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En hjälp 
att förstå 
anorexia

Författarsamtal

den stora vita villan stöder sig 
mot bohuslänskt berg, ljung och 
enar och vänder sina fönster 
mot havet. En kickbike ligger för 
tillfället övergiven på altanen. 
gungorna väntar på vårglada ben. 
Här utanför Jörlanda bor Jennifer 
Hood med sin familj. Här har hon 
skrivit ner berättelsen om My.
SJÄLVBIOGRAFI. Jag har boken 
med mig i ryggsäcken, 
men den finns lika myck-
et i magen och blodet. Jag 
har levt med My genom 399 
sidor, men inte bara med 
My utan också nära hennes 
familj i villan utanför Kode.

Det vidgade perspektivet 
gör Jennifers roman litet 
speciell. Jag har läst massor 
av böcker om ätstörning-
ar och många har den unga 
flickans (och ibland pojkens) 
blick på situationen. Det har 
Jennifer Hood också, för 
centrum för Magmonstret 
är ändå My.

Men berättelsen om en 
tonåring med anorexia är 
nästan aldrig enbart berät-
telsen om en enda person. 
Förr eller senare drabbar 
ångesten, ritualerna och 
kampen också omgivning-
en. 

Kan ni föreställa er hur det 
känns att se sin son eller dot-
ter sakta tyna bort, till synes 
utan egentlig anledning? 
Kan ni föreställa er rädslan? 
Vanmakten? Ilskan? Sorgen?

– Det är kanske först nu 
när jag har egna barn, och 
en dotter i tonåren, som jag 
kan det, säger Jennifer.

Det är också först nu, efter 
20 år, som hon fått tillräcklig 
distans för att kunna skriva. 
För My, det är Jennifer.

– Det har varit på gång i 
många år, jag startade redan 
när jag började bli frisk, men 
det blev för nära.

Lyssna till en bit ur för-
ordet, hör känslostyrkan 
under orden:

”Om min berättelse kan 
hjälpa bara en enda per-
son att hitta styrkan att vilja 
leva, modet att ta emot hjälp 

och orken att kunna se ljus i 
allt mörker, så är det värt all-
ting”, skriver hon i förordet.

Och Magmonstret är fak-
tiskt en ljus bok.

I handfast konkret mening 
därför att omslaget är krit-
vitt, med bara en kontur 
skapad av sex böljande lin-
jer, delvis gyllene. De anty-
der konturen av en kvin-
nokropp - i flera lager - och 
den har en försonande vär-
me och skönhet som letar 
sig direkt in i mitt hjärta. I 
innehållslig mening är den 
ljus, därför att My visar sig 
vara en mycket stark per-
son, en person som vill leva 
och våga. Till slut vågar hon 
också våga.

– Jag såg något mörkare 
för mig, berättar Jennifer 
när jag berömmer omslaget.

Hon tänkte på titeln Mag-
monstret och på minnet av 
hur monstret slog klorna i 
hennes mage och hindrade 
henne att äta. Inte konstigt 
då att hon såg för sig något 
svart med farligt mörka klor. 
Men hon fick råd och impul-
ser utifrån och lämnade sin 

första föreställning om ett 
omslag.

Monster kan regera via 
skräck, inte bara en person 
utan kurande i hennes mage 
hela omgivningen. Att leva 
med en anorektiker är på 
många sätt att vara i klor-
na på en hotfull makt som 
man inte förstår men tving-
as räkna med. Varje dag. var-
je stund och särskilt vid var-
je måltid.

Just det visar Jennifer 
Hoods berättelse. Det är 
inte bara Mys liv som styrs 
av monstret. Hela tillvaron 
därhemma blir en kamp, 
med Mys föreställning-
ar om vad hon kan och inte 
kan äta, hur mycket och hur 
litet, men en kamp också 
inom familjen om hur man 
kan hjälpa My. Mamma för-
söker förstå och hjälpa till 
att hålla ångesten borta Hon 
försöker lära sig se hur man 
kan undvika att trigga igång 
Monstret med fel mat och fel 
tid, hon jämkar, mildrar, för-
söker, om och omigen. Pap-
pa tycker att hon underlättar 
för My att fortsätta att vara 
sjuk. Han har linjen klar: 
Hon måste börja äta, punkt. 
Helst sådant man går upp i 
vikt av snabbt. Punkt. Hur 
svårt kan det vara?

Det leder till konflikter, 
sliter ut och gräver till sist 
diken mellan familjmedlem-
marna. Mamma och pap-
pa grälar – och My mår säm-
re eftersom hon - i alla fall 
på ytan - är orsaken. Hen-
nes förhållande till lillasys-
ter Malin kärvar när My hela 
tiden jämför vad de äter och 
blir helt rubbad ur sin sköra 
balans om Malin slarvar med 
maten en endaste sekund. 
Dessutom kommer förstås 
Malin i kläm, när allt intres-
se och alla omsorger måste 
ägnas systern.

Jennifer har hämtat erfa-
renheterna från sin egen 
familj, men själva ramen och 
personerna är fiktiva, liksom 
skolkamrater och vänner. 
Hon bodde inte i Kode utan 
på en annan plats i närheten 
av Göteborg, hon hade inte 
en lillasyster och en stor-
bror. Men mekanismerna 
fanns där.

– Mamma var den som 

kämpade mest med att för-
stå. Pappa har sagt att han 
inte kunde förstå varför det 
inte bara var att börja äta.

Hennes pappa hade, som nog 
många män, en traditionell 

rationell inställning. Men 
han har förstått bättre med 
tiden.

– Nu har vi kommit varan-
dra mycket närmare.

Med mamma fick det gå 
andra vägen, både Jenni-
fer och My måste bryta de 
alltför nära och hårda ban-
den, när de börjar kännas 
kvävande, och komma på 
avstånd en tid. Båda gör det 
genom att resa utomlands 
och flytta hemifrån för att 
studera.

Det tog flera år men Jenni-
fer blev långsamt bättre. Inte 
tack vare sjukvården, snara-
re trots den. Vården är nog 

bättre i dag, säger hon, men 
då blev hon bara sämre av 
sina upplevelser på sjukhus 
och hos psykologer.

Precis som My bröt hon 
ihop och hamnade på ett 
sjukhus, en skräckupple-
velse av bestraffningar och 
oförstående, som gjorde att 
hon aldrig ville dit igen.

– Förnuftet sa mig att jag 
inte kunde fortsätta som jag 
gjorde. Då skulle det bli sjuk-
hus igen och sondmatning. 
Jag gjorde upp en plan med 
mamma.

Den innehöll regler för 
mat och träning. Det tog 
betydligt längre tid för verk-

HEMMA. Jennifer Hood och familjen har funnit sin plats på jorden vid havet utanför Jörlanda. 

 ’’  
 

Förnuftet sa mig 
att jag inte kunde 
fortsätta som jag 
gjorde. 

 ’’  
 

Det är kanske 
först nu när jag 
har egna barn, 
och en dotter i 
tonåren, som jag 
kan förstå mina 
föräldrar.
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lighetens Jennifer att bli 
frisk än för romanens My, 
men i dag känner hon sig 
fri. Hon har haft återfall men 
det får hon inte längre, säger 
hon. Hon har lämnat de rigi-
da tankarna på att hon inte 

kan äta och leva som andra, 
men är noga med att hål-
la den trivselvikt hon fun-
nit utan att pendla fram och 
tillbaka. 

Diettrenderna håller hon 
ifrån sig – ”det är ingenting 

för mig” – och hon försö-
ker slå sig till ro med rimliga 
krav på sig själv. Man mås-
te inte vara allra bäst, alltid.  
Hon berättar hur förlösan-
de det kändes när hon fått 
sitt första barn och tyckte 

att hon var en dålig mam-
ma och en psykolog sade till 
henne, att det faktiskt räck-
er att vara ”någorlunda” bra 
för att barnen ska klara sig 
bra.

– Min man har också varit 

till stor hjälp. Vi träffades 
när jag var 20 och fysiskt 
frisk men med tankarna 
kvar. Han lät mig vara och 
till slut insåg jag att jag inte 
förvandlades till ett fläsk-
berg om jag åt en bit pizza 
en fredagskväll.

Närheten till mamma har 
också kunnat bestå, i posi-
tiv form. Jennifer står fort-
farande sin mamma mycket 
nära, hon har läst och ”god-
känt” boken om My.

Jennifer har själv fyra barn. 
Äldst är Linnéa, som just 
tagit steget in i tonåren. När 
hon och hennes kompisar 

var i 11-årsåldern började 
de jämföra vikt och fundera 
på bantning. Jennifer berät-
tade vad hon upplevt och 
jämförandet slutade efter 
en kort period.

Att tala tror Jennifer är 
bästa sättet att mota tankar 
som börjar låsa sig, innan 
ett monster flyttar in. Flick-
an (eller pojken) vars liv 
börjar domineras av tankar 
på mat, vikt och träning ska 
inte lämnas ifred. Att förstå 
är första steget för att hålla 
monstren borta.
Marita Adamsson
marita.adamsson@bohuslaningen.se
0522-992 26
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Född: 1973
Yrke: Biolog. Arbetar med 
naturreservatsbildningar på 
länsstyrelsen i Göteborg
Bor: Utanför Jörlanda
Familj: Maken Magnus, bar-
nen Linnéa, 13, Adam, 10, 
Neo, 7 och Molly 2 år.

Aktuell med: Magmonstret 
på förlaget Axplock. Mer 
info: www.axplock.se
Har också skrivit: Guda-
skymning, Lavendelmor-
morn
Skriver på nu: relationsro-
man förlagd till Grekland 

med arbetsnamnet Makrill-
hotellet.
Tycker också om: läsa, rida, 
umgås med familj och vän-
ner, vara i skogen.
Senast lästa bok: Livet efter 
dig (Jojo Moyes)

■■ Jennifer Hood
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