
Det stora vänliga 

   Grimån, som är en rörelse - en vindil fylld med vatten - flyter långsamt förbi. Alla 
händelser, som utspelat sig i och runt vattnet, drar den med sig. Den hypnotiska speglingen 
av träden ovanför. Om visionen av Friskeröd kom ur mötet med detta vänliga vatten. Ur en 
bön om välvilja och samexistens. Vad består då min uppgift av? Det kan inte bara handla 
om att klara av att få vardagen att gå ihop. Att upprätthålla strukturen.  
   Det måste handla om någonting annat. Om sprickorna i marken. Om drömmarna under 
ytan. Rebell, en stor och reslig häst, föddes någonstans uppe i de österrikiska alperna. Han 
minns en kall och klar, nästan hård luft. Som om kroppen skar ut små bitar ur tiden, när 
han skulle pröva att ta plats i världen. Ingenting var självklart.  
   Fanns det en plats i världen, där han skulle kunna leva; bara som sig själv. Och hur skulle 
det i så fall gå till? Han är vänlig, och lite klumpig. Och han har ingen aning om hur man 
tar sig fram i världen. Hela projektet känns oöverstigligt. Han åker transport, han försöker 
göra det människorna ber honom om. Men var hör han hemma någonstans?  
   Minnet av den där frostiga kylan mot huden. Att kliva in i en kropp är också att kliva in i 
världen. Att kunna känna kyla. Att uppleva motstånd och begränsningar. Att känna rädsla. 
Vänligheten är inte alltid uppenbar. Han kliver av transporter och på transporter. Han har 
bara sig själv, men han har egentligen ingen aning om vem han är/vad det innebär.  
   Luften ändras. Under alla dessa resor är det vad han allra mest lägger märke till. Kylan 
ändrar sig och blir mildare. Dagarna går. Så formas ett liv långsamt, i obegriplighet..  



   Nästa bild är betydligt mer dramatisk. Det ser ut som om Rebell sliter sig, och nästan 
rammar en vägg. Man ser staket som går sönder. Känslan inombords består av ren och skär 
panik. Han har ingenstans att ta vägen. Han är ingen. Det finns ingen väg. Det finns bara 
lösryckta bilder och en luft som han inte känner igen. Han vill vakna ur den här drömmen, 
men det går inte. Skall han aldrig någonsin komma fram?  
   Jag lämnar min dröm här, ta vara på den. Så sade stoet Nastja innan hon reste härifrån. 
Vi tar egentligen inte emot hästar för kortare perioder. Det är alltför smärtsamt och otryggt 
när individer i flockarna behöver separeras ifrån varandra. Men vi gjorde ett undantag för 
Nastja, då hon hade så mycket att lära ut och dela med världen.  

   I hemlighet fanns det kanske en förhoppning om att den där begränsade tiden skulle 
kunna bli lite längre, men så blev det inte. Det finns omständigheter som man inte kan rå 
på. Och så länge vi lever, kommer vi att uppleva avsked..  



   Jag lämnar min dröm här, ta vara på den. Hovar, som till synes slumpmässigt rör sig av 
och an. Som följer gräsets rytm och svamparnas mycel. Som försiktigt möter elasticiteten i 
trädrötterna. Stigar, som kanske aldrig varit ämnade att nå sina mål.  
   Drömmen om ”Det Stora Vänliga”. Den bakomliggande väven, och det som finns bortom 
den. Att röra sig genom världen i full tillit är att vandra i blindo. Vilket var precis vad Rebell 
gjorde, i den delen av historien där vi möter honom. En plats utan riktningar och samband. 
Det är inte ovanligt att hästar och andra djur drabbas av ångest. Både panikattacker och 
olika grader av posttraumatisk stress är en del av mitt vardagliga arbete. Och precis som för 
oss människor är den enda vägen mot tillfrisknande (på längre sikt) att våga stå kvar och 
möta dessa känslor. Det är bara det; att hur i hela fridens namn skall man kunna stå stilla 
när hela världen snurrar, och det inte finns några fasta punkter?  
   Rebell står bakom ett trästaket av något slag. På något sätt måste han komma ifrån 
känslan han bär på inombords, men han vet inte hur. Han är så stor och stark, redan vid sex 
månaders ålder, att han knappt märker det. Brädorna blir bara flisor när han lägger sin vikt 
mot dem. Och han inser att han består av en råkraft. Han är kanske inte så maktlös, trots 
allt? Men han kan heller inte styra över denna kraft. Han kan visserligen inte springa ifrån 
sig själv och det som finns på insidan, men han kan tillfälligt bli distraherad. Att springa 
och slå sig lös blir som ett rus, en kortvarig smärtlindring.  
    

   Det ger en känsla av att äga världen och sig själv. Men så fort accelerationsmomentet är 
över, kommer vilsenheten tillbaka igen. Ytterligare en transportresa och sedan är han 
tydligen framme på platsen där han skall bo. Jag antar att han i den här berättelsen 
beskriver sin resa från Österrike till Sverige, mellanlandningen hos en vän och hur han 
sedan kommer fram till vår grannes gård.  



   Eftersom vi inte hade någon ledig plats hemma vid den här tidpunkten, och vår granne 
hade en unghäst i hans ålder, blev det en bra lösning till att börja med. För Rebell är en av 
alla dessa noriker (en österrikisk, inhemsk kallblodsras), som går till slakt varje år för att 
det inte finns någon marknad för att sälja dem. Staten delar ut bidrag för uppfödning av 
inhemska raser, men efterfrågan på att sedan köpa dem, är inte lika stor.  
   Av den anledningen hamnar många av dem på slakterier, där de stängs in och lever sina 
liv, i väntan på att det behövs hästkött. Rebell kom aldrig till något slakteri, utan köptes av 
en privatperson innan. Men kanske har den där osäkerheten han beskriver i början något 
att göra med den situationen? Frågan om det verkligen finns någon plats i världen, där man 
är välkommen och önskad - precis sådan som man är.  
   Även på den nya platsen är det kallt. Men det är en fuktigare kyla. Och då upplever han 
en obehaglig, nästan panikslagen känsla, av att inte kunna uppleva några geografiska 
riktningar. Det är som om hans inre kompass är helt ur funktion. Han skulle aldrig kunna 
hitta tillbaka till platsen där han föddes, och ingen annanstans heller för den delen.  
   Det här är något som vi människor sällan tänker på, när vi flyttar hästar (och andra djur) 
fram och tillbaka världen över - hur detta påverkar den inbyggda förmågan till orientering i 
tillvaron. För Rebell gav det känslan av att befinna sig i ett rum utan dörrar. Utan en 
riktning fanns det ingen väg, inget möjlighet att existera. Därav ångesten.  
   Han rymde mycket i början och travade längs grusvägarna, utan att vara kontaktbar. Han 
kunde aldrig förklara vad det var han upplevde. Inte just det. Då var det bara känslor och 
sinnesupplevelser i en enda röra. Det fanns verkligen inga samband.  

   Innan Nastja reser, ber hon om ett möte. Vi står en bit ifrån varandra i hagen. Emellan oss 
ligger Uralbergen och en lång rad med förfäder. Tydligast ser jag en häst med ljust 
brunblack färg. Hittills har kontakten med dessa hästar skett genom Nastja, men nu kliver 
hon ur bilden. Landskapet är kargt och kylan är genomträngande, konstant. Det krävs 
uthållighet om man skall leva här. En annan sorts styrka. Man ser unghästar med luddig 
päls och äldre, lite mer avmagrade hästar. Det tydligaste i bilden är känslan av deras 
gemenskap. Den är outtalad och osviklig. Som en slitstark, tät väv.  



   Om man stannar kvar på den här platsen tillräckligt länge, kan man med tiden lägga 
märke till en slags bakgrundston. Som en mjuk sång, inne i berget. Den är trolsk. Man kan 
lyssna till den hur länge som helst. Den får kylan att flytta på sig, och den löser upp tiden. 
Plötsligt känns det inte alls som om man står och väntar, hela vintern igenom, på att tjälen 
skall släppa och att gräset skall börja växa igen. Plötsligt spelar tiden inte alls någon roll.  
   Den brunblacka hästen vänder sig om och blåser varm luft genom rimfrosten. Den där 
melodin är som en obruten berättelse. Den sjungs igenom bergen för att de minns. Det blir 
som ett eko, en genklang av allting som någonsin hänt. Det är som att vaggas till ro, i en 
djup känsla av acceptans. Det finns allting någonting som är större, och i den stunden blir 
det oerhört trösterikt.  
   Nu är kontakten upprättad och Nastja är nöjd. Nu lever historierna vidare.  
   En liten grupp raggiga, vindpinade hästar som står och kurar vid bergets fot. Är det 
därifrån Nastjas dröm kommer? Ur sångerna i berget. Det finns en vänlighet där, i allt det 
karga och orubbliga. Det finns en verklig kunskap där, och en visshet om hur det är att leva.  
   Det behövs inga ord egentligen, det räcker att vi ser varandra. Om man skall ta emot en 
historia måste man göra det med hela sitt väsen. Det finns inget utrymme för åsikter eller 
egna idéer. Inte just då. Då finns bara vägen emellan. Och den har Nastja öppnat för oss.  
   Jag måste släppa alla idéer om kontroll, om vad som är bra eller dåligt. Med tiden vänjer 
man sig vid kylan. Man hittar en balans mellan cirkulation, rörelse och acceptans/vila. Med 
kyla är det så, att man aldrig kan släppa in den helt och hållet. Men ändå måste man vara 
vän med den. Allting rör sig långsamt. Man får aldrig bli svettig, det skulle man kunna dö 
av i det där klimatet. Hästarna värmer varandra. Och väntar.  
   Deras kontakt med berget är det mest grundläggande. Att flytta därifrån skulle vara 
otänkbart. De är en förlängning av berget och dess sånger. Det går inte att skilja dem åt. 
Man ser bilder av människor i ständig rörelse. Människor som strider och som tycks uppleva  
ett slags rastlöst missnöje. Som om vi vore en art, som aldrig riktigt hittat vår plats.  
   Människans rastlöshet kommer ur en ofullbordan, menar hästarna i flocken. Som om vi 
kommit av oss halvvägs, och glömt vart vi är på väg. Det är som om vi endast minns 
fragment av historien, vilket ökar risken för missförstånd och stridigheter.  
   Jag tänker på Rebells rastlöshet, och framförallt rotlöshet. När är det vi klipper trådarna? 
Och så minns jag Dina och Haboub, två minnesbärande ston i Jordanien. Hur de stod där 
tätt intill varandra - i flera månader, innan Haboub gick ur tiden. De sade aldrig särskilt 
mycket till varandra. Det var inte så överföringen gick till. Det var den gemensamma 
närvaron i mötet, som gjorde att tiderna knöts samman.  
   Kanske är det så nu också. Nastjas uppgift i förhållande till mig är avslutad. I alla fall för 
den här gången. Hon skall ge sig ut på nästa resa, och jag skall återgå till min uppgift. 
Hästarna i Sigvards stora hage väntar ivrigt på att eleverna på helgens kurs skall dyka upp. 
När människorna går från parkeringen upp mot gården kommer hela flocken rusande.  
   Det är duggregn och hösten gör sig påmind. Helgens tema handlar om att göra om sådant 
som tidigare gått fel i livet, eller att pröva något helt nytt. Det krävs mod och sårbarhet, för 
både hästar och människor. Många av oss kommer att stå på töjgränsen den här helgen. 
Felix, en av hästarna i Rebells flock, vet inte riktigt hur han skall utforma sin övning.  
   Han är livrädd för närhet. Samtidigt längtar han efter det, mer än någonting annat. 
Emellanåt gör han utfall, som han inte styr över. Han består av motstridiga krafter, som han 
inte vet hur han skall kunna förena i en och samma kropp. Han fick aldrig möjligheten att 
testa sin egen styrka i en fas av utvecklingen när det var nödvändigt. Då blir det svårt att 
mogna och växa vidare. Han söker efter en känsla av försoning, men han vet inte vart han 
skall hitta den. Kanske letar han bara efter ett möte. Att våga stå bredvid någon. 



  
   Vi börjar där; med att bara stå tillsammans. Med Nastjas förfäder och det stora, vänliga 
berget i bakgrunden. Att lyssna handlar inte nödvändigtvis om att förstå allt man hör/
förnimmer. Det handlar minst lika mycket om att bara hålla rummet. Att stå i tystnaden.   

Last night  
I begged the Wise One to tell me  

the secret of the world.  
Gently, gently he whispered.  

”Be quiet,  
the secret cannot be spoken.  
It is wrapped up in silence.” 

(Rumi) 

   Hästarna har erbjudit oss små tagelbitar, som nu har samlats till en tjock tofs. Under 
tystnad tar vi emot deras visdom och närvaro. Tagelbitarna utgör en påminnelse, något 
handfast. Vi skickar ut en bön, var och en på sitt sätt. Som en förhoppning och längtan efter 
att människan (som art), en dag skall våga kliva in i väven - och inte bara stå bredvid.  
   Att vi till slut skall kunna nå varandra och bryta isoleringen. Och att det, på lång sikt, 
kanske skulle kunna minska lidandet i världen. Ingen skall behöva födas med en känsla av 
att vara oönskad. Rebell är en av de allra mest kärleksfulla individer jag någonsin träffat. 
Det är orimligt att den sortens kärlek inte skall kunna få plats i den här världen.    



   Det fanns ett avsked i Rebells liv, som påverkade honom mer än någonting annat. Och det 
var när han lämnade sin mamma. Det mest smärtsamma med det, var tanken på att hon 
skulle vara ensam - tills nästa föl kom. Varje vår fick hon ett föl, som sedan såldes till 
hösten. Vintern spenderade hon som ensam häst på gården, och så höll det på. Rebell hade 
inte något val, men han kände ändå en skuld.  
   Han minns hennes doft. Vågorna i manen och den sträva känslan mot mulen när han 
försökte bita i hennes svans. Takten och ljudet av hennes steg. Men hur mycket han än 
försökte hålla liv i minnena, genom att så ofta som möjligt påminna sig själv om dem, var 
det som om de långsamt föll isär. Han blev osäker. Såg hennes man verkligen ut precis så 
där, eller hade han försökt återskapa bilden så många gånger att originalet bleknat bort?  
   Tiden skapade ett avstånd, som inte gick att motverka. Kanske var det bara hans fantasi, 
som försökte överbrygga skillnaden?  
   Är nuet det enda som vi verkligen kan vara säkra på? Rebell drog slutsatsen att man 
aldrig kan fånga tiden. Det riskerar till och med att få motsatt effekt, om man försöker. 
Känslan när han försöker att få fatt på sin mammas svans. Smaken och känslan i munnen. 
Just då finns hon, i den glimten. Men hon är inte där. Det hjälper inte.  
   Måste man verkligen försonas med insikten om att man förr eller senare kommer att 
förlora alla sina minnen? Att allt det vi upplever, även det allra viktigaste, till slut kommer 
att glömmas bort? Finns det då egentligen någon nytta med, eller mening med livet 
överhuvudtaget? Men vad skulle man göra med alla minnen, om man hade kunnat bevara 
dem? Vad skulle man då ha framtiden till, annat än att skapa nya minnen?  
   Vad innebär det att släppa taget? Skulle han aldrig kunna känna den där doften igen då? 
Han måste acceptera flödet; att minnet förändras med varje tanke. Att nuet mal ner och 
förintar tidslinjen - och släpper in evigheten, bit för bit. Han kan inte härbergera den här 
storheten, det går inte. Livet är obegripligt.  
   Ett visst lugn infinner sig. Sorgen är kvar, och saknaden. Minnena bleknar och ändrar 
form. Men det finns en annan mittpunkt i honom nu. Han har visserligen förlorat 
riktningen och han vet inte vart han är på väg. Men det gör inget, inte just nu.  
   Eldvaki står kvar i hagen, vid dalgången, och tittar på tomrummet där Nastja tidigare 
befunnit sig. Det har blivit som ett hål i tiden, en spricka i väven. Innan han lärde känna 
henne kunde han omöjligen sakna henne. Men från och med nu kommer hon alltid att inte 
vara där. Sorgen och saknaden blir som ett extra utrymme.  
   Han har varit väl förberedd på detta. Tanken var hela tiden att han skulle ta över hennes 
roll som minnesbärare, när hon reste härifrån. Och nu har det hänt. Nu hjälper han 
människor, precis som Funny, tack vare att Nastja öppnade vägen. Allt det där är storslaget 
och vackert. Men så finns den personliga sorgen också. Och alla känslor, som man aldrig 
riktigt vet vad man skall göra med. Eldvaki, den som väcker elden.  
   I vanliga fall är han sjövild, men nu finns det en annan stillhet runt honom. Vi håller i 
änden av varsin berättelse. Vi bär på olika delar av Nastjas minnen. Fast det stämmer inte 
riktigt. Vi bär inte på någonting. Vi kan aldrig någonsin ta det med oss. Vi äger inte våra 
minnen, eller någon annan del av svunnen tid. Samtidigt lämnar alla våra upplevelser 
avtryck i omvärlden. Oförglömliga glimtar, som kanske bevaras i ett större medvetande.  
   Minnesbäraren röjer undan allt som ligger i vägen, så att bara detta enda, stora 
universella medvetande kvarstår. Minnesbäraren minns ingenting. Hela idén om ägande och 
identitet har lösts upp. Kvar blir endast differensen. Det lilla, avgränsade, som är det enda 
som kan rymma en oändlighet inom sig. Utan begränsningen i det enskilda, skulle det 
aldrig kunna bli en enda upplevd erfarenhet av liv. Vilket slöseri! 
   Nastja ser finurlig ut. Det spelar ju ingen roll egentligen, var hon befinner sig.  



   Livet handlar mest om vardagliga saker. Upprepning. Utfodring, hundpromenader, 
mockning, till och med höfadderutskicken utgör en upprepning. Men det finns också en 
oemotståndlig glädje i det där. Som ankornas fullständiga förtjusning varje morgon, när 
man fyller upp de små poolerna med nytt vatten. Eller marsvinen, som sjunger varje gång 
man repar nytt gräs åt dem. Hästarna som kommer rusande, när de får syn på sina elever. 
Eller angorageten Simon, som alltid ligger i bakhåll och bryter sig in i brödtunnan - varje 
morgon. Och varje morgon spelar jag rollen av att försöka locka ut honom igen.  
   Vad skall det bli av alla dessa minnen, när ingen av oss är kvar här längre? Sitter de i 
väggarna, som Teodors underfundiga humor. Den gamle mannen, som gick bort tjugo år 
innan jag flyttade hit. Som spelade tvåradigt dragspel och bjöd besökare på inlagda 
plommon. Han öppnade också ladugårdsdörren varje morgon och stängde gödselluckan 
med samma lilla vred. Kanske snickrade han den där luckan själv?  
   Alla små gester. När klipper vi trådarna, och glömmer vår plats i tillvaron? Det handlar 
nog inte så mycket om vad vi gör, utan mer om tystnaden. Mellanrummet.  
 

   Det som knyter ihop trådarna och gör att vi minns, är det vi alla har gemensamt. 
Förgängligheten, förändringen som passerar igenom oss. Allting är på insidan, så uttrycker 
Rebell det. När vi dör faller vi ur oss själva. Det finns ingen insida mer. Ingen differens. 
Bilden av en tråd är just detta; en skiljelinje. Det som för oss samman är exakt samma sak 
som skiljer oss åt. Vägen emellan och separationen. Vi består av längtan.  



   Nu blir sorgen lättare att bära, både för Rebell, Eldvaki, Nastja och mig. Vi kommer aldrig 
att vara utan den, och det är precis som det skall vara.  

”Your heart knows the way, run in that direction” 
Rumi 



   Det Rebell längtar efter nu, är att dansa. Gärna tillsammans med en människa. Det är 
nästan märkligt hur stark hans kärlek till människan är. Det finns ingen förklaring, han har 
själv ingen aning om vad det beror på. Han älskar människor, så är det bara.  
   Hans kropp är så stor och stark. Under åren som passerat sedan han kom hit, har han 
hunnit bli nästan fullvuxen. Ett kallblod som mäter över 170 cm i mankhöjd. Han är en stor, 
vänlig jätte. Han bär gärna mer än en människa på sin rygg samtidigt. Det han letar efter i 
dansen är själva interaktionen. Mötet mellan olika uttryck av liv.  
   Allting handlar egentligen om det. Från det att han för allra första gången nådde ner med 
mulen i gräset och kunde känna de kittlande grässtråna i sin mun. Ända fram tills nu, när 
hans ryttare står upp, barfota på hans breda rygg - en solig septemberdag. Det är en 
hissnande känsla, och molnen på himlen formar sig efter hennes ryggtavla. Hon svävar.  
   Han får plats med så mycket. Hans generositet är ändlös. Han har gett hela sig själv till 
världen. För vart skulle han annars ta vägen?  



   Grimåns vatten är fullt med gula löv så här års. Vad består min uppgift av, och hur skall 
man orka med alla avsked? Min uppgift består av tystnad, av lyssnande och upprepning. 
Men mest av allt består den av att förvalta så oändligt många berättelser.  
   Och sorgen, vad gör man med den? Enligt Eldvaki är den en port, något som vi 
oundvikligen måste passera på vår väg ut i tomheten. Det okända, det som finns på andra 
sidan töjgränsen. Nya tider, och nya världar väntar.  

   
   De små hästarna står kvar vid bergets fot. Det finns ingenting i er värld, som intresserar 
mig. Så sade Nastja, vid vårt första möte. Men om ni vill komma till platsen där jag befinner 
mig, då är dörren alltid öppen. Nu vet jag att det är sant.. 


