






Flickan lades nyligen in och  

uppvisar kraftiga symptom.  

Hon växlar mellan förskräckt gråt och aggression.  

En stor del av personalen redan riven. Jag befarar den 

värsta av hysteri och att nå fram till henne skola bli  

utmanande. Jag har orderat tvångströja.

Flickans tillstånd har förvärrats.  
Trots upprepade besök till behandling har hennes ag-
gression förvärrats och hon har fått tillbringa stor tid i 
isolering.  
Vid fall då hon visat sig lugn har aggressionerna 
återuppstått när hon släppts ut. Jag har beordrat  
återkommande isolering och tvångströja när 
personal infinner sig. När flickan hörs är det  
endast i gråt och förtvivlan.

Flickan tillbringade julen ensam, utan besök från hennes 
moder. I lugnet har jag försökt att nå framsteg och har nått 
fram till henne. Läget verkar tyvärr mycket värre än  
befarat. Hon är icke längre aggressiv, men har istället visat 
upp en ny sida som kallas för Modern. Den är helt olik den 
gråtande flickan. Denna sida är kall och beräknande.  
Hon berättade ikväll den mest mardrömslika av berättelser  
om hur jag skulle möta min död en dag, i vad hon beskrev 
som “smält in på benet till svärta”. Jag befarar att flickan  
är schizofren.

Ingrid Sigfridsson138

6/8 - 1918

15/10 - 1918

27/12 - 1918



Flickans schizofreni har förvärrats.  

Hon vill kallas för Modern, men har även lystrat till 

namnet Maria. När jag nämner Ingrid beskrivs hon 

henne i tredje person ”som en svag och rädd liten mus, 

inte duglig för något mer än kött”.  

Jag ordinerar starkare behandling, men  

befarar det värsta.

Ett halvår har gått och flickan har legat inne i över 
ett år. Hennes situation blir allt mer diger. Modern 
verkar helt vara den dominanta personligheten, ty de 
enda gångerna då jag hört Ingrid har det varit genom 
tårar, innan Moderns personlighet skällt ut henne att 
tystna.  

Personalen undviker allt mer flickan och jag räds 
ofta inför våra möten.

Ingrid Sigfridsson138

13/2 - 1919

6/8 - 1919



Det senaste året har flickan förblivit i min vård.  
Om vi nu skola kalla det för vård och ens för min. 
Allt mer känns det snarare som jag sitter i hennes 
tortyr. Personalen undviker henne helt.  

Jag har slutat föra anteckningar i våra sessioner.  
De består uteslutande av hur flickan beskriver ond 
bråd död om alla i sin omgivning, eller värre, käbblar 
som sitt förbannade barn, som hon beskriver ”skola 
sluka oss alla”. Hon hädar ofta och avsvärsig Gud,  
istället skriker hon namn som endast verkar vara 
käbbel, med påhittade stavelser. Hon svarar aldrig till 
Ingrid längre, utan endast Maria, eller fröken  
Eriksdotter när hon kräver oss att understå henne.  
Jag betvivlar att hon någonsin botas. Vad flickan  
behöver är inte terapi, utan en exorcism.

Ingrid SigfridssonMaria138

7/9 - 1920



“Jag och mina föregångare vilar nu alla,  
tillsammans bär vi på svaret för att hitta till vårt – och snart 
ditt – barn. Under de gröna träden i Katarina vilar jag. 
Gunhild, den Andre, är nu ett med Birkas svarta jord. Täckt 
i brons vilar Den förste av oss, på en plats norr om vår stad”

 Ingrid svarade med ett knystande ”Ja, Moder”.    
  Om jag skulle kunna få Modern att   
 kommunicera med Ingrid kanske hon kan  
 nå fram och vi kan råda bot.

Jag ifrågasätter allt mer mitt eget psykiska välmående av att 
beblanda mig med flickan. Hon finns ej längre, utan styrs 
helt av Modern. Hennes ton blir allt mer skräckinjagande och 
övertygad. Igår skedde dock en förändring. Där Modern 
alltid förkastat Ingrid verkade hon igår prata direkt till 
flickan med en slags lockelse.

Mina försök att nå Ingrid är förgäves. Varje gång jag 

bett Modern att prata med Ingrid slutar hon svara och 

faller i ett djävulskt skratt jag inte kan glömma.  

Varje natt hemsöks jag av hemska drömmar där jag hör 

Moderns röst och ett kvidande från vad hon kallar för sitt 

barn. Flickan har börjat fråga mig om mina drömmar.  

Hur kan hon veta? Vad är det för falskspel hon spelar 

med mig?

Ingrid Sigfridsson138

5 juli, 1921

18/11- 1921



Jag hoppades att julen och ett besök i mitt Oslo skulle få 
mig att släppa flickan och drömmarna. Men igår natt 
drömde jag om henne igen. I drömmen ledde hon mig  
genom den märkligaste av tunnlar, de verkade 
uråldriga och huggna i sten. 
Jag frågade var vi var på väg, men hon log endast. 
Genom en labyrint gick vi i drömmen tills hon 
presenterade mig för sitt barn. Vad som skulle vara 
hennes barn var en fasa och syn jag sent kommer  
glömma och jag tackar Herren att beskriva den skola 
vara så svårt, då jag inte behöver tänka på vad jag såg 
i drömmen.

Jag har valt att ta till drastiska metoder och beordrat om 

omedelbar sterilisering.  

Få se henne försöka att kalla sig Moder nu!

Sterilisering är genomförd. Jag vet inte i vilken sida 
kommunikationen brast, men flickan gavs icke  
ordentlig bedövning och vaknade upp under proceduren. 
Jag vet inte om det värsta var hennes förtvivlade blick  
eller om det var mitt leende från synen av att se henne 
så hjälplös. Gud bevare mig.

 Den Förbannade Flickan  
Frågade Mig Om Min Dröm.  
Hon Skall Veta Hut.  
  Vad Är Det Hon Gör Med Mig?

Ingrid Sigfridsson138

11/1 - 1922

13/1 - 1922

20/1 - 1922

12/1 - 1922



Trots omständigheterna måste jag se  

ingreppet som lyckat. Flickan har sedan    

 ingreppet förblivit tyst helt tyst, likt en docka vakandes 

på världen. Hon svarar på stimuli och äter, men verkar 

mycket skör. Oavsett vad verkar Modern ha suddats ut.

Flickans tillstånd förblir oförändrat: hon pratar icke, 
men är medveten om omvärlden.    
 Hon nickar eller skakar huvudet i ytterst enstaka fall 
och kan uppenbarligen förstå  och reagera på omvärlden, 
hon väljer bara att icke agera på den. Personalen vågar 
nu närma sig henne och hon verkar inte kunna göra en 
fluga förnär.

Jag lämnar snart för en visit i Norge och träffade nyss 
flickan inför detta.  
 Senaste tiden har hon förblivit oförändrad. Om hon blir 
kvar uppskattar jag ändå detta stadie mer.

Idag yttrade flickan ord! De var knappt mer än  

viskningar, men hon kan prata återigen. Jag har haft  

en lång stunds terapi med henne. Det tar tid för henne  

att prata, men hon minns icke något om Modern eller  

ingreppet. Hon verkar ha återfått sig själv. Om läget  

består kan jag skriva ut henne inom kort.

Ingrid Sigfridsson138

27/1 - 1922

21/3 - 1922

11/5 - 1922

1/7 - 1922
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