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GÄVLE.
– Det är själva skapandepro-

cessen, att man arbetar med 
färg och form, som startar 
självläkandet.

Det säger Ami Widahl som 
nu drar igång sin verksamhet 
som konstterapeut i centrala 
Gävle. I morgon har hon öppet 
hus och visar sin verksamhet i 
sina nya lokaler på Drottning-
gatan.

– Här kommer jag att arbeta 
både förebyggande med hälso-
målning och terapeutiskt med 
konstterapi.

– En människa i balans är inte 
sjuk, konstaterar Ami som ägnat 
de senaste åren åt att utbilda sig 
till konstterapeut vid Rudolf Stei
nerhögskolan i Järna.

Studier
I utbildningen ingår först ett 

år med antroposofiska studier 
och därefter tre år med intensiva 
konstterapistudier.

– Vi utvecklar vårt eget konst
närskap och lär oss hur färger 
och former är viktiga i läkande 
processen. Det medicinska spelar 
stor roll i utbildningen. Vi har 
haft läkarföredrag vid varje kurs
tillfälle och många egna medi
cinska studier och arbeten.

Under våren har hon gjort sitt 
avslutande arbete. Dels praktik 
på Vidarkliniken i Järna, dels dip
lomarbetet som tillsammans med 
utbildningen kommer att ligga till 
grund för att hon inom kort kan 
titulera sig diplomerad konsttera
peut.

– Konstterapi har funnits i Sve
rige i nio år. Ute i övriga Europa 
har metoden använts sedan 1920
talet.

Måla sig friskare
Första gången Ami kom i kon

takt med konstterapin var för 20 
år sedan. Då arbetade hon med 
utvecklingsstörda barn på Dorm
sjöskolan utanför Hedemora. 
Hennes intresse väcktes eftersom 
hon redan sett att konstnärligt 
skapande gav positiv inverkan på 
eleverna på flera sätt.

När hon nu kör igång som 
utbildad konstterapeut kommer 
hon att arbeta med vuxna. Hon är 
övertygad om att det går att måla 
sig frisk och att man genom det 
konstnärliga skapandet kan fort
sätta att må bra.

Färger och former är det viktiga 
och det som sker i en bild som 
skapas sker också i människans 
inre, säger hon och förklarar att 
det är en tyst terapi.

– Vi pratar inte om orsaker, vad 
som ligger bakom att man inte 
mår bra. Här och nu är det viktiga 
och det är i framtiden som utveck
lingsmöjligheterna finns.

– Min uppgift är att hjälpa klien
terna hitta rätt konstart, teknik 
och färger för att komma igång 
med den konstnärliga processen. 

Vilka tekniker eller metoder man 
väljer beror på vad som behövs.

Ami beskriver konstterapin som 
en lyra med fyra grundsträngar; 
måleri, teckning, modellering och 
konstbetraktelse.

– Inom måleri, teckning och 
modellering finns många olika 
tekniker att använda sig av. 
Olika tekniker används till olika 
övningar för att skapa olika pro
cesser. Ibland behöver man samla 
sig och ibland behöver man öppna 
sig utåt. Då behövs olika sätt att 
arbeta.

Självläkande krafter
Men inte enbart skapande

processer sätter igång de själv
läkande krafterna som finns inom 
varje människa, menar Ami och 
konstterapin. Även betraktandet 
av konstverk gör att människans 
inre belivas.

– Betraktelsen av en bild sätter 
fart på den inre aktiviteten. Både 
den sinnliga och den fysiska. Tan
keverksamheten kommer igång, 
men faktiskt också kroppens 
funktioner, säger hon och berättar 
om en äldrevårdsavdelning där 
man kunde sluta dela ut medi
ciner mot förstoppning efter att ha 
börjat med konstbetraktelser.

Konstterapin handlar om att 
stärka personens förhållande till 
sig själv och till andra. Men också 
till naturen. Till rytmen som styrs 
av naturen och årstiderna.

– Den rytmen har vi kommit 
ifrån i dag. Men även om vi 
gömmer oss i stan kommer vi inte 
ifrån att vi är en del av naturen. 
Om vi lär oss att leva med naturen, 
med årstidsväxlingarna hamnar vi 
i rätt rytm. Naturen tar allt i rätt 
ordning, det går inte att hoppa 
över något. Årstiderna och väx
terna följer sitt naturliga mönster 
varv efter varv.

Inte resultatet
Några förkunskaper behövs inte 

för att kunna tillägna sig konst
terapin. Eftersom det inte handlar 
om att skapa ett resultat, utan att 
arbeta med själva skapandepro
cessen finns ingen anledning att 
få prestationsångest.

– Var och en måste göra sin 
egen inre resa. Man kan inte 
jämföra med andra. Och även 
om vi kommer att jobba i grupp 
så kommer var och en att få sin 
unika utformning av terapin.

Agnetha Brolin

Ami får fart på läkningen
med hjälp av färg och form

Färg och form. Vid griffeltavlan kan Amis patienter ägna sig åt teck-
ning med krita i färger, former och tekniker som främjar det egna 
läkandet.

Lager på lager. Skiktmålning med akvarellfärger är en metod som Ami 
gärna använder i sitt arbete som konstterapeut. På en tom duk läggs 
färgen på i tunna skikt. Från de ljusaste nyanserna till de mörkaste.

Form i handen. Modellering med lera är en av de fyra grunderna i 
konstterapin. ”Att sitta och hitta formerna med händerna har en lug-
nande och samlande effekt. Man kommer åt jagets självläkande kraft,” 
säger Ami Widahl. Foto: Agnetha Brolin
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L
ugna gatan är adres-
sen till Ami Widahl.

Det skulle kunna 
vara lyckliga gatan, 
för Ami Widahl ut-
strålar harmoni och 

positiv energi.
Det skulle kunna bero på att när 

vi möts så är hon nygift sen bara tre 
veckor tillbaka. Men hon och Per 
har levt ihop i sex år och känt var-
andra ytterligare två år, så kärleken 
är inte helt ny.

Det skulle också kunna bero på 
att Ami nu tar ett nytt steg i sitt 
livs resa. Hon har tagit tjänstledigt 
som lärare och börjar en verksam-
het med konst som terapi.

Hon har just avslutat en fyra år 
lång utbildning som inneburit re-
sor varje vecka till Vidarkliniken i 
Järna, söder om Södertälje. Under 
våren har hon dessutom haft pa-
tienter och bara kunnat resa hem 
varannan helg.

Men den energi som krävs för 
att klara både utbildning och resor 
tycks Ami ha gott om.

Hon har sin ateljé i källaren.
På väg ner dit ser jag först en cello 

som står i ett hörn.
Jodå, Ami har precis börjat spe-

la cello och tagit sin första lektion. 
Hon älskar att frambringa cellons 
vackra klanger.

Hon har aldrig spelat cello tidiga-
re men när fl ickorna var små gick 
de och spelade enligt suzuki-meto-
den och då spelade Ami fi ol ett par 
år. 

På väggen ner till ateljén i källa-
ren möter vi Ganesha, den indiska 
guden med elefantansikte. Det är 
en stor skulpterad bild i guld som 
ser gedigen och tung ut. I själva ver-
ket är den bara i formad plast och 
mycket lätt.

Den hittade Ami i butiken Deco-
rima på Sveavägen i Stockholm när 
hon var 20 år. Hon köpte den och 
sen har den följt med vid alla fl yt-
ter.

Hon minns inte längre varför hon 
var så fascinerad av Ganesha. Det 
var nog på ett omedvetet plan, tror 
hon. Hon tyckte om den, för att den 
var både lugn, go’ och glad. 

Den har gett henne både en lycko-
känsla och trygghet och är ett ut-
tryck för hennes andliga intressen. 

I källaren möter många av Amis 
 egna bilder, många i harmoniska 

Tre sidor av Ami Widahl, konstnären, musikälskare och den andliga sökaren. FOTO: STÉFAN ESTASSY

färger, andra mer föreställande och 
dramatiska.

– Vad ser du i den bilden, frågar 
hon.

Det är en bild av en dyster och 
sorgsen man med en gnista av guld, 
som en komet ur huvudet.

Guldet är den gudomliga gnistan, 
förklarar Ami som är övertygad om 
att vi alla har den inom oss.

 
Vad är skillnaden mellan 
 bildterapi och konstterapi?
– I konstterapi går man in i den 
konstnärliga processen. Vi pratar 
inte om det förgångna, om orsaker 
till varför någon hamnat i en situa-
tion. Det är här och nu som gäller 
och vi tittar på den konstnärliga 
processen i bilden. Vi pratar inte 
om personliga problem. Det hän-
der något i människans inre utan 
att man behöver gräva i det. En bild 
i balans utstrålar harmoni och det 
är dit vi strävar. Jag leder klienten 
eller patienten genom att vi tittar 
efter vad som behövs i bilden. Kan-
ske litet mer ljus, lugn och ro, mer 
formkraft. 

Och nu startar du som 
 konstterapeut i Gävle för första 
gången i ditt liv?
– Ja, jag har hyrt lokal på Drottning-
gatan. Vi får se vilka som kommer. 
Jag hoppas att det ska bli populärt 
och att många kommer att känna 
glädje över att ta tag i sina egna kre-
ativa, skapande krafter. Jag tror att 
behovet är stort.

Arbetar du med grupper eller 
 individuellt?
– Eftersom man inte pratar om de 
personliga problemen kan man sit-
ta i grupp om fyra till sex personer 
fastän man arbetar individuellt. Jag 
har arbetat på Vidarkliniken under 
våren som konstterapeut och gjort 
mitt diplomarbete och även vikarie-
rat och har haft 50-60 patienter. Så 
jag vet vad jag ger mig in på. Första 
gången får man känna på färgerna 
och materialet. Det är oftast vått i 
vått och akvarellfärger som man lö-
ser upp i vatten. Sen förklarar jag 
hur man kan blanda. Det blir olika 
beroende på vilka metoder man an-
vänder. 

Är det här en terapiform som 
 passar alla eller måste man ha 
 konstnärliga anlag?
– Det behöver man inte ha. Jag är 

Yrke: Konstnär, terapeut och 
lärare

Ålder: 54 år

Född: I Kalmar, uppvuxen på 
landet i Vassmolösa, två mil 
söder om Kalmar

Familj: Maken Per Lundkvist, 
sjukgymnast som jobbar med 
utredningsfrågor, två dött-
rar, Emma, som är mamma-
ledig med lille Max och bor 
på landet i Torsåker med får, 
fyra bordercolliehundar och 

höns och Kerstin, som läser 
till sjuksköterska, två bonus-
döttrar, Elin, som pluggar till 
fotograf i Edinburgh och Ylva, 
som är student i Uppsala och 
miljöpartist. 

Bor: I hus i Andersberg

Fritidsintressen: Trädgår-
den, musik, barnbarnet Max 

Karriär: Utbildad till mel-
lanstadielärare i Karlstad, 
där hon träff ade sin blivan-
de man, som utbildade sig 

till bergsingenjör. Flyttade 
med honom till Sandviken. 
Har jobbat som lärare sedan 
1975 och har prövat det mes-
ta i skolans värld. Utbildad till 
speciallärare i Göteborg och 
därefter till Waldorfl ärare. Har 
varit jourfostermamma på 
heltid i två år när barnen var 
små i Sandviken vilket ledde 
till att hon fi ck en tjänst vid 
Dormsjöskolan i Hedemora. 
Där jobbade hon i nio år med 
utvecklingsstörda och bete-
endestörda barn enligt Wal-
dorf-pedagogik och bodde 

då i Hofors. Kom till Gävle 
1999 efter att ha skilt sig. Job-
bade senast som bildlärare i 
särskolan på Stora Sätrasko-
lan. Under tiden har hon gått 
en fyra år lång utbildning i 
konstterapi vid Rudolf Stei-
nerhögskolan i Järna, som 
hör till Europeiska akademin 
för konstterapi.

Mina starka sidor: Jag har 
väldigt mycket energi och är 
väldigt uthållig. Annars hade 
jag inte orkat fullfölja den här 
utbildningen och åkt till Jär-

na. Jag tycker väldigt mycket 
om människor. 

Svaga sidor: Jag tar på mig 
för mycket. Jag måste hålla 
igen och det jobbar jag stän-
digt med. Att varva ner och 
ta det lugnt.

Hemlig last: Mörk choklad

Om jag vann en miljon: Jag 
har allt jag behöver. Vi har 
rest tillräckligt. Kanske skulle 
jag köpa en riktigt fi n cello, 
en vrålfi n gammal italiensk.

FEM 
 TANKAR 
OM...
...Musik
Jag älskar 
 musik. Den 
klassiska är 
helande och 
går på dju-
pet. Jag tycker 
också mycket 
om folkmusik, 
den blir jag 
glad av. 

...Pär Kock
Han är min 
favorit. Han 
är underbar 
som människa 
och fantastisk 
som konst-
när. Jag ville 
lära mig att 
måla männi-
skor och där-
för blev jag 
elev hos Pär. 
Och där har 
jag stannat i 
fyra år nu. Vi 
har det jätte-
mysigt när vi 
målar. Jag har 
fördjupat mitt 
måleri och mi-
na kunskaper. 
Han bjuder så 
mycket på sig 
själv.

...Rudolf 
 Steiner
Han grundade 
antroposofi n 
och kom med 
sina visdoms-
ord för 100 år 
sedan som nu 
kommer fram 
på många 
and ra sätt. 
Människan 
var inte mo-
gen då men 
nu är många 
människor in-
tresserade av 
andlighet.
 
...Kärlek
Det viktigaste 
i livet. Det är 
stort.

...Gävle
Underbart. 
Jag älskar 
Gävle. Jag är 
så glad att 
jag fl yttade 
hit. Gävle har 
allt, nära till 
naturen, nä-
ra till havet, 
sen fi nns hur 
mycket kul-
tur som helst 
och mer lätt-
tillgängligt än 
i Stockholm. 
Och det jag 
blev förvå-
nad över när 
jag fl yttade till 
Gävle för åtta 
år sedan var 
att folk i af-
färerna är så 
trevliga och 
hjälpsamma.

ATT MAN KAN måla sig till god 
hälsa är Ami Widahl övertygad 
om. Nu börjar hon en verksam-
het med både hälsomålning 
och konstterapi i Gävle.

MONK MÖTER  
Ami Widahl

Sagt 
om Ami
Hon är väldigt 
begåvad och läg-
ger ner väldig 
energi på sitt må-
lande. Hon går 
verkligen in för 
det och hittar en 
egen stil så det är 
inget kopierande 
av vad jag håller 
på med. Hon har 
sitt eget sätt att 
måla. Ami är full 
av glad energi. 
Jag kan inte hitta 
på något nega-
tivt att säga om 
henne. Hon är en 
härlig människa 
och man mår bra 
av att vara till-
sammans med 
henne.

Pär Kock, 
 konstnär

Nu tar Ami ett 
nytt steg i livet

ju vägledare och det är något man 
övar upp. Man behöver inga förkun-
skaper. Att man inte har hållit i en 
pensel kan vara en fördel många 
gånger. Då griper man sig an det he-
la förutsättningslöst. Man har inte 
idéer om att det ska föreställa nå-
got speciellt. 

Om man mår bra och känner sig 
i balans, har man ändå glädje av 
konstterapi?
– Ja, då kan man gå i förebyggande 
hälsomålning, komma och koppla 
av. Vi har fyra tekniker som sträng-
ar på vår lyra, målning, teckning, 
modellering och konstbetraktan-
de. Det är som när man är ute och 
springer, man vill vidmakthålla sin 
goda kondition. 

Drömde du om att bli konstnär 
som ung?
– Jag vågade inte. När jag gick i gym-
nasiet gjorde jag ett specialarbete 
i keramik och tyckte det var jätte-
kul. Jag tecknade mycket och sa 
till mamma att jag ville söka in på 
Konstfack. Ja, vad roligt sa mamma 
och gav mig allt stöd. Men jag våga-
de inte. Jag tyckte det kändes osä-
kert och valde istället att bli något 
tryggt, lärare.

 
Vad gjorde du med konsten under 
alla år som lärare?
– Hantverk. Väldigt mycket. Jag syd-
de tavlor, gjorde tygtryck och kera-
mik hemma i köket. Jag har alltid 
skapat. 

När tog konsten över från 
 hantverket?
– Ungefär när jag fl yttade till Gävle. 
Det blev en nystart i mitt liv och jag 

kände att jag ville lära mig att teckna 
föreställande. Jag kände en sån läng-
tan efter att få teckna människor. Jag 
köpte böcker om konsten att lära sig 
teckna och gjorde alla övningar. 

När blev tecknandet mer konst?
– När jag började som elev hos Pär 
Kock. Sen har även konstterapin va-
rit utvecklande.

Kan man måla sig frisk?
– Ja, absolut. Det är jag övertygad 

om.

Kan du berätta något?
– Min lärare och handledare på 
Vidarkliniken har arbetat i många 
år, det är ju inget som händer från 
en dag till en annan, och hon har 
varit med om att många människor 
blivit friska från svåra sjukdomar, 
som cancer. Jag hade en patient, 
som jag skrivit mitt diplomarbete 
om, som det hände väldigt mycket 
med under de tre veckor hon var 
där. Hon hade en obearbetad sorg 
som hon kunde bearbeta och blev 
fri att gå vidare i livet. Hennes man 
hade dött tragiskt i en olycka. 

Vad betyder andlighet för dig?
– Mycket. Vi är inte bara fysiska 
människor utan även själsliga och 
andliga.

Hur kom du in på det andliga?
– Jag började meditera 1973, enligt 
TM-metoden. Det var ju väldigt po-
pulärt. Jag mediterar fortfarande, 
men inte efter någon speciell me-
tod. Det är mer som kontemplation, 
att man stillar sig. 

På gymnasiet började jag också 
med yoga. Jag köpte en bok, ”Yoga 

för envar”, en liten häftad bok och 
gjorde övningarna alldeles för mig 
själv på mitt rum. Jag berättade inte 
för någon men var bara nyfi ken på 
ett omedvetet sätt. Jag höll på någ-
ra år. Jag gör ingen yoga nu men då 
var jag väldigt vig. Jag ville bli ba-
lettdansös som barn.

Har du någon förklaring på varför 
andliga frågor är så aktuella idag?
– Jag tror att människan går ige-
nom en utveckling. Vi tänker på ett 
annorlunda sätt än för 100 år se-
dan. Vi behöver inte ägna all ener-
gi åt att skaffa mat och uppehälle. 
Men inte bara det, det sker på ett 
annat plan också. Människans med-
vetandeutveckling går framåt hela 
tiden. Vi blir mer medvetna om kär-
lekens betydelse. Det är inte fl um-
migt längre.

Har du någon guru?
– Nej. Jag tror att jag är min egen 

guru. Jag tror att varje människa har 
det gudomliga inom sig. Det gäller 
att lyssna inåt. Jag är mitt eget orakel. 
Jag var i Grekland i två veckor i som-
ras, på avslutningsresa med konstte-
rapigruppen. Vi fi ck både den tradi-
tionella och den andliga konsthisto-
rien. När vi var i Delfi , som är känt 
för sitt orakel, kände jag så tydligt 
att vi inte behöver ett orakel att gå 
till. Vi har allt inom oss.

Vad är meningen med livet?
– Att känna glädje och kärlek över 
att fi nnas till. När vi dör tror jag 
att den jordiska kroppen förmult-
nar men att själen och anden går 
vidare. Jag tror på reinkarnation, 
att man går vidare och blir en ny 
människa. För mig var reinkarna-
tion svaret på det som jag omedve-
tet hade letat efter. Hur är det med 
livet och döden? Det var frågor jag 
ställde mig som tonåring. När jag 
fi ck höra om reinkarnation förstod 

jag att så måste det vara. Det blev 
självklart för mig.

Har du några förebilder inom kon-
sten?
– Pär Kock, absolut. Frida Kahlo är 
intressant. Jag gillar hennes musti-
ga sätt att måla. Hon gjorde det hon 
ville göra fast hon var sängbunden.

Hur mycket ser du på konst?
– Jag går på utställningar och gal-
lerier. Med mina elever gick jag 
på Konstcentrum regelbundet och 
har fått visningar. Dagens samtida 
konst skiljer ju sig från den traditio-
nella konsten men båda är intres-
santa.

Hur skulle du vilja att ditt liv ser ut 
om tio år?
– Då är jag 64 år. Då har jag byggt 
upp en intressant verksamhet med 
konstterapi. Jag tror att man kan 
jobba länge. Jag hoppas att jag har 

utvecklat min egen konst. I februari 
ska jag ha en utställning på Elixir 
på Gävle sjukhus.

Vad vill du med din egen konst?
– Jag vill lyfta fram människan och 
visa på den gudomliga gnistan. Att 
vi kan vara vårt eget orakel, det är 
mitt budskap men jag vill att be-
traktaren ska vara fri.

Vi avslutar samtalet med att Ami lä-
ser en saga för mig, som hon skrivit, 
utifrån en folkberättelse. Den hand-
lar om den lilla ängeln som kom-
mer ner till jorden. Ami har bear-
betat sagan och gjort teckningar 
till. Snart ska hon lämna den till 
ett förlag.

Det är en saga som hon själv be-
rättade för sina fl ickor vid varje fö-
delsedag.

Kerstin Monk
026-15 96 44

kerstin.monk@gd.se

Ami Widahl


