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Andra utkastet i samarbete med Jonas (manuset till 
berättarrösten).  
Jag använder mig av symbolen ”/” för att markera tystnad eller paus.  

- Jag föddes den 19 Januari 1982. 

- Som barn hade jag alltid svårt att sitta still./ Det var något man skulle växa 
ur. Men/ det gjorde jag aldrig. 

- Att kalla det överskottsenergi är felaktigt. Jag är ju trött nästan hela tiden./ 
Man skulle kunna jämföra det med en övertrött unge som retar gallfeber på 
sina föräldrar.  

- Jag hade en (förhållandevis) lycklig barndom./ Jag var tidig med det mesta./ 
Jag upplevdes som lill- gammal och hade ett välutvecklat språk och var 
kreativ./ Min mamma hade en väninna som var lärare./ Hon ansåg att jag var 
begåvad för min ålder./ Detta gjorde att mina föräldrar såg fram emot 
skolstarten/ och de trodde att det skulle gå mycket bra för mig.  

- Men det var då det började.  

- Under mina första skolår vantrivdes jag något fruktansvärt./ Jag dagdrömde 
bort lektionerna och lärarinnan fann mig totalt okontaktbar./ Hon skickade 
hem brev till mina föräldrar som uttryckte att det skulle vara något fel på min 
hörsel och syn./ Detta resulterade i ett flertal läkarbesök där de inte fann 
något fel på mig.  

- Medicineringen ger bara en kortvarig positiv effekt. Sedan följer nio timmar 
av panikångest.   

- Vissa uppfattar mig som konstig./ Jag har brister i min 
uppmärksamhetsförmåga/, tvångstankar/ och paranoia som uttrycks i 
hypokondri./ Jag är medveten om det men/ jag kan inte stänga av det.  

- Vissa dagar flyr jag verkligheten./ Jag brukar gå till skogen./ Det känns 
otroligt skönt att erhålla en stund av ensamhet./ Ingen tycker att jag är 
konstig./ Här är det bara jag och min trädhydda. 

- Som ni förstår kantas mitt liv av många motgångar./ Jag skulle dock aldrig 
vilja byta ut det mot någon annans./ Livet är ju fantastiskt som det är.   

 


