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Läkande trädgårdsvandring är en del av miljön omkring 
Frustuna kyrka och Prästgård. Den följer strandlinjen 
och har tre  ”rum”.  Rummen binds samman med en 
grusad gång där vi så småningom kommer att placera 

stenar med inristade ord från Eric Blombergs dikt;  

Var inte rädd för mörkret, ty ljuset vilar där.
Vi se ju inga stjärnor, där intet mörker är.
I ljusa irisringen, du bär en mörk pupill

Ty mörkt är allt som ljuset med bävan längtar till.
Var inte rädd för mörkret, ty ljuset vilar där, var inte 

rädd för mörkret, som ljusets hjärta bär.

Rummen och gångstigen gestaltar något av den  
process som vi går igenom när livet går sönder. Vi måste 
kanske stanna länge i något av rummen, men de flesta 
av oss behöver gå fram och tillbaka i de olika rummen 

många gånger för att livet ska helas.
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Det första rummet heter ”Förtvivlan”
och är tänkt att gestalta sorgens svartaste känslor. I det rummet ser vi inga  
vägar, allt går bara runt, runt. Meningslösheten är svart och tung. Kroppen 

reagerar med trötthet, ångesttryck över bröstet. Det finns ingen vila, ingen som 
riktigt förstår. Övergiven och utlämnad till dagar som tycks likadana.  

Vanmakt och frustration. Ibland vrede och raseri. 

Men det finns ingen omväg, du måste stanna här och känna på det som känns. 
Låta det få vara så svart som det är.

Du måste rakt igenom.
Det går inte annars.

Det finns ingen genväg som leder till livet.
Det gör fruktansvärt ont.
Det finns fler som vet det.

Försök att nå dem.
Kan du inte tala längre

Så lyssna på dem,
Kan du inte lyssna längre så tänk på dem.

Kan du inte längre se dem
Försök att minnas dem du sett.

De är många.
Det är många fler än du.

Ur ”Ljusets hotell” av  
Sun Axelsson
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Det andra rummet heter ”Tröst” 
är tänkt att gestalta det som hjälper och avlastar i det svåra. 

Man måste vara i sin förtvivlan för att kunna ta emot trösten. Vi kan inte fly 
från de svåra känslorna. Tröst kan endast ske i ett äkta möte där jag är sann och 

du är sann och vi möts på ögonhöjd.  
Ibland kan ord ge tröst, men oftast är det närvaron av en annan som är beredd 
att stanna och att lyssna som blir den verkliga hjälpen. Tröstaren måste låta det 
vara så svart som det är och dela vanmakten med den som bär sin förtvivlan. 
Det finns en tröst i naturen, i dofter och vyer, i sinnlighet och närvaro. Vi om-

sluts av generositeten i jord och himmel, vindar och ljus. 

Mellan ett du och ett jag
I

Säg något
för att bryta min krampaktiga tystnad

men tala inte om väder och vind
och se inte på mig med min egen sorg

Säg inte att det går över:
det vet vi båda att det inte gör

Säg heller inte
att jag får lov att vänja mig vid tanken

Det vet vi båda är omöjligt

Säg du och jag
så kan jag svara tillbaka jag och du

en sorts gemenskapens anslag
Längre kan vi ändå inte nå

Säg vi
och låt oss korsa våra händer i ett handslag

värmande som en handske värmer handen en vinterdag
Vindsmek min kind:

berörelsens fjärilsvinge
ger mig en glädjerysning

 
Maria Wine
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Det tredje rummet heter ”Hopp” 
och är tänkt att gestalta ljuset som finns mitt i sorgen.

Naturen är viktig, solen som går upp och ner, hösten och mörkret berättar redan 
i oktober om vår och om knoppar och nytt liv.  
Livet göms i nedfallande löv, mörker och död. 

Det lättar lite. Det går att andas igen leva trots det som hänt. Det går att leva 
trots allt. Det goda i livet blir möjligt att ta emot. Det går att bygga framtid och 
tänka på det som kommer sen och att det blir bra. Utsikten vidgas, det finns mer 

plats. Horisonten blir en del av livet igen. Det finns en väg. 

Minnena blir något man kan värma sig av.  
Framtiden blir återigen en del av nuet.

För att man ska kunna flyga
För att man ska kunna flyga

måste skalet klyvas
och den ömtåliga kroppen

blottas
För att man ska kunna flyga
måste man gå högst upp på

strået
också om det böjer sig
och svindeln kommer

För att man skall kunna flyga
måste modet vara något större

än rädslan
och en gynnsam vind råda

Ur ”Instruktion för skalbaggar”  
Margareta Ekström
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