetens

bedömning.145 De flesta människor säger att de inte vill ligga som medvetslösa paket men

paradoxalt nog strävar de flesta anhöriga efter att hålla kvar personen i livet trots ringa

utsikter för tillfrisknande, och i USA har beslut om avslut av livsuppehållande vård gått upp i

högsta domstol. Här kan filmer som The Descendents väcka allmänhetens intresse och debatt

kring hur man själv kan ta ansvar för vad som ska ske om man råkar ut för en allvarlig

sjukdom. Matthew Colbeck har under sina studier av komalitteratur blivit mer och mer
                                                  
143 Bernard J. Baars, Thomas Z. Ramsøy and Steven Laureys, ”Brain, conscious experience and the
observing self”, Trends in Neurosciences, vol. 26, 2003:12,  s. 674.
144 Holger Kalweit, Dreamtime & Inner space, the world of the shaman, Boston 1988, s. 16.
145 Wijdicks & Wijdicks, s. 1300-1303.
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intresserad av bristen på förstahandberättelser. Denna marginalisering av komarösterna verkar

motsvara själva bristen av röst hos komapatienten. Han ifrågasätter om det är etiskt

försvarbart med skönlitterära berättelser som skapar en slags fiktiv vetenskap. Allmänheten

riskerar att förledas av fantasifulla felaktiga beskrivningar där patienterna viljemässigt kan

flyttas sig mellan olika medvetandetillstånd medan påverkan på den fysiska kroppen sällan

nämns.146 Douglas Coupland kommenterar i Girlfriend in a coma att komatillståndet är en

modern företeelse, lika modernt som jetflygplan och plast.147 Kanske är detta en av

anledningarna till att komaberättelserna ofta varit science fiction eller skräckfilmer.

Tillståndet att ligga medvetslös under lång tid är så nytt, fantasieggande och främmande att

det ger upphov till fantasifulla berättelser, medan en nyare film som The Descendents visar ett

samhälle som blivit mer vant vid komatillstånd och där huvudpersonen skrivit ett

livstestamente över hur hon ska skötas i händelse av koma. Komaforskning och koma inom

konsten har en dialektisk relation, ju mer komatillståndet utforskas medicinskt desto mer

kommer detta synas inom konsten. Det verkar som komaberättelserna är i förändring, de

övernaturliga berättelserna samsas numer med mer realistiska berättelser. Men oavsett grad av

realism uppstår ofta viktiga grundläggande frågor kring komatillståndet. Under skrivandet av

HUSK MIDAS insåg jag vikten av att blanda fiktion och fakta för att skapa en spännande

skönlitterär berättelse. Om berättelsen är alltför verklighetstrogen riskerar den att bli

ointressant och svårberättad, komatillståndet är i mångt och mycket ett passivt och monotont

tillstånd, och om man inte tillåts konstnärlig frihet att gestalta komatillståndet skapas fackverk

som ofta når begränsad publik. Jag uppfattar kritiken mot de fiktiva komabeskrivningar som

ett intressant, men missriktat, försök att flytta det medicinska ansvaret till konsten. Självklart

är det inte bra om allmänheten tror på de orealistiska komaberättelserna men det är vårdens

ansvar att informera patientens anhöriga om vad som gäller vid ett komatillstånd. Det är också

vårdens ansvar att vara tydliga vid svåra avgöranden, som till exempel när man ska avbryta

livsuppehållande vård. Konsten har inte detta ansvar utan är en dynamisk och intressant plats

där många olika (påhittade eller sanningsenliga) perspektiv och infallsvinklar kan undersökas

och gestaltas. Oavsett fakta, fiktion eller faktion, har konsten en viktig uppgift att levandegöra

ett vanligtvis marginaliserat och otillgängligt tillstånd hos människan.

                                                  
146 Colbeck, ”Writing Coma and brain injury – Fact, fiction and faction”.
147 Coupland, s. 62.
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