
Krönika

HÖG PÅ SKAVSÅR

Josefin Olevik – som tänker lägga 
sommarens fötter i en hängmatta.

DET KAN HA VARIT EN ANING förhastat när jag hittade mitt 
inre mantra. Men jag trodde länge att min själ flög med 
hjälp av skoskav.

Jag tillhör dem som får skavsår så fort jag sätter mina 
fötter på marken. Värst är det med springskor, vandrings-
kängor, pjäxor i alla format. Och med fukt. Då får jag så 
kallad skyttegravsfot, en diagnos som peakade under första 
världskriget men som jag stolt för vidare. 

Jag har försökt det mesta. Tejp, utan tejp, militärtejp, 
fyllda plåster, ofyllda, kirurgisk plast, dubbla-, enkla-,  
specialstrumpor, specialsulor, silikon, olivolja, nya skor. 

Mitt sökande efter lindring nådde sin peripeti på en  
tur för några år sedan. Jag befann mig på gränsen mellan 
Dalarna och Härjedalen med koncept: gelfyllda plåster. 
Mina knotiga fötter var ömt omfamnade av ”ett andra hud-
lager”, som paketet utlovade. Halvvägs genom turen såg 
det ut att hänga saftiga lila plommon på hälarna. 

Smärtan övermannade mig. 
Vid varje steg minskade syn-
fältet till ett litet svart hål, jag 
hade sex mil och tre dagar kvar. 

Det blev en mental brott-
ningsmatch mellan psyke och 

kropp, där hjärnan lyckades få till en nacksving. Smärtan 
var i slutet av turen under kontroll, jag kunde tvinga den  
att ligga still runt sulorna. Ett berusande genombrott! Jag 
var fokuserad som en mediterande munk och såg varje litet 
löv i något slags förhöjd närvaro. Oh! Ja, jag blev hög på 
mig själv.

Så jag fortsatte. Det är skönt att bli hög på sig själv.
Tills det gick över styr. Efter min senaste vandring följde 

fotmeditationen med in i vardagen. På kontoret kände jag 
hälarna slipa intellektet och skärpa tanken. Jag bar mina 
fötter som en hemlig tagelskjorta i skorna. 

Efter en vecka sa min son att jag luktade illa. 
Det köttiga plåstret satt kvar. Min häl reagerade ungefär 

som ett semmellock som man trycker ned i grädde när jag 
petade på förbandet. 

Läkaren tyckte senare att jag borde ha reagerat. Att det 
borde ha gjort ont. Han sa att smärta är en stark signal från 
kroppen om att något är fel. 

Mitt mantra sjunger svagare nu. Jag försöker låta själen 
lära känna sina fötter, en övermodig själ och undermåliga 
fötter. Vem vet om det inte  
kan bli riktigt bra? 

”Jag bar mina 
fötter som  
en hemlig  

tagelskjorta”


