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Efterskrift 

 

Jeg er stadig ved at lære, at min værdi ikke defineres af mit produkt. At jeg                

ikke behøver at skabe noget, som kan samles op og vises frem, for at min               

eksistens tæller. For når alle har travlt med hele tiden at gå og bekræfte              

deres eksistens, kan man let komme til at føle, at man skrumper ind og bliver               

så lillebitte, at man næsten ikke eksisterer. Fordi ens produkt det meste af             

tiden måske bare er at være til og at stå op igen i dag og være i det hele,                   

mens ingen snakker om, hvor meget værdi det kan have i sig selv. Især når man                

er lillebitte, og alle andre stormer frem med deres kæmpe eksistenser og har             

så travlt, at de nemt kan komme til at træde på en, fordi de kun har øje for                  

horisonten. 

 

Eftersom jeg har valgt at arbejde med nogle meget følsomme og sårbare emner i              

min Eriksminde-opgave, har det betydet, at en stor del af processen også har             

været, at jeg har skulle sætte mig ned, og tænke tilbage på en masse mindre               

behagelige minder, og for første gang forsøge at sætte ord på de følelser som              

minderne satte i gang. For hvis jeg skal være helt ærlig, så var jeg på ingen                

måder forberedt på den opgave, jeg havde stillet mig selv. Jeg følte mig ikke              

klar til pludselig for første gang, at skulle sætte ord på oplevelser og             

følelser, jeg havde forsøgt at begrave bagerst i mit hoved. 

I starten af processen forsøgte jeg ihærdigt at uddrive min iboende           

ængstelighed. Behandlede den som en dæmon og bedrev stædig eksorcisme gang på            

gang. Viste den korsets tegn og fandt, at det ingen vegne hjalp. Italesatte             

den som noget stygt og ondt og forbandede den med alle de grimmeste ord i mit                

ordforråd. Jeg dansede stædigt til mine fødder smertede og forsøgte at drukne            

ængsteligheden for bagefter at kaste det hele op igen, da jeg så, at den              

trives godt i selskab med vodka og juice. Jeg kaldte den galskab og gik til               

lægen for at bede hende amputere den, som var den en ondsindet gevækst, man              

skulle skamme sig over. Jeg har hadet, hvordan ængsteligheden efterlod mig           

gennemsigtig, men aldrig (sjældent) skænket dens bedre tider en tanke.          

Hvordan den mærkede andres svie og smerte og tog dem på sig, som var de dens                

egne. Til dens kådhed og passion og dens klamren til livet. Til det hul i               

følelserne, der ville være ladt tilbage, hvis ængsteligheden pludselig en dag           

var borte. 

Jeg begyndte langsomt at sætte mere pris på de dele af mig selv, som var lidt                

sværere at elske.  

 

Min Eriksminde-opgave er et lille udvalg af de tanker og grublerier, jeg har             

båret rundt på det sidste års tid.  

 


