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Text och bild Marianne Westerlund 

POLISEN 
SOM BLEV 
SCHAMAN
Runt 50 sade Anettes kropp stopp. Hon var sönderstressad av att försöka preste-
ra på jobbet och hemma. 
I krisen som följde, hittade hon tillbaka till den andlighet hon känt som barn. 
Hon sade upp sig, skilde sig, flyttade till Gotland – och blev schaman. 
Läs också om Karin, som har gjort en liknande sak. Hon spelade i en orkester, 
levde på med barn och man, tills dagen kom då hon bröt upp, för att jobba med 
det andliga. 

Det var en näradöden- 
upplevelse som fick Karin  
att  byta yrke. 



gjorde hon det. Hon började läsa 
böcker om naturfolk och schamaner. 
En av alla dagar hon var sjukskriven 
låg hon i sin säng och dåsade. Det 
var varm sommar, barnen var hos sin 
pappa. Alla fönster på övervåningen 
stod öppna. Anette vaknade till ur 
sin slummer av att det fläktade 
skönt. Sedan märkte hon att vinden 
bara kändes nere vid fötterna. Det 
var inte logiskt. Hon tittade mot 
fotändan av sängen och trodde inte 
sina ögon.

– Jag vågar knappt berätta det här, 
det låter helt galet … Jag såg en 
ängel med gammalrosa vingar stå 
vid mina fötter. Det var hennes 
vingslag jag vaknat av. Jag bara 
tänkte: Hjälp, vad är det här?

Medan Anette berättar överväldi-
gas hon så av minnet att hon får 
tårar i ögonen. Är det möjligt att en 
ängel plötsligt bara uppenbarar sig? 
Anette har inget svar. 

Kanske är det så att det bara är 
vår egen föreställningsförmåga 
som sätter stopp för det möjliga. 
Allt går inte att förklara, man 
kommer till en punkt där man 
inser att man inte vet.

– Jag kan bara berätta det jag 
upplevde. Det var att dessa fläktande 
vingar tog bort en massa lager om 
hur man får vara och hur man ska 
bete sig. Jag kände tydligt hur hon 
jobbade med mitt hjärta, hur hon 
förmedlade en djup kärlek som inte 
går att relatera till, den var överjor-

disk, mina tårar bara 
strömmade ...

Anette insåg att de 
andliga upplevelser 
hon haft var viktiga 
för att förstå livet 
som helhet. Mer och 
mer fascinerades hon 
av schamanismen. 
Enligt den kan vi 
besöka andliga värl-
dar i ett förändrat 
medvetandetillstånd. 

En metod att nå dithän är genom 
trumning. Med hjälp av en jämn, 
monoton trumrytm kan man försät-
tas i ett slags trance. 
Tillståndet är 
mätbart med 
hjälp av EEG, 
och man har 
kunnat kon-
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Anette Björsund
Gör: Schaman.
Bor: I ett hus i skogen på Gotland.
Familj: Sambon Dan, hunden 
Stella, tre vuxna barn, två vuxna 
bonusbarn.
Ålder: 63.

l – Vi blir sjuka av alla krav som 
ställs på oss både av omgivningen 
och av oss själva. Det är en konse-
kvens av vårt prestationsinriktade 
samhälle. Tempot går så fort och 
förväntningarna är så höga att man 
inte ens hinner fråga sig vad man 
egentligen vill med sitt liv. Tiden 
finns inte. Vi ser vad alla andra gör 
på sociala medier och får en känsla 
av att inte duga, att inte göra någon-
ting. Vad håller vi på med? 

Anette Björsund och jag vandrar 
genom urskogen på östra Gotland 
som just idag ligger insvept i en tät 
dimma. Anette berättar om alla år 
hon ständigt var trött och utmattad 
både i arbetet och privat, och jag 
tänker, att det nästan är som att 
vädret vill understryka det hon säger. 
Dimma minskar överflödet av in- 
tryck, dämpar synen och samlar 
tankarna till det som ligger omedel-
bart framför oss. Tänk om vi alltid 
kunde vara närvarande i stunden.

– Stress drar igång tankarna till 
en imaginär framtid, bort från det 
som är. Vi stressar upp oss för vår 
ekonomi, för att något ska hända 
våra barn eller för att partnern ska 
överge oss. Det är bara tankar, men 
vår kropp tar dem på fullaste allvar.

Kanske måste man nå en gräns för 
att vakna upp, reflekterar Anette och 
drar en parallell till sitt tidigare 
arbete som polis då hon mötte miss-
brukare som slog i botten. När de 
kraschat insåg de att det fanns två 
alternativ; byta spår eller dö.

– Så blev det för mig också. Något 
år innan jag fyllde 50 sade min kropp 
stopp. Faktum är att jag nästan dog 
av all stress jag utsatte mig för. Jag 
fick en näradödenupplevelse som 
ändrade hela mitt synsätt och fick 
mig att förstå hur viktig den andliga 
sidan av livet är.

Egentligen visste Anette redan som 
liten att det fanns en annan verklig-
het, en verklighet som till stora delar 

glömdes bort när hon började sitt 
yrkesliv och bildade familj. Som barn 
var hon ofta hos släktingar på landet. 
Anette kunde ligga i timmar nere vid 
ån och titta på det förbiforsande 
vattnet, titta på trädens grenar som 
rörde sig i vinden och på molnen som 
drog förbi högt uppe i det blå. Hon 
såg att allt är i ständig förändring, 
och att allt hör ihop. Då upplevde hon 
att hon var en del av helheten. 

Mycket tid tillbringade hon i stal-
let, och det var kärleken till hästar 
som fick henne att välja sitt första 
yrke som ridande polis. Rak i ryggen 
och med blankputsade stövlar red 
hon vaktparad. På hennes välryktade 
häst glänste hovarna, klicketiklacka-
de mot gatstenarna mellan Hovstal-
let och Slottsbacken i Stockholm. På 
kraftiga engelska brygghästar satt 
trumslagarna. 

Aldrig hade hon då kunnat före-
ställa sig hur viktiga just trummor 
skulle bli för hennes framtida liv. 

Men låt oss inte gå händelserna i 
förväg. 

Efter polisrytteriet gifte hon sig, 
fick tre barn och tog anställning som 
säljare på ett försäkringsbolag. Det 
var där hon blev all-
varligt sjuk. Hon 
jobbade långa dagar, 
tog gärna på sig för 
mycket och gav alla 
överservice. Säljarna 
hade en enorm press 
på sig. Anette började 
glömma saker, namn 
på personer hon just 
träffat, saker hon just 
skrivit upp. Overklig-
hetskänslor kom över henne där hon 
satt vid sitt skrivbord, kallsvetten 
rann längs med ryggraden. 

Ändå lyssnade hon inte på 
varnings signalerna. När hon kom 
hem från jobbet krävde barnen 
hennes uppmärksamhet, men inte 
nog med det. Hon tillbringade alla 
kvällar och helger med att bygga 
ut familjens hus i Nacka, höll i 
alla trådar, jobbade med hamma-
re, spik och målarpensel tills hon 
slocknade.

– Det var helt galet. Jag bara körde 
på utan en tanke på konsekvenserna.

En morgon när hon vaknade kände 
hon att något var mycket fel. Hon 
mådde illa, var vit i ansiktet och frös 
så hon skakade. Trots det åkte hon 
iväg till ett möte på försäkringsbola-
get. Insvept i tjock dunjacka satt hon 
och huttrade runt konferensbordet. 
Under lunchen som följde kände hon 
att hon måste kräkas.

– Jag reste mig upp från bordet och 
bad en kvinnlig kollega följa mig ut. 
Strax därpå rasade jag ihop över 
mannen som satt bredvid mig.

Anette upplevde hur hon lämnade 
sin fysiska kropp. Hon for iväg i en 
tunnel där det var varmt och skönt. 
De mest fantastiska färger lyste runt 
henne. Det var magiskt. Frid. Det 
var det mest underbara hon varit 
med om. I slutet av tunneln såg hon 
ett vitt ljus stråla emot sig i starkas-
te kärlek. Långt, långt ifrån förnam 
hon upprörda röster ropa hennes 
namn, kände hur hon skakades och 
fick långsamt kontakt med sin kropp 
igen. Hon blev jättearg.

– Vad gör ni? Jag vill inte tillbaka 
hit, jämrade jag. Allt jag ville var att 
åka tillbaks in i tunneln. Jag tror att 
livet var så tungt att jag ville lämna. 

Min själ hade fått nog. På sjukhuset 
kunde ingen förklara vad som hänt.

Hur har näradödenupplevelsen 
förändrat dig?

 – Jag har slutat jaga upplevelser 
och fått ett lugn. Jag 
känner ingen som 
helst rädsla inför 
döden.

Innan jag återvän-
de till min kropp, fick 
jag en väldigt klar 
känsla av att inte 
vara färdig med min 
uppgift här på jorden. 
Vad den handlade om 
fick jag inte veta då, 

men insikten har kommit allt efter-
som. Det handlar bland annat om att 
få människor att förstå att livet inte 
slutar med döden. När vi dör kastar 
vi av oss rocken och går över till ett 
annat tillvaroplan. Sedan kommer vi 
tillbaka efter en tid och tar på oss en 
ny rock. Människor man har en 
förbindelse med möter man på nytt. 
Det upplever jag ofta, att här står vi 
igen men i andra konstellationer.

En konsekvens av tanken att vi 
föds igen blir ett större ansvars-
tagande för våra handlingar. Jag 
tänker på karma-lagen; det du sår 
ska du också skörda.

– Ja, jag tror att allt vi gör på gott 
och ont förr eller senare kommer 
tillbaka. I det här livet eller i ett 
annat. Förstår man att man skördar 
följderna av sitt handlande, får man 
ett annat förhållnings-
sätt till livet. Det 
mänskliga hamnar i 
fokus och det materiel-
la blir mindre viktigt.

– Tänker vi däremot 
att vi bara lever en 
gång och att döden är 
det absoluta slutet så 
är vi vår kropp och 
våra prestationer. Vårt 
värde som människa 
blir mätbart i materi-
ella ting, och rädslan för att vara 
sämre eller att hamna utanför ligger 
ständigt på lut. Jag tror att rädsla 
ofta beror på en otillfredsställd 
existentiell hunger.

Den fysiska och psykiska utmatt-
ningen gav Anette en stor tankestäl-
lare. Hon skilde sig och sjukskrev sig. 
Hon tog sin kropp på allvar och 
lyssnade till sina behov. Kände hon 
att hon behövde sova en hel dag så 

– Jag har polisen inom mig än, det 
jag gör är att hjälpa och skydda

Karin blev 
medium

”Jag tror att allt 
vi gör förr 

eller senare 
kommer 
tillbaka”

”Jag såg en 
ängel med 

gammalrosa 
vingar stå vid 
mina fötter”

forts sid 24

Ridande polis, 
det blev Anettes 
första yrke. 
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l Medial vägledning står det på 
dörren. Kvinnan som öppnar bär 
svarta jeans, en enkel blus, diskret 
makeup. Rummet vi stiger in är helt 
neutralt, har inga av de attribut man 
kanske schablonmässigt förknippar 
med ett medium. Här finns varken 
tarotkort, rökelsedoft eller ängla- 
symboler. Stora fönster släpper in ett 
bländande sommarljus som återspeg-
las i det enda smycke Karin Skepp-
stedt bär, en stämgaffel i silver runt 
halsen. Den står för intonation och är 
en metafor för hennes yrke sedan sju 
år tillbaka. Den står också för lyhörd-
het, en egenskap Karin utvecklade 

redan som barn och som hon övade 
upp till perfektionism under alla år 
hon arbetade som musiker.

Tidigt märkte Karin att hon var 
annorlunda. Hon kunde se det ingen 
annan såg. Att dricka ur de fina 
glasen familjen ärvt gick inte, hon 
såg ju deras avlidne ägare stå där och 
greppa efter dem med krumma fing-
rar. Runt vissa hus fanns energier 
som gjorde det svårt att gå in. Innan 
hon somnade kunde hon ofta förnim-
ma en närvaro i rummet, trots att 
hon visste att hon var ensam. Det var 
skrämmande och oförklarligt. Men 
förmågan att se med andra ögon än 

de rent fysiska kunde också vara 
behaglig och spännande. Hamnade 
hon bredvid en främmande människa 
rullades personens liv upp framför 
henne alldeles som på en film.

Familjen var rationell, akade-
misk och uppmuntrade koncen-
tration på läxor och goda betyg, 
krävde att hon skulle sluta upp 
med sitt trams.

Karins högkänslighet gjorde att 
hon övade upp en enorm skicklighet 
att läsa av stämningar mellan perso-
ner. Hon lärde sig iaktta, och hon 
lärde sig vikten av att vara normal. 
Det som hände inom hemmets väggar 

yppades inte utåt. I skolåldern stäng-
de hon av sin inre syn eftersom hon 
ideligen fick höra att hon hade för 
livlig fantasi. I familjen fanns flera 
musiker, hon följde i deras fotspår 
och blev en skicklig 
fagottist. Hon tog 
diplomexamen, den 
högsta utmärkelse 
som finns för ett 
enskilt soloinstrument 
i Sverige.

I tretton år arbetade 
hon i Helsingborgs 
symfoniorkester. Det 
var en skön och fri 
värld hon kände sig 
hemma i.

– I en orkester är lyhördhet av allra 
största vikt. Vilka stämmor spelar de 
andra i en symfoni? Hur är dagsfor-
men för musikerna? Behöver mitt 
instrument ta mer ansvar? Arbetet 
passade mig som hand i handske med 
den personlighet jag har. 

När jag jobbar som medium gör 
jag precis samma sak. Jag är 
lyhörd inför varje enskild männ-
iska jag möter. Vad finns det för 
partitur i personen? Hur går 
tankarna? Vilka mönster finns?

– Tyvärr associerar många ordet 
medium med något flummigt och 
oseriöst. För mig är medialitet ingen-
ting konstigt, det är mitt naturliga 
tillstånd.

Kan du beskriva ditt arbetssätt?
– Eftersom jag är en rationell och 

skeptisk person gör jag mitt arbete 
innan klienten kommer, så att mitt 
logiska tänkande inte påverkas av 
personens yttre. Jag försätter mig i 
ett slags meditativt tillstånd, där det 
handlar om att uppnå en medveten-
het bortom sinnena. Det jag får till 
mig hör samman med klienten.

Bredvid sig har hon block och 
penna. Informationen som kommer, 
ofta bilder ur klientens liv, antecknar 
hon. Ibland upplever hon känslor som 
hon vet inte är hennes egna. Ibland 
kommer ord och meningar som vid 
första anblicken kan verka oförståeli-
ga. Det händer att en avliden anför-
vant eller vän försöker komma ige-
nom med ett budskap.

– Händer det, är det ofta runt 
fyratiden på natten när jag befinner 
mig i ett tillstånd mellan vakenhet 
och sömn. Vid den tiden kan jag få 
den djupaste kontakten eftersom min 
hjärna då är så nedtonad att jag kan 

ta emot den sortens meddelanden. 
Visar sig avlidna är det så gott som 
alltid när en människa står inför ett 
steg i livet där hon behöver förstärk-
ning, tröst eller en kärleksfull putt i 

rätt riktning.
Kan du ge ett 

exempel?
– Oftast glömmer 

jag, men givetvis finns 
det möten som lämnar 
spår. Jag arbetar 
alltid under sekretess, 
men det här fallet har 
jag fått tillåtelse att 
återberätta.

Bilden som kom till 
Karin när hon satte sig att meditera 
över sin klient, visade en medelålders 
kvinna som mådde väldigt dåligt och 
satt fast i en sorg. Därefter såg hon 
en intensiv bild av en rullgardin och 
förnam närvaron av en avliden ung 
kvinna. Det var klientens dotter som 
året innan hade tagit livet av sig 
genom att hoppa framför ett tåg.

Dottern bad Karin framföra till 
mamman att hon fortfarande fanns 
där fast på ett annat plan, och att 
hon skulle sluta skuldbelägga sig 
själv. Hon ville också be mamman att 
dra upp sin rullgardin. 

När klienten kom förmedlade 
Karin det mediala budskapet som 
framkallade ett kaos av känslor. 
Kvinnan hade inte berättat för någon 
att dottern hade begått självmord

Den officiella bilden var att hon 
omkommit i en trafikolycka. 
Kvinnan hade varit så förlamad 
av sorg och skuld, att hon inte 
dragit upp sin rullgardin på över 
ett år.

– Hon var förkrossad, 
samtidigt lättad och 
djupt tagen över att ha 
fått kontakt med sin 
dotter. Efter tre veckor 
fick jag ett mejl där hon 
skrev att hon drog upp 
rullgardinen dagen 
efter vårt möte och att 
hon fått ett själsligt 
lugn. Efter en sådan 
konsultation känner 
jag stark ödmjukhet 
och tacksamhet.

Ofta berättar klienterna hur läkan-
de och trösterikt det är att få bekräf-
telse av någon som inte känner dem. 
De går hem med en känsla av lättnad 
och av att veta vilka steg de bör ta. 

Att gå till ett medium är dock ingen 
quick fix, understryker Karin, det 
innebär arbete och ansvar. När vi 
står inför större förändringar i våra 
liv kan det vara både motigt och 
svårt. Då gäller det att inse att även 
om det just nu känns jobbigt så 
genereras nya möjligheter. Ofta 
måste vi bryta med invanda tanke-
sätt.

– Vi kan skönja teman i våra liv, 
eller hur? Vi kan se mönster. Vi 
träffar samma slags människor eller 
går på samma nitar. Mönstren uppre-
pas tills vi blir medvetna om dem och 
slår in på en ny väg.

Vilka mönster har du fått arbe-
ta med i ditt liv?

– Jag har tvingats jobba mycket 
med mitt kontrollbehov och min 
önskan att vara normal. Att lämna 
yrket som musiker i en symfoniorkes-
ter för att komma ut som medium var 
ett jättesteg att ta. Lägg därtill till  
i en släkt där man absolut inte talar 
om sådana saker.

Karin levde tidigare ett anpassat 
liv. Hon var gift och hade fyra barn. 
Men medan barnen växte upp gjorde 
hennes medialitet sig påmind. Och ju 
mer hon försökte ignorera den, desto 
hårdare knackade den på. Hon börja-
de se saker igen, inte i det yttre, utan 
på insidan av ögonen eller som skug-
gor bakom sig. Hon fick sömnproblem 
och svårt att vara ensam hemma.

– Jag har alltid haft ett högt tem-
po. Var jag på språng lyckades jag 
hålla det borta, men på kvällen när 
jag lade mig, var det som att det stod 
människor invid min säng. Det var 
otäckt.

Rädslan grundades i att hon inte 
rationellt kunde 
förklara det som 
hände. Hjärnan vill 
gärna ha en form att 
stoppa sinnesintryck 
i som vilar på erfa-
renhet; det här är en 
hund, det där är en 
katt. När en avliden 
visar sig kan vi inte 
logiskt greppa det 
och blir rädda.

Likt många andra 
som känner att något i livet inte 
stämmer blev Karin utbränd. Själva 
orkesterarbetet började gå på tom-
gång. Efter tredje barnet var hon 
hemma i två år. Alltmer började hon 
förstå att det var medialitet hon 

FAGOTTISTEN 
SOM BLEV MEDIUM
Redan som barn märkte Karin att hon kunde se saker i rummet som ingen an-
nan såg. Men hon utbildade sig till ett ”normalt” yrke, fick fyra barn, levde på. 
Tills en dag då det inte gick längre.
Idag jobbar hon som medium och har hittat rätt. 

Karin Skeppstedt
Gör: Medial rådgivare.
Bor: I Munka-Ljungby i Skåne.
Familj: Fyra barn mellan 16 och 8 år, 
hustrun Lena, en hund, fyra katter.
Ålder: 49.

Karin spelade i 
symfoniorkester innan
hon bytte bana.

”Jag har 
tvingats jobba
mycket med 

min önskan att 
vara normal”

”På kvällen var 
det som att det 
stod människor 

vid min säng, 
det var otäckt” 

När hon märkte 
att hon kunde ”ta 
emot budskap” 
blev hon rädd. 

vänd
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upplevde och att hon 
kunde ta emot bud-
skap. Känslan av en 
ny väg vaknade och 
hon ändrade riktning 
i livet. Förändringen 
skedde inte bara 
yrkesmässigt, utan 
även privat. Hon 
skilde sig och fann 
kärleken i en kvinna.

– Jag har behövt 
kliva ur roller och 
förutfattade mening-
ar som både jag själv 
och omgivningen har 
haft om mig. Gång 
på gång. Också när 
det gäller sociala 

situationer har jag omprioriterat. Tidigare umgicks jag 
med många människor men kände ändå ett utanför-
skap. Idag tänker mina vänner i samma banor som jag 
själv. Men mitt umgänge är inte stort. 

Går det att förklara din mediala förmåga?
– Det finns inget enkelt svar på den frågan eftersom 

ord begränsar när vi försöker beskriva det ogripbara. 
Jag använder gärna en metafor av zenmunken Thich 
Nhat Hanh. När vi tittar ut över havet, ser varje våg 
ut att vara ensam Men den är en del av havets helhet 
och består av samma vatten som de andra vågorna. 
Vågen kan vara upptagen av tankar och rädslor; jag 
har inte samma fart som de övriga, jag är för stor eller 
för liten, jag närmar mig stranden, nu är min tid slut. 
Men om vågen ser djupt i sig själv, ser den att den är 
en del av havet. Den är buren av havet, formad av vind. 
Den kan heller inte dö, den uppkommer, leker i vinden 
en stund och återgår sedan till sin sanna natur. 

– Vi har alla våra 
individuella upplevel-
ser av livet, vi är olika 
vågor, men på ett 
djupare plan när vi 
talar om livskraft, 
somliga kallar det 
Gud, hör vi ihop.

– Förstår vi det här, 
är det inte konstigt 
att jag kan ta in hur 
du mår. Man tänker 
kanske att medialiteten är få förunnad. I mitt fall 
känner jag att den har utvecklats genom livet och 
genom min uppväxt. Förmodligen har jag också en 
medfödd talang som hjälper mig på traven. Jag tror 
dock att vi alla har en grundläggande intuition och att 
vi i hög grad delar känsligheten med varandra. l

statera, att efter några 
minuters lyssnande på 
trumman går de hjärnvågor 
vi har i vaket tillstånd 
alltmer över i alfavågor, en 
hjärnrytm som känneteck-
nar djupaste avslappning 
och meditation.

– Jag skaffade snart en 
egen trumma och upptäckte 
att jag kunde resa samtidigt 
som jag trummade. Det gav 
mig ett annat perspektiv.

Under åren som polis 
tränade Anette mycket och 
kunde då uppleva något 
liknande. Hon tävlingssim-
made, och kände hur hon 
efter 1000 meter kom in i 

ett monotont läge där hjärnan rensades från allt. 
Samma sak när hon sprang långa sträckor och den så 
kallade andra andningen kom, ett nära meditativt 
tillstånd där man tycker sig kunna springa hur långt 
som helst. Huvudet töms, nya aspekter ges plats.

– Sådant kan man uppleva utan att vara andlig, men 
det är medvetenheten som för in det andliga i bilden. 

Anette lämnade Stockholm och flyttade till ett litet 
hus i skogen på Gotland. 
Sina trumresor gjorde 
hon bland fåglarna, 
träden och marken och 
märkte hur välgörande 
de var. Tanken föddes 
att lära ut trummans 
kraft till andra. Idag 
anordnar Anette trum-
resor runt öppen eld för 
kvinnor vid ny- och 
fullmåne. Vid nymåne finns en skapande energi, det 
är en nystart där man sår frön och sätter mål. Vid 
fullmåne är det tvärtom, man avslutar saker, rensar, 
slänger. Vad trumresan ska handla om får Anette ofta 
till sig på intuitiv väg. Hon blir en kanal för de bud-
skap var och en som deltar behöver få till sig. Medan 
kvinnorna ligger ner runt elden, guidar Anette dem. 
Ljudet av trummorna skapar en medvetenhet om 
nuet, att allt är ett, och att vi alla hör ihop. Efteråt 
sitter man runt elden och delar sina upplevelser.

Har du polisen inom dig än?
 – Ja, alltid. Jag har koll på alla möjliga och omöjli-

ga saker, en slags extra vakenhet i vardagen. När jag 
var polis var ledorden: hjälpa, skydda, ställa tillrätta. 
Nu gör jag samma sak, bara lite annorlunda. Jag 
hjälper människor att må bättre, hjälper dem att se 
sina mål i livet och vad de verkligen behöver. l

forts från sid 21 forts från sid 23

– Jag kunde resa 
medan jag trummade

– Vi hör alla ihop 
på ett djupare plan

”Min medialitet 
har utvecklats 

genom livet 
och genom min 

uppväxt” 

”Polisen inom 
mig har koll på 
alla saker, en 

extra vakenhet 
i vardagen”


