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Sofia Torvalds, Jag längtar mig genom Guds tystnad. Fontana Media 2022. 

 

Gudslängtan och deppighet i senmodern tappning 

 

Sofia Torvalds har i sina tidigare böcker behandlat ätstörningar, moderskap och ångest och hon har 

skrivit om det med journalistiskt driv och sin egen erfarenhet som insats. Så är det också i den nya 

boken ”Jag längtar mig genom Guds tystnad”, som handlar om hennes depression och gudsrelation i 

kris. 

Hon listar fyra ”teorier” om vad krisen egentligen handlar om och varför det känns som det gör: det 

har att göra med medelåldern, det är fråga om depression och ångest, det beror på att hon gått i 

terapi så länge, det är Gud som dragit sig undan. Hon antecknar också i ett häfte innan kraschen vad 

hon inte klarar av att öppna: räkningar, brev från släktingar, plastpåsar under klädställningen, 

messenger. 

I essäbokens korta och välskrivna avsnitt varvas funderingar om det egna måendet och Guds tystnad 

med citat från dikter, sångtexter, böcker om depression och livets mening, messande med vänner, 

Spotify-listor (”Sad songs to listen to at 2 am”), Facebook-kommunikation, andakter på appar som 

”Pray as you go” och annat. 

Reflektionerna utmynnar inte i någon förlösande stor Insikt som skulle få alla bitar att falla på plats, 

eller som i fortsättningen skulle hålla depressionen på säkert avstånd eller gudskontakten levande. 

Men i försöken att ringa in problemet kommer Torvalds i alla fall fram till vissa saker, som att hon 

känner sig kuvad utan att veta av vem, att hennes tankar går i kretsgång, att hon använder bönen 

som flykt – men också att hon utvidgar sin förmåga att stå ut med smärta och sorg.  

Det är skildringen av hennes längtan efter Gud i en senmodern tid och kristen (sub)kultur på 2020-

talet som gör texten intressant, infrastrukturerna och gemenskaperna som den tidlösa andligheten 

kanaliseras i: Franciskusdagar, Pieksämäkiläger, åländsk retreat, bönegrupper, pyssel med 

frälsarkransarmband för att hjälpa offren i Ukraina, lyssnande på depressionspoddar, bankande på 

kuddar (en metod för depressionspatienter), konstutställning på Kiasma och shoppande för att höja 

humöret. 

Som redaktionsansvarig för Kyrkpressen har Torvalds en mera allmän position från vilken hon kan 

betrakta andliga frågor och hantera sin personliga kris. Och när hon beskriver sin kamp med Gud och 

alla de känslor som hans tystnad ger upphov till knyter hon an till en lång kristen tradition som 

uppfattat ”Gud” just som en person som den enskilda människan står i relation till.  

Även om Torvalds närmar sig tanken att ”Gud” är mycket större än vi kan föreställa oss, så håller hon 

fast vid idén att det handlar om en relation till ”någon”, till en ”han”. Ofta framstår han som 

föräldern i himlen, en som man kan vara arg på eller söka tröst hos. Ett slags förlängd barnatro. 

Det här är ingen bok som vill polemisera om hurdana gudsbegrepp som är möjliga, men som läsare 

kan jag inte låta bli att fundera på det, för det finns ju andra sätt att se än den teistiska (alltså synen 

att en personlig gud har skapat världen och alltjämt ingriper i den) som ju har sina uppenbara 

begränsningar.  

Hursomhelst lyckas Torvalds skriva en levande, konkret och berörande text om en andlig och 

psykologisk kris som är både tidlös och sammantvinnad med den moderna människans 



föreställningar; ett dokument om vår tids existentiella vilsenhet och försöken att bota eller 

åtminstone leva med den.  
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