
NåGONS MAMMA
SomebodY’S mom

IdA ThERéN
 



( 118 )

CLP 3/4 2014

*
PROLOGUE

I travel to Barcelona for a week as a preparation, 
to tune in the body. The week after, as soon as I’ve 
gotten home, it finally happens. What we have 
been waiting for, for so long.

I search everywhere for useful stories about 
pregnancy, but can’t find anything but mama-
magazine-kitsch. Why? I decide to write my own 
story. 

This is an excerpt.
*
W 7
I can’t stop thinking about a Bill Hicks-joke:
“Stop calling it a miracle. You eat, then you 

shit it out.”
If it was only that simple.
*
W 8
A few weeks after the test we were called to an 

early ultra sound, to confirm that the embryo has 
stuck. They saw a small dot, that moved.

“Can you see that thing? It’s the baby’s heart.”
*
W 11
The first days of January I travel to Barcelona, 

again. Need a few rays of sun.
It’s not until I get there that I let the happiness 

reign supreme over the ocean of emotional 
thunderstorm. Week eleven, the magical twelve 
weeks has almost passed. 

On the other side.
*
–You don’t think it’s hard for me, thinking 

we’re gonna have a baby? That first I have to carry 
it for nine months and be tired and feel sick all the 
time, can’t get anything done cause I fall asleep 
every day at the library – the guy sitting next to me 
today must have thought I was a narcoleptic since 
I had to sleep at the desk once an hour. And then 
the baby arrives and I will breastfeed it for a year, 
and I still haven’t finished the books that I want to 
write, what if I won’t manage before the baby gets 
here and then I’ll sit there and I’ll never be able to 
write because of some fucking kid and–

–You can’t grow bitter.

*
PROLOG

Jag åker till Barcelona i en vecka som en 
förberedelse, för att ställa in kroppen. Veckan 
efter, så fort jag kommit hem, händer det äntligen. 
Det vi väntat på så länge. 

Jag söker överallt om bra berättelser om 
graviditet, hittar inget utom mammatidnings-
kitsch. Varför är det så? Jag bestämmer mig för 
att skriva min egen berättelse. 

Detta är ett utdrag.
*
V 7
Jag kommer att tänka på ett Bill Hicks-skämt 

hela tiden.
”Sluta kalla det mirakel. You eat, then you shit 

it out.”
Om det bara var så enkelt.
*
V 8
Några veckor efter testet fick vi komma på 

tidigt ultraljud, för att bekräfta att embryot fäst. 
De såg en liten prick, som rörde sig.

”Ser du det där? Det är barnets hjärta.”
*
V 11
De första dagarna i januari åker jag till 

Barcelona, igen. Behöver några strimmor sol.
Först där låter jag glädjen regera ensam över 

de stormiga känslohaven. Vecka elva, de magiska 
tolv veckorna har snart passerat.

På andra sidan.
*
–Tror du inte att det är svårt för mig, att tänka 

att vi ska få ett barn? Att jag först måste bära det i 
nio månader och vara trött och må illa hela tiden, 
kan inte få något gjort för jag somnar varje dag 
på biblioteket – han jag satt bredvid idag måste 
trott att jag var narkoleptiker för jag var tvungen 
att somna över skrivbordet en gång i timmen. 
Och så kommer barnet och jag kommer amma 
det ett år, och jag har fortfarande inte skrivit klart 
böckerna jag vill skriva, tänk så hinner jag inte 
innan barnet kommer ut och så kommer jag sitta 
där och aldrig kunna skriva för nån jävla unges 
skull och–
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–Exactly, that’s what I’m scared of.
I fell quiet before I added:
–To become bitter.
We were both quiet for a while.
–You mustn’t get like that, bitter.
–You think that’s what I want?
I sighed and put my hand on his.
–I know. But this is happening now. And we 

made it, after all, how crazy is that.
He was quiet for a while and he clasped my 

hand as well, firmly.
–Yes. After all.
*
I start crying over bread crumbs at the kitchen 

table, a stupid column in the newspaper. “This 
year everyone’s podding”, I only need to see the 
headlines to get furious and start weeping while 
sweating. K holds me without being able to hold 
back laughter. Comforts me by agreeing, even 
though deep inside I know it’s not so bad after all.

“Yes, it was a crappy text. Really super bad.”
*
 How do you know that it’s still alive, when you 

can’t feel anything? Friends and family that call 
and ask me, how is it? How do I know. It is just me, 
and something. Invisible.

*
I get the idea of eating a big piece of meat, it’s 

been 13 years since the last time. Unaccustomed 
I don’t fry it long enough, the middle part is pink. 
Before I eat it I read online that it’s dangerous for 
pregnant women, toxoplasmosis can make the 
baby blind, deaf, stupid. Neurotically worried, I 
have to fry it until it’s a rubber sole before I try a 
piece.

*
Something on the radio makes me think of the 

fear:
A broken dam. 
*
We don’t have anywhere to live with the child, 

the flat is a sublet without a contract and when 
we have a kid they’ll probably kick us out, we’re 
not sure but don’t dare to take the risk. To move 
with a newborn seems like too much of a hassle, 
would be difficult enough now. We’re looking to 

–Du får inte bli bitter–
–Precis, det det är det jag är rädd för. 
Jag tystnade innan jag tillade:
–Att bli bitter.
Vi var tysta en stund.
–Men du får inte bli det, bitter–
–Tror du jag vill det eller? 
Jag suckade och lade min hand på hans.
–Jag vet. Men nu är det såhär. Och det gick ju, 

tänk vad fantastiskt ändå.
Han var tyst ett tag och han kramade min 

hand tillbaka.
–Ja. Ändå. 
*
Jag börjar gråta över smulor på köksbordet, 

en urdålig krönika i DN. ”I år ska alla podda”, 
det räcker att jag ser rubriken för att jag ska bli 
ursinnig och svettgråta. K håller om mig knappt 
utan att kunna hålla sig för skratt. Tröstar genom 
att hålla med, fast jag vet att den egentligen inte 
är så himla dålig.

”Ja, det var en jättedålig text. Verkligen 
jättedålig.”

*
Hur vet man att det fortfarande lever, när man 

inte känner något? Vänner och familj som ringer 
och frågar, hur är det med den? Hur ska jag veta. 
Det är bara jag, och så något. Osynligt.

*
Får för mig att äta en stor bit kött, det har 

gått 13 år sedan sist. Ovan steker jag den inte 
tillräckligt länge, mitten är rosa. Innan jag äter 
den läser jag på internet att det är farligt för 
gravida, toxoplasma kan göra barnet blint, dövt, 
korkat. Neurotiskt orolig, måste steka tills den 
blir en gummisula innan jag smakar.

*
Jag hör något på radio som får mig att tänka 

på rädslan:
En bruten fördämning.
*
Vi har ingenstans att bo med barnet, 

lägenheten är i andra hand utan kontrakt och 
har vi ett barn sparkar de säkert ut oss, vi vet 
inte men vågar inte ta risken. Att flytta med ett 
spädbarn verkar allt för jobbigt, redan jobbigt 
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buy, really can’t afford it but there are no rental 
apartments. K calls the official waiting list for 
rentals.

–Is there a way you can get ahead of the line if  
you have a small child?

–No, we have to prioritize people with 
handicaps or persons living under threat.

–So the fact that I will be homeless with a baby 
is not a special circumstance?

–No, I can tell you right now on the phone that 
you don’t even have to bother apply for that.

–How can homeless newborns not be a 
prioritized group?

–No, there’s a housing crisis in Stockholm…
When I get home:
–You have to start threatening me.
*
It is impossible to understand, grasp, the fact 

that there’s a baby growing inside of me.
A tiny life. A body, arms and legs. The fact 

that I am two. Not even when I am writing it do I 
understand it.

*
The fact that I was once inside my own mother.
*
W 16
I gobble down iron supplements, vitamin D, 

omega 3, my life circles around the low iron levels. 
“Try blood pudding.” The thought makes me 
wail.

I get a luke warm Big Mac as a Valentine’s day 
gift, lay around at home and watch TV, K gets 
overjoyed over the fact that I have been laying 
down all afternoon. 

“I don’t think it’s happened since we met, this 
makes me so happy, you need to rest.”

Everyone says “rest”, but who pays the rent 
when I want to take a break?

I stare at the wall. Have no idea how to figure 
it all out.

*
So many healthy kids that are born, how can 

everyone do everything right?
I was never the kind to know the rules.
*
W 17

nu. Vi letar efter att köpa, har egentligen inte råd 
men det finns inga hyreslägenheter. K ringer till 
bostadskön.

–Finns det någon möjlighet att få företräde i 
kön om man har ett litet barn?

–Nej, vi måste prioritera folk som har 
handikapp eller som lever under hot.

–Så att jag kommer bli bostadslös med ett litet 
barn är inget skäl till förtur?

–Nej, det kan jag redan nu på telefon säga att 
du inte ens behöver ansöka om.

–Hur kan nyfödda bostadslösa inte vara en 
prioriterad grupp?

–Nej, det är bostadsbrist i Stockholm…
När jag kommer hem:
–Du får börja hota mig.
*
Det är omöjligt att begripa, hantera, att ett 

barn växer i mig. 
Ett litet liv. En kropp, armar och ben. Att jag 

är två. Inte ens när jag skriver förstår jag det. 
*
Att jag en gång varit inne i min egen mor.
*
V 16
Proppar i mig järntabletter, D-vitamin, omega 

3, livet kretsar kring de dåliga järndepåerna. 
”Testa blodpudding.” Tanken får mig att kvida.

Får en ljummen Bic Mac i alla-hjärtans-
dagspresent, ligger hemma och ser på TV, K blir 
överlycklig att jag legat ner hela eftermiddagen. 

”Jag tror inte det hänt sedan vi träffades, det 
här gör mig så glad, du behöver vila.”

Alla säger ”vila”, men vem betalar hyran när 
jag vill ta ledigt?

Jag stirrar in i väggen. Vet inte hur jag ska 
klara allt.

*
Så många friska barn som föds, hur gör alla 

så rätt?
Jag som aldrig kunnat reglerna.
*
V 17
En kille i klassen kommer fram under pausen i 

föreläsningen. 
”Vi kanske kan plugga ihop, inför tentan. Du 
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A guy in class comes up to me during the 
lecture break. 

“Maybe we can study together, for the test. 
You seem to know this stuff.”

Something about the way he looks at me 
makes me think: Is he hitting on me? I get so 
surprised, partly since I rarely get attention from 
men, not in Sweden, and partly for the fact that 
I imagine that you can tell by looking at me, that 
I am not available. Taken, already with another 
body inside of mine.

“I…um, maybe. We’ll see, let’s talk.”
“But today is the last class before the test.”
“Right, um. Okay.”
As soon as the lecture is over I sneak out, 

without talking to him.
*
In a documentary about trafficking that I 

watch at Doc Lounge a woman who was forced to 
sell her body tells the story of how the price of her 
body was doubled when she was pregnant. 

A body that experiences the cruelty of the 
world before it even gets to see the world.

*
W 18
I go see Trust at Galeasen Theatre, it’s about 

the crisis, about the inflexibility of neoliberal 
capitalism. One line is repeated over and over:

“But it was so hard to get everything to be like 
this. Do we really have to change everything?”

If we change this we change everything.
I’m thinking about the baby, if it would 

disappear. Never before have I had that feeling. If  
this changes, everything changes. 

*
In Sumlen I ask the staff where the herring 

comes from. The friendly guy in his twenties that 
always works there checks with his red nosed, 
older, boss, who turns to me:

“It’s from the Baltic Sea or around 
Gothenbourg, either way I wouldn’t recommend 
it to someone who’s pregnant.”

I feel chocked, naked. How did he know? So 
used to constantly having to explain. Then I look 
down at the belly that sticks out of the body, 
battling gravity. The dress is full of patterns and 

verkar ha bra koll på läget.”
Något med hur han ser på mig får mig att 

tänka: Flirtar han med mig? Jag blir så förvånad, 
dels för att jag sällan får uppmärksamhet från 
män, inte i Sverige, dels för att jag tänker att det 
ska synas på mig, att jag är tagen. Upptagen, har 
redan en kropp i min.

”Jag… eh, kanske. Vi kan väl se, höras av.”
”Men idag är sista föreläsningen innan 

tentan.”
”Jaha, eh. Ok.”
Så fort föreläsningen är över smiter jag iväg, 

utan att prata med honom.
*
I en dokumentär om trafficking jag ser på Doc 

Lounge berättar en kvinna som tvingats att sälja 
sig att priset på hennes kropp dubblerades när 
hon var gravid. 

En kropp som upplever världens grymhet 
innan den ens fått se världen.

*
V 18
Ser Trust på Teater Galeasen, den handlar 

om krisen, om den nyliberala kapitalismens 
oföränderlighet. En replik återkommer gång på 
gång:

”Det var ju så svårt att få det att bli så här. Ska 
vi behöva ändra allting?”

Ändrar vi på det här ändrar vi på allting.
Jag tänker på barnet, om det skulle försvinna. 

Aldrig förr har jag känt känslan. Ändras det här 
ändras allting.

*
I Sumlen frågar jag personalen var 

strömmingen kommer ifrån. Den trevliga killen i 
tjugoårsåldern som alltid jobbar där kollar med 
sin rödnäste, äldre, chef, som vänder sig till mig:

”Den är från Östersjön eller Göteborgshållet, 
oavsett vilket skulle jag inte rekommendera den 
till nån som är gravid.” 

Jag känner mig ställd, naken. Hur visste han? 
Så van att hela tiden få förklara. Så ser jag ner på 
magen som sticker ut från kroppen, helt i strid 
med all tyngdlag. Klänningen är full av mönster 
och färger, lila, orange, grönt, blått och det som 
sticker ut är dekorerat med något som liknar en 

IDA THERÉN
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colors, purple, orange, green, blue and the part 
that sticks out is decorated with something that 
looks like a purple flower. Around the belly there 
isn’t much fabric left, the garment has changed its 
fit completely. From loose to tight, shorter in the 
front and longer at the back.

Suddenly: what’s inside is visible from the 
outside, like a feeling that has taken shape and 
molded in your face.

Like a teardrop.
*
W 19
This is the week when I fully realize how 

wonderful it is to be looked at, not just as a 
woman, someone missing something, someone 
waiting to be filled. 

A woman who’s already full.
Maybe:
Whole.
*
W 20
It is freezing cold outside with some 

treacherous sun, you think it’s spring but it is 
almost ten degrees below freezing. I meet my ex 
on the street. I open my coat, let him feel the belly. 

“Was that a kick?” 
He says that he’s happy for me. It feels good to 

see him.
It’s over now, life moves on.
The next life.
*
We go for an ultrasound. The baby is healthy 

and everything looks normal, according to the 
nurse. The head is big, round, it wags its tiny 
fingers in the amniotic fluid, takes a drink. You 
can see the water in its belly, it sends a spark of 
shimmer. Water in the belly of that which is in the 
water in my belly. The tiny hands that it stretches 
like tiny stars, the tiny feet tightly together. It spins 
around, is energetic and vivacious. As if it can’t 
wait, wants to come out right away. K smiles at 
me. 

“It’s eager like its mom.”
*
W 21
It gets harder to think about anything else, 

lila blomma. Kring magen är det inte mycket tyg 
kvar, och plagget har helt ändrat passform. Från 
löst till åtsmitande, kortare där fram och längre 
där bak. 

Plötsligt: det inuti syns utanpå, som en känsla 
som tagit form och gestaltat sig i ens ansikte. 

Som en tår.
*
V 19
Det här är veckan när jag på riktigt inser hur 

underbart det är att bli sedd på, inte bara som en 
kvinna, någon som saknar något, en som väntar 
på att fyllas.

En kvinna som redan är full. 
Kanske:
Hel.
*
V 20
Det är iskallt ute med lite förrädisk sol, man 

tror det är vår men det är nästan tio minus. 
Träffar mitt ex på gatan. Jag öppnar jackan, låter 
honom känna på magen. 

”Var det en spark?” 
Han säger att han är glad för min skull. Det 

känns skönt att träffa honom. 
Det är över nu, livet går vidare.
Nästa liv.
*
Vi går på ultraljud. Barnet är friskt och allt 

ser normalt ut, säger sköterskan. Huvudet är 
stort, runt, den viftar runt med sina små fingrar 
i fostervattnet, tar en klunk. Man ser vattnet i 
dens mage, det glimrar till. Vatten i magen på den 
i vattnet i min mage. De små händerna som den 
sträcker ut som små stjärnor, de små fötterna tätt 
ihop. Den snurrar runt, är pigg och livlig. Som att 
den inte kan hålla sig, vill komma ut redan nu. K 
ler mot mig. 

”Den är ivrig som sin mor.”
*
V 21
Det blir allt svårare att tänka på något annat, 

barnet är ju där, påminner ständigt om sin 
existens.

K har ett konstant öga på mig: 
”Akta dig när du går i trappan, glöm inte 
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the baby is there, constantly reminding of its 
existence.

K keeps a steady eye on me:
“Watch out when you take the stairs, don’t 

forget to call me when you’re at the station and I’ll 
help you with the bag.”

I say:
“You’re so sweet looking out for me”.
“I’m just worried something’s gonna happen 

to my child.”
I laugh, even though I know it is true.
How strange it must be not carrying the child. 

To walk around, as usual, even though the world 
is upside down.

*
I call the baby “The little rat”, K laughs, 

pretends to get mad. 
“But you hate rats.”
*
W 22
I’m going away alone for a week to the cabin.
Alone? 
*
In the cabin on the west coast it’s quiet and 

cold. Stockholm has been covered in snow for 
120 days in a row, “the longest ever”. No one 
seems to be able to think of anything else than 
the winter ending. The vitamin D levels have hit 
rock bottom and my winter coat is tight around 
the belly. Hands like crocodile skin, red with white 
dry stripes in the cold as I walk along the ocean 
close to the cabin. The headache fits like a crown 
of thorns around my head, has been going for 
three days straight. The ocean is still with only 
small ripples, as if unmoved by the cold. It has 
already shaken off the worst cold, there are large 
floes of thick yellowing ice along the edge of the 
beach. Seagulls are heard in the close distance. 
It’s just me and two power walking girls on the 
beach, they’re wearing workout outfits and I’m 
in my regular boots, still I’m walking faster than 
them. I try to sit down and read, bought Måns 
Wadensjö’s Förlossningen that I finally meant 
to check out, but it’s too cold, I only get to page 
eight, about how he’s cleaning the rooms after 
the delivery is over. “There’s blood everywhere.” I 

ringa mig när du är på stationen så hjälper jag dig 
med väskan.” 

Jag säger:
”Vad snäll du är som tar hand om mig.” 
”Jag är bara orolig att något ska hända med 

mitt barn.” 
Jag skrattar, fast jag vet att det är sant. 
Vad konstigt det måste kännas att inte bära 

barnet. Att gå runt, som vanligt, trots att världen 
är upp och ner.

*
Jag kallar barnet ”Lilla råttan”, K skrattar, 

låtsas bli arg. 
”Men du hatar ju råttor.”
*
V 22
Jag åker iväg själv en vecka till stugan. 
Själv?
*
I stugan på västkusten är det tyst och kallt. 

Stockholm har varit snöklätt 120 dagar i sträck, 
”det längsta någonsin”. Ingen tycks kunna 
tänka på någon annat än att vintern ska ta slut. 
D-vitaminnivåerna är i botten och vinterjackan 
börjar strama åt över magen. Händerna är 
som krokodilskinn, röd med vita torra ränder 
i kylan när jag går längs havet nära stugan. 
Huvudvärken ligger som en törnekrona kring 
huvudet, har hållt i sig tre dagar. Havet ligger 
stilla med bara små krusningar, till synes obrytt 
om  kylan. Det har redan skakat av sig den värsta 
kölden, det ligger stora flak med tjock gulnad is 
längs strandkanten. Några fiskmåsar hörs en bit 
ifrån. Det är bara jag och två powerwalkande 
tjejer på stranden, de har träningskläder och jag 
har mina vanliga kängor, ändå går jag snabbare 
än dem. Försöker sätta mig ner och läsa, har 
köpt Måns Wadensjös Förlossningen som jag 
äntligen tänkt kolla på, men det är för kallt, jag 
kommer bara till sidan åtta, om hur han städar 
rummen efter att förlossningarna skett. ”Det 
är blod överallt.” Jag slår ihop boken, lägger 
den i jackfickan, stoppar i händerna. Har glömt 
vantarna och mössan på biblioteket.

Går hem, dricker kaffe och bläddrar i 
mammas inredningstidningar. Hemma-hos-
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close the book, put it in my coat pocket, tuck my 
hands in. Forgot the gloves and hat at the library.

I return home, have some coffee and flip 
through mom’s interior design magazines. Home 
interior design features, it looks pretty much the 
same in all the homes. The houses are all large, 
everything’s got the same look with some “flea 
market find” and chairs that I soon learn are 
called Myran and then some other design item, 
plus “kitchen from Marbodal”. All of the homes 
have exactly the same poster on the wall, saying 
“Keep calm and carry on.” I’m thinking about 
what is tells you about the control freaks that of 
all interests has chosen just that: how to structure 
their own homes.

“Keep calm and carry on.” 
The calm, how are you supposed to get it by 

someone telling you.
I take a walk around the the cabin floor, 

thinking about the TV-show I saw the night 
before, an old E.R. rerun, with a pregnant girl 
bleeding to death.

“Keep calm and carry on.”
The calm you can force upon someone, but 

inside, a breathtaking chaos.
*
The baby is kicking more, living its own life 

inside of mine. It’s hard not to think of Alien 
when the tiny foot or arm pushes in the belly, an 
unfinished creature inside of me, is it human? 
It gets hypochondriac, the constant worry. The 
apprehension that something might happen, that 
it exists. My life, and its. Together, but separate.

*
The E.R. again. The doctor’s mom looks at 

him and smiles.
Your talent is God’s gift to you
What you do with it, is your gift to God
I stare into the wall, can’t make myself  

write another word, even though I want to. 
The headache numbs my whole body, makes 
everything impossible, painful. I get a drink of 
water. Eat something. Nothing helps.

*
Knausgård wanted three kids, because he liked 

the idea of the children being in majority against 

reportage, det ser nästan likadant ut hos alla. 
Alla hus är stora, allt har samma stil av ljust med 
något ”loppisfynd” och stolar som jag snart lär 
mig heter Myran och så någon mer designgrej, 
samt ”kök från Marbodal”. Alla hemmen har 
exakt samma plansch på väggen, ”Keep calm and 
carry on” står det. Jag tänker på vad det säger om 
kontrollfreaksen som av alla intressen har valt 
just det: hur de ska strukturera sina hem. 

”Keep calm and carry on.” 
Lugnet, hur ska man få det genom att någon 

säger åt en.
Jag går ett varv runt golvet i stugan, tänker på 

tv-programmet jag såg kvällen innan, ett gammal 
repris av Cityakuten, med en gravid tjej som 
blödde till döds.

”Keep calm and carry on.”
Lugnet man kan tvinga på, men inuti, ett 

hisnande kaos.
*
Barnet sparkar allt mer, lever sitt egna lilla 

liv mitt i mitt eget. Det är svårt att inte tänka på 
Alien när den lilla foten eller armen puttar till 
i magen, en ofärdig varelse inne i mig, är den 
människa? Det blir hypokondriskt, den ständiga 
oron. Ängslan över att något ska hända, att 
den finns. Mitt liv, och dens. Tillsammans, men 
separata.

*
Cityakuten igen. Läkarens mamma ser på 

honom och ler. 
Din begåvning är Guds gåva till dig
Vad du gör med den, är din gåva till Gud
Jag stirrar in i väggen, kan inte förmå mig att 

skriva ett ord, fast jag vill. Huvudvärken förlamar 
hela kroppen, gör allt omöjligt, smärtsamt. 
Dricker lite vatten. Äter något. Inget hjälper.

*
Knausgård ville ha tre barn, för att han 

tyckte om idén att barnen var i majoritet mot 
föräldrarna. 

Han bar inget av barnen.
*
Den veckan dör både min och Ks mormor, 

inom loppet av sju dagar. Livet som går, kommer. 
Jag accepterar.
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the parents.
He carried none of the babies.
*
That week both mine and K’s grandmother 

dies, within seven days. Life that passes, comes. I 
accept.

*
Back in Stockholm I’m finally seeing the flat 

I’ve bought, unseen. I’m longing to move, to be 
able to put things up in shelves without constantly 
risking being chased out, lacking contracts, rights.

The freedom, even though the bank will own 
me.

*
What if there is something lifeless in my belly? 

Large, almost a kilo of dead body.
From giving life to a graveyard, gas chamber.
I try to feel it, worried. I imagine feeling 

something but it might just as well be my own 
pulse.

Then I suddenly feel a kick. Clear, distinct, a 
hand or foot shoving me from the inside.

I made it, this time.
*
I search the library for stories of this period, 

the limbo, the liminal phase. Nothing. Why? 
To immersive, impossible to depict? Do women 
writers not have kids?

Maybe: not worth to publish, affects the wrong 
half of the population.

*
W 24
April arrives. The sun has started to shine even 

though it’s still below freezing.
The subway one Sunday. Short train, 

everyone’s moving towards the last wagon and 
there are no seats. I enter, get squashed against a 
pram with a child that looks at me, wide-eyed. I’m 
starting to feel tired, dizzy. Everywhere around 
me people are entering, pushing. No one moves to 
give to give me a seat. The kid in the pram in front 
of me is unbelievably beautiful, dark red hair 
and Asian features, the mother looks South East 
Asian. He looks at me, wants to stand up in his 
pram. As if he knew. I’ve got my coat unzipped, it 

*
Tillbaka i Stockholm ska jag äntligen se 

lägenheten jag har köpt, osedd. Jag längtar efter 
att flytta, kunna sätta upp saker i hyllor utan 
att ständigt riskera att jagas ut, sakna kontrakt, 
rättigheter.

Friheten, trots att banken kommer att äga 
mig. 

*
Tänk så ligger det något livlöst i min mage? En 

stor, snart ett kilo död kropp. 
Från livgivande till en begravningsplats, 

kvävningskammare.
Jag känner efter, oroligt. Tycker mig ana något 

men det kan lika gärna vara min egen puls. 

Så känner jag plötsligt en spark. Klar, tydlig, 
en hand eller fot som stöter till mig inifrån.

Klarade mig, den här gången.
*
Söker på biblioteket efter skildringar av den 

här tiden, limbot, den liminala fasen. Inget. 
Varför? För uppslukande, omöjligt att skildra? 
Får kvinnliga författare inte barn?

Kanske: Anses inte värt att publicera, drabbar 
fel halva av befolkningen.

*
V 24
Det blir april. Solen har börjat lysa även om 

det är minusgrader.
Tunnelbanan en söndag. Kort tåg, alla 

trängs mot de sista vagnarna och det finns inga 
sittplatser. Jag går ombord, blir inklämd mot en 
barnvagn med ett barn som glor storögt på mig. 
Jag börjar känna mig trött, yr. Överallt omkring 
mig tränger sig folk på. Ingen gör antydan till att 
lämna plats åt mig. Barnet i vagnen framför mig 
är otroligt vackert, mörkrött hår och asiatiska 
drag, mamman ser ut att vara från sydostasien. 
Han ser på mig, vill resa sig upp i vagnen. Som att 
han visste. Jag har jackan öppen, det ser ut som 
om jag stoppat en cykelhjälm under tröjan. Men 
ingen ställer sig upp för att ge mig en sittplats, 
ens låta mig få tag i ett handtag. Det dröjer tre 
stationer innan en man ställer sig upp och ger mig 
sin plats. Han pratar inte svenska. Jag nickar och 
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looks as if I’ve put a bike helmet under my shirt. 
But no one stands to give me a seat, not even to let 
me grab a handle. Three stops passes until a man 
stands up and gives me his seat. He doesn’t speak 
Swedish. I nod and thank him and smile. No one 
else appear to notice. 

*
Grandma’s funeral was beautiful, in the tiny 

medieval church where my parents got married. 
I barely cry, she was so old, wanted to die. I am 
happy for her, that she got to die. She turned into 
a child during her last days. I smiled at my crying 
aunt who wanted to touch the belly.

She sniveled and smiled.
“The natural cycle.”
The priest talks about all of us sitting there, 

in the chapel. How we wouldn’t have existed 
if grandma hand’t met grandpa that day in 
Södertälje where she worked as a maid and he 
worked. As what? I realize that I don’t know, an 
errand-boy? The things that I don’t know, the 
things that my child will never know, unless it 
asks. 

Grandma and grandpa, the people my child 
will never meet.

*
We’re planning to travel, then buy a trip on 

a whim. To Barcelona. The same city, the same 
hotel, for the third time. It’s important, in a way.

*
W 25
The receptionist recognized me and smiled 

when I arrived. Here again, as a ritual, in the 
start of every trimester. The first time, alone for a 
week the week before I got pregnant, “week one” 
according to the pregnancy calendar. The second, 
alone for a week around the three month border. 
And now, six months and there is no doubt that 
there is life in my belly.

“I brought my man along this time”, I said and 
smiled.

He laughed.
“And now you’re pregnant!”
What he doesn’t know, what no one on the 

outside has known, seen. How it’s been here the 
whole time. What is inside is finally visible on the 

tackar och ler. Ingen annan rör en min.
*
Mormors begravning var fin, i den lilla 

medeltidskyrkan där mina föräldrar gifte sig. Jag 
gråter knappt, hon var så gammal, ville dö. Jag är 
glad för henne, att hon fick dö. Hon blev som ett 
barn sista tiden. Jag log mot min gråtande moster 
som ville klappa på magen. 

Hon snörvlade och log.
”Kretsloppet.”
Prästen pratade om alla oss som satt där, i 

salen. Hur vi inte funnits om inte mormor hade 
träffat morfar den dagen i Södertälje där hon 
arbetade som hushållerska och han jobbade. Som 
vad? Jag inser att jag inte vet, springpojke? Sånt 
jag inte vet, sånt mitt barn aldrig kommer att 
veta, om det inte frågar.

Mormor och morfar, människorna mitt barn 
aldrig kommer att få träffa. 

*
Vi planerar att resa bort, impulsköper en resa. 

Till Barcelona. Samma stad, samma hotell, tredje 
gången. Det är viktigt, på något sätt. 

*
V 25
Receptionisten log igenkännande när jag 

kom. Här igen, som en ritual, i början av varje 
trimester. Första gången, ensam i en vecka 
veckan innan jag blev gravid, vecka ett enligt 
gravidkalendern. Andra, ensam en vecka vid 
tremånadersgränsen. Och nu, sex månader, inte 
längre ensam och det råder ingen tvekan om att 
det finns ett liv i magen. 

”Jag tog med mig min man den här gången”, 
sa jag och log.

Han skrattade. 
”Och nu är du gravid!”
Vad han inte vet, vad ingen utanpå vetat, sett. 

Hur allt det här har funnits här hela tiden. Det 
inuti syns äntligen utanpå.

*
Ser i tidningen att det kallas ”babymoon”. 

En sista semester tillsammans, medan det går. K 
säger: 

”Sista på 18 år.”
*
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outside.
*
I see in the newspaper that it’s called “baby 

moon”. A last vacation together, while it’s still 
possible. K says:

“The last in 18 years.”
*
Sontag writes about how tourism is a passive 

activity, you put yourself in a spot and expects to 
be entertained. You don’t need to bring anything 
to the situation, the environment is charged 
enough in itself.

Me who’ve always hated the passive in the 
tourism, can’t leave the house without a book, a 
pen, notebook.

Should I let go of it? One day I try going out 
without a notebook, miss it right away.

The fear of getting an insight, that it should 
disappear without being registered. The thoughts 
are not always saved, even though you want them 
to. Seeds to genius ideas are forgotten, drenched 
in the teeming of pointless thoughts.

Everything is not saved, not without help.
*
To expect to be entertained is the opposite of 

creating.
*
Time and time again we talk about it, the 

ungraspable fact that we are going to be  a family 
with kids. That someone will talk about us as 
“their parents”.

Even: ancestors.
It blows your mind. All the ideas of time, 

space, are breathtaking.
I try different ages. How old am I when it is 

four years old, seven, ten? When the kid is 4 years 
old, then I’ll just have turned 32. Are you young 
when you are just above 30?

K looks at me and smiles, squinting in the sun 
where he has gotten a bit of a sunburn on his nose:

“We’ll never die now.”
*
All the possibilities that pull you in all 

directions, longing after boundaries in the 
enormous world. The baby there, inside, safe in 
that it knows its boundaries. The happiness in 

Sontag skriver om hur turismen är en passiv 
aktivitet, man placerar sig själv på en plats och 
förväntar sig att bli underhållen. Själv behöver 
man inte ta med sig något till situationen, 
omgivningen i sig är tillräckligt laddad.

Jag som alltid hatat det passiva i turistandet, 
kan inte lämna huset utan en bok, penna, 
anteckningsbok. 

Borde jag släppa det? Testar att gå ut en dag 
utan anteckningsbok, saknar den genast.

Rädslan att få en insikt, att den ska 
försvinna för att inte registreras. Tankarna 
sparas inte alltid, även om man vill. Frön till 
snilleblixtar glöms bort, dränkta bland myllret av 
meningslösa tankar. 

Allt sparas inte, inte utan hjälp.
*
Att förvänta sig att bli underhållen är 

motsatsen mot att själv skapa.
*
Gång på gång pratar vi om det, det 

ogreppbara att vi ska bli en barnfamilj. Att någon 
kommer att prata om oss som ”sina föräldrar”.

Till och med: förfäder.
Det övergår hjärnan. Alla idéer om tid, rum, 

är hisnande.
Jag testar olika åldrar. Hur gammal är jag när 

det är fyra år, sju, tio? När barnet är 4 år, då har 
jag just fyllt 32. Är man ung när man är strax över 
30?

K ser på mig och ler, kisande i solen där han 
bränt sig lite på näsan: 

”Nu kommer vi aldrig dö.”
*
Alla möjligheter som drar i en mot alla håll, 

längtan efter gränser i den enorma världen. 
Barnet där inne, tryggt i att den vet sina gränser. 
Lyckan där inne, i magen. Den vi alltid kommer 
att söka. Lyckan i en begränsning.

Vet sitt mål: 
”Ut.”
*
Läser Hustvedt, hon citerar en dikt av Rod 

Padgett, en som heter ”Haiku”:
Det gick snabbt.
Jag menar livet.
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there, in the belly. The one we’ll always search for. 
The happiness in a limitation.

Knows its goal:
“Out.”
*
I read Hustvedt, she quotes a poem by Rod 

Padgett, one called “Haiku”:
That was fast.
I mean life.
*
W 26
Back at the university. We’re reading Hirdman 

in the class about memory.
“[T]here are two goals of longing in the human 

breast: for freedom and symbiosis. They are the 
foundational paradox within all of human life: on 
the one hand the adjustment, the answering, the 
safety, on the other side expansion, uncertainty, 
the unsafe, free.”

The dilemma I think about every day. The 
longing to be free, to write, to travel. The longing 
for something safe, something that anchors me in 
the existence, life.

A child.
*
The fear of even thinking the thought that 

there is a real child, not just an amoeba like foetus, 
a sexless entity, the nameless that can disappear 
any minute.

But something has happened, did it happen in 
Barcelona? All the days in the sun when we began 
visualizing the child, let it crystalize through our 
words. We conjured up its soft contours, imagined 
its heroin like baby smell, wonderful toothless 
baby smile.

The danger now, when I have let it exist in my 
imagination. If something happens.

*
A classmate says one morning: 
“Now you’ve entered that time when you get 

rosy cheeks.” 
I smile. 
“It’s rouge, Sunrise from MAC.”
He laughs. But at the same time I know, it’s not 

just the makeup.
*

*
V 26
Tillbaka på universitetet. Vi läser Hirdman i 

kursen om minne. 
”[D]är finns två längtans mål i 

människobrösten: frihetens och symbiosens. 
De är den grundläggande paradoxen inom 
allt mänskligt liv: å ena sidan anpassningen, 
svarandet, det trygga, å andra sidan expansion, 
ovisshet, det otrygga, fria”.

Dilemmat jag tänker på varje dag. Längtan att 
vara fri, skriva, resa. Längtan efter något tryggt, 
något som förankrar mig i tillvaron, livet.

Ett barn.
*
Rädslan att ens tänka tanken på att det är ett 

riktigt barn, inte bara ett amöbaliknande foster, 
en könslös entitet, det namnlösa som när som 
helst kan försvinna.

Men något har hänt, hände det i Barcelona? 
Alla dagar i solen när vi började se barnet 
framför oss, lät det kristalliseras genom våra ord. 
Vi manade fram dess mjuka konturer, föreställde 
oss dess heroinlika babydoft, underbara tandlösa 
babyleende.

Faran nu, när jag låtit det finnas i fantasin. Om 
något händer.

*
En klasskompis säger en morgon:
”Nu har du nått den där tiden när man får 

rosiga kinder.” 
Jag ler. 
”Det är rouge, Sunrise från MAC.” 
Han skrattar. Men samtidigt vet jag, det är 

inte bara sminket.
*
Mina föräldrar kommer till stan. Mamma 

säger att hon vill berätta om en dröm, men först 
tvekar hon, blir generad. Till slut säger hon. 
Hur hon drömt att jag tagit ur barnet ur min 
gravida mage och gett det till henne, att hon 
tagit det, burit det ett tag inne i sig, (”jag vet 
inte exakt hur det gick till, men du vet ju hur 
det är, i drömmar”), sedan gett tillbaka det. 
Hon skämdes nästan när hon berättade det, jag 
fick nästan känslan av att hon kände att hon 
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My parents come to town. Mom says she 
wants to tell me about a dream, but at first she 
hesitates, gets embarrassed. Finally she says. 
How she’s dreamed that I took the baby out of 
my pregnant belly and gave it to her, and that she 
took it, carried it for a while inside of her (“I’m 
not quite sure how it worked, but you know how 
it is, in dreams”), then gave it back. She’s almost 
ashamed when she tells me, I kind of got the 
feeling that she thought she imposed? I thought 
it was nice. It’s also the traces of her body that are 
carried on.

*
I try to imagine their love for me. It is the same 

that I will feel for my child? The never-ending, 
enormous love that is almost a love for yourself, 
the future of your own genes. The devotion that 
goes hand in hand with the total responsibility. 
The love from parent to child, always different 
than the one from child to parent. Will my child 
love me differently than how I love it?

The pain when you realize that the child will 
never love you as much as you love it, a passion 
forever unrequited.

Will the child not understand my love until it 
gets its own kids?

Will I love my child.
*
I’m reading Ronny Ambjörnsson, he talks 

about how splendid wholesomeness gives birth 
to enviousness, enviousness stuffiness “and 
stuffiness probably something worse”. If there is 
something that I’ve never been, it’s conscientious. 
But will the child be different, a neat little law 
student with suit and stockings without the 
slightest hole in them, smelling of schampoo and 
perfume?

The thought that we have to accept how little 
we can do to affect our children. No matter how 
much we want to.

K. says: 
“The only thing we can do is to be as good as 

we can, so it’s taught not to be a dick?”
*
On the street, there’s a newborn in a pram, 

looking like a just opened gift. Crispy white sheets 

inkräktade? Jag tyckte det var fint. Det är också 
spåren av hennes kropp som förs vidare.

* 
Jag försöker föreställa mig deras kärlek för 

mig. Är det samma som jag kommer att känna 
för mitt barn? Den oändliga, enorma kärleken 
som nästan är en kärlek till sig själv, sina geners 
framtid. Hängivenheten som kommer hand i 
hand med det totala ansvaret. Kärleken från 
förälder till barn, alltid annorlunda än den från 
barn till förälder. Kommer mitt barn älska mig 
annorlunda än hur jag älskar det? 

Smärtan när man inser att barnet aldrig 
kommer älska en lika mycket som man älskar 
det, för alltid en obesvarad passion.

Kommer barnet att begripa min kärlek först 
när det får egna barn?

Kommer jag älska mitt barn.
*
Läser Ronny Ambjörnsson, han pratar 

om hur präktighet föder missunnsamhet, 
missunnsamhet inskränkthet ”och inskränkthet 
säkert något värre”. Om det är något jag 
aldrig varit så är det vidare skötsam. Men 
kommer barnet bli annorlunda, en prydlig liten 
juridikstudent med dräkt och strumpbyxor utan 
minsta maska som doftar schampo och parfym? 

Tanken att vi måste acceptera hur lite vi kan 
påverka vårt barn. Hur gärna vi än vill.

K. säger: 
”Allt vi kan göra är att vara så bra vi kan, så 

får den lära sig att inte vara en idiot.”
*
På gatan, får syn på en nyfödd i en vagn, 

ser ut som en nyöppnad present. Krispiga vita 
lakan som cellofanpapper. Det orörda ansiktet, 
nystrykt av världen, som glor rätt ut mot 
universum. Hur vet den vad man ska se, och inte? 
Vad man ska sålla, inte sålla bort?

Definitionen av förväntan.
Allt i världen som väntar på att upptäckas. 

Allt det det kanske aldrig kommer att upptäcka, 
kanske kommer att glömma att det ens tänkt på–.

Kanske är deras medvetande så mycket 
större än vårt. De nyvakna sinnena som hört alla 
universums sanningar. Ser allt det vi lärt oss se 
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like cellophane. The untouched face, freshly 
ironed by the world, that stares out into the 
universe. How does it know what you’re supposed 
to see, and not? What to filter in, what to filter out. 

The definition of expectancy.
Everything in the world waiting to be explored. 

All the things that it might never discover, maybe 
forget that it has even thought about–.

Perhaps their conscience is much larger than 
ours. The newly awakened senses that has heard 
all the truths of the universe. Sees all the things 
we have been taught to look away from, interpret 
away in our giant blind spots.

Knows everything.
*
W 28
K awakes me in the morning, a regular 

Monday. I look up, he says that he needs to go 
to work. He kisses me and smiles and then he 
suddenly gets a surprised look.

“I forgot you were pregnant.”
We laugh and he lifts up my comforter, looks 

at the belly.
“Bye bye to both of you.”
I can’t help but smile.
“Bye bye.”
*
If you were blind, held someone in your arms. 

Got to trust your own senses to know where the 
other body began, your own ended. How do you 
know where the line goes, for me: The strands of 
hair, the skin, the heat that rises from me. Where 
do I begin?

Is the baby a part of me even when I can’t feel 
its presence?

*
When does another body begin?
*
W 29
Everybody mentions how good I seem to feel. I 

smile and answer:
“I guess I’m made for this…”
Me, and every other woman on the planet.
The fact the most natural, the very basis of 

evolution, is the strangest part of it?

bort från, tolka bort i våra enorma blinda fläckar.
Vet allt.
*
V 28
K väcker mig på morgonen, en vanlig 

måndag. Jag ser upp, han säger att han måste till 
jobbet. Han pussar mig och ler och sen får han 
plötsligt en förvånad blick i ögonen.

”Jag glömde bort att du var gravid.”
Vi skrattar och han lyfter på täcket, ser på 

magen. 
”Hejdå till er båda.”
Jag kan inte låta bli att le.
”Hejdå.”
*
Om man vore blind, omfamnade någon med 

sina armar. Fick själv känna efter var den andra 
kroppen började, den egna slutade. Hur vet 
man var gränsen för mig går: Hårstråna, huden, 
värmefältet som stiger från mig. Var börjar jag?

Är barnet en del av mig även när jag inte 
känner av dess närvaro?

*
När börjar en annan kropp?
*
V 29
Alla anmärker på hur bra jag verkar må. Jag 

ler och svarar: ”Jag antar att jag är gjord för det 
här…”

Jag och alla andra kvinnor på jordklotet. 
Att det mest naturliga, evolutionens själva 

grundförutsättning, är det märkligaste?
*
V 30
Nu, vecka trettio och allt känns självklart. 

Magen, barnets existens i mig. Som om all 
väntan, längtan, aldrig skett. Magen är där, går 
inte att ifrågasätta. Som om det alltid var givet 
att det skulle gå, trots att det så länge kändes 
omöjligt.

Kroppens stilla acceptens, hur den glömmer 
allt regn så fort solen kommer fram.

*
Slutet av vecka 30, bara en vecka tills vi flyttar 

till den nya lägenheten. Vår, eller bankens.
Så underbart, att kunna inreda, egna möbler, 
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*
W 30
The 30th week, just one week before we move 

to the new flat. Ours, or the bank’s.
How wonderful, to be able to decorate it, with 

own furniture, things.
A place where you get to stay. Live, not just be 

stored.
*
Pregnancy is one long validation.
Time after time women start talking to me, in 

restaurants, shops. 
“Oh, I had a baby the other year, I miss being 

pregnant, how wonderful–”
It would be so easy to be buried in your 

pregnancy, dive into it like a warm cloud of 
constant excuses if you do something wrong, 
constant affirmation without having to 
accomplish anything. I can understand women 
who’ve never gotten appreciation in other ways, 
maybe through their career, regular jobs where 
you are never seen. How you can enter into the 
pregnancy wholeheartedly, binge on the love 
you get from all directions because you have 
accomplished the amazing, but also: the most 
basic human. How you can enter motherhood, 
the mother role, greedily keep all of the paid 
parental leave for yourself, start voicing your 
opinion about other people’s lives. As if you knew 
more. Just because you’ve put in, and then take 
out.

*
W 31
The expressions they use at the midwife’s 

controls: “new mothers”, “pregnant again”. Two 
categories. First, and then again.

Pregnant again, it sounds like you are doing it 
again and again and again. As if it never ended.

*
The fear that I am not getting better with age, 

just more inhibited. Everything I dared, thought 
was possible, feels foreign, screened by life’s 
binary choices. You chose something, say no to 
something else.

I’ve chosen this now. What am I not choosing?
Chose safety, meaning, away with freedom.

saker. 
En plats där man får stanna. Bo, inte bara 

förvaras.
*
Graviditeten är en enda lång bekräftelse.
Gång på gång börjar kvinnor prata med mig, 

på restaurang, i butik. 
”Åh, jag fick barn härom året, jag saknar att 

vara gravid, så härligt–”
Det skulle vara så lätt att begravas i sin 

graviditet, dyka in i den som ett varmt moln 
av ständiga ursäkter om man gör något fel, 
ständig bekräftelse utan att behöva åstadkomma 
något. Jag kan förstå kvinnor som aldrig fått 
uppskattning på annat sätt, kanske genom 
karriär, vanliga jobb där man aldrig blir sedd. 
Hur man kan gå in i graviditeten helhjärtat, 
frossa i all kärlek man får från alla håll för att 
man åstadkommit det fantastiska, men också: 
det mest grundläggande mänskliga. Hur man 
kan gå in i moderskapet, rollen som mamma, 
girigt behålla hela föräldraledigheten, börja 
uttala sig om andras liv. Som om man visste mer. 
Bara för att man stoppat in, och sedan tar ut.

*
V 31
Uttrycken de använder vid 

barnmorskekontrollerna: ”förstföderskor”, 
”omföderskor”. Två kategorier. Första, och så 
åter igen. 

Omföderska, det låter som att man bara gör 
det om och om och om igen. Som om det aldrig 
slutade.

*
Rädslan att jag inte alls blir bättre med åldern, 

bara mer hämmad. Allt jag vågade, trodde var 
möjligt som känns fjärran, bortsållat av livets 
binära val. Väljer något, väljer bort något annat.

Nu har jag valt det här. Vad väljer jag bort? 
Väljer tryggheten, meningen, bort friheten.
*
Allt jag brukade våga. Kommer jag våga det, 

när barnet finns? Kommer jag ens vilja. 
Det finns ingen återvändo, den är inte ens född 

men har redan tagit över mitt liv.
*
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*
Everything I used to dare. Will I risk it, when 

the baby exists? Will I even get a choice.
There is no turning back, it’s not even born yet 

but it has already taken over my life.
*
I go to the flat and unlock it. Enter the empty 

rooms, there are a few ceiling lamps and a dead fly 
left, and I feel the tears coming. It’s so beautiful, 
with the greenery outside of the window, a calm 
area, barely any cars and tons of trees. I want to 
cry of happiness, it feels silly but it hits me, how 
long I’ve been stressed over not having a real 
home, so long that I’ve internalized the stress, let it 
become a part of my brain. Over a decade without 
a fixed address, a dozen cities and countries that 
I’ve called my home. That moment it suddenly 
lets go of me, the monster that I didn’t even know 
I carried leaves my body. I sit down on the empty 
wooden floor and for a moment I feel free.

*
W 32
I barely sleep all week, constantly stressed out. 

About work, the move, the classes, not a second 
over. 

The fear of hurting the baby.
The longing for focusing on it, give it 

everything: my time, energy, thoughts…
*
I think about mom, who’ve had three kids, 

which means: three pregnancies. Three parental 
leaves. All of the years of waiting for kids, taking 
care of kids.

Thinking about kids.
*
The first real day in the new flat, we already feel 

at home. K:
“You fit in here.”
I sit down in the kitchen sofa and I just smile.
Feel so happy over everything, even though the 

anxiety over work, writing, is grinding over me, a 
heavy cloud pressing down over everything. 

I hope I deserve all of this. 
*
They say that the baby should really stay in the 

belly for ten months, but that it wouldn’t be able 

Åker ut till lägenheten och låser upp. Går 
in i de tomma rummen, det finns bara några 
taklampor och en död fluga kvar, och känner 
hur tårarna tränger fram. Det är så vackert, med 
grönskan utanför fönstret, ett lugnt område, 
knappt några bilar och en massa träd. Jag vill 
gråta av lycka, det känns fånigt men det slår mig, 
hur länge jag varit stressad över att inte ha en fast 
punkt, så länge att jag har internaliserat stressen, 
låtit den bli en del av hjärnan. Över ett decennium 
utan fast adress, ett dussintal städer och länder 
som jag kallat hemma. Det ögonblicket släpper 
det plötsligt, monstret som jag inte ens visste att 
jag bar på lämnar kroppen. Jag sätter mig på det 
tomma trägolvet och för ett ögonblick känner jag 
mig fri.

*
V 32
Sover knappt på hela veckan, konstant 

stressad. Över jobbet, flytten, skolan, inte en 
sekund över. 

Rädslan att skada barnet.
Längtan efter att kunna koncentrera mig på 

det, ge det allt: min tid, energi, tanke…
*
Tänker på mamma, som fått tre barn, alltså: 

tre graviditeter. Tre föräldraledigheter. Alla år av 
väntan på barn, ta hand om barn. 

Tankar på barn.
*
Första riktiga dagen i den nya lägenheten, vi 

känner oss redan hemma. K: 
”Du passar in här.”
Sätter mig i kökssoffan i lägenheten och bara 

ler. 
Känner mig lycklig över allt, även om ångsten 

över jobbet, skrivandet, ligger och maler, ett tungt 
tryckande moln över allt.

Hoppas jag förtjänar allt det här. 
*
De säger att barnet egentligen borde ligga tio 

månader i magen men att det inte skulle kunna 
komma ut i så fall, att hjärnan skulle bli för stor. 
Att det egentligen är ofött till tionde månaden, 
så beroende av sin förälder – kanske framför 
allt mamma, på grund av amningen. Fjärde 
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to get out if that was the case, that the brain would 
be too big. That it is really unborn until the tenth 
month, so dependent on its parent – perhaps its 
mother foremost, because of the nursing. The 
forth trimester.

*
W 33
The human being must have communicated 

long before we spoke, I often think about it when 
I’m at the library. How I’m affected by deep 
concentration of all the others, how we are all 
drawn in to the same meditative state, deep down 
in thoughts. I also think about K and I, and 
naturally, the baby.

Our focus that brings us together, like two dart 
arrows aiming towards the same midpoint. To 
share a dream, as if your brains are synced. You 
don’t need to say anything, he puts his hand on 
the belly and we know, what is important.

It’s not about words.
*
All of those thing the child sees. All the things 

that are just as much a part of the world, universe, 
even if we filter it out as “unnecessary”.

The child, without filters. What does it see?
“A child is an adult with its eyes open.”
*
I go to IKEA, buy diaper changing things, 

sheets, kitchen utensils, all those thing you don’t 
miss but you need. Something like every third 
woman in there is pregnant. What they speak 
about in the pregnancy newsletters, “nesting”. 
I’ve frown at it, it sounds so silly. But now, it’s a 
deep longing. To make the flat look nice, to make 
it into a safe, good place. A place where I will 
spend a lot of time, a place where the child must 
feel comfortable.

It’s something primal, like an instinct from the 
reptilian brain we share with all other animals. 
This is how it’s supposed to be: a safe place to live.

In English: nesting. Make a nest.
To build a nest, where your eggs can hatch in 

peace and quiet.
Instead of pretty twigs that creates a nest: 

thousands of pregnant women buying interior 
textiles at IKEA.

trimetern.
*
V 33
Människan måste ha kommunicerat långt 

innan vi talade, jag tänker ofta på det när jag 
sitter på biblioteket. Hur jag påverkas av alla 
andras djupa koncentration, hur vi alla dras 
in i samma meditativa tillstånd, nergrottande 
i tankar. Jag tänker också på K och jag, och så 
barnet förstås.

Vårt fokus som för oss samman, som två 
dartpilar med sikte mot samma mittpunkt. Att 
dela en dröm, som att hjärnorna synkas. Det 
behöver inte sägas, han lägger handen på magen 
och vi vet, vad som är viktigt. 

Det handlar inte om ord.
*
Allt det barnet ser.  Allt det som är lika mycket 

del av världen, universum, även om vi sorterar 
bort det som ”onödigt”.

Barnet, utan filter. Vad ser det?
”Ett barn är en vuxen med ögonen öppna.”
*
Åker till IKEA, köper skötbordssaker, lakan, 

köksredskap, allt sånt man inte saknar men som 
behövs. Säkert var tredje kvinna där inne är 
gravid. Det de talar om i gravidbreven, ”boa in 
sig”. Jag har fnyst åt det, låter så fånigt. Men nu, 
det är en djup längtan. Att få det fint i lägenheten, 
göra det till en trygg, bra plats. En plats där jag 
kommer att tillbringa mycket tid, en plats där 
barnet måste trivas. 

Det är något primitivt, som en instinkt från 
reptilhjärnan vi delar med alla djur. Så här ska 
det vara: en trygg plats att leva.

På engelska: nesting. Make a nest. 
Bygga ett rede, där äggen kan kläckas i lugn 

och ro.
Istället för fina kvistar som skapar ett bo: 

tusentals gravida kvinnor köper hemtextilier på 
IKEA.

*
V 33
Vill bara gråta, hela tiden stressen, oron, 

pengar, jobb, hur ska det gå ihop. Skitlivet som 
kryper ända in i magen.
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*
W 33
I want to cry, the constant stress, worry, 

money, work, how’s it all going to work out. The 
shitty life that crawls all the way into your belly.

*
I cry several times during the breastfeeding 

class. The others are adults, at least 35, looks 
like they have real jobs, clean expensive clothes 
without holes in it. We look different, K’s raggedy 
shirt, my burled, once black jersey dress.

The man next to me is checking his work 
e-mails on his phone under the table.

We get to see a film about “the magic hour”, 
the hour when the baby goes from still wet and 
almost blue in its face, lying against the mother’s 
belly with its crunched up Gollum face, to almost 
being able to crawl up towards the breast, on 
its own, and start sucking. The human beings 
similarity to other animals. The tiny newborn 
puppy who’s looking for its mother’s dugs–.

*
There’s a problem with the vaginal portion of 

the cervix, it’s too short.
The doctor looks at the computer, reads my 

journal.
“Writer, what does it mean. It can mean many 

things.”
I smile, palely.
“It’s just that. That it’s so much.”
She said that she could report me sick, 

but it would take just as much time to find a 
replacement for all the work I need to do, than 
just doing it myself.

I felt the tears pressing against my cheeks, just 
wanted to cry, say that I couldn’t do it any longer, 
that I wanted nothing more than to call in sick.

“Freelance writer.”
The dream of the entrepreneur, running your 

own company. If I don’t do it they’ll find someone 
else who will. Tomorrow I’m forgotten.

*
Many others seem to want time to pass quickly 

towards the end, I fight against the clock. A book 
to finish, articles, time for winding down. I have 
barely bought anything for the kid. Not ready. Or.

*
Gråter flera gånger under 

amningsutbildningen. De andra är vuxna, minst 
35, ser ut att ha riktiga jobb, hela rena dyra 
kläder. Vi sticker ut, Ks trasiga skjorta, min 
noppriga, en gång svarta trikåklänning. 

Mannen bredvid mig sitter och kollar 
jobbmailen på mobilen under bordet.

Vi får se en film om ”the magic hour”, timmen 
då barnet går från att fortfarande blött och 
nästan blått i ansiktet ligga mot mammans mage 
med sitt hopskrynklat ilskna Gollumansikte, till 
att nästan själv kravla sig upp mot bröstet och 
börja suga. Människans likhet med andra djur. 
Den lilla nyfödda hundvalpen som söker sig till 
mammans dispenar–.

*
Det är problem med livmodertappen, den är 

kort.
Läkaren kikar på datorn, läser i min journal.
”Skribent, vad betyder det. Det kan ju betyda 

många saker.”
Jag ler, blekt.
”Det är just det, att det är så mycket.”
Hon sa, att hon skulle kunna sjukskriva mig 

men det skulle ta lika mycket tid att hitta en 
ersättare för allt jobb som att bara göra allt själv.

Kände hur tårarna tryckte mot kinderna, ville 
bara lipa, säga att jag inte orkade mer, att jag inte 
ville något hellre än att sjukskriva mig.

”Fri skribent.”
Entreprenörsdrömmen med eget företag. Gör 

inte jag det finner de någon annan. Imorgon är 
jag glömd.

*
Många verkar vilja att tiden ska gå fort mot 

slutet, jag kämpar mot tiden. Bok som ska bli 
klar, artiklar, tid att varva ner. Har knappt köpt 
något till barnet. Inte redo. Eller.

*
V 34
I soffan, K:
”Jag är så redo att ta livet till level 2.”
”Snart har vi klarat första bossen.”
*
Tystnaden i ett rum där ett barn just har fötts 
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*
W 34
In the couch, K:
“I’m so ready to take life to the second level.”
“Soon we’ve taken down the first boss.”
*
The silence in a room where a child has just 

been born and the mother’s and the baby’s gazes 
meet.

*
From couple to family–.
*
The borderline between non-mother and 

mother.
The identity crisis, the emptiness in between.

The part that don’t exist.

Longing.
*
K’s dad:
“With a baby everything will be like in a 

submarine, everything in the immediate reality 
will become incredibly important.”

The tiny thing that becomes enormous.
*
And, all the dangers that exist: the baby falls 

down from the changing table, stops breathing 
in the pram, is suffocated by the baby clothes… 
Sure, it happens rarely, but it happens.

What if it happens our child. How will you 
keep on living?

*
The times it has hit me: imagine, that my 

parents had a life before me. That they spoke of 
me before I existed, longing, worrying.

The incredible, the bizarre, in that thought.
Their lives before they became mother, father. 

Life before me.
*
W 35
Summer arrives, finally. We drive to a lake with 

some friends.
I get hot in the sun but I don’t dare bathing 

more than my feet, the water feels so dirty, full of 
algae, swampy and the rocks at the bottom are so 

och där moderns och barnets blickar möts.
*
Från par till familj–.
*
Gränslandet mellan icke-mor och mor.
Identitetskrisen, tomheten där emellan.

Rollen som inte finns.
 
Längtan.
*
Ks pappa: 
”Med ett barn kommer det vara som i en 

u-båt, allt i den omedelbara verkligheten blir 
otroligt viktigt.”

Det lilla som blir enormt.
*
Och, alla faror som finns: barnet trillar ner 

från skötbordet, slutar andas i barnvagnen, kvävs 
av barnkläderna… Visst händer det sällan, men 
det händer.

Om det händer vårt barn. Hur ska man kunna 
fortsätta leva?

*
Gångerna det slagit mig: tänk, att mina 

föräldrar hade ett liv innan mig. Att de pratade 
om mig innan jag fanns, längtade, oroade sig.

Det otroliga, bisarra i den tanken.
Deras liv innan de blev mor, far. Livet innan 

mig.
*
V 35 
Det blir sommar, äntligen. Vi åker till en sjö 

med några vänner.
Jag blir varm i solen men vågar inte bada mer 

än fötterna, vattnet är så smutsigt, äckligt, algigt, 
sumpigt och stenarna på botten hala av algslem. 
Solar magen, all ny hud som aldrig förr sett 
solen. Den inuti vrider på sig, ovan vid ljuset. Jag 
föreställer mig hur den kisar, blinkar, värjer sig 
mot ljuset med en liten bebisnäve.  Det kommer 
inga sparkar, bara en tyst vibration där inifrån, 
som en katt som purrar i värmen.

*
När barnet föds: år 0, inte bara för dess eget 

liv. Även för oss, för mina föräldrar, våra vänner: 
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slippery from the algae slime. Tanning the belly, 
all the new skin that never before has seen the 
sun. That thing inside of me twisting and turning, 
unused to the light. I imagine it squinting, 
blinking, fighting against the light with a tiny 
baby fist. There are no kicks, just a quiet vibration 
from the inside, like a cat purring in the belly.

*
When the baby is born: year 0, not just for its 

own life. Also, for us, for my parents, our friends: 
the year that the child was born. The month after 
the child was born. 

Life’s largest before and after.
*
People ask if we are going to get married. We 

are not getting married, not as long as the law 
doesn’t make us, for the simple reason that I don’t 
want to regard our relationship as a “success”, 
while if we part ways: a divorce, a failure.

A success, because we did the right thing. 
Paired up, as we should.

I rather stay together because it feels good. 
Rather for us than for something we promised 
other people, a fear of losing face, risking the 
facade. Rather no facade.

*
W 36
The ambivalence to the birth, the delivery. At 

the same time as you long for it, the child, I want it 
to wait, take forever. Stay inside of me.

*
At night we take a walk around the area. It’s 

green, quiet, light until late with pink sunsets.
It’s wild inside of my belly, routing around 

squashed in the tight space.
I can’t imagine that it’s got a face in there. Feet, 

legs, arms are one thing.
But a face.
*
The birds are twittering outside, a dog barks. 

It’s sultry but sunny. I’m eating crisp bread with a 
boiled egg, the butter melts into the bread. I speak 
to the child in the belly, ask it: Do you want me 
to be your mother? Does it feel strange that I’m 
going to be your mother?

It doesn’t answer. Just moves quietly so that I 

året innan barnet föddes. Månaden efter barnet 
föddes.

Livets största före och efter.
*
Många frågar om vi ska gifta oss. Vi kommer 

inte att gifta oss, så länge lagen inte tvingar oss, 
av det enkla skälet att jag inte vill se på vårt 
förhållande som ett ”lyckande”,  om vi skiljs åt: 
en skilsmässa, ett misslyckande. 

Ett lyckande, för att vi gjort rätt. Parat ihop 
oss, som vi ska. 

Är hellre ihop för att det känns bra. Hellre för 
oss själva än för något vi lovat andra, en rädsla 
för att tappa masken, riskera fasaden. Hellre då 
ingen fasad.

*
V 36
Ambivalensen till födseln, förlossningen. 

Samtidigt som man längtar efter den, efter 
barnet, vill jag att det ska dröja, ta evigheter. 
Stanna i mig. 

*
På kvällen promenerar vi omkring i 

området. Det är grönt, lugnt, ljust sent med rosa 
solnedgång.

Det är vilt i magen, bökar runt och trängs på 
den trånga ytan. 

Jag kan inte tänka att den har ett ansikte där 
inne. Fötter, ben, armar är en sak. 

Men ett ansikte.
*
Fåglarna kvittrar ute, nån hund skäller. Det 

är kvavt men soligt ute. Jag äter knäckebröd med 
kokt ägg, smöret smälter in i brödet. Jag pratar 
med barnet i magen, frågar det: Vill du att jag ska 
vara din mamma? Känns det konstigt att jag ska 
vara din mamma?

Den svarar inte. Rör sig bara stilla så jag anar 
en ryggrad mot handflatan.

*
Det är bara genom andras ögon vi kan njuta 

av ”det lyckade”. Framgången, det lyckliga 
äktenskapet, punkten när allt är perfekt och vi är 
helt lyckliga. Punkten som inte finns, som bara 
kan finnas i andras ögon.

De har allt.
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can sense a spine against the palm of my hand.
*
It’s only through the eyes of others that we 

can enjoy “the successful”. Success, the happy 
marriage, the point where everything is perfect 
and we are completely happy. The point that 
doesn’t exist, that only exists in other people’s 
eyes.

They have everything.
*
During the evening walk that we take not to 

forget it is summer, July, despite working all day, 
we pass the child care buildings. I think about the 
parents one will meet, always with the kid as the 
only common denominator.

“Ivar’s mom”, “Sandra’s dad”.
The new identity: Somebody’s mom.
*
When I’m on the subway, sit around cafés, 

restaurants, in parks. It’s all mine, I’m not 
questioned anywhere. A young girl, alone, always 
a question mark. What are you doing here, doing 
alone? A young girl with a notebook, even more.

But now. A pregnant woman, belongs 
everywhere.

It’s not just that you’re “holy”, it’s something 
more. You’re an adult, have found your way.

Or: accepted the way the norm has mapped 
out.

The easy way.
It’s never strenuous doing what you should.
*
In Hustvedts What I loved the narrator’s wife 

calls the newborn baby “our naked stranger”. 
during the first week. I’m imagining that’s how it’s 
going to feel like, a unknown person in the family. 
Who are you?

Who are we, together.
*
The birth is getting closer. How do you even 

do it?
The body’s memory, the body’s knowledge 

since the beginning of evolution. Women giving 
birth on the steppe, bites off the placenta and 
keeps walking with their scythe.

The body knows. It has to know, I trust it.

*
På kvällspromenaden vi tar för att inte helt 

glömma att det är sommar, juli, trots att vi 
arbetar om dagarna, går vi förbi dagisen. Jag 
tänker på föräldrarna man kommer att träffa, 
alltid med barnet som enda gemensamma 
nämnare. 

”Ivars mamma”, ”Sandras pappa.” 
Den nya identiteten: Någons mamma.
*
När jag sitter på tunnelbanan, på café, 

restaurang, i parker. Alla platser är mina, jag 
ifrågasätts inte någonstans. En ung tjej, ensam, 
alltid ett frågetecken. Vad gör du här, vad gör du 
ensam? En ung tjej med en anteckningsbok, ännu 
mer. 

Men nu. En gravid kvinna, hör hemma 
överallt. 

Det är inte bara att man är ”helig”, det är 
något mer. Du är vuxen, har funnit din väg.

Eller: accepterat vägen normen stakat ut.

Den lätta vägen. 
Det är aldrig ansträngande att göra som man 

ska.
*
I Hustvedts Vad jag älskade kallar berättarens 

fru det nyfödda barnet för ”vår nakne främling” 
under den första veckan. Jag tänker att det är 
så det kommer att kännas, en okänd person i 
familjen. Vem är du?

Vem blir vi, tillsammans.
*
Förlossningen som närmar sig. Hur gör man 

ens?
Kroppens minne, kroppens kunskaper sedan 

evolutionens början. Kvinnor som föder på 
stäppen, biter av moderkakan och fortsätter gå 
med lien. 

Kroppen vet. Den måste veta, jag litar på den.
Jag vet inte hur man gör.
*
V 37
Det svåra i att inte ge upp allt, inte bli tråkig. 

Men samtidigt inte svika barnet.
*
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I don’t know how to do it.
*
W 37
The difficulty in not giving up, to not become 

boring. But at the same time not let the kid down.
*
Slowly I find myself thinking, that there’s 

probably something special between mother 
and child, even though it annoys me, politically. 
Something about nursing, how you can hear the 
baby, is awakened by every whimper.

Share heartbeats.
*
A consciousness inside of me.
*
The body wakes me up at six thirty every 

morning even though I’ve been awake until three 
in the morning reading about co-sleeping and 
sudden infant death. 

The hottest days of the year, 26 degrees and I 
feel like fainting in the sun. I cool off by the drink 
fridge at 7-11.

*
They say that you change when you have a 

baby, become a new person. Who will I become?
*
I wake up at night, lie awake and stare at the 

changing table in the morning light glowing in 
through the blinders, even though they are pulled 
down. The empty baby nest, waiting to be filled.

All the nights I will lie there, just stare at the 
baby in wonder.

That it is me, a part of me.
Stare at it and think: so it’s you that my life will 

be about from now on.
*
Thinking of how it has to be painful to give 

birth, that it cannot be too easy.
That it would be strange to just bang give 

birth to something that you’ve been carrying 
for nine months. Not just a physical effort. To 
part from a piece of yourself, to acknowledge its 
independence, accept that it is now outside of 
your body, your barriers. Your control.

Sakta kommer jag på mig själv med att tänka, 
att det nog finns något speciellt mellan mor och 
barn, även om det retar mig, politiskt. Något 
med amningen, hur man hör barnet, vaknar av 
varenda gnyende. 

Delar hjärtslag.
*
Ett medvetande i mig.
*
Kroppen väcker mig halv sju varje morgon 

även när jag varit uppe till tre och läst om 
samsovning och plötslig spädbarnsdöd. 

Årets varmaste dagar, 26 grader och jag är 
svimfärdig i solen. Svalkar mig vid drickakylen 
på 7-11.

*
De säger att man ändras när man får barn, blir 

en ny människa. Vem kommer jag bli?
*
Jag vaknar på natten, ligger och stirrar på 

skötbordet i ljuset av morgonen som lyser in 
genom persiennerna fast de är neddragna. Det 
tomma babynestet, som bara väntar på att fyllas.

Alla nätter jag kommer att ligga där, bara 
stirra på barnet och förundras.

Att det är jag, en del av mig.
Stirra på det och tänka: så det är dig mitt liv 

kommer att handla om från och med nu.
*
Tänker att det måste göra ont att föda, att det 

inte kan vara för lätt.
Att det vore konstigt att bara vips föda ut 

något som du burit på i nio månader. Inte bara en 
fysisk ansträngning. Att skiljas från en del av sig 
själv, erkänna dess självständighet, acceptera att 
det nu är utanför din kropp, dina barriärer. Din 
kontroll.

Sorgen i att inte längre vara samma varelse, att 
låta en bli två.

Sorgen i splittringen, den som måste kännas.
Den som måste göra ont.
*
Vi kan bota sjukdomar, resa till rymden. 

Men det krävs en kvinna för att föda fram en ny 
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The grief to no longer be the same being, to let 
one become two.

The pain in the split, the one that has to be felt.
The one that has to hurt.
*
We can cure disease, travel to space. But it 

takes a woman to give birth to a new human 
being.

*
The wonder in the first time, that which lacks 

reference, comparison, in life. Either you’ve 
experienced it or not.

The birth, the delivery. I imagine there being a 
before and after, not just for the baby but also for 
you.

Near death, near life.
What you have to trust: that you can give 

birth, just like you trust your own body when you 
helplessly throw yourself into sleep.

You know all this, there is nothing to learn.
*
On my way home from the city centre I start 

feeling a period pain and suddenly I feel sick.
Something is happening. I know it, 

instinctively.
*
July 13th, it’s pushing, feels like the pelvis is 

letting go, bursting, letting it all out. I was walking 
along Götgatan and I felt a cut in my uterus so 
that I had to stop.

I know it’s not coming yet. But it’s on its way, 
like a creaky step in the stairs reminding you its on 
its getting closer.

The funny thing was: I felt ready.
Come, the wave, flow over me–.
*
W 38
Got a cold, blowing my nose nonstop. I start 

crying as I watch the baby being thrown out of 
the window and bouncing on the firemen’s mat 
in Curb your enthusiasm, even though the baby 
makes it.

*
I look at K, say: 

människa.
*
Det förunderliga i första gången, det som 

saknar referens, jämförelse, i livet. Antingen har 
man upplevt det eller inte.

Födseln, förlossningen. Jag tänker att det finns 
ett före och ett efter, inte bara för barnets skull 
men också för ens egen. 

Nära döden, nära livet.
Det du måste våga lita på: att du redan kan 

föda, precis som att du litar på din kropp när du 
handfallen kastar dig in i sömnen.

Du vet allt det här, det finns inget att lära.
*
På väg hem från stan börjar jag känna en 

mensvärk och plötsligt illamående.
Något börjar hända. Jag vet det, instinktivt.
*
13 juli, det trycker på, känns som att bäckenet 

ska släppa, brista, släppa ut allting. Gick längs 
Götgatan och det högg till i livmodern så jag var 
tvungen att stanna upp.

Jag vet att det inte kommer än. Men det är 
på gång, som ett knarrande steg i trappan som 
påminner att det närmar sig. 

Det konstiga var: jag kände mig redo.
Kom, vågen, skölj över mig–
*
V 38
Förkyld, snyter mig nonstop. Börjar gråta av 

spädbarnet som kastas ut genom fönstret och 
studsar på brandmännens matta i Curb your 
enthusiasm, fast det klarar sig.

*
Tittar på K, säger: 
”Snart är det över.” 
Han ler och kramar mig. Jag kommer på mig 

själv, tillägger:
”Snart börjar det.”
*
Något sticker ut ur magen. Jag sluter min 

hand omkring det, inser: en fot.
Tårarna kommer, ropar på K:
”Förstår du? Jag höll barnets fot i handen!?”
Det ofattbara: Mitt barns fot.
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“It’s soon over.”
He smiles and hugs me. I find myself, and add:
“Soon–, it begins.”
*
Something is sticking out of my belly. I wrap 

my hand around it, realize: a foot.
The tears are coming, I call K:
“Do you understand? I held the baby’s foot in 

my hand!?”
The unbelievable: My baby’s foot.
*
The rituals of life: Puberty, pregnancy. Death.
The transitional phase’s space for new ideas, 

values.
Have I changed?
*
The slow steps when I walk. Fifteen kilos 

heavier than when I began. The weight gets more 
obvious every day, I have to ask whomever I’m 
walking with to slow down. Me, who’s usually the 
one bouncing ahead of power-walkers on my way 
to the grocery store. The slowness, as if the body 
told me to change perspectives, speed: turn your 
gaze towards the inside. Brake, wait.

*
I don’t have a single piece of porcelain in my 

cupboard that isn’t chipped. Am I supposed to 
raise a child?

*
1958 a man called Winnicott described how 

the woman’s sensitivity in the time around the 
birth process is similar to a trance like state. He 
calls it “The primary maternal preoccupation”. 
Claims that the woman has extreme sensitivity, 
closer access to unconscious processes. A state 
that is increasing gradually, lasts until a few weeks 
after the baby has been born.

The preparation to meet the child, to be able to 
feel its needs.

It also applies to the other parent.
“You cannot understand new parents if you 

do not understand the state.”
*
After the birth comes the “newborn period”.
“The forty days”, the time to focus on the 

child, get to know it, nurse. Nothing else.

*
Livet ritualer: Puberteten, graviditeten. 

Döden.
Övergångsfasens utrymme för nya tankar, 

värderingar. 
Har jag ändrats?
*
De långsamma stegen när jag går. Femton 

kilo tyngre än när jag började. Tyngden som blir 
tydligare för var dag, jag får be vem jag än går 
med att sakta ner. Jag som annars studsar förbi 
power-walkare bara jag är på väg till affären. 
Långsamheten, som om kroppen sa åt mig att 
byta perspektiv, hastighet: vänd blicken inåt. 
Bromsa, vänta.

*
Jag har inte en enda bit porslin i skåpet som 

inte är kantstött. Ska jag uppfostra ett barn?
*
1958 beskrev en man som heter Winnicott hur 

kvinnans känslighet i tiden kring förlossningen 
påminner om ett transliknande tillstånd. Han 
kallar det ”Den primära modersupptagenheten”. 
Hävdar att kvinnan har extrem känslighet, 
närmare tillgång till omedvetna processer. Ett 
tillstånd som ökar gradvis, varar till några veckor 
efter förlossningen. 

Förberedelsen att möta barnet, kunna känna 
av dess behov.

Det gäller även den andra föräldern. 
”Man kan inte förstå nyblivna föräldrar om 

man inte förstår tillståndet.”
*
Efter förlossningen kommer 

”nyföddhetsperioden”. 
”De fyrtio dagarna”, tiden att fokusera på 

barnet, lära känna det, amma. Inget annat.
40 dagar, ska försöka att undvika att arbeta. 

Bara fokusera, lära känna.
Bli mor.

De 40 dagarna, 6 veckorna är överallt.
De sex veckorna de flesta länder tillåter 

kvinnor att vara hemma. 
De sex veckorna man bör vänta att ha sex.
De fyrtio dagarna som är nästan heliga i 
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40 days, I’m going to try to avoid working. Just 
focus, familiarize.

Become a mother.

The 40 days, 6 weeks are everywhere.
The six weeks most countries let women stay 

home.
The six weeks you are supposed to wait to have 

sex.
The forty days that are almost holy in so many 

cultures. The forty days when mother and child 
are supposed to be together, nonstop. The time 
you need to find peace, the breastfeeding, the 
attachment.

The rhythm, where two beings are supposed to 
meet, find out how they can live together.

The six weeks of fresh love when you are close 
to psychotic. With a partner. With the child.

A soft pink cloud. A drug like experience 
of being sucked together, unite. Not wanting a 
second without each other, dizzy from the other 
person’s smell.

The forty days of fresh love.
Will I even be able to love, as you supposed to?
Who am I if I can’t.
*
W 39
The 39th week? I barely get it, have to check 

my calendar. July 19th, twelve days left.
The bad sleep, the weight as I wobble on. 

Trying to take time off, sit around at cafés.
It says you’re supposed to rest but I don’t want 

to just lay around at home, I take the subway into 
the city every day and sit down and have a coffee 
and read. Work is calming down, the most of it is 
finishing off.

Lying down, sitting, it seems impossible 
finding a comfortable position.

The real baby in the belly, a finished human 
being. Some more fat, that’s all, but it is ready. Am 
I?

No return.
*
I look out over the kids playing in the yard. For 

så många kulturer. De fyrtio dagarna då mor 
och barn ska vara tillsammans, oavbrutet. 
Tiden som behövs för att finna ron, amningen, 
anknytningen. 

Rytmen, där två varelser ska mötas, finna hur 
de kan leva ihop.

De sex veckorna av nyförälskelse där man blir 
i det närmaste sinnesförvirrad. Med en partner. 
Med barnet.

Ett mjukt rosa moln. En drogliknande 
upplevelse av att sugas samman, förenas. Inte 
vilja ha en sekund utan varandra, yr av den 
andres doft.

De fyrtio dagarna av förälskelse.
Kommer jag ens kunna älska, så som man 

ska?
Vem är jag om jag inte kan.
*
V 39
Vecka 39? Jag fattar det knappt, måste kolla 

kalendern. 19 juli, tolv dagar kvar.
Den dåliga sömnen, tyngden när jag vankar 

fram. Försöker ta ledigt, sitter på caféer.
Det sägs att man ska vila men jag vill inte bara 

ligga hemma, tar tuben in till stan varje dag och 
sätter mig och dricker kaffe och läser. Arbetet 
börjar lugna sig, det mesta börjar bli klart.

Ligger, sitter, det verkar omöjligt att hitta en 
bekväm position.

Det riktiga barnet i magen, en färdig 
människa. Lite mer fett, det är allt, men den är 
redo. Är jag?

Ingen återvändo.
*
Jag ser ut över barnen som leker på gården. 

För mig: bara gulliga, gapiga små varelser. För 
någon annan: varje barn, en vuxens allt.

*
Att få barn, en slags otrohet. Någon annan 

som alltid kommer att hamna före den du tidigare 
älskat mest, den nästan erotiska närheten till det 
lilla barnet.

*
Att få barn. Det som aldrig tar slut, bara 
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me: just cute, noisy small creatures. For someone 
else: every child, a grown-up’s  everything.

*
To have a child, a sort of unfaithfulness. 

Someone else who will always be ahead of the one 
you have previously loved the most, the almost 
erotic closeness to the little baby.

*
To have a child. That which never ends, just 

continues, until death.
If it’s happened once, it keeps happening. 

Every day for the rest of your life: the child.
*
July 21st
Sunday, ten days until the due date, the water 

breaks.
The surprise, we were both completely sure 

that it would last at least until a few days into 
August.

Not ready, so much work I was supposed to fix 
that Monday, and now this.

“Already?”
*
July 23rd
Suddenly she’s here.
How can you be so perfect?
*
They laid her down at my breasts, nude under 

the unbuttoned hospital gown. A blanket over 
and hat on. The silence in the room, the time that 
has never been so unclear, circular, a big bang. 
She had lain there for never-ending minutes 
when someone asked if I had checked the sex. I 
laughed, the thought hadn’t even hit me. I lifted 
the blanket. A girl.

The eyes, my narrow, black ones. Light hair, 
wide cheeks, a heart shaped face. The perfect tiny 
button nose, a pouty upper lip.

Who are you?

K next to me, all the tears of happiness. She 
was with me for hours, no one knows how long, 
the time was like water. There were no words.

*
Her first night.
It’s the height of the summer, way too hot in 

fortsätter, in i döden.
Har det väl hänt, fortsätter det att hända. 

Varje dag för resten av ditt liv: barnet.
*
21 juli
Söndag, tio dagar innan beräknat datum, 

vattnet går.
Förvåningen, båda var helt säkra på att det 

skulle dröja minst en bra bit in i augusti. 
Inte redo, så mycket jobb jag skulle fixa på 

måndagen, och så detta. 
”Redan?”
*
23 juli
Plötsligt är hon här. 
Hur kan man vara så perfekt?
*
De lade henne på mina bröst, nakna under 

den uppknäppta särken. En filt över och mössa 
på. Tystnaden i rummet, tiden som aldrig varit så 
oklar, cirkulär, en big bang. Hon hade legat där i 
oändliga minuter när någon frågade om jag kollat 
könet. Jag skrattade till, tanken hade inte ens 
fallit mig in. Jag lyfte på filten. En flicka. 

Ögonen, mina smala, svarta. Ljust hår, breda 
kinder, ett hjärtformat ansikte. Den perfekta lilla 
knoppnäsan, en plutig överläpp.

Vem är du?

K bredvid, alla tårar av lycka. Hon hos mig i 
timmar, ingen vet hur länge, tiden var som vatten. 
Det fanns inga ord. 

*
Hennes första natt.
Det är högsommar, allt för varmt i 

sjukhusrummet, svetten rinner, tårarna rinner.
Hon, så liten, så lätt att göra fel. Jag vågar inte 

ens byta blöja, vågar knappt röra hennes nakna 
varma lilla trekiloskropp.

Ansvaret, det största någonsin, tankarna går 
som ett mantra: du klarar det aldrig, du klarar 
det aldrig.

Ändå vet jag, på en plats långt innanför 
hjärnans pladdrande tankar. Du måste.

Jag kan. 
*
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the hospital room, the sweat is pouring, tears 
falling.

She, so small, so easy to do something wrong. 
I don’t even dare changing her diaper, barely dare 
touch her nude hot little three kilo body.

The responsibility, the largest ever, my 
thoughts like a mantra: you will never make it, 
you will never make it.

Still I know, somewhere deep inside of the 
chatty thoughts of the brain. You have to.

I can.
*
July 24th
K leaves, to the world outside of the hospital 

to pick up more clothes, we have to stay for a few 
days. Out there, another planet.

My world: The sitting room with the tiny 
babies, worn parents half dressed with dirty hair.

The question every moment:
Is she breathing, does she really exist, can you 

be this perfect?
The question in my finger tips when I touch 

her, carefully: Do I love her yet?
*
The mix of blood in my hair, the long sharp 

nails she claws my breasts with. Her tiny tender 
strong body.

How she reacts at mine and K’s voice.
Her tiny noises in her sleep.
*
Midnight, the tears when I’m supposed to fall 

asleep.
The fear to not make it, that I won’t be able to 

breastfeed her, that I won’t be able to love her, that 
she won’t love me.

That I will hurt her, that she’ll love K more 
than me.

That I will hurt her.
*
I cry and for a moment it feels like it was her 

tears, her face. Her hands drying the tears in her 
eyes. The feeling is tangible, for a moment I am in 
her body, she is in mine.

Our eyes, the same.
*
I love her, hate her. Her unpredictability.

24 juli
K går bort, till världen utanför BB för att 

hämta mer kläder, vi måste stanna några dagar. 
Där ute, en annan planet.

Min värld: Dagrummet med de små barnen, 
slitna föräldrarna halvt påklädda med skitigt hår.

Frågan varje sekund: 
Andas hon, finns hon verkligen, kan man vara 

så perfekt?
Frågan i mina fingertoppar när jag rör henne, 

försiktigt: Älskar jag henne än?
*
Det blodblandade fosterfettet i håret, de långa 

vassa naglarna hon river mina bröst med. Hennes 
lilla späda starka kropp.

Hur hon reagerar på min och Ks röst.
Hennes små ljud i sömnen.
*
Midnatt, tårarna när jag ska somna.
Rädslan att inte klara det, att jag inte ska 

kunna amma henne, att jag inte ska kunna älska 
henne, att hon inte ska älska mig.

Att jag ska skada henne, att hon ska älska K 
mer än mig.

Att jag ska skada henne.
*
Jag gråter och ett ögonblick kändes det som 

om det var hennes tårar, hennes ansikte. Hennes 
händer som torkar tårarna i hennes ögon. 
Känslan är påtaglig, jag är för en stund i hennes 
kropp, hon i min.

Våra ögon, samma.
*
Jag älskar henne, hatar henne. Hennes 

oförutsägbarhet.
Vi känner inte varandra, trots att vi delat 

kropp så länge.
*
Den totala identifikationen med barnet.
Som om jag var borta. Jag är barnet, vem är 

jag?
Förintelsen.
*
De säger att barnet inte vet skillnaden mellan 

sig själv och sin mor det första året. Jag vet inte 
heller gränsen. Inte än.

IDA THERÉN



( 144 )

CLP 3/4 2014

We don’t know each other, even though we 
have shared bodies for so long.

*
The total identification with the child.
As if I were gone. I am the baby, who am I?
The obliteration.
*
They say that the baby doesn’t know the 

difference between itself and the mother for the 
first year. I don’t know the boundary either. Not 
yet.

The fear for when the division sets in, creates a 
barrier.

The naked stranger.
*
I, who used to long for you. Can I love you?
Love you like, they say that you are supposed 

to love.
*
K says that she looks exactly like me when she 

looks at him with a tired gaze.
My tired gaze.
*
July 25th
It’s Thursday afternoon, she has been alive for 

two days.
Alive, when did she start living?
She has lived, outside of me, for two days.
*
I happened to say the words that made me 

completely bewildered: “my daughter.”
My daughter?
Imagine telling people, that I have a daughter. 

That I am the sort of person who has a child, a 
daughter.

Imagine looking at her, saying “my daughter”.
We, who’ve only just met.
*
Everything’s so complicated, it feels like I am 

doing everything wrong. How I hold her, carry 
her. Breastfeed.

Why does she want to do this, but not this?
Why do I not know what I want, what she 

wants?

K carries her, lifts her, changes diapers like a 

Rädslan för när gränsen sätter in, skapar en 
barriär. 

Den nakna främlingen.
*
Jag som brukade längta efter dig. Kan jag 

älska dig?
Älska dig så, som de säger att man ska älska.
* 
K säger att hon ser exakt ut som mig när hon 

ser på honom med trött blick.
Min trötta blick.
*
25 juli
Det är torsdag eftermiddag, hon har levt i två 

dagar.
Levt, när började hon leva?
Hon har levt, utanför mig, i två dygn.
*
Råkade säga orden som gjorde mig helt ställd: 

”min dotter.”
Min dotter?
Tänk att berätta för andra, att jag har en 

dotter. Att jag är en sådan som har ett barn, en 
dotter.

Tänk att se på henne, säga ”min dotter.” 
Vi, som bara nyss har träffats.
*
Allt är så krångligt, det känns som jag gör allt 

fel. Hur jag håller henne, bär henne. Ammar.
Varför vill hon detta, men inte detta?
Varför vet jag inte vad jag vill, vad hon vill?

K bär henne, lyfter henne, byter blöjor som 
ett proffs, självsäker och stark. Bankar på henne 
när hon har ont i magen hela andra natten. Jag 
förlitar mig på hans säkerhet, låter honom föra, 
ta rodret.

Orkar inte, fylls av tvivel.
*
Jag tar på mitt ansikte, känner hennes.
*
26 juli
Jag får veta att mormor urnsattes strax efter 

lunch, samma dag som hon föddes.
Samtidigt.
Det som lever vidare, ett minne, om något mer.
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pro, self-assured and strong. Thump her softly 
when her belly hurts the whole second night. I 
trust his confidence, let him take the lead.

Can’t manage, is filled by doubt.
*
I touch my face, feel hers.
*
July 26th
I find out grandma’s ashes were laid to rest just 

after lunch, the same day as she was born.
At the same time.
That which lives on, a memory, of something 

more.
Something before her.
*
I take a walk alone, outside of the maternity 

ward. She is everywhere.
I see her face in a baby rabbit that jumps 

around in the plant beds. A bird that croaks 
sounds like her cooing.

My face in the mirror of the elevator: I see her 
features in mine.

*
The emptiness in my arms when I realize she 

isn’t lying in them.
*
July 27th
I go out, into the world outside. There’s been 

a thunderstorm that day and the air is still a bit 
muffled, a mix between summer saturday night 
and horror movie. The trees feels enormous, the 
world feels too big, frightening. I look around 
as if I was in a dark alley at night, not behind a 
hospital on a light summer evening.

I look towards Mälaren, feel the fresh air after 
the claustrophobic smell of breastmilk, sweat and 
baby.

It will never be just me again.
My life, no longer mine.
*
July 31st
The first walk with the pram, in the real world.
So difficult to hide the self-consciousness in 

our looks when we walked from the flat to the 
centre.

*

Något innan henne.
*
Jag tar en promenad ensam, utanför BB. Hon 

är överallt. 
Ser hennes ansikte i en kaninunge som hoppar 

runt bland rabatterna. En fågel som kraxar låter 
som hennes cooande. 

Mitt ansikte i hissens spegel: ser hennes drag 
i mina. 

*
Tomheten i mina armar när jag inser att hon 

inte ligger i dem.
*
27 juli
Går ut, i världen utanför. Det har åskat 

under dagen och luften är fortfarande lite dov, 
en blandning av sommarlördagskväll och 
skräckfilm. Träden känns enorma, världen känns 
allt för stor, skrämmande. Jag ser mig omkring 
som om jag vore på en mörk bakgata om natten, 
inte bakom ett sjukhus en ljus sommarkväll. 

Ser mot Mälaren, känner frisk luft efter 
rummets klaustrofobiska doft av bröstmjölk, 
svett och baby. 

Det blir aldrig bara jag igen. 
Mitt liv, inte längre mitt. 
*
31 juli
Första promenaden med barnvagn, i 

verkligheten. 
Så svårt att dölja det självmedvetna i våra 

blickar när vi gick metrarna från lägenheten till 
centrum. 

*
Livet sedan hon tog över våra liv, började 

diktera vardagen. Vi är hennes slavar, vi kallar 
henne drottningen.

”Vad har drottningen beslutat att vi ska göra 
nu?”

*
Jag tänker på nästa sommar, då hon kommer 

kunna leka och gå. Sommaren efter det, när hon 
kanske börjat prata. Den där efter där hon kan 
prata annorlunda, känslor och tankar. 

Livet, från och med nu bara det. 
Hon, vi. Hon drar, vi följer. Ser upp mot 
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Life since she took over our lives, started 
dictating everyday life. We are her slaves, we call 
her the queen.

“What has the queen decided we’re doing 
now?”

*
I’m thinking about next summer, when she’ll 

be able to play and walk. The summer after that, 
when she might have started talking. The one 
after when she can speak differently, feelings and 
thoughts.

Life, from now on just that.
Her, we. She pulls, we follow. Look up to her, 

as if she sat on all of the knowledge of the world. 
She, the little one. What does she even know.

Who does she think she is?
*
She’s just crying when K holds her, he breaks 

down. “She hates me.” I try to encourage him but 
secretly enjoy her cry, how it quiets down when 
I take her. The power of being able to comfort 
her with my body, the breast that makes her still, 
relax.

The ultimate reciprocated love, the incredible 
in being number one for the one you love.

*
Aug 1st
Just a week in the world and the feeling in 

me that I would have a hard time living without 
her. That and the fear, all the time. If something 
happens to her, what happens with my life?

*
Who is she?
She who I suddenly love more than everything.
*
She.
All the books that are supposed to be written, 

all the work, the whole world, everything. 
Everything feels unnecessary, unreal, 
unimportant. What she doesn’t want done doesn’t 
have to be done, doesn’t need to exist.

Her sleeping face, the skin that is different 
from everything I have felt.

There is freedom in that, a never-ending 
happiness, a sorrow.

This is everything.

henne, som om hon satt på all världens kunskap. 
Hon, den lilla. Vad vet hon ens. 

Vem tror hon att hon är?
*
Hon bara gråter när K håller henne, han 

bryter ihop. ”Hon hatar mig.” Jag försöker 
uppmuntra honom men njuter i hemlighet av 
gråten, hur den tystnar när hon kommer till mig. 
Makten över att kunna trösta henne med min 
kropp, bröstet som får henne att stillna, slappna 
av.

Den ultimata besvarade kärleken, det 
oerhörda att få vara nummer ett för den man 
älskar.

*
1 aug
Bara en vecka i världen och känslan i mig att 

jag skulle ha svårt att leva utan henne. Det och 
rädslan, hela tiden. Om något händer henne, vad 
händer med mitt liv?

*
Vem är hon?
Hon jag plötsligt älskar mer än allt.
*
Hon. 
Alla böcker som ska skrivas, allt jobb, hela 

världen, allt. Allt känns onödigt, overkligt, 
oviktigt. Det hon inte vill ska göras behöver inte 
göras, behöver inte existera. 

Hennes sovansikte, huden som är annorlunda 
än allt annat jag känt. 

Det finns en frihet i det, en oändlig lycka, en 
sorg.

Detta är allt.




