LÄKANDE SKAPANDE

Målandet blev en kanal för
mörka tankar och ljusa minnen

Foto: Paul Hansen

Ett drygt halvår efter mammans död, började Fanny Ekelius måla tavlor som tolkade hennes egna upplevelser av förlusten.
Det resulterade i en utställning om självmord på Länsmuseet i Gävle.

När Fanny Erkelius mamma tog sitt
liv trängde Fanny först undan saknaden och smärtan. Sedan började
hon måla och skriva om mor-dotterförhållandet. Det blev till en uppmärksammad utställning på Länsmuseet i Gävle.
- Jag ville beskriva mina egna
upplevelser av mammas död, säger
Fanny Erkelius, som rekommenderar alla att använda sig av skapande
i sorgearbetet.

F

anny Erkelius brukade tänka på sin
mamma Lina som ”coola morsan”.

Lina - författaren som också gjorde
prisade översättningar. Hon som kunde förklara Patti Smiths texter och bära ett simpelt
secondhandplagg så att hon såg ut som en
rockstjärna.
– Hon kom in i ett rum och tog över det,
säger Fanny Erkelius när vi träffas för intervjun på ett kafé på Södermalm i Stockholm.
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Men Lina var också psykiskt skör och
kämpade med ett alkoholberoende. Ibland
var hon gränslös och utåtagerande. I april
2017 tog hon sitt liv. Det var strax efter Fannys 24-årsdag. De hade ett komplicerat förhållande, Fanny och Lina.
- Jag ville inget hellre än att bli sedd av
mamma. Men jag hatade sveken och återfallen. Min första känsla efter mammas död var
lättnad, säger Fanny Erkelius.
– Det låter kanske hemskt, men så var det.
Plötsligt kunde jag sänka axlarna och slippa
den där oron för mamma. De sista åren hon
levde var jävligt jobbiga.
I efterhand har Fanny bättre förstått sin reaktion, att hon hamnade i ett chocktillstånd
där sorgen och saknaden inte fick plats.
– Jag tänkte att jag skulle må dåligt ett tag
och sedan resa mig. Sedan skulle livet rulla
på som vanligt igen.
Men så blev det inte. Ungefär ett år efter
mammans död drabbades Fanny Erkelius av
kraftiga panikångestattacker.

– Det kändes som om jag gick på tunn
is, jag var hela tiden rädd att braka igenom.
Huvudet och kroppen vägrade samarbeta.
Och jag hade extremt ont i magen.
I sin rädsla och förvirring ringde Fanny upp
vårdcentralen i Stockholmsförorten där hon
då bodde.
– Jag hade turen att träffa en fantastisk
läkare. Han konstaterade att jag hade akut
magsår, som orsakats av stress, och såg till att
jag blev sjukskriven på deltid. Jag fick också
hjälp med rehabilitering för utmattningssyndrom.
I slutet av 2017, ett drygt halvår efter
mammans död, hade Fanny börjat måla
tavlor som tolkade hennes egna upplevelser av förlusten. Strama, dunkla motiv, ofta
med en ung kvinna i fokus. Målandet blev
en kanal för mörka tankar men också ljusa
minnen.
– Jag grubblade mycket över om jag skulle
hamna i samma läge som mamma. Att inte
se någon utväg. Målandet blev ett sätt att
titta på mig själv i förhållande till mamma.
forts nästa sida

nr 3 2020

Ogenerat, utan skamkänslor.
Så länge Fanny kan minnas har hon älskat att skapa och arbeta med händerna. Hon
har sysslat med fotografering, keramik, målning, teckning, handarbete.
– Det är ett slags meditation. Stickning
till exempel, det är ju mindfulness på riktigt.
Du slipper dina egna tankar som mal men är
ändå helt närvarande i nuet.
– Från början hade jag ingen tanke på att
visa upp bilderna. Jag hade en idé om att klä
mitt sovrum med egna tavlor från golv till
tak.
Men i Gävle, staden där Fanny växte upp,
råkade hennes bonusmamma berätta om det
målande sorgearbetet för en bekant som arbetade på Länsmuseet.
- Dom blev jätteintresserade med en gång
och ville ha ett möte.
Sedan gick allt väldigt fort. De ansvariga
på museet frågade Fanny om hon kunde tänka sig att göra en utställning om självmord
och om hur det påverkar den som blir kvar,
utifrån sina egna upplevelser.
Hon tackade ja.
– Jag fick en deadline för när allt skulle
vara klart. Konstigt nog kände jag det inte
alls som en press. Jag var väldigt trygg med
att jag kunde klara det, säger Fanny.
Utställningen skulle vara både bild- och
textbaserad.
– Jag började skriva minnen av mamma
ganska direkt efter hennes död på mobilen.
Det kom liksom över mig, vad jag behövde
skriva ner och gick därmed väldigt fort. På
utställningen var texterna ganska mycket i
fokus, för att kunna nå ut till så många målgrupper som möjligt. De som inte förstod
konsten kanske kunde relatera till texterna.
Men de färdiga texterna som var med på utställningen var minnen från mamma, fokus
på barndomen och mer välskrivna än bara
på mobilen.
Utställningen, som fick namnet ”Lär mig
leva”, öppnade i augusti förra året och pågick
en bra bit in på hösten. Den uppmärksammades i medierna. Museet ordnade specialvisningar för grundskole- och gymnasieklasser. Gästboken där besökare fick skriva om
sina intryck blev fullskriven.
– Mamma hade ju en stark koppling till
Gävle och många som besökte utställningen hade känt henne. Men också helt främmande människor hörde av sig till mig och
berättade om närståendes missbruk och om
självmord. En del bad om vägledning. Jag

svarade alla, men ganska kortfattat. Det är
ett för stort ansvar för mig att hantera andras
lidande. Men jag kunde ju säga att det finns
hjälp att få, och att det aldrig är bra att hålla
problemen inom sig.
Jag frågar om Fanny någonsin känt att
hon lämnat ut Lina. Hon sitter tyst en lång
stund och funderar. Till slut svarar hon, bestämt:
– Nej. Utställningen är en hyllning till
min mamma. Det är min bild av henne.
Hennes förmågor och oförmågor, men också
av mig som dotter och kvarlämnad.
– Det bilderna och texterna säger är: ”så
här kan livet också vara”. Det är inte så jävla
lätt alltid, livet. Men ingenting blir bättre av
att man sopar de svåra sakerna under mattan. Jag har burit på alldeles för mycket skam
i mitt liv. Jag har skämts över att mamma
inte är ”normal”. Jag har skämts när jag varit
för tystlåten, jag har skämts när jag varit för
högljudd. Det får vara slut med det nu.
Fanny har varit i kontakt med SPES och
gått på anhörigmöten. Det finns pusselbitar kvar i hennes bearbetning av mamma
Linas död. Psyket i Gävle där de anställda
uppträdde oengagerat, till och med raljant,
när Lina avvek därifrån för att aldrig mer
komma tillbaka. Polisrapporten och obduktionspapperna, som Fanny och hennes bror
hittills inte haft energi att skaffa fram. Sorgen har ställt sig i vägen.
– Jag har fortsatt måla, och jag utgår fortfarande från mig själv, men nu är det andra
motiv, säger Fanny, som är självlärd som
konstnär.
Nyligen fick hon ett större stipendium som
gör att hon har kunnat gå ned till halvtid på
sitt jobb på Stadsmissionen i Stockholm.
– Det är så roligt, jag känner att jag hela
tiden utvecklas. Jag vill satsa på det här.
Målning som sorgebearbetning, är det något du rekommenderar till andra?
– Ja, verkligen. Men det allra viktigaste är
att inse att man måste be om hjälp. Ingen
klarar att ensam hantera sorgen efter en anhörigs självmord.
Erik Ohlsson
Namn: Fanny Erkelius, 27 år.
Bosatt: På Södermalm i Stockholm, uppväxt i Gävle.
Familj: Pojkvän, en storebror och två systrar, pappa och bonusmamma.
Yrke: Yrkescoach på Stadsmissionen i
Stockholm och konstnär.

”The night before finding out”
(”Natten innan jag fick veta”)

”You did this to her”
(”Du gjorde henne det”)

”After the funeral”
(”Efter begravningen”)

”I can finally breath again”.
(”Jag kan äntligen andas igen”)
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