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Jag for ensam till ett nytt land, ett nytt sammanhang. Fylld av förväntningar, hopp och en 
önskan om att få en plats i detta nya. Jag färdades omsluten av mörker och mjuka väggar. 
Jag flög högt över Tellus och landade till slut i en ljus och kall miljö påminnande om mitt 
ursprungslandskap Sápmi.  

Jag var ensam men inte vilse, guidad av varma händer mötte jag nya ansikten fyllda av 
förundran och nyfikenhet på vem jag var. Jag berättade min historia, vem jag var, var jag 
kom ifrån och möttes av intresserade blickar. Jag kände att jag hade fått min grund att stå 
på, att jag var redo att undersöka mitt nya land, mitt nya hem. 

Fylld av trygghet och självförtroende ställdes jag fram för att möta nya bekantskaper, men 
fler och fler såg förbi mig, den självklara plats jag fått suddades snart ut. Det jag trodde var 
min grund raserades och jag befann mig i fritt fall. Sedan togs jag till en plats, den plats där 
andra som jag samlas. Vi som inte har någon plats i det sammanhang vi tagit oss till. Vi 
väntade där, vi väntade på att de som bemött oss med nyfikenhet och intresse skulle komma 
tillbaka och ta med sig oss in i sitt sammanhang igen, att vi skulle få tillhöra igen.  

Men tiden passerade och inga varma händer eller blickar nådde mig. Utan grund, 
sammanhang och möjlighet att kommunicera med min omvärld växte en ensamhet i mig 
mer värkande än jag någonsin upplevt. Då jag en dag kände hur varma händer berörde mig, 
omfamnade mig och bjöd in mig till sitt hem. Ingenting i det här hemmet var bekant för mig 
men ur det mörker jag befunnit mig i möttes jag nu av en värme och en trygghet. Jag var en 
del av ett sammanhang, jag lyftes fram och blev bekräftad. Jag var lycklig! 

Utan att veta om det, var jag tydligen saknad från det första sammanhang jag kommit till. De 
ansikten jag mött veckades i djupa fåror och de gjorde allt de kunde för att hitta mig. 
Ovetande om vad som pågick började jag vänja mig vid min vardag. Jag skapade mig en 
samhörighet och en fast punkt. Dagen kom då jag fick beskedet att jag skulle tillbaka till mitt 
första sammanhang. Jag kände mig glad av att vara saknad men samtidigt växte min 
misstänksamhet mot dem från mitt första sammanhang, då de låtit mig glida dem ur 
händerna, ner i ett obeskrivligt mörker. Den tillit jag känt var skadat. Känslan av maktlöshet 
inför min framtid och rädslan för att skiljas från det som nu var min fasta punkt fick mig att 
känna mig osäker igen. 

Väl tillbaka i mitt första sammanhang möttes jag till min förvåning av en fantastisk värme. 
Jag var äntligen en del av det sammanhang som jag eftersökte när jag gav mig av från min 
trygghet i Sápmi. Jag var redo att utforska min nya miljö med de erfarenheter jag fått genom 
min resa och mina upplevelser. 

Jag befann mig i världens maktcentrum, det centrum som avgör var sådana som jag kommer 
hamna. Jag besökte det maktcentrum som styr denna värld och mötte där de maktlösa som 
vill påminna makten om sin existens. Jag besökte kärnan för landets tradition och gångna 
historia och mötte där framtidens historia. 

Jag utmanade mig själv, testade gränser, tog plats och vågade äntligen vara mig själv i det 
sammanhang som jag trots fördomar och förutfattade meningar nu fått vara en del av. 

Jag är fortfarande hel men jag har repor i mig, kanske mindre än vad min omgivning kan 
uppfatta men de finns där. Men jag har samtidigt vuxit och utmanat mig själv enormt. Jag är 



mycket tacksam för den här möjligheten och kommer att bära med mig dessa upplevelser 
vidare till varje nytt sammanhang jag blir del av. Jag är speciellt tacksam till personen som 
tog mig in i sitt hem och till alla de som saknade mig medan jag var borta. 

Nu skall jag återvända till Sápmi och jag trodde att det enbart skulle kännas bra… men 
kanske är jag för stor för Sápmi nu? Kanske kommer jag snart att söka mig ut i världen igen.  

Min trygghet är kanske i mig själv mer än mitt hem!  

 

Ja, vi får se! 
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