A

=

daeent Ture Arvid§son

8

=

Björkman, Anders

A.

Då ligger du så bek¥ämt och §iäpp" av, håil igen ögonen. Lugnt Qch §könt,
iugnt och §könt. Nu börjBr armar och ben kännås tyngre tmh tyngre. Alla
mugkler slappag av mer och mer. Alla mu§kler i kroppen, §iappas av mer och

mgr. Höger arm §lapp och tung, 8lapp och tung, tung §"n biy, tung §om bly.

Äiia "§kigr i armen fuliständigt avslappnade. Handens im]skler, underarms"§kierna, överårmsmusklerna] alldele§ av§lappnade. Förestäål dig @tt åri®sn

är så slapp t"h så tung, &tt du inte ens Qrkår röra på den, fantastiskt
siapp och tung, slapp Qch tung. Vänster arm slapp och tung, siapp B#h tung,
tung sgm bly, tung s®m bly, alla mu§kler i srmen fuilständigt avslåppnade.
VänstEr b£n 3iappt Qch tungt, slappt och tung, \tung §om biy. Å11a imiskieF

i benBt full§tändigt av§pända. Höger ben siappt ®ch tungt, slappt oeh tungt,

tungt snim bi¥. Aila "sklsr i benet fuil§tändigt a¥spända. Föreställ dig
nu att apmär och ben är Så slappa och sä tunga, att du inte ens orkar röra
¥

på d±:Hn. Ryggmusklsrna av§hHgppnade, bukmuskågrnå av§lappad®, andningen lugn

`ä

Öch avslappnat, lugn och åS*lappnåd. Axlarna ay§lappnåde, nackmu§kler.na av§l@ppade. hEismusklerrta avälappnade, käkmuskierna av§iåppnad@ , an§iktsmu§k-

iernaS t@nd"skiernaS aila muBkler helt avslappnade. När jag nu börjar räkna

långsamt tin 2fl, så ökar avslappningen ännu mer. Bu sjunker in i dej själv
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djupare oeh djupare, mår väidigt fint. Sjunker in i ett iugnt, fint, skänt
och behagligt tillstånd av ro oeh stillhet. Lugn ®ch r.o och stiiihet. Lugn
och ro och stillhst. Ingenting kan störa dej. Ingå ijud (Qhärbart}, inga
tänkar kan §töra dej. Bara må fint Qch sjunker in i dej själv cljupåre ach

djupare.
(Räknar läng§amt från 1-20)

Lugnt och skänt. Nu §å kamer jåg fortsätta räknB från 2@ tiii 30. Då kan
du &junk@ in dubbelt så djupt och mär jättefint.
(Räknar lånqsamt från 21-30}

Lugnt och skänt. Nu så fort§ättar jag och räknär från 50 till 40, Och du
kamm©r och sjunka in änm djupare.

(Räknår lång§åmt från 31 tiil 40)
Lugnt och §könt. Varje gång sQm du anda§ ut kån du cHn du vill sjunka in

ännu djupare ogh du mår väldigt fint. Det är sä lugnt ach skänt¢ Medan du

nu sjunker in ärN" djupare, så kan du gå tillbak§ i tiden tili dst tilifälle
dä 01of PaimE blgv mördad. Nu kan du minna§ precis allting, hur det gick

till> allting vad du såg, allting vad du kändeS komgr du att minnas på
nytt. m kan ta tid på dej, minnas allt d@tta. När du 3Bdan är kl©r §å kan

du berätba vad det är du ssr, vad det är du uppiever.
Vad var det §®m du kändg nu? Du kan hålla igen ögonen.

8.

Ja. Nej, jag tror inte det funkade. Jag var så stel i händerna, dom känns
så tunga så, j&g kån intg iyfta dam.

A.

Händerna?

8.

Ja, armarna, dom sitt©r fast.

A.

Ja, det gör ingenting, håil igen öganen bara. Så, bara lugnt, bara sjunk
in. £å tillbåk§ nu, så, bara sjunk in. Du känner dej §å iugn och trygg. bara

sjunk in. §å där, bara sjunk in och må fint. Så ja, §junk in djupare och
djupare. Bu kan känna dej alldsles lugn Sgh trygg, ålldeles lugn och trygg.

Ätt armar och ben är tunga, det är barå fint, Det kärms så därför att du är
gä aväl@ppn&d, at± det är bra att du äf avsiappnad. Då kan du åjunka in ärmu

djupare. År det nånting du vili §äga så kan du gära det utan att öppna ägonen.
Vad är dBt sQm du ser framför d©j nu, för din inrg syn just nu?

8.

Jag vet intg, j&g trcgr sn dörr,
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A.

§er du en dörr?

8.

Ja, en §ån här skjutdörr.

A*

®

®

5veavägen.

Ä.

5veavägen?

8.

Ja,

A.

Ser du den därren f.ramför dej nu?

8.

Mm, en sån där glasdörr.

8.

. _ _-_

Var nän§tans är den dörren placerad?

8.

A.

,\J_'3_i`r,_,i_s\' l!lI",

Glasdör.r? Jaha, ser du nåt mera?

En Stängd dörr.

A.

Vilken dörr är stängd? Är det den du-,

8.

Glasdörren.

A.

fil@§dörrgn §om du §åg, 9er du den framfär dej?

8.m.

*
®

Ä.

Kan du se nånting mera?

8.

Det är §kumts mörkt.

A.

Ja. 11ar det hänt nånting ännu?

8-

Nej*

A.

Ser du några männi§kar?

8.

Nej, det är-, inte direkt, diffust.

A.

Ja. Vad är det du ser då?

8.

öet rör sig men-. Bilar.

A.

Bet rär sig biiar?

8.

Mm¢

A.

Hur kämer du dig tiil mQds?

8.

Nja, inggt vidar8.

A.

Hur kännå dBt? Säg preci§ ¥ad du känngr?

8.

@roiigt.

A.

Känner du dig orolig?

8.

(Qhörbart)

A.

Vad §a du?

8.

Nån står ¥id gn dörr Qch så vill mån inte gå in.

Å.

0 8.

Så, vill du inte gå in?

Nej.
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A.

8.

År den §tängd, dörren?

Ben är stängd.

Ä.

Skulle du vilja gå in där oni det gick?

8^

Nja, jag vet inte.

A.

Du känner., dig orolig?

8.

Oiust.

Ä.

Har du Qlu§tkänsior sa du? Hur ko"ner det sig?

8.

Jag vet inte.

Ä.

Står du kvar vid den här dörren nu?

8.

Ja,

A.

Hänc!er det nånting runt omkring?

8.

Det händer §aker runt i:mkring, men det är bilar och det är människaF som går,
men jsg §er dom inte, n}en jag känner dom nä§tan, o®h hör.

A.

Du hör? Hör du vad dm säggr?

8.

Ja,

A.

Är det som ett m#nmel?

8*

Ja, och jag står fast.

A.

I dörren?

8.

Ja,

A.

Hur känner du dej nu? Känner du dig orolig?

8.

A.
8.

®

A.
8.

A.

C3

Mm*

5tär du kvar vid dörren?
Mm,

yet du vårför du känner dej orolig?
Nej.

Hur längg har du känt dej så här orolig?

8.

t}et vet jag inte. Det är dörren sorm.

A.

Vad sa du?

8.

Bst är dörren simm gär att man känner sig oroiig.

A.

År det därfär att du inte kommer in?

8.

Nej, det är platsen trar jag.

A.

PIÅtsen ocksä?

8.

Plåtsen och mörkret. Ållt rör §ig runt ®mkring, men jag har fa§tnat på nåt
8ätt.
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A.

Här du nånting? Nån säger nånting?

8.

Nej, det är bara mummel. Ett brus som-,

A.

Hur har du hamnat vid den där dörrsn?

8. Jag måste ha gått dit. Jag minn§ inte vägen dit. (ohörbart).
A. Så det du upplever nu, det var att du står vid dörren?
8*

Mm,

Ä.

Men du säger att du vet inte riktigt hur du har komnit dit?

8.

Nej.

Ä*
8.

Men du känner dp.j nrn]tg?
Mm,

A.

Kan det vara §å att nånting har hänt* scm gör att du känner dig or®iig?

8.

Ja, jag vet inte.

A.

Jag koirmer att räl<na till 3 nu. Då ska du se att du koinmer att minnas klarare.

{Räknar till 3)
Vad ser du får nånting?

8.

Det vart ljusare.

A.

Vart det ljusare?

8.

Ä.

Mm. (ohörbart)

Vad uppiever du nu för nånting? Vad känner du för nånting? Känner du dig

fartfarande Dfoiig?
8.

#flm. Obehagligt, väldigt obehagligt*

A.

Du vet fortfarandE inte varför du känner dig Qmlig?

8.

Nej. (ohörbart). Bara lju§t. Men obehagiigt.

A.

Fortfarande obehagiigt? Och iju§t?

8.

Ja,

A.

Få se vad som händer sen, men det är ljusare nu än det var när du §tod vid

dörren?
8.

Jal

A.

Är du kvar vid dörrsn nu siier?

8.

Jag vet inte, dBt sägE;r ingenting, lju§t bara. Jag är §om biändad. Jag vill

inte vapa där.
A.

Nej, det känns så.

8.

(®höpbart}

• !fylls ö Qm blmk"er} ånvänd§ scm fQrtsä"ingsbjad.
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A.

Det känns atäckt?

8.

M". (ohörbart)

Ä.

Vad sa du?

8.

Det ko!nmer bilder nu,

A.

J8, vad ser du då?

8.

Jå, det är en kvima §om sitter på knä brevid någan som iigger på mårken då

oeh hon skriker.
Ä.

J@, vad skriker hon?

8,

Ja, jag vet inte vad hon säger, det låter hefflskt, hnn-, åh-9 {ahärbaFt)

A.

Känns det otäckt?

8.

Ja, inte slis bra.

A.

Har det hänt nånting?

8.

Ja,

A*

8.
A*
8.

Vad är det som hsr hänt?

Det är någan s"n har blivit skjuten. Hon skriker o*h tittar på mig tr®r jag.
TittarHan på mig.

A.

Kvinnan tittar på dig?

8.

Jal

A.

Hur ssr han ut?

8.

hcm har hatt, nån mQckahatt sam {ohörbart}

A.

#ån du se hsmes anåiktsuttryck?

8.

Ja, gä där förtvi¥lat skrik vå.

A.

58r du nåt "3ra?

8,

Nej, jag gåF därifrån.

A.

Du går därifråri?

8.

Ja, jsg vill inte §e mer.

Ä.

Hur fflånga persangr kan du se där? Du aa att-?

8.

En liggg2r oeh en sitter och §å kom runt omkring*.** .....

A.

Jahå. Kan du se nän-?

8*

Nu kammer det nån bil. Jag vill inte vara där.

A.

N©j. Kan du se den s®m hår §kjutit?

8.

H@n är inte kvsr.
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Ex 2: Ti!! span!ng§chefens pärm {i nr-fö!id inSm ävsnjtt}

iTU Pc}ii smyfit!}g}`e{`

{,3.ä Äfft!ssnh®r

$3 UBpmitat{ffl 3¥.

ö6

® Bfatt msd vilkm uppgmsn hor sämman.
Förhör§prot

®
!

A.

Är han inte kvar?

8.

Nej.

A.

Har du §ett den personen sam §köt någangång? Den §om skät?

8.

Nej.

A.

Det har du int8. Har du hört nåt skott?

8.

Nej.

A.
8.

*

Ja*

Kån du §e den §om är skjuten?

8.

Mniii, diffust, ligger fram§tupa

8.

®

Käms det fortfarande obehagligt?

Ä»

A.

®

| Utskri#sd`iium

Pronwmstö

Var är du nånstans? Hur långt ifrän den skjutne är du? Vet du int€ det precis?
Ngj.

A.

Mgn du kan §e den skjutne diffu§t?

8.

Diffu§t.

A.

Ja. Och kvinnan kan du se också?

8.

Hcm hålier på att försvinna. rörut så såg jag.

Å.

Håller hon pä att färsvinn8?

8*

J&.

Ä.

Kan du se nänting mgra som händer?

8.

En bil. {ohörbart)

A.

¥ad är det för bil som kamner?

8.

Eft tåxi, lju§, bölge tror jag, §er beige Lit.

A.

Vad gör den taxin?

8.

Stannar där.

Ä.

Kommer det ut nån persgn?

8.

Nej, det sgr jag inte, nej. Det kQmmer p®rson§r från (ohörbsrt)

A.

Hur käm§ det?

8.

Det är bra

A.

Svaniigt bra?

8.

Ja*

A.

Kan du inte gå tillbaks lite i tidgn Öch se ifall du kan sg den soin §köt.

Kan tänkas är, att du kan 88 den som skät. Jag räknar från 1 till 3 och så
BE±r du klarare.

0

{Räknar från i till 3)

• i*is ©Å Öm Öiafiti&t@n an¥änas söm l©f{sännirt"i&ä[
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8. Nej. Nu s€r jag ingentirig och m] är det inte obehagligt iängre heller.
A. Nej. lb gör du så, stt gå tillbåks oeh se d£n bilden scm du nys§ hör sstt.
Någst] ligger på carken, pä gatan, är skjuten. Du ser en k¥inns med ett föp-

t¥ivist ansiktsuttryck, &lltså som §kriker. Äterkalls den bildan ur fflinnett
{nhörbart)
8*

{ohörbart}

A,

Han du höra när slcottet smäller?

8.

Det är tyst. Det är tyBt. Det är inte abehagligt, "ri jag §er ingemting.

Ä.

OEt kan tänkas att du komer' att se snart. Det är ®b©haqiiqt det du h&r

gett och har vsrit med t". Det kan vara det som gär Stt du in±e ser. 5kä
se ifåll vi kan frankalla syren här, den mrmen som sköt. 3ag Fäkfmr "

till 5 "=h då klarnar dst för dig.
{Räknar från 1-5}

8.

Nej. jag ser inget. Det käms som jag är kyQr där, men jag ssr inget. Jsg

¥iii inte se verkar det Bcm.
A*

Böt ¥öFkår Som du inte vill 8e. Det kan tänkag att du är rädd för att Se.
Skg vi Se oii!i vi kan få bort dgn rädslan så att du kan Be det du har sBtt.

8.

(öhörbart)

A.

Bet du håF sett, det du vart med om är obehagÅigt. Käm§iön fims k¥ar där,
m*sn d©t verkar som du inte törs sffi allt vad du har sBtt. Mgn alit våd du
vmrt med ±}iiia i=¢ch aLlt ¥@d du har Sett, dBt kan k®ma upp till öitt mgdvet-

ri© gä att du sert Bä stt du Sar kiart. K@n dii görs dm här pr"n&d®n
ifmän dörFen, den låst® därren. Du lämmsr den låsta dörren Öch gå gär du

främävgr, föp igatm, så fåF yi se ¥ad s" händep om dLi gär tillb8*a till
dörrBn sc" var stärigd®
8.

Kömmer ut några ac}h går "t äv©api@n*

A.

¥ilka är dgt soH! k®frHri@F ut?

8. D¥t äg | ffih | Qeh Ä.

fif det p©Fg®ffisF söffi du käflm¥g¥

8*

JaS j&g ser rygg&ma p& d©m. Jag ser ryggarm på damS

A.

Jä, var kQmer dom ut ifrån?

8*

Kmsr frän dörreR.

A.

DBm komer ifpän dörrsn?

•,.. `l't.` '`g`t}h =
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8.

Jac

A.

Vad har dom gjort?

8.

9

Dom har tagit ut pengår.

A.

Våd händer sen?

8.

Jag ¥et int® cm jag sks gå efter dom ellsr int8. i&j. TrGEF | ¥ändgf sig
oim ach tittar, sen går dom igen. Nej, jag vänder.

Ä.

" ¥änder?

8,

5€m står jag där bara. Sen stannar d®t.

A.

Vöd ör det som stannnr?

8*

AiiEihopa.

Ä.

Älltihopa starmar?

8.

js. Ät srm hållet då jsg vänder mig c" och tittår, dä har jäg bild hLir dgt
sBr Ljt ungefär. Ät andrå hållet har jag ing®nting.

Ä.

Vsti härti±r sen? Vad gör du för nånting? Går du framät slier?

8.

jsg står gtill.

A.

Ällt atår still?

8.

Mm.

A*

Dgt kemer §nart ffitt röra på sig.

8¥

Ngj.

A.

Var inte orolig, du kan {ohörbsrt}. Du kan kärma dig aiideie§ trygg*

8*

hh± kQmer jag upp*

Ä.

Vad Öer du då?

8.

(chöpbart}

Ä.

Håli igsn ögonen. Vad B®r du nu?

8.

J&g ¥iil int® ¥ar& här längr®*

A.

Vill du intEp yaF& f`är längr8?

8.

N®j.

A.

är du ft}rtfapånds rädd?

8.

Ja«

A.

Känn® det Öbehägligt?

8.

D®t är jobbigt+

Ä.

Det kän int@ hjälpas. D®t gär ingenting om det är jobbigt. Dgt kcmfflgr att

käflnss Sä §känt 8Sn efcsråt.
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Jag vill inte.
Kån du hära nåt §kott smäll@?

Jag vill inte hör`å.

Du viil inte höra?
Nej, jag vill inte.
Nej, jag förstår det, ått du är r`ädd för detta. Vsr inte rädd. Jag sitteF
här brevid dej. Du kan uppleva det här en gång till, det är inte farligt*
var inte rädd bara. Du är rädd för att upplevs sk®ttgt ®ch se va?

8.".
Ä.
8.

Ou behäver inte vara rädd. Ser du nånting?
Mm*

A.

V@d §er du?

8.
Å.

En bil, en taxi. Står vid vägkanten.
Det är sama bil som du har` sett förut va?

8.m.
A.
8.

®

®

Ser du den på nytt?
Mml

A.

Vad ser du msra?

8.

Dgt börjar komma falk. Jag är på väg därifrån.

A.

År du det? Vart då?

8.

Ät *ung§gatan.

A.

Går du på Kung§gatan?

8.

Nej* på §vea¥ägen, mot Kung§gatan.

Ä*

M®t Kungsgåtån. 3år du därifrån?

8.

Ja,

A.

Vill du inte vara kvar där längre då?

8.

N®j.

A.

Du tyc:ksr att det är otäckt ot:h så, därföF går du din väg. Är det §å?

8.

ffl.

A.

Vet du när du går vem det är som har §kjutitg?

8.

Nej.

A.

Det vet du inte?

8.

Nej, en kvinna tr®r j@g.

e A.

Trar du det är en kvinna gm har skjutit§?

• )fyll§ ei Öm blank©ttsn används s®ryi i®nsätlfln©Sblad.
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{fl#Sfrtamn och !ömsmrlt

Fstsän-

rtin"åd
09 Bröi? möd v!!kd ifppgiften höf sammar).

Utåknftsdatum

pfomemoria

8.

Ja, men det är nån som §äger ått det är gn man.

Ä.

Hör du att nån säggr det?

8.

Ja, jsg pr&tåde med en med glasögQn, 1jus, skägg.

A.

Vad säger han då?

8.

Han säger (ohörbart). Nu är jag på ¥äg därifrån.

Ä.

Ja. Hur känns det när du går däTifrån?

8.

Obehagiigt.

A.

@är käms det fortfarande obehagligt.

8.

Jä, myckgt blod och skrik och poliser och ambuianser. Mycket blått. Blå

sken. Eår därifrån.
A.

Våd gär du sen? Går du hem eller vad gör du?

8.

Tili tunnelbanan*

A.

Tunnelbanan?

8.Ja
A.

Vart ska du åka?

8.

Tiil T-Cäntr.alen för§t. {ohörbart.

Ä.

Har du sett märdaren?

8.

A.

Nej.

Det har du inte?

8.

Nej.

A.

H@r du hört nåt skcitt?

8.

N®j. Fast jag v£t att dEt har hänt. Jag vet att jag har sett, mEn intE nu,

inte r",
A.

Inte nu i hypn®sen, nu kan du inte härs skotten?

8.

Nej, jag kan inte> se iängt`g.

A.

Nej. Kan inte se mördargn?

8.

Nej.

A.

Det ber®r på att det här har varit så obehagligt fär dig, så ®täckt att
uppievå. Därför har du liksom skä"at av det där, mgn det finns i ditk undeF~
mgd¥etna. Det finn§ 8n bild däp, du har sett mördaren. du har hört sk®tten,

du behöver inte vara rädd att uppieva det igen. Vi går tilibaks där, ser
ifail du vågar höm skotten och se märdsren.
8.

Jag viil inte gå tillbaks. Bet går inte.

• Ifyi}§ e} om öianitsitm än`änd% som lmsanr"gsb!atiy

Ex 2; " spaningschefens pärm (i nr-följd inom avsriit{}

rLEå

pLu ` ,

j, `~` `~tf`t -

`52 Afe"Sgf#!J

m Upprättat{d) av.

Utgknftscb"m

09 Br®ti n+ed v"ät Ljppgmen hör samman`

A.

Jag för§tår att du inte vill gå tillbaks, men jag tror ått det är nyttigt
för dig cm du gär det. Åven om det känns obehagligt så är det nyttigt.
För§ök ått gå tilibaka igen. Tänk dej att du här en smäll.

8.

A.

{®härbart)

(ohärbart) ifail du kan framkalla minnet av sk®ttet. Jag räknår iång§åmt

tili 5. När` jåg säger 5, §å hör du skottet.

(räkmr från 1 tiil 5)
Känns det fortfarande obehagligt?
8®

NeRj, int.B §å fariigt nu. Jag har kommit iväq. Jaq har kommit bort.

Ä.

Har du koim'iit bQrt? H@r du komit bQrt från platsan?

8.

Ja,

Ä.

Vår är du nån§tans då?

8.

¢®hörbart}

A.

Känns de£ bättr.e då?

8.

Ja®

A.

Du koinmi§pr nu efter hypnQsen må fint, du kc"er käma dej väldigt lättad,
och nästa gång kcHnmer du uppleva ännu mera sakgr. Du kmimer att må ännu

bättre efteråt. Jag kommer att räkna bakiänges från 18 till 1. Tyngdkänslån
försvinner och du v&knar upp ur hypno§en. Och när jag säger 1 kan du öppna

ögnnen på nytt.
{räknar Från io tili 1}
Alldeles vaken.

• !*ji$ 8i `3m i:!år>*%??!{`,`ji. .3r`..\'±iiös som ft}r!gäffr`inggt}®

Ex 2: till spsnings£h©f©ris pärm (i nr-följd inöm av§nitt)

