
Hopp 

”For the breath of life is the sunlight,  
and the hand of life is the wind.” 

Khalil Gibran 



   Det händer mycket just nu. En stor insats för att samla in pengar till en blivande stiftelse 
har precis påbörjats. Men vad handlar den idén om egentligen? Kanske handlar det om en 
vandring fram och tillbaka, mellan tid och tidlöshet..  
   Häromdagen förmedlade hästarna i Ödsmåls vinterhage tillsammans en bild av planeten, 
naturen, allt levande - som en sammanhängande enhet. Alla arter tycks uppfatta det så. 
Inte som en idé, utan som en faktisk verklighet. Funny beskriver luften, själva atmosfären, 
som ytterst små vattendroppar. Ånga. Alla historier förmedlas på så vis genom oss. 
Ingenting är frånskilt någonting annat. Ändå upplever vi människor en alldeles unik form 
av separation. Hästarna på Ödsmål beskrev den som en hinna. Som ytspänningen i ett 
vattenglas. Som en uttänjd såpbubbla; vår subjektiva tolkning av världen.  
   De beskrev en dubbelhet hos människan, och de lade inte någon värdering i detta. Det 
var bara en iakttagelse. Det var som om vi upplevde världen två gånger. Först upplevelsen, 
därefter medvetenheten om densamma. Vilket därmed blev den individuella tolkningen. 
Kanske är detta en talang, som just människan har. En tillgång. Men när våra tolkningar av 
världen saknar förankring i den gemensamma verklighet som vi delar med alla andra arter, 
då riskerar denna egenskap att bli destruktiv. Då förstår vi inte längre den långsiktiga/
fullständiga konsekvensen av vårt handlande.  
   Istället bekräftar vi våra tolkningar av världen genom samtal med andra människor. Den 
skapade världen blir verklig, och vi har egentligen ingen anledning att tro något annat.  
   Alla andra arter har naturligtvis också helt individuella upplevelser av tillvaron. Livets 
omättliga längtan efter att erfara mer liv skapar ständigt nya, unika livsformer. Våra sinnen 
varierar. Hela denna värld består av en myriad upplevelser, som endast livet självt kan 
härbärgera i sin helhet. Alla dessa upplevelser är vad de är. De är personligt upplevda, men 
inte omtolkade, så som människans. De står i direkt och ständig kontakt med alla andra 
upplevelser. Som ett stort ”världsjag”, innefattande allt samtida liv. Därav den upplevda 
upplösningen av linjär tid. Den icke-linjära tiden som ständigt pågående, och på så vis inte 
lika rörlig som den linjära. Ett ständigt nu, som återskapar sig självt.  
   Vårt mänskliga förstånd har svårt att förnimma denna samtidighet. Istället lagrar vi våra 
erfarenheter enskilt, som om vi staplade tallrikar på en hylla. På så vis hinner vi med den 
dubbla tolkningen, förankringen av förståelsen. Vi söker begriplighet, logik, mönster och 
samband. Det hjälper oss i den linjära tiden. Vi kan skåda både framåt och bakåt, och 
kanske hjälper det oss att placera oss (linjärt) i historien.  
   Men vad skulle hända om vi gjorde som minnesbärarna, och istället ryckte ur alla dessa 
trådar - så att utrymmet blev helt fritt?  
   Marsvinens bild av den tomma människan. Utan dubbelheten, och den blinda tron på sin 
egen tolkning av tillvaron. Människan; utan ett ego. Det vore en människa, som till fullo 
släppt in världen - och som därmed också är fullt ut levande. Är det dit vi längtar? 
   En gång för länge sedan fick jag tillfälligt erfara hur världen skulle te sig, om man 
upplevde den ur ett fullständigt icke-empatiskt perspektiv. Trots all smärta jag fått ta del av 
genom åren i mötet med andra, är den här avsaknaden av en känsla det enskilt mest 
skrämmande jag någonsin upplevt. En värld utan empati, är en tyst värld. Ensamheten är 
obeskrivlig. Människans isolering, i sin rena form.  
   Man vinner ingenting på att göra sig mindre sårbar. Det bara verkar så. Smärtan av att 
inte känna, är märkligt nog större än allting annat.  
   Människan upplever en särskiljd tolkning av sin egen värld. På sätt och vis en gränslös 
frihet, men utan ett verkligt deltagande i en gemensam verklighet, uppstår en underton av 
meningslöshet. Det är något med själva känslan av värde. Som bara kan uppstå i mötet med 
en annan levande varelse. I själva mötet.  



   I den tysta världen, utan empati, skulle den enda markören som visar att någonting lever 
- vara att det finns en rörelse, något självgenererande. Att det finns en differens. Den 
rörelsen, eller tillväxten, tillhör ingen. Kanske tillfaller den, den individ som upptäcker den. 
Eller den som kan avstyra andra ägare ifrån att ta över. Vi förfogar över resurser, i 
förhållande till varandra. Inte i förhållande till den det handlar om; mark, vatten, djur, träd 
och växter. I en värld utan empati, kan de omöjligen äga sig själva.  
   De finns inte. Inte som personer. Inte som en faktisk någon.  



   Så vad gör man, om man är en varelse av en annan art, som försöker nå fram till en 
människa? Som på något sätt försöker signalera att någonting måste ske. Jag tänker på 
Pyret, ponnyn som startade allt detta. Genom ett enda möte, med en livrädd liten unge, i en 
stallgång på en ridskola. Jag har berättat den historien så många gånger, utan att någonsin 
ha förstått vad som skedde. Men kanske handlar det inte om förståelse?  
   Från min sida fanns det en nyfikenhet. Jag ville nå fram till hennes inre, till det där som 
gjorde att hon inte kuvades och bröts ner på samma sätt som de andra hästarna. Jag ville 
nå fram till någonting, som skulle kunna betecknas som hennes innersta varande.  
   På samma gång var jag livrädd och vågade inte gå nära, rent fysiskt.  
   Om jag verkligen går in i den där känslan, vad handlar den om då? Fascination, sorg, 
längtan och framförallt en slags odefinierbar, ordlös dragningskraft.  
   Vad handlade det om för henne? Vad var det för en öppning, som gjorde att hon vände sig 
om där i spiltan och valde att ta kontakt? Kanske att frågan var öppen; vem är du?  
   Precis den frågan ställde Desmond, en annan ridskolehäst - på en annan plats - långt 
senare. Vi skulle ha en endagarskurs med en grupp människor och hästar, den allra första i 
sitt slag. Och jag hade ingen aning om vad vi skulle göra.  

   Desmond förmedlade en bild av människor med ögonbindel. Så att ett av de sinnena, som 
bidrar till att vi riskerar att dra allt för snabba slutsatser, skulle stängas ner. Kanske är ett av 
våra största hinder just detta; vår förmåga att bedöma. Inte analysen i sig, men den 
underliggande värderingen. Som därmed också blir en av våra mest grundläggande rädslor. 
Hur kommer omvärlden att bedöma oss?  



   Om jag inte kan se den jag möter, kan jag heller inte se hur denne ser på mig. Detta skulle 
underlätta förutsättningarna för ett verkligt möte, enligt Desmond.  
   Hälften av kursdeltagarna fick sätta på sig ögonbindel och sprida ut sig i ridhuset. Medan 
den andra hälften hämtade ett antal hästar, som anmält intresse av att vilja vara med. Att 
hästarna inte var helt lösa, var en nödvändighet för att de bindlade människorna skulle 
våga släppa kontrollen och fullt ut ge sig hän åt mötet. Ett fredat rum, med utrymme för 
sårbarhet. Det är själva grundstenarna i den nya stiftelsen, menar hästarna här hemma.  
   Man skulle kunna säga att Desmonds övning förkroppsligar hela konceptet av människans 
väg tillbaka in i skapelsen. På så vis upprepar vi hela tiden varianter av en och samma 
övning. Vem är du? Kan vi nå fram till varandra?  
   En fredad plats; vad är det? En markägare, som vi betat för under många års tid, säger 
liksom i förbifarten att tre vackra, kuperade naturbeteshagar - som gränsar mot den vänliga 
Grimån - skall planteras igen. Bara sådär. Tjugoåtta års nära relation mellan betande djur 
och mark är brutet. Gömda gläntor och varsamt betade slänter ner mot ån. Stigar, som 
under åratal av trampande bildar vindlande mönster mellan tuvor och buskage. Människor 
och djur, som för lågmälda samtal. Nu är det slut med det. I dess ställe; räta rader av 
identiska små träd. Som när de är stora nog, kommer att skördas som vallgräs. Stubbar och 
pinnar. Det som kvarstår, när människan har tagit sitt.  
   Skogen runt omkring skall kalhuggas också. Och eftersom terrängen är så svårframkomlig 
kommer det att byggas vägar genom hagarna. Det får inte plats några djur längre. De bidrar 
inte med någon omedelbar ekonomisk vinning. Jag tänker på allt arbete som ligger bakom 
de där öppna ytorna, ängarna och skogsgläntorna. Alla mular, som betat. Alla insekter, 
trådarna i marken, mycelet och vattnets berättelser. Artrikedomen.  
   När andra arter beskriver livets mest grundläggande principer, lyfter de alltid fram livets 
okuvliga längtan efter att uppleva sig självt - ur ständigt nya perspektiv. Alla som föds, gror 
och växer är unika i någon mån. Den ende i sitt slag; den personliga livsupplevelsen. Man 
skulle kunna säga att variation är en av livets och naturens absoluta grundstenar.  
   Av någon anledning har människan en tendens att försöka motverka detta. Vi odlar en 
och samma sak, på samma yta. Vi föder upp en sorts djur, som sedan hålls avskilda ifrån 
alla andra. Vi söker likformighet, skapar monokulturer, segregerar och separerar.  
   Det pågår en massutrotning av arter, som ingen tidigare skådat. Men vi känner inte av 
det, inte inombords, inte på riktigt. Det är något vi läser om, och försöker förstå. Även utan 
empati - med hjälp av vår förståelse - skulle vi kunna välja att skydda marker som befrämjar 
mångfald. Men det sker endast i en mycket liten skala. För så länge vi inte upplever att det 
påverkar oss själva personligen, tycks vi vara omotiverade att agera. 
   Vem är du? Vägen tillbaka in i skapelsen. Vi kan bara återuppbygga världen, och bidra till 
att läka det vi skadat, genom att återupprätta den här kontakten. Med ett möte i taget.  
   Om varje träd, växt och djurindivid är en någon, en verklig person - då först kan vi mötas. 
Det kan aldrig vara en idé. Det måste kännas. Jag måste vända mig mot världen med en 
glödande passion, med en längtan som är större än allt annat. Jag måste spränga den där 
ljudvallen och ge mig hän trots alla rädslor, alla måsten, och alla gamla vanor.  
   Vem är du? Som en viskning, rakt ut i det tomrum som omgärdar oss. Så att jag till slut 
släpper taget om min tolkning, och släpper in den verkliga världen - med full kraft.  

Only from your heart  
can you touch the sky 

Rumi  



 
   Vad gör man, när man går sönder? När världen inte längre hålls ihop. När Celeste talar 
med den söndertrampade, leriga marken i vinterhagarna ser man en mängd avslitna trådar. 
Ändå är bilden hoppfull. Det är som om marken har en inneboende kapacitet att läka sig 
själv, och återknyta kontakten. Om bara tid och utrymme finns.  
   Är det samma sak med oss människor? En viss belastning stärker, precis som med 
marken. Men sedan blir det för mycket. Jag vaknar i vargtimmen med ett ångestpåslag, som 
ingen djupandning i världen rår på. Jag måste släppa in världen, men vågar inte. Det blir 
för mycket varje gång. Hur många sekunder tar det för en skördare att kapa en trädkropp? 
När jag just hade flyttat hit - för snart trettio år sedan - skövlades 300 hektar skog, inte så 
långt härifrån. Skogsmaskinerna arbetade oavbrutet, dygnet runt. Efter en dryg vecka fick 
jag inre blödningar. Njurarna kollapsade på något vis, som ingen riktigt kunde förklara.  
   Den här gången är det hjärtat. Jag ligger på en brits på vårdcentralen, med EKG sladdar 
fästa lite varstans på kroppen. Rytmen är bruten, och det känns som om alla förankringar 
släpper. Livspulsen, flödet, kontakten som vi delar med allt annat liv, är satt ur spel.  



   Är det vettigt att hålla kurser, utbildningar där man övar på den empatiska utvidgningen 
av jaget - när smärtan i världen är så stor? När jag håller föreläsningar kommer alltid 
frågan om det här går att stänga av. Som om det fanns en knapp, där man kunde slå på och 
av empatin. Jag har ofta fått tipset att skapa bubblor och skydd av alla de slag. Jag förstår 
att det är välment, och att sunda gränser är något annat. En tydlig jaguppfattning och en 
frisk integritet. Men utöver det vill jag bara skrika rakt ut.  
   Vi behöver väl inga fler bubblor, avgränsningar och ramar? Självklart går det inte att 
stänga av, det är inte meningen att vi skall stänga av - mer än vad vi redan gör. Tvärtom. 
Den enda vägen igenom är att dela våra upplevelser. Vi är inte ämnade att klara av det här 
helt ensamma. Vi måste göra det tillsammans.  
   Det är det stiftelsen handlar om, när man frågar hästarna. En fredad plats. Så att när vi 
kliver in i skapelsen, och får en glimt av den verklighet som vi delar med allt annat liv; då 
upplever vi en frisk ursprunglighet. En plats där vi vågar vara, och där vi kan vara oss själva 
fullt ut. Det jag drömde om att skapa för hästar och andra djur, drömde de om att skapa för 
oss människor. En mötesplats - i verkligheten.  



   En plats, som fått vara ifred och läka under tillräckligt lång tid. En plats, som blivit 
lyssnad på. Ett utrymme, där trösklarna börjat slitas ner. Där vi gått fram och tillbaka så 
många gånger, att drömmar blivit verklighet.  

   Foxy påminner om vikten av att släppa taget. Om vi skall personifiera världen igen, för att 
göra den verklig - måste vi kanske först avpersonifiera kärleken? Jag sörjer förlusten av 
marken med en så bedövande kraft, att det känns som om hjärtat skall brista. Grafen på 
EKG mätaren ser ut som en trasselsudd. Men tänk om jag kunde älska all mark, varje träd 
och planta - likvärdigt? Inte på samma sätt, men som ett grundtillstånd?  
   Jag skulle fortfarande sörja platsen. Jag skulle känna oro för djurens framtid, och smärtan 
orsakad av exploateringen skulle förmodligen vara lika stark. Men det skulle finnas en 
annan sorts tröst. Jag kan känna den tillfälligt, när jag tillåter mig själv att falla.  
   På nyheterna talas det om gruvnäringen i norr. I en större skala än det vi upplever här, 
måste nu renarna flytta på sig. Så att vi kan utvinna fler ovanliga metaller, så att vi kan 
tillverka fler batterier. Fossila bränslen byts ut mot el. Vi skenar framåt, ut ur verkligheten. 
Vad som helst, bara vi slipper stanna upp. Sköterskan, som kopplar loss alla sladdar ifrån 
EKG apparaten, undrar om jag upplever någon stress i vardagen?  
   Jag äger ingenting i den här världen. Ingen plats, ingen annan levande varelse. Inte ens 
mig själv. Allting är till låns. Långsamt rör jag mig mot en öppning. På samma gång, som 
jag måste kämpa för att djuren här skall ha en plats att leva på, måste jag acceptera 
förlusten. Sorgen måste ges fullt utrymme.  



   Blått ljus genom fönstret. Skuggor av hästar, som rör sig bland höbalarna i hagen. 
Angorageten Simon kliver omkring. Deras oskuldsfullhet är slående, som en blind tillit. De 
vet ingenting annat. Det får mig att tänka på en häst i Jordanien, som dog under ett större 
virusutbrott. Jag höll hans huvud i mina händer, när han lämnade kroppen.  
   Det sista han förmedlade var en känsla av total oskuldsfullhet, och vetskapen om att det 
var just detta som skulle leva vidare. Allt annat är tillfälligheter.  
   Det finns ingen annan hjälp mot smärtan. Det är det enda, som kan fortsätta existera trots 
alla yttre omständigheter. Människan, tömd på innehåll. Endast den rena upplevelsen 
kvarstår. Världen, som den verkligen är. En fredad plats. Ett utrymme, där vi inte blir dömda.  

    
   När den lille hingsten i Jordanien dör, är han så modig. Han bara kliver rakt ut. Rummet 
fylls av en ömsinthet, som ett kärleksfullt överseende med hela världen. Han ångrar 
ingenting, det skulle ändå inte vara möjligt. Detta är möjligtvis acceptans i sin rena form.  
   Sedan är han borta, som avsaknaden av ett andetag. 
   Så lätt lämnar vi den här världen. Så tunn är gränsen. Varför värnar vi då inte mer om 
den upplevda tiden? Det finns en enda uppgift, som alla roller i flocken till slut utmynnar i; 
upprätthållandet av livsrummet, både inom och utom individen.  
   Här ryms också människans kreativitet. På en plats där vi omedelbart upplever 
konsekvensen av våra handlingar, avtar destruktiviteten. Kanske kan vi till slut tillföra 
något till den här världen. Någonting extra, som inte fanns här förut. Något som gagnar 
den gemensamma upplevelsen av liv. Skulle det kunna vara en definition av konst?  



 
   En förlust skapar ett ofrivilligt utrymme. Jag önskar så innerligt att den här tiden inte 
skulle ta slut. Tidiga morgnar nere vid Grimån, tillsammans med betande kor och hästar. 
Alla historier och känslan av tillhörighet. Tänk så fort allt kan ändras.  
   Hälften av all betesmark är borta, som i ett trollslag. Det finns ingen synlig, framkomlig 
väg. Drömmen om stiftelsen och den självägda marken är en skör tråd, som en bön om nåd. 
Nu är frågan; ge upp, eller ge sig hän?  
   Hans sista andetag; den jordanska hingsten. Värmen i mina händer. Jag tar emot dig, du 
kan släppa taget. Hans ord, inte mina. Det är jag som dör, medan han lever vidare. Tillit, 
den sjätte linjen hos de Hashemitiska hästarna. När alla dörrar slås upp på vid gavel, och 
man ger allt man har tillbaka till världen. Det finns inte längre någonting att förlora.  
   Läkningen av smärtan, finns i smärtan. Ungefär så uttrycker sig Rumi. All världens mark, 
alla osynliga trådar, som vi tar för givet. För att vi inte ser dem. För att vi inte tror att vi 
behöver dem. Tänk om det ur denna sorg, kunde födas en strimma av hopp?  



 
   Stort tack, till alla er som på olika sätt bidrar till att upprätthålla det här utrymmet. Både 
vad det gäller det vardagliga stödet, som höfaddrar, och akuta bidrag till skapandet av 
stiftelsen. Vi har en lång väg att gå, och jag hoppas innerligt att vi tillsammans kan hjälpas 
åt att hålla drömmen levande. Just nu upplever vi sorg. Men det kommer att komma glädje. 
This too, shall pass. Min uppgift är, och kommer att vara, att lyssna till varje enskild historia. 
Att fortsätta gå fram och tillbaka, mellan människans isolering och skapelsens helhet.  
   Att dela dessa berättelser, som en obruten tråd, skapar till slut en väv. Bilder, som kan 
hjälpa oss att minnas. To re-member, som min maoriska lärare brukade säga. Att återigen bli 
en medlem, en medskapare i världen.  

TACK


