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Nedanstående berättelse handlar om socialsekreteraren Marita och hennes man, 

sågverksarbetaren Åke och hur de båda så småningom kom att förändras och 

utvecklas med tanke på både arbete, tänkande, sensibilitet och sin inbördes 

relation.   

 

AVDELNING 1 

I januari 1989 var Marita klar med sin socionomutbildning. Skönt att äntligen få 

ge sig ut i arbetslivet igen. Marita hade innan hon började sin utbildning till 

socionom arbetat på sågverket i det lilla brukssamhället Träforsen. Hennes man 

Åke jobbade kvar där. Han hade inga tankar på att utbilda sig vidare. Han hade 

haft det lite svårt i skolan, speciellt på högstadiet. Han hade varit en riktig 

bråkstake kan man gott säga. Dessutom hade han skolkat ganska mycket så han 

hade inte fått något slutbetyg från grundskolan. När han i början av nionde klass 

fick börja praktisera på sågverket som pinnpojke lugnade han ner sig och trivdes 

så bra att han fick fortsätta jobba med lön när praktikperioden var slut. Nej, hade 

han sagt till Marita när hon frågat om inte han också ville studera, nej jag är nöjd 

med mitt jobb men läs vidare du. Det skulle ju vara fint om du blev tjänsteman 

och då kan du få lite högre lön.  

 

 Åke jobbade tvåskift. Efter arbetspasset var han ledig, förutom att ta hand om 

deras två barn Jesper och Martin, fem och sex år gamla. Åke deltog inte så 

vansinnigt mycket i hushållsarbetet, det fick för det mesta Marita klara av, men 

barnen tyckte han det var roligt att tillbringa mycket tid med. Tillsammans med 

de båda pojkarna trivdes Åke. Åke och Marita hade köpt sig ett litet hus med 

garage i källaren. I garaget hade Åke ställt sina två veteranmotorcyklar. En 

Nimbus och en gammal Rex. Både av förkrigsmodell. Att skruva och putsa på 

sina klenoder blev Åkes största intresse och då kunde pojkarna vara med och 

lära sig lite om överliggande kamaxlar och brända ventiler. Pojkarna var 

verkligen imponerade av pappa Åkes kunskaper om hur en gammal 
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motorcykelmotor fungerade. De lärde sig mer och mer och Åke var väldigt stolt 

över sina söner när de tillsammans åkte på mässor landet runt för att beskåda 

andras gamla motorcyklar. Ja, det var Marita och en triad i den här familjen. 

Triaden bestod av Åke, Jesper och Martin.  

 

Åke växte upp som fosterbarn hos Irma och Uno Gunnarsson. Irma och Uno var 

i femtioårsåldern när de tog emot lille Åke för vård och uppfostran. De kunde 

inte få egna barn men när tillfället dök upp att bli föräldrar till en liten kille på 

ett år från Helsingfors vars mamma avlidit i cancer sa de ja. Åkes pappa visste 

inte någon vem det var förutom att mamman hade en aning om vem av hennes 

många friare som var fadern. Irma kom från början från Finland och det var väl 

de kontakter hon hade kvar där som gjorde att hon fick uppdraget som 

fostermamma till Åke. Hon hade flyttat till Sverige i början av femtiotalet och 

blivit lovad jobb på en restaurang i Stockholm. Så småningom bosatte hon sig i 

Träforsen och fick arbete på sågverket där. Hon träffade Uno och de byggde sig 

ett fint litet hus inne i samhället. Båda jobbade på sågverket och trivdes med 

livet förutom att de inte kunde få några egna barn. Därtill var Irma för gammal 

redan när hon först träffade Uno. Men när de fick tillfälle att bli fosterföräldrar 

till Åke blev de upprymda och de kände sig som ett nyförälskat ungt par. Efter 

några år adopterade de Åke och han blev som deras eget barn. De uppfostrade 

honom strängt, men inte speciellt religiöst. Men framförallt var det viktigt att 

lyda far och mor. Han fick inte kalla sina föräldrar vid namn eller mamma och 

pappa. Nej, far och mor skulle han kalla dem. Och det gjorde han. Den första 

tiden innan Åke började skolan var Irma hemma och tog hand om hemmet. När 

så Åke började första klass började Irma jobba igen, först på halvtid, senare på 

heltid när Åke gick i fjärde klass och fick en egen nyckel till hemmet. Han blev 

ett så kallat nyckelbarn. Irma och Uno var sparsamma och noggranna med allt. 

När de båda gick bort när Åke var i trettioårsåldern hade han ett rätt så stort arv i 

kapital och ett fint välskött hus som han kunde sälja och på så vis ordna så att 
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hans och Maritas lilla familj fick det väldigt gott ställt, rent materialistiskt och 

ekonomiskt i alla fall kan man säga.  

 

Marita hade hunnit fylla 29 innan hon blev klar med sina studier. Hon hade gjort 

sin första praktikperiod på centralortens socialkontor. Sin andra praktikperiod 

avverkade hon på vårdcentralen som kurator. Ja, hon hade inte kommit så långt 

ut i världen på sina praktikperioder. Träforsens centralort låg bara tretton 

kilometer hemifrån. Nu var hon i alla fall klar med sin socionomutbildning: 

Bachelor of Science (BSc) in Social work var den officiella benämningen på 

hennes examensbevis. Det ni. Marita var väldigt glad och stolt. 

 

I februari samma år utannonserades en tjänst som socialsekreterare på 

socialkontoret i centralorten. Marita sökte och fick jobbet. Hon hade ju 

praktiserat där så chefen kände till henne och tyckte hon skulle passa bra i 

arbetsgruppen. Och det gjorde hon. Förutom Marita var det tre socialsekreterare 

och en fältarbetare i arbetsgruppen. Det var Maggan som var äldst och även 

hade jobbat där längst. Martin hade jobbat i drygt ett år som socionom och 

tjänsten som fältarbetare var hans första socionomjobb. Han var ungefär i 

samma ålder som Marita. Och så Snoddas, ja han kallades så. Han hette 

egentligen Sune men hade inget emot att bli kallad för Snoddas. Han var riktigt 

stolt över att ha vissa likheter med Snoddas. Han hade nog fått sitt smeknamn 

för att han var en väldigt bra på att sjunga och spela dragspel. Gärna 

Flottarkärlek, den riktige Snoddas paradnummer. Snoddas var den egentlige 

chefen. Han hade koll på allt. Han var nog lite av en informell ledare i 

arbetsgruppen. En mycket bra sådan. Snoddas var i femtioårsåldern och kändes 

väldigt trygg och stabil. Elisabeth var fem år äldre än Marita och började jobba i 

centralorten bara några månader innan Marita började där. Hon hade tidigare 

innehaft en tjänst i fem år som socialsekreterare i grannkommunen. Sist men 
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inte minst får vi inte glömma Katarina. Hon var förste socialsekreterare och det 

var hon som bestämde var skåpet skulle stå, trodde hon. 

 

Alltså: Marita, Martin, Snoddas, Elisabeth och Katarina. Det var den 

arbetsgrupp som Marita nu var deltagare i. Inte så stor arbetsgrupp, men 

kommunen var liten, knappt sextusen innevånare så belastningen på 

arbetsgruppen var inte så hög. Marita trivdes riktigt bra på jobbet och även med 

arbetskamraterna. Hon tyckte de hade bra rutiner. Behandlingsgrupp på 

onsdagar och nya ärenden redogjorde Katarina för varje måndag mellan åtta och 

nio. Handledning hade de en gång i månaden av en psykiatriker från landstinget. 

Han var inte speciellt kunnig i sociala frågor men det blev ofta bra samtal i 

handledningsgruppen.  

Ett halvår hade snart gått av Maritas tid på socialkontoret och hon trivdes 

fortfarande bra. Hon fick ofta höra från sina arbetskamrater att hon var kreativ 

och fick beröm när hon kom med nya tankar och idéer. Som den gången när de 

hade behandlingsgrupp och hon undrade om det verkligen inte var så att de 

måste skilja på utredning och behandling. Det hela hade börjat med att Marita 

och Martin fick ett ärende tillsammans som handlade om en pojke på sex år som 

eventuellt behövde omhändertas. Marita tyckte det blev fel i informationen till 

föräldrarna. Dels gick Marita och Martin hem till familjen och pratade med dem 

om hur de skulle bemöta och ta hand om sin pojke på bättre sätt än de tidigare 

gjort och samtidigt skulle de göra en utredning om ett eventuellt 

omhändertagande av pojken. Marita förstod att föräldrarna inte överhuvudtaget 

hade en susning om vad deras möten skulle kunna utmynna i. 

Det sa hon också till de andra på behandlingsgruppen den här onsdagsmorgonen. 

Vi måste skilja på utredning och behandling. Vi måste nog bli lite tydligare. Alla 

utom Katarina nickade instämmande och sa att det var en himla bra idé. Katarina 

blev sur och menade att så här har det fungerat bra tidigare. Det verkade som 

hon blev lite kränkt. Snoddas däremot kom in till Marita på hennes rum efteråt 
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och sa att det här gjorde du bra, nu kan vi nog bli riktigt bra på det här med 

socialt arbete. Han tyckte det var mycket roligt att Marita börjat jobba hos dem.  

 

I september samma år blev det lite ändringar i arbetsgruppen. Katarina, som 

egentligen inte hade någon adekvat utbildning i socialt arbete men som hade, så 

att säga jobbat upp sig, från att jobba som receptionist till tjänsten som förste 

socialsekreterare, det hade visserligen tagit många år, men nu hade hon blivit 

lovad att få tjänsten som enhetschef för individ och familjeomsorgen och en 

nyrekrytering av två socialsekreterare skulle göras eftersom ärendeantalet hade 

ökat i kommunen. Ann-Christin och Marina anställdes. Ann-Christin som redan 

hunnit fylla 40 hade arbetat som socialsekreterare i Stockholm i över fem år och 

Marina var alldeles färsk socionom så detta var hennes första riktiga 

socionomjobb. Så behövde man också utse en ny förste socialsekreterare. Alla i 

arbetsgruppen var överens om att Elisabeth skulle bli mycket bra som förste 

socialsekreterare. Det tyckte även Katarina och socialchefen Robert M. 

Elisabeth tackade ja och allt var frid och fröjd inför julen det året. Marita 

stortrivdes på jobbet, visst var det en del knöliga ärenden men tillsammans löste 

gruppen problemen på bästa sätt och de utvecklades tillsammans. Det var Marita 

och Elisabeth som mest drev på för en utveckling.  

 

I januari året därpå, 1990, kom Marita med ett förslag om gemensam utbildning 

för hela gruppen. Marita hade läst en annons i SSR-tidningen om en utbildning i 

”Interaktionistiskt förändringsarbete”. Det var Bill Petit och Hardy Ohlsson som 

var lärare på den utbildningen. Utbildningen pågick i fyra terminer och 

handledning var inbyggt i kursplanen. Alla tyckte det lät jättebra utom Katarina. 

Men hon tog i alla fall fram pengarna som utbildningen kostade fast Robert M 

knorrade en hel del. Hösten 1990 började utbildningen och två år framåt mådde 

arbetsgruppen mycket bra. De gjorde framsteg och sammansvetsades på ett 
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mycket lyckat sätt även om ärendemängden ökade och nya problembilder dök 

upp. 

 

Under de kommande tre fyra åren flöt det på för arbetsgruppen som fortfarande 

var intakt. Ja, Martin jobbade nu på heltid som fältare. Första tiden när Martin 

tillträdde sin tjänst fick han vissa tider dela på sin arbetstid och fungera som 

fältare på halva tiden och socialsekreterare den andra halvan. Alla 

ekonomiärenden hade delats ut på Maggan och en av receptionisterna. Så nu 

hade de andra bara utredning och behandling, som det hette på den tiden. Marita 

fick huvuddelen av familjehemsärendena. Hon var duktig på det här med 

familjehem och blev nästa lite specialiserad. Hon tyckte det var ett trevligt 

arbete att åka till familjehem och göra uppföljningar. Barnavårdsutredningarna 

däremot tyckte hon inte om. Hon blev ofta ambivalent inför omhändertagande 

och tvivlade på om det verkligen var bra för både barn och föräldrar att göra ett 

så drastiskt ingrepp i en familj. Tänk om man i stället kunde satsa de resurserna 

som man satsar på familjehemmet på den familj som man nu gör ett så stort 

ingrepp i. Hon funderade ofta över om hon, socialsekreteraren Marita, verkligen 

hade rätt att göra detta stora ingrepp i en familj. Hon funderade mycket över 

detta, så mycket att hon började få svårt att sova. Hon hade tänkt att hon behöver 

ta upp den här frågan i handledning. Arbetsgruppen hade mycket bra 

handledning. Både process och ärendehandledning av en mycket klok kvinna 

vid namn Birgitta och hon skulle säkert kunna hjälpa Marita att komma vidare i 

sina funderingar. Men ärendemängden ökade i allt snabbare takt och det blev allt 

mindre med tid för processhandledning. Det blev mer och mer av ren 

ärendehandledning då så många ärenden måste hinnas med att avhandlas på 

varje handledningstillfälle. Många i arbetsgruppen började känna sig slitna. 

 

Marita hade det rätt så bra med sin familj, tyckte hon. Det uppvägde mycket av 

svårigheterna hon hade på jobbet. Jag får försöka att tänka mer på min familj 
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och min fritid, sa hon till sig själv en dag när hon körde sin lilla bil hem till 

hennes lilla rara familj i Träforsen efter att hon slutat jobbet för dagen. Åke 

tyckte inte de hade det så bra i deras familj. Han blev irriterad och sur när Marita 

kväll efter kväll jobbade över, utan övertidsersättning till på köpet. Övertiden de 

samlat ihop skulle sedan tas ut i kompledighet. Men det gick ju aldrig. 

Ärendemängden var för stor. Åke kunde inte förstå hur Maritas fack inte 

protesterade och påtalade hur snett allt var. Nej, så här kunde det inte få vara.  

 

Och den kvällen när Åke och Marita bjöd in grannfamiljen på kräftskiva i deras 

nybyggda uterum en lördagskväll i september med lanternor och roliga hattar på 

huvudet tar nog priset. När alla hade samlats runt det festdukade bordet, sjungit 

”Helan går” och låtit den första snapsen rinna ner i strupen kommer Katarina 

inrusande med polisen i släptåg och skriker till Marita att vi måste åka till 

Svenssons och ta med oss barnen. Inte så proffsigt precis. Alla visste ju vem 

Svenssons var. Marita följde så klart med för i anställningsbeviset fanns en 

klausul om obetald jourtjänst om man var hemma och var nykter. Nu var ju inte 

Marita helt nykter, men hon hade ju bara tagit en snaps Ålborgs 

Jubileumsakvavit. Nu tyckte Åke att det gick för långt. Efter arbetsdagens slut 

ska man vara ledig. Det var Åke övertygad om. Nu fick det vara nog. På söndag 

morgon tog han ett allvarligt prat med Marita. Det slutade med att Marita 

storgrät i Åkes famn och lovade försöka att minska ned på jobbet och hon skulle 

prata med sin chef om att hon kanske skulle jobba 75% för att kunna vara 

hemma lite mer. Den söndagseftermiddagen knallade Åke ned till kiosken i 

Träforsen för att köpa sitt Aftonblad. Han står lugnt och pratar med kioskägare 

Ture när fru Svensson kommer in. Hon är bra full och när hon får syn på Åke 

skriker hon: ”Det är en jävla kärring du har, nu har hon tagit mina ungar och 

hälsa henne att jag ska skära halsen av henne så fort jag kan”. De orden fick Åke 

att gå en extravända innan han gick hem till familjen. Efter en timma kom han 

hem och då hade han bestämt sig för att inte säga någonting om vad fru 
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Svensson sagt. Marita hade det tillräckligt jobbigt ändå. Trots allt tyckte han 

synd om Marita som hade ett sådant krångligt jobb. Nej, det var bättre på 

sågverket, där skulle de fortsatt att jobba båda två. 

 

Marita ansökte om att få jobba 75%. Javisst hade Katarina svarat, bara du hinner 

med dina ärenden. Det kanske är bättre om du jobbar 80% sa hon sen. Då jobbar 

du fyra heldagar och är ledig på fredagarna. Så fick det bli. Marita förstod att det 

är bra om Katarina får bestämma för det blir lugnast så. De hade ungefär lika 

rutiner på jobbet som det var för fem år sedan när Marita började sin tjänst. 

Förutom att de nu hade handledning på fredagarna. Den första fredagen i varje 

månad var det bestämt. Ärendena lämnade Elisabeth ut på måndag morgon 

mellan åtta och nio. Behandlingsgrupp hade de fortfarande på onsdagar men nu 

hade de tagit hela förmiddagen i anspråk.  

 

Åke och Marita pratade igenom hur de skulle lägga upp hemarbetet nu när 

Marita var ledig på fredagarna. Nu tyckte Åke att Marita kunde koppla av på 

alla vardagskvällar när hon hade jobbat och utföra mer av sysslorna i hemmet på 

fredagarna. Det tyckte Åke var en bra rutin. Han var ju mycket med pojkarna 

och de hade bra rutiner med läxläsning och sina fritidsintressen. De klarade sig i 

stor utsträckning själva med att sköta sin rutiner. Pojkarna som nu var tio och 

elva år hade redan för ett par år sedan på Åkes uppmaning börjat att ta mer 

ansvar för deras egna göranden. Åke hade blivit tvungen att lära dem tyckte han. 

Hur skulle han annars hinna med sin egen hobby. De gamla veteranerna hade 

fått sällskap av ännu en kompis. En gammal Triumph Trophy som han hämtat i 

delar i en lada i Dalarna. Åke ville inte missa att ta hand om det enda 

fritidsintresset som han hade. Åke hade faktiskt för några år sedan börjat att göra 

mer av hushållsarbetet när han förstod att Marita inte kommer att kunna sätta 

gränser till sitt jobb. Men nu skulle det bli andra bullar. Nu ska hans älskade 

Marita vara ledig på fredagar, och själv var han ledig på fredagar de veckorna 
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han jobbade eftermiddagsskiftet. De timmarna hade de jobbat in på de andra 

skiftena. Det här ska bli bra tyckte Åke. 

 

Men allt blev inte så bra som Åke trodde att det skulle bli. Visst var Marita ledig 

på fredagarna, förutom när det var handledning, till att börja med.  Katarina 

tyckte att handledning var en så speciell förmån som man egentligen inte skulle 

ha lön för så hon talade om för Marita att: ”kommer du hit på fredagarna och är 

med på handledningen kan du inte begära att få ut de timmarna i kompledighet”. 

Katarina hade egentligen helt rätt i det. I alla fall enligt kommunens jurist som 

Katarina hade rådfrågat. Maritas arbetstid var måndag till torsdag hade juristen 

talat om för Katarina. Vill arbetstagaren gå till jobbet utan att vara anmodad att 

göra det så ska ingen lön utgå. Det var ord och inga visor. ”Men du kan komma 

in till mig på din ordinarie arbetstid så ska jag hjälpa dig att lösa dina problem, 

hade Katarina tillagt”. Stackars Marita. Nu var hon förbannad. Aldrig att hon 

skulle prata med Katarina. Vems var problemen? Inte är det mina i alla fall, det 

är ju det här jävla socialkontoret som har problem. Nu hade allt livet krånglat till 

det för henne. Hur skulle hon nu göra. Att hon inte hade tänkt på det här när hon 

ansökte om att få jobba 75%. Alla hennes arbetskamrater tyckte synd om Marita. 

Men det gjorde inte Åke. Åke hade inte så stora insikter i det där med 

handledning i psykosocialt arbete. Han hade sina principer och dem höll han sig 

till, men det är klart att om Marita vill åka till jobbet en gång i månaden och vara 

med på den där handledningen så såg inte Åke något hinder i det. Hon måste ju 

också ha rätt att utöva någon slags fritidssysselsättning. Fast han tyckte nog att 

hon kunnat få lite betalt ändå. Fast å andra sidan fick ju Åke inget betalt för att 

han putsade på sina gamla veteraner. Dom kostade faktiskt en hel del att hålla i 

körbart skick.  

 

Så Marita var med på handledningstillfällena, men det sved litegrann att hon inte 

fick någon lön. Handledningen var ju ändå till för att hon skulle klara jobbet på 
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bästa sätt. Två år innan Marita började sin anställning på socialkontoret hade 

arbetsgruppen fått handledning. Innan dess var det Katarina som handledde och 

talade om för personalen vad som gällde. Katarina tyckte nog att det hade varit 

bäst om det hade fortsatt så men krav på handledning kom både från fack och 

personal så ledningen fick ge med sig till slut. Ingen på arbetsgivarsidan kunde 

inse att det var något positivt med handledning. Den var dyr och onödig tyckte 

politikerna. Det är ju lätt att tycka så när man inte är insatt i vad handledning är 

till för.  

 

Marita var i alla fall med på handledningstillfällena och hon började mer och 

mer förstå varför hon tyckte det var så himla svårt det här med att omhänderta 

barn. Det är ju så, sa hennes handledare Birgitta, att det finns ju inget rätt eller 

fel i de flesta ärendena. Ingreppet vi gör i en familj kan ju gynna barnet ibland, 

ibland kan det bli helt fel, men vi gör det vi tror är mest rätt i alla situationer. 

Marita tyckte att det kunde ju vara ett bra förhållningssätt men hon mådde 

fortfarande inte bra av att göra omhändertagande av barn. Nästa 

handledningstillfälle med Birgitta skulle hon ta upp frågan igen. Marita tänkte 

att det var något fel med speciellt henne själv, för andra av hennes 

jobbarkompisar hade inte uttryckt att det var så svåra avväganden. Som Snoddas 

sa: ”Det gäller att hålla en riktning och köra på den, inte fundera för mycket”. Är 

det felet jag gör, tänkte Marita, jag kanske funderar för mycket, ser saken ur 

olika perspektiv. Ja, jag ska verkligen ta upp det på nästa tillfälle med Birgitta. 

 

Nästa handledningstillfälle kom aldrig Birgitta. Hon ringde dagen innan och 

avbokade. Hon hade blivit hastigt sjuk men lovade komma gången därpå. Men 

det blev inget mer handledningstillfälle med Birgitta. Hon var allvarligt sjuk och 

skulle vara sjukskriven minst i ytterligare sex månader. För Marita var det här 

nästan en katastrof. Men jag ska spara frågan tills Birgitta kommer tillbaka 

tänkte hon och skrev upp en anteckning i sin almanacka om att det var en viktig 
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fråga och hon skrev upp den på första veckan i oktober. Då ska jag inte glömma 

den intalade hon sig själv.  En måndag när ärendena skulle utdelas meddelade 

Elisabeth att avtalet med Birgitta var uppsagt så hon skulle inte komma tillbaka 

något mer och att ledningen hade bestämt att handledning skulle upphandlas 

tillsammans med den lite större grannkommunen och eftersom en upphandling 

skulle ta lite längre tid att genomföra så skulle Katarina leda handledningen tills 

vidare. Hon berättade vidare att upphandlingen var på gång och anbudssvar skall 

inkommit senast 30 september i år. Det är bestämt från ledningen sida att vi nu 

ska ha handledare som är kompetenta i KBT-handledning och det är ju så 

modernt numera. Samtidigt vill jag att alla ska veta att jag har sagt upp mig och 

jag slutar min tjänst här den 30 juni. Marita nästan föll ihop där hon satt i 

handledningsrummet.  

Det här blev lite för mycket. Det snurrade för Marita och hon hade svårt att köra 

sin lilla bil hem den dagen efter jobbet. Hur ska det nu bli? 

 

Åke tyckte nog att Marita verkade lite underlig när hon kom hem den dagen. 

Åke hade jobbat förmiddag. Det skiftet börjar 06.15 och slutar 15.15 varje dag 

måndag till fredag. Han hade räknat med att Marita skulle komma lite senare, 

kanske framåt sextiden, hon brukade jobba över lite grand för hinna med allt, 

men i dag kom hon redan vi fem. Han hade i alla fall som han brukade göra när 

han jobbade förmiddag, förbereda middagen. I dag hade han kokat potatis, stekt 

fläsket och gjort sin goda löksås. Grabbarna hade redan ätit. De hade cyklat ned 

till gymnastikgården för att spela bordtennis. Det var bordtennis måndagar och 

onsdagar. De hade en bra ledare. Stickan. Han hade varit en framgångsrik 

bordtennisspelare i sin ungdom. Han hade spelat final mot både Jan-Ove 

Waldner och Hasse Alsér. Han lyckades inte helt och hållet bli den mest 

framstående ändå. Han hade blivit pappa väldigt tidigt och då tog alla plikter 

överhanden och träningen fick stå tillbaka. Men Stickan var inte ledsen för det. 

Att nu som snart pensionär få tillgång till att träna den nya generationen tyckte 
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han var väldigt lyxigt. Så både Jesper och Martin trivdes med den gamle 

tränaren och de stannade ofta till sent på kvällen på gymnastikgården.  

 

Marita och Åke kunde få en egen stund tillsammans och äta sin middag 

tillsammans i lugn och ro. Marita var tyst en lång stund när de börjat äta sen sa 

hon. Du älskling, jag tror det är något fel på mig. Jag tror att jag har MBD. Åke 

tittade undrande på sin Marita.  

- Hur kan du tro det? Jag tycker du är helt normal.  

- Jo, men det är ingen annan på jobbet som tycker som jag. Alla tycker att 

jag gör fel. 

- Gör fel? Hur då? 

- Jo du vet att ibland omhändertar jag barn och flyttar dom till en annan 

familj. 

- Ja, som med Svenssons ungar. Det var väl bra. Den fyllkajan ska väl inte 

få ha några barn? 

- Nej, men ibland är inte saken så himla klar som det var med Svenssons 

barn. Ibland kan det vara så att det kanske inte blir riktigt rätt. Men det är 

ofta jag som avgör om de ska flytta eller inte.  

- Men är inte det domstolen som beslutar om de ska flytta. 

- Jo, det är det, men de har ju bara min utredning oftast att gå på. Och jag 

vet inte om min utredning säger sanningen. 

- Nej, du kan väl bara skriva det du ser och hör. 

- Jo, men jag kan välja vad jag ska se och höra och välja ut vad jag ska 

skriva. Vad ska jag göra Åke? 

- Ja, jag begriper ju inte så mycket av ditt jobb, men jag skulle nog aldrig ta 

någon annans ungar så där som du gör. Kan du inte byta jobb. Det kanske 

finns något på biblioteket eller på Konsum eller så. 

- Du fattar ju ingenting. Du gör väl aldrig fel på ditt jobb. Alla dina jävla 

brädor blir väl alltid rätt kapade och sorterade.  
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- Nej, jag sorterar inte alltid rätt, ibland blir det fel men det skiter jag i. 

Klagar kunden så gör han och vårt virke säljs ju oftast långt bort, till 

Egypten och så där. Det är inte så lätt att klaga då. Men gör du fel på ditt 

jobb så blir det ju inte bra, det förstår jag. Det måste vara ett himla svårt 

jobb. Jag tycker att du ska se dig om efter ett annat jobb där du kan vara 

ledig på din fritid. 

- Jag vet inte, jag tycker också att jobbet är väldigt intressant för det mesta. 

Mina jobbar- kompisar är bra, det är bara Katarina som jag inte kan med 

riktigt. Jag tror hon hatar mig.  

- Hur gör dina kompisar då? Tycker dom att det är lika svårt som du. 

- Nej, jag vet inte, Snoddas sa till mig här om dan att jag inte skulle fundera 

så mycket utan bara köra på. Välja en gång för alla om barnet skulle 

omhändertas eller inte. Han tyckte att jag inte skulle fundera så mycket 

fram och tillbaka på om det blev bra för barnet eller inte. Men det gör jag. 

Jag kan inte låta bli. Jag funderar hela nätterna.  

- Ja, jag vet. Men det kanske är bra som Snoddas säger. Bara köra på. 

- Jag blir tokig på det här. Jag sjukskriver mig i morgon. 

- Ja gör du det så kan du ju bädda rent i barnens sängar om du ändå stannar 

hemma i morgon. 

 

Marita gick inte till jobbet på en hel vecka. Nästa måndag var det 

ärendeutdelning med Katarina. Elisabeth hade tagit ut två semesterveckor som 

hon hade innestående. Efter de två veckorna hade hon bara tre veckor kvar att 

jobba, sen var det semester och ett nytt jobb som enhetschef på 

grannkommunens individ och familjeomsorg som väntade.  

Marita fick två nya ärenden fast hon tyckte att hon redan hade fullt upp med de 

utredningar hon redan hade. De nya ärendena var två orosanmälningar från 

skolans lågstadium.  
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- Du kan väl ringa Per på skolan och kolla hur det ligger till, båda är ju från 

samma skola. Så bestämmer vi på onsdag på behandlingsgruppen om vi 

ska öppna utredningar sa Katarina. 

- Ja, men jag har redan fullt upp, jag måste ju ha både utredningen på 

Blomgren och Karlsson färdiga att lämna in till nämnden på onsdag. Kan 

inte de här nya vänta eller kan inte någon annan ta de här nya? 

- Nej, kan inte komma ifråga. Du var ju ledig hela förra veckan och vad jag 

förstår så var du inte speciellt sjuk. Jag vet dom som såg dej med din 

familj på simhallen i onsdags.  

Marita suckade. Ja, visst hade hon inte varit speciellt sjuk. Sömnbrist och 

grubblerier är ju ingen sjukdom. Jävla Katarina. 

 

Marita gick till sitt rum och slog igen dörren med en smäll. Hon har visst humör. 

Hörde hon Martin säga. Vem han sa det till brydde hon sig inte om. Jävla, jävla 

Katarina sa Marita för sig själv innan hon kände hur pulsen ökade och ökade. 

Rummet började snurra, hon fick svårt att andas och hennes ben skakade. Hon 

mådde illa och kände sig spyfärdig sen blev allt svart.  

Hon vaknade i baksätet på Martins bil. Snoddas satt bredvid henne. Vi kör dig 

till vårdcentralen hörde hon Snoddas säga. Det lät som han var långt borta. Du 

svimmade av och vi hörde smällen när du slog i golvet.  

På vårdcentralen sa de bara att vi får ordna en transport till Lasarettet. Du har för 

hög puls och ditt blodtryck svajar så det är väl något med ditt hjärta.  

 

Marita blev inlagd över natten. Pulsen lugnade snart ned sig och blodtrycket 

stabiliserade sig och hon fick träffa en klok och förståndig läkare som förklarade 

för henne att hon var överansträngd och behövde vila. Läkaren hette Afrasiab 

och var från Iran. Han satt vid Maritas säng nästan en timme den kvällen och 

frågade hur hon hade det med arbete och privatliv. Han förklarade att Marita 

egentligen hade bra medicinska värden men han kunde ana en överansträngning 
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eller möjligtvis att hon hade en psykisk kollaps. Hon behövde nog tänka över sin 

arbetssituation. Marita tyckte att hon kommit till himmelriket. Tänk, det kändes 

som första gången någon hade riktigt brytt sig om henne. Hon sov lugnt den 

natten och på förmiddagen blev hon utskriven med ett intyg om sjukskrivning en 

månad framåt. Hon nästan grät av avslappning på hemvägen i taxin.  

 

Åke jobbade nattskift den här veckan när Marita blev sjuk. En sköterska från 

Lasarettet hade ringt till Åke och sagt att Marita var inlagd och hon skulle höra 

av sig morgonen därpå. På Åkes fråga om det var allvarligt hade hon svarat att 

det nog var en överansträngning på jobbet och att alla värden nu var bra. Han 

stod i dörren när Marita klev ur taxin. Han sprang fram till bilen och nästan bar 

Marita in i deras lilla hus. 

-  Hur är det. Jag har varit så orolig. Jag ska iväg och jobba om en 

halvtimme, klarar du dig själv, frågade han och tog fram en pizza ur 

micron. Jag åkte till pizzerian och köpte den till dig. Jag tänkte att du 

kanske var hungrig när du kom hem. De har väl inte så värst mat där på 

sjukhuset.  

- Tack det var gulligt, men vi behöver nog prata en hel del du och jag om 

hur vi ska ha det med både varann och med mitt jobb. Kan du inte stanna 

hemma i dag så vi kan prata du och jag. Frågade Marita bedjande. 

- Du vet väl hur det är på jobbet. Nej, det kan jag inte. Vi får prata i morgon 

förmiddag. Du är ju ledig då och jag börjar ju inte förrän vid tretaget och 

pojkarna är i skolan. Det blir väl bra?  

Åke började klä om för skiftet och efter en stund gick han ut i bon efter sin cykel 

och cyklade ned till sågverket och sitt viktiga arbete. 

 

Marita gick upp på sovrummet och la sig på sängen. Hon var ledsen och 

samtidigt fundersam. Var det något fel på henne? Hennes arbetskamrater 

verkade inte ha några funderingar, sådana där som hon hade. De bara körde på. 
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Hon kände att hon behövde någon att prata med. Hennes man, Åke, var inte 

mycket att prata med om sådana här saker. Det hade varit likadant med hennes 

pappa Henry. För honom gick alltid jobbet först. Han var också väldigt 

känslomässigt avstängd tänkte hon. Han hade aldrig sagt till sin lilla dotter 

Marita att han tyckte om henne, väldigt sällan visat några känslor. Maritas 

mamma Aino hade däremot ett väldigt stormigt känsloliv. Ibland kunde hon bli 

rosenrasande och nästan farlig i sina utfall mot en tyst och tråkig make. Mot 

Marita var hon däremot väldigt omsorgsfull och visade tydligt att Marita 

betydde allt i denna världen. Det verkade som att det inte lönade sig att bli arg 

på pappa Henry. Han undvek att prata om speciellt känslor. Det tillhörde inte 

hans kompetens sa Aino. När Marita var i tolvårsåldern ändrade mamma Aino 

helt plötsligt personlighet och blev mycket lugnare men samtidigt mer avstängd 

hon också. Marita hade lagt märke till mammans förvandling fast hon bara var 

tolv år. Marita hade ett speciellt sätt att se på hennes föräldrars relation. Hon var 

en duktig betraktare, det hade hennes lärare i sexan berömt Marita för en gång 

när de inför julavslutningen övat på teaterstycken som de skulle spela upp innan 

jullovet. Marita förstod inte då vad fröken menade men nu när hon låg på sin 

säng och funderade kom hon ihåg hennes ord. Ja, jag är nog lite annorlunda 

tänkte hon. Jag är inte som alla andra. Hon tänkte tillbaka på hur hon ofta 

lyssnade på sina föräldrars gräl och diskussioner. Hon kunde tycka att de båda 

hade rätt, var och en utifrån sina egna perspektiv. Att se saker och ting ur olika 

perspektiv och kunna reflektera var hennes dilemma. Att det skulle vara en 

tillgång och kompetens, framförallt i socialt arbete kunde hon inte tänka sig. 

Nej, hon var ju inte som alla andra. Hon kunde inte bara ”köra på” som de andra 

gjorde.  

 

Nu var båda hennes föräldrar döda. Hennes mamma dog när Jesper föddes och 

Henry råkade ut för en arbetsplatsolycka på sågverket precis när Marita började 

på socionomutbildningen. Nu hade hon egentligen ingen i sin släkt som hon 
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kunde ha kontakt med. Hon hade två kusiner men de bodde så långt bort och hon 

hade aldrig haft någon bra kontakt med dem. Nej, hon hade egentligen bara Åke 

att prata med och han var alltför lik Maritas pappa Henry. Känslomässigt 

avstängd och plikttrogen sitt arbete. Ibland ångrade Marita att hon valt att gifta 

sig med Åke. Men det var väl det lättaste valet. Efter mycket strul med killar i 

tidiga tonåren, en abort redan som fjortonåring kände hon att hon saknade en 

trygghet i livet. När hon nyss fyllt sexton träffade hon Åke och han verkade 

väldigt trygg och mycket kär i Marita. Han var omsorgsfull och uppvaktade 

Marita så att hon kände sig sedd och lycklig i hans sällskap. Åke var fem år 

äldre än Marita och lite påminde han om pappa Henry, som hon egentligen 

aldrig blev riktigt sedd av. Marita tänkte för sig själv att det egentligen var en 

kopia av sin pappa som hon gifte sig med och blev mamma till två pojkar. Men 

det var så dags nu med den insikten. Åke hade med tiden blivit alltmer fåordig 

och verkade bry sig mer om sina kompisar i källaren än om Marita. Ja, pojkarna 

tog han väl hand om, så väl att Marita ibland kunde känna sig lite utanför i 

familjen. Han hade också börjat intressera sig för familjens mathållning. Åke 

ville gärna laga maten på helgerna och han var bra på det där med svensk 

husmanskost. Det fick han gärna vara intresserad av men Marita kände sig mer 

och mer utanför i familjen. Men det kanske var bra på sitt sätt. Maritas jobb tog 

mycket tid och tankar i anspråk och så hade hon ju det där konstiga tänkandet 

som hon inte blev av med. Ja, sa hon till sig själv, det måste vara något fel med 

min hjärna. Ja måste prata med någon som förstår.   

 

Det var egentligen bara hennes tidigare handledare Birgitta som hon tillsammans 

med vågat att närma sig med sitt problem. Hon tänkte att jag får göra som min 

mamma och mina jobbarkompisar. Jag ska stänga av mina funderingar och 

känslor och bara köra på. Ja, eftersom det är mig det är fel på så får det bli så. 
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En vecka innan Maritas sjukskrivningsperiod var slut var det dags för återbesök 

på lasarettet. Hon såg fram emot att få träffa den som hon tyckte mycket 

omtänksamma läkaren. Han hade verkligen brytt sig om henne. Han hade fått 

Marita att verkligen få upp ögonen för att det kanske fanns ett annat sätt att se på 

livet än det som hennes man och arbetskamrater gav henne. Hon fick ta lite 

blodprover och ett EKG och sitta ut i väntrummet i väntan på att få träffa sin 

läkare.  

- Är det Marita? Välkommen. Vi går in på min mottagning.  

Läkaren presenterade sig som doktor Wennerholm. Inte alls den trevlige läkaren 

hon mötte när hon kom in helt akut för tre veckor sedan. 

- Varsågod och sitt ned. Ja, proverna visar inget särskilt utom EKG som 

visar på att du har ett oroligt hjärta. Du har oregelbunden hjärtrytm och 

faktiskt lite högt blodtryck. Jag har läst lite i dina journaler och vad jag 

förstår så upplever du ditt arbete som känslomässigt svårt och du har lite 

svårt för att komma överens med dina arbetskamrater. Stämmer det? 

- Nej, kanske inte så att jag har svårt att komma överens med dem, men de 

tycker inte som jag i vissa frågor. 

- Nej, så kan det ju vara. Jag skriver ut lite lugnande och en medicin för din 

oregelbundna hjärtrytm och så tar du dem enligt ordination och blir du 

inte bättre så får du återkomma. Ska vi säga så? 

- Javisst. Var det allt. 

- Ja, för tillfället. Jo, jag har förskrivit din medicin för sex månader i taget. 

Du kommer att få en kallelse hit igen om ca sex månader och hör du inget 

från oss så hör av dig innan din medicin tar slut.  

Marita tog emot de två recepten och gick ned i lasarettets entré. Där fanns också 

ett apotek. Hon löste ut sin medicin och satte sig i sin lilla bil och körde hem. 

När hon kom hem läste hon på medicinförpackningarna. Den ena medicinen 

hette Sobril. Enligt ordinationen skulle hon ta en tablett vi behov men inte mer 
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är fyra tabletter om dagen. Den andra var väl den som var för hjärtat, den hette 

Bisoprolol, den skulle hon ta en tablett av morgon och kväll, inte mer. 

 

Marita gick tillbaka till sitt jobb på socialkontoret efter att 

sjukskrivningsperioden var slut. Arbetskamraterna var gulliga mot henne och 

hade köpt en blomsterbukett och ställt in på hennes kontor. Välkommen tillbaka 

stod det på kortet som var fäst vid buketten. Marita blev lite tårögd när hon fick 

se buketten och kortet. Det var trots allt inte så tokigt på den här arbetsplatsen. 

Hennes arbetsplats.  

 

Ja, Marita stretade på i några år på sitt sociala arbete. Hon lärde sig att inte 

fundera över så många olika perspektiv på svåra frågor. Den nya handledaren 

som var expert på KBT lärde henne att inte låta sig luras av olika perspektiv på 

mänskligt varande, inte se åt sidorna. Nej välja ett perspektiv och hålla fast vid 

det. Det fick hon verktyg av handledaren för att klara av. Sina sömnsvårigheter 

blev hon dock inte av med förrän hon fick sömntabletter, Stilnoct 5 mg att ta till 

natten. Ja, livet gick vidare för Marita och Åke. Deras pojkar utbildade sig, 

skaffade varsin flickvän och flyttade till Stockholm. Båda två pojkarna  fick fina 

jobb, Martin inom statistik och Jesper som var ekonom jobbade på en bank.  Ja 

det blev så att de båda inte hade så mycket tid för att hälsa på i sitt föräldrahem, 

bara vid större helger och födelsedagar. 

 

Marita och Åke strävade vidare. Deras relation hade inte så mycket att ge dem 

båda mer än trygghet och rutiner. Marita tog sina tabletter och Åke putsade på 

sin veteraner. Livet för dem båda var inte mer än så. Åke fick lära sig att 

programmera det nya datorstyrda justerverket. Han behövde inte längre sortera 

brädorna manuellt. Det klarade datorernas övervakningskameror av. Han 

behövdes dock för att övervaka hela processen. Marita gjorde även hon sitt jobb 

för det mesta på rutin. ”Var det så så var det” blev hennes nya paroll. Inte titta åt 
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sidorna. Fast hon hade nog för länge sedan glömt sin längtan efter att kunna se 

världen ur olika perspektiv. Det ordinära och lagom blev hennes trygghet. Under 

vissa tider fick hon på sin doktors inrådan minska ned på sina sömntabletter. De 

var vanebildande fick hon veta. Och visst var de vanebildande. Det var ett 

helvete för henne de veckor hon skulle hålla upp med tabletterna. Men hon löste 

det med att de veckorna skickade hon Åke att köpa vin som hon drack, först en 

halv flaska på kvällen innan det var dags att gå och lägga sig, så småningom 

blev det en hel flaska. Så här löste Marita sina sömnsvårigheter. Det hela 

fungerade ända tills hon en dag började känna sig konstig och avskärmad. Hon 

började bli rädd för sig själv. Hon började känna det som om hon bara ville 

somna in. Slippa leva. Och en måndag när hon kom till jobbet, efter det att både 

hon och Åke börjat jobba igen efter att deras sommarsemestrar var slut, det var i 

mitten av juli månad 2008, blev hon tvungen att snabba sig in på toaletten och 

kräkas. Hon vågade knappt gå ut från toaletten och in på sitt rum. När hon väl 

kom in på sitt rum och satt sig tillrätta vid sitt skrivbord kom Gunnar in, hennes 

nya chef. Han skulle tala med Marita om två nya ärenden som hon skulle få 

hand om. Gunnar såg att Marita inte mådde bra. Han frågade vad som stod på 

och Marita sa att hon troligen fått influensa. Då tyckte Gunnar att det var bäst att 

hon åkte hem och sjukskrev sig. Marita nickade och tog på sig och satte sig i sin 

lilla nya bil och körde hem Det var bara en vecka innan Marita skulle fira sin 49-

årsdag. Marita kom aldrig hem den dagen. Inte nästa heller.  
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AVDELNING 2 

Doktorn, nu vaknar patienten. Marita hörde rösten långt bortifrån. Doktorn, nu 

vaknar patienten hörde hon sig själv upprepa vad hon nyss tyckte sig ha hört. 

Hon tittade upp i ett ljust tak med massor av lampor och maskiner. Snälla ligg 

stilla och rör dig inte, doktorn kommer snart hörde hon någon säga. Marita 

förstod nu att hon låg i en säng på ett sjukhus. 

Hon försökte lyfta armarna men kände ingen muskelrörelse.  

- Vi har visst setts förut, för många år sedan, hörde hon någon säga. 

- Jaha, viskade hon fram, kanske det. Hon fick ta i ordentligt för att få fram 

orden. Det kändes som hon inte kände igen sin egen röst. Men vem 

tillhörde den andra rösten? Hon såg fortfarande dimmigt men tyckte ändå 

att hon kände igen ansiktet varifrån rösten kom. 

- Vi sågs på Lasarettet i Karlskoga för nästan tjugo år sedan. Du hade 

överansträngt dig på jobbet. Nu är det något annat som hänt dig. Men 

först, du ska inte röra dig för mycket. Du har varit nersövd i nästan en 

vecka efter en operation. Så ta det lite lugnt. Allt kommer att ordna till sig 

men det kommer att ta tid.  

- Var, var är jag, och hur hamnade jag här? 

- Det var två frågor. Du är på IVA på akademiska sjukhuset i Uppsala och 

du flögs i helikopter hit från sjukhuset i Örebro. Du har varit med om en 

trafikolycka för en vecka sedan. Vet du vad det är för veckodag i dag? 

- Jaa, det är ju du. Nu kommer jag ihåg dig. Det var som hon inte hört 

doktorns fråga. Hennes tankar hade i stället jobbat med att tänka ut var 

hon sett den här doktorn tidigare. 

- Ja, det är jag Afrasiab. Jag jobbar här nu. Men nu kanske du ska ta det lite 

lugnt en stund. Vi måste se att du mår bra och att du inte blir för upprörd. 

Vi ska söva dig för en stund till och sen när du vaknar upp ska vi pratas 

vid du och jag och vår kurator. Men det var bra att se att du minns och 

mår efter omständigheterna mycket bra. I dag är det måndag och på 
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onsdag kommer din familj hit och du ska få träffa dem en liten stund och 

jag vill gärna träffa er alla en stund. Vi vill att du inte tar kontakt med 

dina anhöriga själv via telefon utan det är bättre om du väntar till i 

övermorgon onsdag. Vi har gett information om ditt skadeläge till din 

man så han vet hur du mår, men han hälsar till dig och ville att jag också 

skulle hälsa tillbaka att han mår bra och längtar till på onsdag då ni får 

träffas. 

Så somnade Marita in igen och sov mycket gott till nästa dags morgon. Allt var 

lugnt. Så är det när man är nedsövd. 

 

Nästa morgon vaknade Marita av att hon kände doften av rostat bröd och 

nybryggt kaffe. Hon hade svårt att komma ihåg var hon var. Allt var så grumligt.  

- Aj,Aj. Ligg still. Du ska inte röra dig för mycket. Du ska snart få lite 

frukost men vi kommer att hissa upp dig lite först. Det var en sjuksyster 

som kom in i rummet som yttrade de orden. Hon såg väldigt snäll ut 

tyckte Marita. 

- Är jag verkligen i Uppsala? Frågade Marita. 

- Jaha, du minns lite av samtalet med doktorn från i går kväll, misstänker 

jag. Vad bra. Jag heter Maja och jobbar förmiddag i dag. Dricker du kaffe 

eller the eller inte alls. 

- Kaffe. Svarade Marita och kom på att hon var väldigt sugen på kaffe. 

Maja gick raskt ut ur Maritas rum men kom alldeles strax in igen med en bricka 

med kaffe, juice och en skivad franska med ost på.  

- Du får inte sätta dig upp själv. Jag ska hissa upp dig. Vänta lite så ordnar 

vi det. Sa Maja och satte ned frukostbrickan på sängbordet.  

Maja hissade upp sänggaveln och körde fram sängbordet så att det kom alldeles 

lagom i höjd för att Marita skulle kunna känna doften av både kaffet och det 

nyrostade brödet.  
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- Du kommer inte kunna äta själv ännu så jag måste hjälpa dig, du har inte 

fått tillbaka alla dina funktioner än, men doktorn och vi andra är 

hoppfulla.  

- Alla funktioner? Är jag förlamad. 

- Inte alls så, doktorn kommer in om en stund och förklarar.  

Maja tog brödet och höll det så att Marita kunde ta en tugga, en tugga till men 

sen ville hon känna smaken av kaffe. Marita åt upp halva smörgåsen och några 

klunkar kaffe sen var hon trött. 

- Nej, nu orkar jag inte mer, jag mår nästan lite illa. 

- Jag ska sänka ned dig så får du vila sa Maja och tog brickan och sänkte 

ned Maritas huvudgavel. Nu kan du vila en stund så kommer doktorn 

snart. 

Marita somnade och vaknade av att det knackade på dörren. Hon hann aldrig 

säga kom in förrän Doktor Afrasiab och en kvinna kom in. De satte sig på varsin 

sida om Maritas säng och började prata. 

- Hej Marita, sa kvinnan. Jag heter Kristina och är kurator här på sjukhuset.  

- Ja, och vi känner ju varandra redan sa doktorn. Du får gärna säga du till 

mig eller kalla mig för Affe.  

- Marita smålog och frågade: Jag vet att du heter Afrasiab, men du har väl 

ett efternamn också.  

- Japp. Palani. Afrasiab Palani heter jag men här kallar alla mig för Affe 

och det tycker jag är bra. Frågar du efter doktor Affe vet alla vem du 

menar. 

- Nu Marita måste vi prata lite om dig sa kurator Kristina. Kommer du ihåg 

vad som hänt sedan förra veckan på måndag när du åkte hem från jobbet? 

Marita såg orolig ut. Visst ja, jobbet, hon jobbade som socialsekreterare, det 

kom hon ihåg.  

- Var är Åke, sa hon plötsligt, varför ligger jag här. 

- Vi kan berätta det vi vet sa Kristina. Vill du det. 
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- Ja, nu blir jag orolig, vad är det som hänt egentligen? Varför får jag inte 

röra mig? 

- Jag kan berätta det jag vet sa Afrasiab så kanske du kan hjälpa oss att fylla 

i där vi inte vet? 

- Ja, berätta, allt känns så grumligt. 

- Jo, började Afrasiab, det vi vet som vi har fått berättats för oss är att du 

var på hemväg från jobbet eftersom du anmodats av din chef att åka hem 

då du fått influensa. På hemvägen mötte du en stor lastbil med timmer. 

Lastbilen körde på fel sida. Du var tvungen att väja och du blev illa 

skadad. Ambulansen körde dig till Karlskoga lasarett för vidarebefordran 

till USÖ. Där bedömde de att dina skador var så pass allvarliga att du 

flögs hit i helikopter. 

- Hur illa skadad är jag, frågade Marita. 

- Du fick en svår blödning i hjärnan vi kollisionen. Du blev nog medvetslös 

väldigt fort. Du träffades av, troligtvis en timmerstock, i huvudet. Den 

smällen gjorde dig medvetslös och du har inte varit vid medvetande förrän 

i går när vi träffades. Men vi har också sett till att du inte vaknat förrän då. 

Du har blivit opererad två gånger. Du har ett dränage från din skalle. Du 

måste vara kvar i några dagar ytterligare här i Uppsala sen kommer du att 

förflyttas till USÖ i Örebro. Förhoppningsvis kommer du att få tillbaka 

alla dina funktioner men det kan ta lite tid och det kommer de att hjälpa 

dig med på rehab i Örebro. 

- Vet min man var jag är? 

- Ja, han kommer hit i morgon tillsammans med dina två söner. 

- Du måste nu ta det lite lugnt nu sa Kristina. Du funderar säkert på vad 

som kommer att ske nu. Jag finns här på sjukhuset måndag till fredag om 

du vill träffa mig. Jag kan hjälpa till med lite olika saker men vad jag kan 

förstå så kanske du mest behöver prata om olyckan och chocken som kan 

följa på en sådan här händelse. 
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- Ja, sa doktorn, det är bra om du nu kan vila och kanske sova lite. I 

eftermiddag kommer du att få resa dig upp och gå lite grand. Då kommer 

vi att se vilka funktioner som redan nu är klara. Vila dig lite nu. Har du 

några frågor så samla ihop dem till ronden i morgon förmiddag. 

Nu kände Marita att rummet började snurra. Jag är trött, jag behöver sova och 

innan kurator Kristina och Doktor Afrasiab lämnat rummet hade hon nästan 

somnat. Hon märkte inte att de gick. 

Klockan ett samma dag blev hon väckt till lunch. Nu kände hon sig piggare och 

på något konstigt sätt väldigt lätt. En syster kom in med en mugg med någon 

sorts soppa i en mugg med sugrör.  

- Kan jag inte få riktig mat frågade hon systern som kom in med 

soppmuggen. 

- Inte än. Du får nog vänta någon dag. Vänta så ska jag hissa upp dig så 

hjälper jag dig med muggen. Du behöver få igång på magen innan du kan 

äta vanlig mat. Vi får se hur det blir i morgon.  

Marita sörplade i sig soppan som faktiskt var riktig god. Smakade nästan som 

hennes hemgjorda grönsakssoppa, fast den var mixad. Hon brukade ha svårt för 

mixade soppor. De brukade ge henne kväljningar, hon tyckte bäst om soppor 

som hade grönsaker med lite tuggmotstånd, men nu var hon så hungrig så hon 

tyckte det var riktigt gott. 

Vid tretaget kom två sjuksköterskor in till Marita, ja det ena var en man men han 

presenterade sig som syster Göran och den andra var syster Emma.  

- Nu, sa syster Göran, ska du få resa på dig och gå lite grand med vår hjälp. 

Vi ska bara vänta lite till doktorn kommer, men vi ska förbereda med att 

ta bort lite infarter och andra slangar. Du har ju fått näringsdropp och vi 

har också fixerat några muskler i din nacke.  

De började plocka bort slangar och ett konstigt nackstöd, som hon faktiskt inte 

visste att hon hade haft på sig.  
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- Konstig, jag känner inte att jag har någon rygg eller nacke. Det känns 

väldigt konstigt. 

- Ja, sa Emma, det kan bli så. Men nu kommer doktorn. 

Det var en annan doktor som kom in. Den här doktorn hette doktor Malm, men 

han var trevlig och vänlig han med. När alla förberedelser och slangar kopplats 

ifrån ställde sig syster Göran och syster Emma på varsin sida om sängen. De 

hissade upp sänggaveln så mycket som gick och så hjälpte de Marita att ställa 

sig upp och gå några steg. Marita klarade övningen mycket bra, så pass bra att 

hon fick med systrarnas hjälp ta en pytteliten promenad i korridoren utanför 

hennes sjukrum. Men visst fungerade hennes muskler. Hon kände även att hon 

hade en rygg och en nacke. 

- Kan jag få prova att stå själv, sa hon när de nästan var framme vid hennes 

säng.  

- Ja, vi släpper dig lite. 

Marita stod själv och tog några steg utan stöd från systrarna. Nu kände hon sig 

starkare och starkare.  

- Nu klarar jag mig, sa hon när hon med systrarnas hjälp lagt sig tillrätta i 

sin säng. Får jag gå på toan själv nu om jag vill. 

- Vi vill att du ringer på oss så vi kan vara i närheten då. Annars är det ok. 

sa Syster Göran. 

- Det mesta ser bra ut sa doktor Malm. Som bara hade observerat det hela. 

Sen gick han. 

- Syster Emma kopplade på slangen med näringsdropp i Maritas infart och 

sen försvann båda ut till nästa patient. 

Jaha, det var det det. Tänkte Marita. Hon var glad. Men nu ville hon veta mer 

om vilka skador hon hade och vad som skulle ske den närmaste tiden. Hon 

hittade TV-dosan och satte på TV:n. Det var något naturprogram på TV. Den 

manlige speakern talade lugnt och sakta, nästan lite sövande. Marita kom in i 

som ett halvvaket tillstånd som hon kände var väldigt behagligt. Hon började 
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fundera över sitt liv och tankarna for hit och dit. Visst hade Åke och hon det 

riktigt bara tillsammans även nu, fast det mesta gick som på rutin. Marita hade 

ju lärt sig att klara jobbet utan att må alltför dåligt. Det var tur att hon hade sina 

tabletter. Men var är dom? Hon började känna sig orolig igen. Hon ringde på 

personalen och en syster kom in. 

- Ja, vad är det frågade systern? 

- Jo jag har ju blivit ordinerad medicin som jag ätit i många år. Jag behöver 

den nu. Jag får inte göra uppehåll med den. 

- Din medicin får du genom den där slangen sa systern. Och någon annan 

medicin har inte doktorn ordinerat. Så gick hon ut ur rummet. 

Jaha, tänkte Marita. Var det så så var det. Hon blev lugn och föll åter in i sitt 

halvvakna tillstånd. Hon tänkte på sin gamla handledare Birgitta. Hon förstod 

inte varför hennes tankar gick till henne just nu. Hon skulle ju behöva tänka på 

Åke och deras två pojkar. Båda pojkarna hade flyttat upp till Stockholm och 

hade lyckliga förhållanden med varsin flicka. Martin som läst statistik på Örebro 

Universitet jobbade på SCB i Stockholm och Jesper som hade läst till 

civilekonom hade jobb på SE-banken. Förra sommaren hade de varit hemma i 

Träforsen och hälsat på med sina flickvänner. De hade stannat nästan en hel 

vecka. Deras pojkrum fanns kvar nästan lika möblerade som innan de flyttade 

hemifrån. Där bodde de med sina flickvänner och de verkade trivas allihopa. Det 

tråkiga var, tyckte Marita, att hon var tvungen att jobba två av de dagarna som 

de var hemma. Hon skulle egentligen ha semester då men det strulade för en av 

hennes nya arbetskompisar så hon var tvungen att skriva färdigt en utredning. 

Det tog två dagar. Sen kunde träffas på heltid resten av de dagar pojkarna var 

hemma. Hon saknade sina pojkar. Hon hade för en tid sedan insett att hon 

kanske hade jobbat alltför mycket, eller så var det nog, jobbet tog alldeles för 

mycket av hennes tankar i anspråk. Det var svårt att låta bli att inte titta åt 

sidorna. ”Inte titta åt sidorna” Hade hennes handledare sagt till Marita. Det var 

den handledaren som lärt henne upprepa: ”Var det så så var det”.  
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Hon hade undrat över skillnaden mellan den KBT-handledaren och Birgitta. 

Birgitta var mycket mer reflekterande. Synd bara att hon blev sjuk. Hon måste 

vara rätt gammal nu tänkte Marita. Minst sextio år.  

 

Under småbarnsåren, ja de första ett till två åren efter att pojkarna föddes hade 

Marita varit föräldraledig och när hon tänkte på den tiden kände hon att hon ville 

gråta. Pojkarna var egentligen hennes allt här i livet. Det var när hon började på 

socialhögskolan i Örebro som Åke tog över mer och mer av tiden med pojkarna. 

Han var ju bra för dem, det var hon mycket övertygad om, men själv missade 

hon mycket tid med pojkarna. Men hon kanske var tvungen att utbilda sig. Hon 

kunde inte tänka sig att jobba kvar på sågverket med dess monotona jobb. 

Samma brädor dag ut och dag in att lägga i paket som truckförarna kom och 

hämtade med sina stora truckar. Justerverket som både hon och Åke jobbade på 

hade kontinuerlig drift de två skiftena. Alltså så var det bara rast när avbytaren 

kom. Tre raster på åtta timmars jobb. Hon hade några romaner med sig på jobbet 

som hon läste på rasterna. Hon behövde tänka på något annat än bara jobbet. 

Hennes jobbarkompisar, speciellt en, hon hette Inger, talade om för Marita att 

det kan vara farligt att läsa så mycket. Man kan bli förläst, sa hon. Ja, Marita var 

verkligen felplacerad vad det gällde jobb. Det visste hon redan då. På ”Sopis” 

var det bra. Hon hade jublat av glädje när hon fick sitt antagningsbevis i juli 

månad det året då hon började läsa till socionom. Men ändå hade det inte blivit 

riktigt bra tänkte hon. Hon var felplacerad på socialkontoret i centralorten också. 

Men där fanns hjälp att få. Inte titta åt sidorna. ”Var det så så var det”. Det hade 

hon fått hjälp med. Den hjälpen hade hon aldrig fått på sågverket. Där skulle jag 

nog ha blivit tokig till slut tänkte Marita. Och helt plötsligt knackade det på 

dörren till hennes rum och en syster kom in och frågade om hon ville äta 

middag. Du ska få kyckling och pressad potatis. Vill du ha lite äppeljuice till. 

Det ville Marita och nu skulle hon få försöka att äta själv. Hon hade ju varit 
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uppe och gått en liten tur och känt hur hon fått lite av styrkan tillbaka i både 

armar och ben. 

 

På kvällen tittade Marita på TV och somnade sen helt lugnt. Hon vaknade 

utsövd och kände sig lugn men lite förvirrad. Var var hon och vilken dag var 

det. Så kom hon ihåg. Hon var i Uppsala, på sjukhuset där, och det var onsdag. I 

dag skulle Åke komma och kanske pojkarna också, hon var inte helt säker, men 

doktorn hade väl sagt något om ett möte med honom. Ja hon var inte helt säker 

på allt men det blev nog bra. 

  

Efter frukosten vad det dags för lite hygienbestyr. Marita fick hjälp av en syster 

att ta sig ut till toan och duschen. Hon hade nog klarat det själv men eftersom 

systern insisterade på att hjälpa till så fick hon göra det. Vid tiotiden kom doktor 

Affe och två systrar in på rummet.  

- Jaha, det verkar gå framåt sa han lite leende. I eftermiddag kommer din 

man hit och vad han sagt så kommer också dina söner. Är det okej om vi 

träffas alla tillsammans inne på mitt kontor i eftermiddag. Jag vill att vi 

pratar om dej, vad du varit med om och lite om framtiden. 

- Ja visst svarade Marita. Har pojkarna sagt att de ska komma. 

- Nej, det var din man som sa att de ville komma de med. Och då kan vi ju 

passa på och träffas alla tillsammans 

- Ja det är helt okej. 

- Är det någonting som du tänker att jag inte ska prata om när vi träffas 

tillsammans? 

- Nej, inget speciellt.  

Doktorn och systrarna gick ut och stängde dörren. Marita längtade verkligen 

efter att träffa pojkarna. Det var länge sen hon träffat dem.  
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Efter lunchen gick tiden väldigt sakta. Marita längtade efter Åke och pojkarna. 

Och när man väldigt gärna vill något så kan tiden kännas som att den står stilla.  

Prick klockan två kom Åke.  

- Älskling, hur är det? Vad jag längtat efter dig. Är det bra med dig.  

- Ja, det tror jag, Vad jag längtat efter dig också. Det känns så konstigt att 

vara här och du är hemma i vårt hus i Träforsen. Dom sa här att vi inte 

skulle prata med varann i telefon. Jag vet inte varför. 

- Jo, jag vet. Det var någon doktor som sa till mig att du inte fick bli 

upprörd. Jag vet inte varför, men de har väl sina idéer. Göran hette 

doktorn.  

- Det var nog syster Göran. Han är sjuksköterska. 

- Ja så var det nog. Har dom klippt av dig allt hår? Var de tvungna att göra 

det? 

- Ja, jag har blivit opererad två gånger. 

- Jag vet. Doktorn sa det. Han sa också att du kommer att bli bra, eller det 

kanske var den där, vad sa du att han hette, syster Göran. 

- Ja, så var det. Hur är det med pojkarna då? 

- Det är bra. De kommer båda hit om en stund. Jag pratade med Martin nu 

på förmiddagen.  

- Hur gick allt till? Varför krockade jag? 

- Du krockade inte. Du gjorde precis rätt. Du mötte en av Landkvists 

timmerbilar som var på väg till timmermottagningen. Han körde på fel 

sida.  

- Varför? Hade han somnat. 

- Ingen som vet. Han dog. Det var Tomas yngste pojk som körde. Polisen 

kom ned till jobbet och talade om för mig vad som hänt, de sa redan då att 

det inte var ditt fel, men de visste inte hur det var med dig. De sa i alla fall 

att du var alvarligt skadad men att du levde. Och jag blev så chockad.  
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Nu började Åke skaka och gråta hejdlöst men hämtade sig snart när han fick en 

stor varm kram av sin hustru. Han satt böjd över sin hustru som låg i sängen och 

de höll hårt om varandra medan Åke försökte torka sina tårar. 

- Jag har varit så orolig. Skönt att se att du är ganska hel. Men vad är det du 

har bakom örat? 

- Det är en slang som går in i min skalle. Det är ett dränage säger doktorn. 

Dom ska ta bort det så småningom. 

- Har du mycket ont, det ser så otäckt ut. 

- Nej inte så farligt, det är väl något medel i slangen som jag får i mig. 

Åke satte sig på en stol och strax knackade det på dörren och Jesper och Martin 

kom in. Hej morsan sa de nästan i kör. Vi är lite sena sa Martin, Doktorn väntar 

på oss på sitt kontor. Han sa att vi kunde hämta dig. Du skulle få gå själv med 

stöd av någon av oss sa han, så vi tar väl och knallar in till honom nu så får vi 

prata lite mer sen. 

- Ja men jag kan ju inte gå med de här slangarna. Jag ringer så kommer de 

och kopplar loss mig.  

En syster kom in och Marita förklarade vad de skulle göra och bad att systern 

skulle ta bort slangen från infarten. I stället hämtade systern en ställning på hjul 

att hänga upp droppflaskan på så kunde Marita förflytta sig med droppflaskan 

och på det sättet och med stöd av sin man gick alla fyra in på doktorns kontor 

och satte sig tillrätta. Åke och Marita i mitten flankerade av sina båda söner. 

- Jaha sa doktor Palani, och presenterade sig.  Det var trevligt och se hela 

familjen här. 

-  Ja, jag heter Åke Gunnarsson och är Maritas man, sa Åke. 

- Ja, jag är Martin och är ett år äldre än min bror Jesper, sa Martin lite 

skämtsamt. 

- Ja, och Jesper det är jag sa Jesper. 

- Vilken trevlig familj du har sa doktorn. Jag ville att ni alla skulle komma i 

dag för att ni ska få lika information om hur det är med Maritas skador för 
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hon kanske kommer att behöva både förståelse och hjälp av er för att hon 

ska tillfriskna så bra som möjligt. Som ni kanske redan vet, fortsatte 

doktorn, så ska Marita i morgon få transport till USÖ och bli inlagd på 

Rehabkliniken där men innan dess ska vi ta en del prover här och vi ska 

skicka med vår utredning till Rehab. Vad är det då som vi redan vet. Jo, 

att den här olyckan du varit med om orsakade en stor blödning i din hjärna 

som vi nu har stoppat och det ser väldigt bra ut. Hitintills ser alla prover 

bra ut och EKG:et är också mycket bra. En lugn och jämn hjärtrytm.  Men 

du kan få vissa komplikationer som vi inte nu kan veta exakt vad det blir.  

- Som vadå? frågade Jesper. 

- Koncentrationssvårigheter t.ex. och det kan även vara så att vissa minnen 

från tidigare har suddats ut vilket i sin tur kan ge, om du har otur Marita, 

en skev bild av din bakgrund. Vi vet inte ännu hur det blir med den saken. 

- Men jag finns vid min frus sida hela tiden, i alla fall när jag inte är på 

jobbet, så jag kan ju hjälpa henne att minnas och tala om för henne hur det 

egentligen var. Sa Åke. 

- Ja, riktigt så kanske det inte fungerar, sa doktorn. Marita har ju upplevt 

det hon upplevt ur sitt perspektiv. Du som har varit med om samma 

situation har ju upplevt situationen ur ditt perspektiv. Ni har kanske inte 

lika minnen eller minns samma saker från varje situation, men om ni 

pratar klokt med varandra så kan det bli så att Maritas minnen som hon 

tappat kommer tillbaka, men det där får ni hjälp med på USÖ, sa doktorn 

till Åke. 

- Åke såg minst sagt konfunderad ut men tordes inte säga emot doktorn 

utan sa: Javisst är det så. Precis. Så är det ju. 

- Doktorn fortsatte vänd till Marita: Operationerna gick mycket bra, båda 

gjordes via så kallade titthål, och vi ser ingen högre risk än normalt att du 

ska få någon ytterligare blödning, men du måste vara försiktig och lugn 

den första tiden, kanske i ett par veckor, därför kommer jag att ordinera 
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lite lugnande tabletter som du kan ta i ett par veckor, men sedan ska du 

inte medicinera längre än så för det är lätt att bli beroende av dem. 

- Men, sa Marita, jag har ju lugnande tabletter så jag behöver inga mer. 

Dom har jag ätit i flera år och dom fungerar mycket bra.  

- Ja jag tog med dem, sa Åke. Det är dom här sa han och tog upp en 

förpackning med Sobril ur jackfickan. 

- Hur länge har du använt dem? Frågade doktorn. 

- Ja, sa Marita, sen jag fick den där kollapsen och var inlagd på Karlskoga. 

- Äter du några mer mediciner, frågade doktorn.  

- Ja, sömntabletter och några för hjärtat. 

- Då får vi nog skriva in det i utredningen också. Då behöver du hjälp med 

någon form av nedtrappning. Det får dom ordna med på USÖ. Jag skriver 

in det i utredningen. Då kan du fortsätta att ta din medicin som du gjorde 

innan olyckan, men du måste trappa ned, men det ska ske under 

övervakning. Konstigt att det inte stod någonting om din 

medicinförskrivning i dina journaler. Jag måste ha missat det.  

- Ja, du kanske inte har missat det, det kanske är så att det inte finns några 

anteckningar om medicinerna, sa Martin som alltid var lite misstänksam 

mot läkarkåren. 

- Ja, ja, fortsatte doktorn. I vilket fall så är det bra om ni alla tre kan hjälpa 

Marita att minnas om hon nu skulle ha tappat bort en del av hennes liv. Ni 

pojkar har ju levt i några år och du Åke har funnits vid Maritas sida, hur 

länge? är det tjugofem år? 

- Trettiotre år, svarade Åke riktigt stolt. Så länge har vi varit tillsammans. 

Du var bara sexton år när vi träffades, sa Åke till Marita.  

- Jaha, men då ska vi komma till saken. Ni alla måste förstå att när man 

riskerar att tappa bort vissa minnesdelar av sin dåtid så är det viktigt att få 

hjälp att få tillbaka de borttappade minnena. De kommer att prata mer om 

det här på USÖ, men jag tyckte det var bra att vi kunde träffas så här i dag 
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så att ni alla fick samma information och att ni skulle få veta att ni är 

viktiga tillgångar i Maritas rehabilitering. Vi måste sluta där. I morgon 

bitti får du åka med bussen till USÖ. Det kommer att finnas sjuksköterska 

med på bussen och du får ligga ned under hela resan som tar ca två 

timmar. Ha det nu så bra allesammans och lycka till Marita.  

 

Alla tre reste på sig och var färdiga att gå ut från doktorns kontor. Doktorn reste 

sig också och tog alla i hand och tackade för deras uppmärksamhet. Marita 

frågade sina pojkar och sin man om de inte kunde stanna en stund och prata.  

- Visst morsan, sa Jesper. Orkar du följa med till dagrummet så sätter vi oss 

där en stund.  

- Ja, en liten stund, sen kanske vi kan prata på mitt rum så att jag kan få 

ligga ned. Men Åke, vad var det som hände, jag vet ju knappt ingenting. 

De gick till dagrummet och satte sig ned en stund. Där fanns kaffe i en 

pumptermos och några småkakor som de kunde ha till fika. De fick lägga pengar 

i en burk som betalning. Fem kronor koppen och två för en liten, rätt så gammal 

kaka. Men de lyckades skramla ihop det som behövdes så att alla fick varsin 

kopp halvljummen kaffe. Marita ville inte ha någon kaka. 

- Ja du, sa Åke. Det var allt en riktig smäll du fick i huvet. Och din bil var 

det bara skrot av. De har hämtat den nu. Den kunde väl inte stå där i diket 

längre. Lastbilen bärgade de samma dag. Usch hur det var på vägen där 

du höll på att bli massakrerad. Jävla timmerkörare. De sitter och tittar i  

mobilen mens de kör. Det är för jävligt. Jag kan ändå tycka synd om 

Tomas. Hans yngste grabb dog på kuppen. Och du höll också på att dö.  

- Men hur gick det till? Kan du inte förklara?  Jag har inga minnen. För mig 

är det bara svart. Sa Marita lite otåligt. 

- Jo, du körde ju mot Träforsen och fru Svensson körde efter dig, det var 

hon som larmade ambulansen. Efter vad hon sa så hade hon stannat 

bakom dig och sprungit fram till dig och hållit ditt huvud högt för du 
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blödde så mycket från huvet. Hon satt och höll dig nästan en halvtimme 

innan ambulansen kom. Det var i alla fall vad hon sa till mig. Och vet du 

vad hon sa mer? 

- Nej, att jag var en jävla socialkärring.  

- Nej, ja det har inte jag talat om för dej, men den där dagen när du åkte 

hem till henne och tog hennes ungar. Du vet den där lördan när vi hade 

kräftskiva, då träffa jag henne i kiosken på söndan efteråt. Då var hon bra 

full och skrek till mig att hon skulle skära halsen av dig och nu ångrade 

hon sig så och sa att hon inte menade det hon sa då. Hon berättade allt det 

här för mig i söndags när hon kom hem till mig. Hon var väldigt ledsen 

och grät nästan hela tiden. Hon ville att jag skulle hälsa till dig att hon 

tyckte att det var bra att du tog hennes ungar. Hon är visst nykter nu för 

tiden. 

- Det här om att hon skulle skära halsen av mig har du aldrig sagt till mig. 

Varför berättade du inte det?  

- Nej, jag tyckte du hade nog ändå på ditt jobb. Men nu är det väl slutjobbat 

för ett tag. 

- Nu måste jag snart åka, sa Jesper, kan vi inte prata lite om något annat 

snart. I vilket fall skickade Camilla med den här lilla boken till dig och 

hälsade att när du känner dig lite starkare så kommer vi hem till Träforsen 

och hälsar på. 

- Ja det gör vi sa Martin. Jessica och jag ska ha barn i januari. Nu vet du det 

att du ska bli farmor. Vi hade tänkt att hålla det hemligt men nu kände 

både Jessica och jag att vi ville tala om det så att det blir du och farsan 

som först får veta det.  

- Vilken månad är hon i nu då? Vad är det för månad nu? Är det juni? 

Marita var inte riktigt klar över tiden. 

- Det är den 24 juli i dag och du fyller fyrtionio år i morgon sa Åke. Grattis 

i förskott förresten. Jag har ingen present med mig men jag vet att du får 
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en helt ny bil av försäkringsbolaget. Du behöver inte ens betala 

självrisken för det var ju inte ditt fel. Och jag har tänkt på en present till 

dig när du kommer hem, men den får du se då. 

- Det blir bra Åke. Men då är det ju bara sex månader tills Jessica ska föda 

sa Marita. Jag blir så himla glad. 

Marita började storgråta, hon kunde inte hejda sig.  

- Är du ledsen älskling. Vi kanske ska gå nu. Åke var alldeles över sig 

given och undrade vad som hänt. 

- Nej, jag är bara så rörd, tänk att jag ska bli farmor, och jag är bara 

fyrtionio år. Nu måste jag nog lägga mig. Jag orkar inte mera nu. 

- Pojkarna och Åke följde Marita in till rummet. 

Jesper påminde Marita om boken som hans Camilla skickat med och han och 

Martin gick ut och åkte hem till sina kära. Åke stannade en stund tills Marita sa 

till honom att nog kunde vända hemåt. Han hade lång väg att åka och Marita var 

mycket trött. 

 

Marita somnade och vaknade inte förrän det var dags för att få in middagsmaten. 

Den bestod av en kokt varmkorv och alldeles för löst potatismos med några 

kokta gröna ärtor. Marita tyckte det inte alls var smakfullt men eftersom hon 

faktiskt var lite hungrig åt hon upp alltsammans. Sen tittade hon på boken som 

hon fått av Camilla. En liten anspråkslös bok med titeln: ”Konsten att leva 

innerligt”. Bokens författare var Ted Harris och Ann Lagerström. Hon vände på 

boken och läste de första raderna av sammanfattningen av boken. Där stod: 

”Den här boken handlar om meningen med livet. Varken mer eller mindre. Om 

varför vi längtar efter den, hur vi kan söka den och varför det är så viktigt att 

lära sig leva innerligt”. 

Ja visst ja, Camilla läser ju filosofi, tänkte Marita. Ja, jag kanske inte har så 

mycket att göra nu på ett tag utan att jag kan få tid att förkovra mig lite. Sen 

tryckte hon på TV:n och slötittade tills hon somnade och vaknade på något 
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konstigt sätt väldigt utvilad torsdagen den 25 juli. Den dagen hon skulle få åka 

buss till Örebro och bli inlagd på Rehab på USÖ. Det kom hon ihåg den 

morgonen. 

 

När Åke lämnat sjukhuset och sin Marita körde han raka vägen hem till 

Träforsen. Tjugofyra mil. Bra väg hela vägen. Först till Enköping, sen mot 

Västerås och Örebro, sen var det bara fem mil kvar tills han var hemma i deras 

lilla hus. Han hade mycket tid i bilen att fundera över allt. Han kände sig orolig 

över hur allt skulle bli. Hur mycket skulle Marita klara av. Han tyckte mycket 

om sin Marita. Hon var ju det ända han hade nu när pojkarna flyttat ut och 

Martin skulle ju faktiskt bli pappa. Han tänkte på hur Marita och han hade det 

tillsammans. Det mesta gick som vanligt på rutin, inte hade de så värst bra 

tillsammans, men han ville absolut inte mista Marita. Han ville leva tillsammans 

med henne för all framtid. ”Jag älskar dig på tusen god grunder, men mest av 

allt för att just du är du” sjöng han för sig själv där han satt bakom ratten. Han 

fylldes av varma känslor för sin älskade Marita. Nej, nu ska det bli förändringar, 

sa han till själv. Vi ska hitta på något nytt tillsammans. Jag måste tala med 

Marita när hon kommer till Örebro, tänkte Åke. 

 

När han parkerade bilen på garageuppfarten till deras lilla hus var han ganska 

trött av den långa bilkörningen. Han låste bilen gick in och satte sig framför 

TV:n och med en eller kanske två öl och somnade där. Klockan fem ringde inte 

väckarklockan som den brukade. Han hade glömt att ställa den på ringning. Åke 

sov i soffan tills det ringde i hans iPhone.  

- Var är du, du skulle ju inte vara ledig i dag, det var ju bara i går när du 

skulle till Uppsala. Vad har hänt. Det var Nisse Bergkvist, den nya 

sågverksfaktorn som ringde. 

- Jag är sjuk i dag. Influensa, sa Åke. Jag kommer när jag blivit bra. Måste 

lägga på nu. 
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Åke var inte det minsta sjuk. Han hade bara börjat med att fundera lite över 

livet. Om han verkligen skulle låta allt bara ha sin gilla gång, gilla läget eller 

kanske på något sätt börja om, han och Marita. 

Transporten till USÖ gick bra. Det hade varit en sjuksköterska med på bussen 

och några fler patienter. Marita kände sig ovanligt lätt och bekymmersfri. Hon 

tänkte att det berodde på att hon fick lugnande medicin i droppet. Så är det nog, 

tänkte hon. Hon måste fråga när hon fick tillfälle. Strax före lunch fick hon 

komma in på sitt rum på en Neuro och Rehabmedicinsk vårdavdelning. Det hade 

hon läst på en skylt när hon blev inrullad på sitt rum av en syster.  

- Jag heter Märta, presenterade sig systern. Du kommer att få träffa doktorn 

i eftermiddag någon gång. Besökstiden börjar klockan 14.00 om du redan 

nu vet om du får något besök i eftermiddag så är det bra att du meddelar 

den som tänker besöka dig att du också ska träffa doktorn för samtal och 

utredning.  

- Jo, syster, är det lugnande medicin i den droppflaskan. 

- Nej, det tror jag inte, men jag ska titta. Hon tittade på etiketten på flaskan 

och sa sen, nej det är bara näringsdropp. Men du får fråga doktorn om du 

kan få något lugnande. Känner du dig orolig? 

- Nej, det är det som är så konstigt. Jag känner mig så lätt och konstigt 

befriad från allt ansvar.  

- Då så. Då låter vi det bero. 

Marita hade ett enskilt rum som faktiskt var lite trevligt, tyckte hon. TV och en 

besöksfåtölj och en tavla på väggen. Prick klockan två kom Åke. Sin vana 

trogen att vara punktlig. 

- Hej älskling. Jag skolkar från jobbet den här veckan, sa Åke och såg 

nästan lite busig ut. 

- Hej, vad sa du att du gör? Skolkar? Vad säger de på jobbet då, klarar de 

sig utan dig? 
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- Det vet jag inte, men det bryr jag mig inte så mycket om. Jag vill vara här 

hos dig. Jag tog med lite toalettsaker och en ny mobil så att vi kan nå 

varandra när vi vill. Och så lite kläder, de finns här i den här resväskan. 

Jag lämnade tillbaka din jobbmobil i dag innan jag åkte hit. Gunnar, din 

chef sa att jag skulle hälsa till dig och han undrade hur det var med dig. 

Jag sa att det var rätt så bra men att du troligtvis inte skulle komma 

tillbaka till jobbet något mer. Jag sa att du nog tänker söka något annat 

jobb när du blir frisk. 

- Men Åke, det har vi väl inte pratat om, jag måste ju få bestämma sådana 

saker själv, jag är väl ändå inte helt borta i huvet. 

- Nej, det vet jag väl, men nu vill jag förändra saker och ting, vi måste börja 

om. 

- Ja, ja. Vi får väl se vad framtiden ger oss för möjligheter. Nu går du för 

fort fram. Kom hit och sätt dig på sängen så vi får prata.  

Åke satte sig på sängkanten hos Marita och de fortsatte samtalet. 

- Du förstår, sa Marita, att jag måste få bestämma, dels hur jag vill ha det 

och så vill jag vara med och bestämma hur vi ska ha det tillsammans. Det 

kanske blir så att jag inte kan jobba mer, det vet jag inte men just nu 

känner jag mig väldigt konstig, precis som om mycket sånt jag varit orolig 

för har försvunnit. Allt känns så konstigt och lätt på något vis. Tog du 

med dej min medicin? frågade hon helt plötsligt. 

- Ja, den la jag bland dina toalettsaker. Vill du ha dem nu? 

- Nej, det är det som är så konstigt. Det är som om all oro har försvunnit. 

Som om jag aldrig har varit orolig för något. Samtidigt gör det mej lite 

rädd. Är jag alldeles dum i huvet?  

- Jag tycker inte du är så konstig. Det är väl bra om du inte är orolig. Du 

ska veta att jag finns ju och kommer att finnas vid din sida så länge jag 

lever. Det ska du veta. 
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- Ja, snälla Åke, jag tycker så mycket om dig, det ska du bara veta, men om 

jag aldrig kommer att bli riktigt bra och du bara får besvär av mig så ska 

du inte känna att du behöver leva ihop med mej. Du behöver leva ditt liv 

och inte känna att du behöver ta hand om mig. 

- Nej, nej, nu får du lugna ner dig. Det är klart att jag vill vara hos dig. Jag 

har ju ingen annan och vill inte ha någon annan. 

Det knackade tyst på dörren och en syster kom in.  

- Hej, nu kommer doktorn snart in och vill prata en stund. Det går bra om 

maken vill stanna och höra på. Sa systern. 

- Ja jag stannar gärna sa Åke, om det är okej för dej frågade han Marita. 

- Ja visst släpp in doktorn. 

- Ja, han kommer när han får en ledig stund över. 

Just då kom doktorn. Han presenterade sej som doktor Sandberg och verkade 

mycket trevlig. 

- Jo, sa doktorn, det var en otrevlig olycka det här som hänt dig, men 

prognosen ser väldigt gynnsam ut vad gäller läkningen efter operationen. 

Det som inte ser så bra ut är väl din tidigare medicinering som vi behöver 

jobba lite med och det jobbet måste noga övervakas. Jag fick en kort 

beskrivning med från doktor Palani i Uppsala. Kan du berätta lite mer om 

när du började med medicinerna och hur länge du använt dem.  

- Ja, jag kan väl säga att jag använt dom i ungefär tjugo år. Sömntabletterna 

har jag väl använt lite kortare tid, kanske femton år. Men nu får jag väl 

lugnande genom slangen här. Jag känner mig i alla fall väldigt lugn. 

- Nej, sa doktorn. De första två dygnen efter operationerna fick du morfin 

intravenöst, alltså i den där slangen men inte sen. Nu är det bara näring du 

får intravenöst, alltså i den där slangen. Känner du dig orolig. 

- Nej, inte det minsta. Jag fattar inte alls. Jag känner mig otroligt lätt och 

har ingen oro. Jag har ju sovit som en stock hela tiden jag varit på 

sjukhuset, både här och i Uppsala. Men det känns ju bra samtidigt som jag 
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blir lite rädd för att jag inte känner mig orolig. Jag kanske behöver tänka 

på något otäckt så jag blir orolig. Jag vet inte, men det känns bara bra.  

- Vad bra då. Ja, ja vi får väl avvakta och se.  

- Hur länge ska jag vara inlagd här frågade Marita. 

- Ja, kanske över helgen och en till två dagar ytterligare så får vi se sen. 

Efter det så brukar vi träffa våra rehab-patienter en till två gånger i 

veckan. Många av dem vill ha kuratorssamtal och träffa en fysioterapeut 

och få lite hjälp med övningar som kan utveckla ny nervbanor.  

- Hur länge ska jag vara sjukskriven då? 

- Ja, det är svårt att säga. Många som har varit med om sådana här liknande 

olyckor kanske börjar arbeta deltid efter några veckor. Vi får se. Vi 

kommer att följa din rehabilitering noga. Nu ska vi ta ett nytt EKG så jag 

ber en syster komma in och göra det om en stund. Vila lite nu och prata 

med maken. 

- Ja, maken det är jag och jag heter Åke. Sa Åke som inte hade fått säga 

något alls under samtalet med doktorn. 

- Trevligt, sa doktorn och gick sin väg ut till andra patienter. 

Efter en stund kom syster Märta in med en EKG-apparat på ett bord med hjul 

och tog ett EKG på Marita. Doktorn tittar nog på det här i morgon sa Märta och 

gick ut med sin apparat och stängde dörren. 

- Du älskling, sa Åke. Vi måste nog ändra på saker och ting.  

- Ja, svarade Marita lite halvtrött sådär. Ja, det kanske vi måste göra. Men 

nu behöver jag vila. Kan vi inte träffas mer i morgon om du kan komma 

då. 

- Ja, jag kommer då sa Åke. Jag har så mycket att prata med dig om men vi 

får väl ta en sak i taget. Du kan väl ringa i kväll om du känner att du 

orkar. 

- Ja, men vad är det för telefon, är det något jag behöver veta om den, Har 

du med någon laddare och sånt där. 
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Åke visade Marita hur telefonen fungerade och den säkerhetskod som hon skulle 

använda skrev han upp på en lapp. Sen pussades och kramades de innan Åke 

gick ut genom dörren och åkte hem till sig. Han hade också ställt fram Maritas 

toalettväska med alla de mediciner som hon hade där. Åke ville prata med sin 

Marita om allt nytt han ville påbörja. Han kände det som att han måste få tillfälle 

att verkligen prata med henne och sen skulle de tillsammans göra allt detta som 

han tänkt ut. Men han förstod att Marita var trött efter allt hon varit med om och 

måste få vila. Men så snart han fick ett tillfälle så skulle han tala om för henne 

att han tänkte sluta på jobbet och börja jobba hos deras gamla granne Perra. 

Perra och Lena hade bott grannar med Åke och Marita ända till för fem år sedan. 

Då fick Perra erbjudande om att ta över sin pappas restaurang på Fredsgatan i 

Örebro. Nu skulle de utvidga och flytta restaurangen till hörnet av Slottsgatan – 

Fredsgatan bara hyresvärden byggt om lokalerna så att de passade för en 

restaurangverksamhet. Tidigare hade Försäkringskassan huserat i det som nu 

höll på att göras om till en restaurang. Det skulle bli ökad omsättning och Perra 

hade erbjudit Åke att börja som medhjälpare och eventuellt delägare så 

småningom. Perra visste att Åke gillade att laga mat och han skulle säkert lära 

sig restaurangkökets alla sysslor väldigt fort. Perra tyckte väldigt bra om Åke 

och så var Åke en vän man kunde lita på i alla väder. De visste Perra. Allt det 

här ville Åke prata med Marita om så fort som möjligt. Han visste inte hur han 

skulle kunna härbärgera sin tankar om sina planer. Han hade sjukskrivit sig och 

tänkte inte gå tillbaka till jobbet på sågverket den här veckan. Ja, det är ju  

förresten redan torsdag så jag har ju bara en dag kvar att jobba den här veckan, 

tänkte Åke. I morgon på besökstiden tänkte han tala om sina planer för sin 

älskade hustru. Hoppas att hon orkar höra på då, tänkte Åke när han svängde 

upp på sin garageuppfart. Stängde och låste bilen och gick in och tog fram 

dammsugaren. Nu skulle han städa och gör lite fint till Marita skulle komma 

hem. Visserligen kanske hon inte skulle komma hem förrän nästa vecka, men 
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jag har ju inget annat att göra så det här blir väl bra. Sina gamla Veteraner hade 

han nästan glömt bort.  

 

Marita somnade och vaknade av att det luktade mat och hon kände att hon var 

väldigt hungrig. Maten bestod av varm korv och löst potatismos med en sked 

gröna ärtor. Systern som kom med maten frågade om Marita ville ha vatten eller 

äppeljuice. Marita valde äppeljuice. Hon påminde systern om att de bjöd på 

samma mat i går men fick inget riktigt svar. Hon åt upp maten och drack sin 

juice. Nu kände hon att hon var trött på det här med sjukhus. Nu ville hon 

komma hem och köpa pizza och äta hemma. Hon tänkte att Åkes mat var rena 

lyxen mot den här konstiga maten. Samma mat två dagar i rad? men så kom hon 

ihåg att i går åt hon ju middag i Uppsala, i dag var hon på sjukhuset i Örebro. Ja 

visst, så var det ju. 

 

Efter middagen var Marita inte så trött som hon varit de andra kvällarna. Hon 

hittade boken som hon fått av Camilla och började läsa. Den handlade om Sören 

Kierkegaard och hur han tänkte och funderade om meningen med livet. Ja, det 

visste ju Marita redan, vad som var meningen med livet, tänkte hon. Hon hade 

fått lära sig det på jobbet. Inte titta åt sidorna och bara köra på, det var så livet 

skulle vara. Var det så så var det. Men fanns det någon mening med det? Ja, sa 

hon tyst för sig själv, på det viset klarade jag av att jobba och tjäna in min lön. 

Men jag behövde all medicin också, utan den hade det aldrig gått att anpassa sig 

till den hårda verkligheten som var hennes. Det visste hon. Hon läste vidare, hon 

tyckte boken ändå var intressant fast det var lite svårt att koncentrera sig på 

texten, den liksom flöt ihop på något konstigt sätt. Hon vilade sig en stund och 

läste vidare. Självkännedom var visst ett tema som var viktigt i boken. Man 

skulle som människa skapa sig sin egen mening med livet och den skulle man få 

visshet om genom att lyssna till vad man verkligen ville göra. Marita blev mer 

och mer intresserad av innehållet i boken. På sidan arton stod det att det också 
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fanns fällor som man kunde fastna i så att man inte hittade sin egen mening med 

livet. De fällorna var enligt Kierkegaard t.ex. uppfostran, konventioner, moral 

och umgängesregler och den största fällan verkade vara anpassning. Allt detta 

kunde förstöra de inre sökverktygen öppenhet och nyfikenhet. Och förlorar vi 

dem är vi illa ute, stod det i boken att Sören menade, då tappar vi vår lyhördhet 

och vår förmåga att lyssna till oss själva och därmed vår förmåga att utvecklas. 

 

Nu orkade inte Marita läsa mer. Nu fick det vara nog. Men hon kunde inte låta 

bli att tänka på det hon nyss läst. Vad stod det nu igen? Anpassning var en fälla 

för att skapa sig en mening i livet. Ja, ja visst har jag anpassat mig tänkte hon, 

men man är väl så illa tvungen om man ska klara av livet på ett bra sätt tänkte 

hon innan hon somnade. 

 

På fredagsmorgonen vaknade hon tidigt, redan vid femtaget. Konstigt, hon 

kände sig fortfarande lika lätt och lugn. Ingen oro för något. Allt kändes bara 

bra, ja, förutom att Åke hade sagt till hennes chef att hon inte skulle komma 

tillbaka till jobbet något mer. Men han hade kanske rätt. Fast det var ju inte hans 

sak att bestämma. Vid sjutaget kom två systrar in med lite frukost och en av dem 

lossade på slangen till infarten och sa att nu tar vi bort den här för nu äter du ju 

så mycket bra och doktorn kommer här om en stund så ät din frukost så länge. 

Hon tog även bort infarten som Marita hade i vänsterarmen.  

 

Efter stund kom doktorn in och satte sig på sängkanten.  

- Vi har tittat på dina prover och allt verkar mycket bra. Både blodproverna 

och EKG:et. Du har inga tendenser till förmaksflimmer dock var 

leverproverna lite höga, men de kommer att stabilisera sig när du har 

slutat medicinera om några veckor. Du kommer att få åka hem i dag efter 

att vi tagit bort dränaget och komma tillbaka för kontroll på måndag men 

du blir inte inlagd då. Det vi sett är att du har lite dålig balans så du 
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kommer att behöva en rullator den första tiden, men det finns inget som 

pekar på att du inte får igen balansen. Jag skriver ut recept på lugnande av 

en annan sort än den du ätit tidigare och de du äter för förmaksflimret vet 

jag inte hur vi ska göra med. Har du tagit dom nu de senaste dagarna. 

- Nej, jag har inte tagit någon av medicinerna. Jag känner inte att jag är 

varken orolig eller har svårt att sova. Jag känner mig så lätt och är inte 

orolig för något. 

- Jaha, ska vi säga så då att du själv säger till ifall du vill ha någon av 

medicinerna. Och skulle det bli svårt att klara sig utan dem nu över helgen 

så kan jag be syster skicka med dig några lugnande tabletter som du kan ta 

om du behöver. De fungerar även om det skulle bli så att du får värk i 

såret. 

- Ja det blir nog bra. 

- Vi ska ta några fler prover nu i dag innan du åker hem. Har du någon som 

kan hämta dig eller ska jag beställa sjuktransport. 

- Jag är övertygad om att min man hämtar mig. Jag ska ringa honom.  

Så gick doktorn 

Marita hann inte ringa till Åke för en syster kom in och hämtade Marita. Hon 

tog Marita under armen och ledde henne till ett annat rum för provtagning och så 

skulle de ta bort dränaget. Allt gick bra och Marita frågade lite skämtsamt om 

det var ett stort hål i hennes huvud. Nej, Hade systern svarat. Det blir aldrig så 

stora sår vid en titthålsoperation. Det mesta av såret är redan läkt. Hon fick ett 

stort plåster över det lilla hålet bakom hennes öra och så var hon av med de sista 

spåren av hennes besök i Uppsala. 

 

Marita ringde till Åke och talade om att hon skulle få komma hem i dag och 

frågade om han kunde hämta henne. Vid två taget kanske sa hon. Jag ska duscha 

och byta om lite. Hon frågade Åke vad klockan var. Åke talade om att klockan 

bara var elva än och om han åkte nu så skulle han vara i Örebro om tre kvart. 
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Det blir nog för tidigt tyckte Marita. Men Åke sa att han åker om en stund så kan 

de höras om lämplig tid. Han sa att han kan vänta på Caféet i sjukhusets entré så 

är han i närheten när Marita ringer.  

Det blev ett glatt möte när Åke kom upp till avdelningen och klev in på Maritas 

rum.  

- Åh vad jag har väntat, sa Åke, Jag trodde aldrig att du skulle ringa. Men 

det gjorde du. Fungerade telefonen bra? 

- Jaha, mycket bra. Jag har mina grejer där, kan du ta dem och så får jag 

hålla i dig så går vi.  

- Har de gett dig lov att gå nu då? 

- Japp, jag har fått sista smörjelsen av syster Märta. 

- Usch så du säger. Du får inte skoja så där. 

- Nej, förlåt. Jag fick lite tabletter som jag kan ta om jag får ont eller blir 

orolig. Men det tror jag inte jag behöver. 

De satte sig i bilen och Åke körde mot Träforsen. Rak o fin väg och solen sken 

och det var tjugofem grader varmt.  

- Ska du vara tillbaka på måndag, ska du stanna där då? Frågade Åke sin 

kära hustru. 

- Ja. Kl. nio ska jag träffa kuratorn och vid elva var det visst sjukgymnasten 

och så skulle de ta några prover men sen ska jag åka hem. 

- Du blir inte inlagd då? 

- Nej. Det blir inte så, men jag ska åka flera gånger kanske en gång i 

veckan, jag vet inte, det var så många som pratade med mig och så 

mycket de sa så jag vet faktiskt inte riktigt. Vi får ta en dag i taget. Jo, 

doktorn sa att jag skulle åka förbi hjälpmedelscentralen och lösa ut en 

rullator där men det skiter vi i. Nu vill jag hem. Jag kan väl få hålla i dig 

om vi ska gå någonstans.  

- Visst får du det. Det känns bara bra om du vill göra det. 
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Åke visste inte riktigt hur han skulle börja prata om allt nytt han kommit på. När 

de kommit ut ur stan och det var raka vägen hem började han. 

- Du älskling. Jag tänker säga upp mig på sågverket.  

- Vad då trivs du inte? 

- Jodå, men det kan väl vara lite roligt och göra någonting annat i livet. Jag 

är ju snart 55 år och har jobbat på samma ställe sen jag var 15 år. Jag ska 

börja jobba på restaurang i Örebro, hos Perra. 

- Va, ska DU jobba på restaurang, vad har det tagit åt dej? Nu får du väl 

lugna dej lite. Ska DU laga finmat? Sa hon nästan lite hånfullt, nu är du 

väl ute och cyklar, Menar du allvar?  

- Ja, faktiskt så gör jag det och du behöver inte djävlas för det. Jag skiter i 

dig. Vi pratar inte mer om det nu. Nu åker vi hem. Sa Åke och blev tyst. 

De satt tysta nästan hela vägen hem 

- Förlåt Åke, sa Marita när de svängde in på avtagsvägen mot Träforsen. 

För låt, det var inte meningen att djävlas. Men det har varit så mycket med 

allt så att vi kan väl prata lite mer när jag fått vila lite.  

- Okej, du kan väl säga till när du vill prata. Jag har förberett maten så vi 

kan äta när vi kommer hem. Jag köpte en flaska vin också men du kanske 

inte ska dricka något med alkohol än. 

- Ja, lite grand är väl inte farligt. Vad har du lagat för mat? 

- En Skagensallad till förrätt och filé Oscar till varmrätt. Allt är förberett så 

det tar bara en kvart att steka köttet.  

- Vad gullig du är, förlåt så hemskt mycket, jag vet ju att du är väldigt bra 

på att laga mat och du trivs ju med det också.  

Marita vilade sig en stund på soffan i vardagsrummet och sen åt de och maten 

smakade väldigt bra. De gick upp på sovrummet och vilade middag. Båda 

somnade efter flera dagar av oro. De sov lugnt i två timmar och vaknade av att 

Maritas iPhone ringde.  

- Hallå, svarade Marita, alldeles nyvaken med lite skrovlig röst. 
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- Är det Marita Gunnarsson? Hördes det i telefonen. 

- Ja, vem är det. 

- Jo, Jag heter Birgitta Lindström och är kurator här på neurokliniken på 

USÖ. Du har en tid hos mej på måndag klockan nio. 

- Ja, det stämmer. 

- Har du möjlighet att komma en timme senare. Klockan tio. 

- Javisst, svarade Marita. Det går bra. 

- Ska vi säga så då. Klockan tio på måndag. 

- Ja. Det blir bra. 

- Vem var det frågade Åke. 

- Det var kuratorn på USÖ, hon som jag ska träffa på måndag. Jag ska 

komma till klockan tio i stället för nio. Konstigt, jag tyckte jag kände igen 

rösten, kommer inte riktigt ihåg vad hon sa att hon hette. Ja,ja vi får väl se 

då. Kan du förresten skjutsa mig då. 

- Absolut. Jag jobbar ju eftermiddag då, så det går alldeles utmärkt det. Ska 

jag sätta på en kopp. 

- Ja, det vill jag ha.  

De gick ned och satte sig på altanen och fikade. Det var en varm och solig 

fredagseftermiddag. Det luktade gammal sur granbark från sågverket. Vinden 

som var svag låg på från sågverket och då brukade Träforsborna kunna känna 

lukten av barken. Men de flesta var vana och la inte särskilt märke till den lite 

sura lukten. Det var Åke som började deras samtal. 

- Jo, jag sa ju i bilen att jag tänker sluta på sågverket och börja jobba hos 

Perra. Och det tänker jag faktiskt göra, jag menar allvar. Jag har kollat och 

jag har tre månaders uppsägningstid. Så säger jag upp mig nu sista juli så 

börjar jag hos Perra den första november. 

- Men hur menar du då, Vad får du för lön, blir det inte mindre i lön då. 

- Jo, kanske lite, men det spelar inte så stor roll. Vi har ju just inga lån kvar 

och jag känner att jag vill ha någon slags förändring i mitt liv. Jag vill 
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faktiskt ha en förändring. Och du kanske aldrig kan gå tillbaka till ditt 

gamla jobb. De vet vi ju inte. 

- JO, det kan jag och det tänker jag göra. Jag känner mig nästan bra nu. Jag 

är bara lite trött. 

- Men om jag börjar jobba i Örebro och du inte jobbar kvar på 

socialkontoret kan vi ju flytta in till Örebro och kanske hyra en lägenhet. 

Vi skulle kunna bli Örebroare. 

- Men Åke, ska vi både flytta och byta jobb. Ja, ja, vi får väl se. Ska vi ta en 

liten promenad. 

Det gick en liten promenad och Marita stödde sig på sin man och hon gick 

faktiskt riktig bra. Hon var lite yr men när hon höll i Åkes högra arm så gick det 

riktigt bra. De tog lite promenader både lördag och söndag och på måndag satte 

de sig i Åkes bil och körde in till USÖ och neurokliniken där. Åke parkerade sen 

följde han Marita till väntrummet och sa att hon kunde ringa när hon var färdig. 

Själv skulle göra ett besök på Perras restaurang och se om han kunde träffa 

honom där. Marita skulle ju också ta några prover så det skulle väl ta en stund. 

- Är det Marita. Välkommen, men är det inte du Marita, från socialkontoret. 

- Jo visst är det. Vad häftigt. Birgitta. Är du kurator här nu. Sa Marita och 

slog sig ned i besöksstolen. 

- Ja, jag har jobbat här några år. Jag jobbar 75 procent här och så handleder 

jag lite då och då. Men nu är det dig vi ska prata om. Jag har fått veta lite 

grand om din olycka och den operation du gick igenom, och 

kuratorssamtal kan vara en hjälp i rehabiliteringen, dessutom kan jag 

hjälpa till med en del praktiska frågor, t.ex. hjälpmedel om du skulle 

behöva, men kan du inte börja att berätta lite om dig själv. Vi behöver lite 

kunskap om dig, kanske främst för att hjälpa dig att trappa ned på ditt 

bruk av lugnande mediciner. Du kan gärna börja berätta där våra vägar 

skildes förra gången. Vi har gott om tid på oss för du har möjlighet att 

träffa mig en gång i veckan de närmaste månaderna. Vi vet ju inte riktigt 
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än hur lång din sjukskrivningsperiod blir men i alla fall kommer du att 

vara sjukskriven först på heltid och senare en tid på deltid. Men, berätta. 

- Ja, jag vet inte riktigt var jag ska börja. Kanske vid sista gången jag hade 

dej som handledare. Skulle det bli bra? 

- Ja, det blir nog bra. 

- Jag vet inte om du kommer ihåg hur jag tänkte då, det vet jag inte själv 

riktigt. 

- Nej, jag kommer nog inte ihåg så mycket, men jag kommer ihåg dej, och 

så var det någon man som var lite äldre, vad hette han? Var det Sune eller 

nånting sånt. Nej, det spelar inte så stor roll berätta om dig nu. 

- Jo, jag hade väl lite svårt för att komma in i jobbet den första tiden, ja, 

kanske de första åren. Eller det kanske inte är jobbet jag ska prata om? 

- Du får prata om vad du vill, det som först kommer upp i dina tankar är det 

som kanske är viktigast för dig. 

- Det allra viktigaste för mig är mina barn och min man, men dom är det 

inte så mycket problem med, och nu ska jag bli farmor, ja inte förrän i 

januari nästa år, men det längtar jag till. 

- Då får jag gratulera. Men du, du har, efter vad jag fått veta, medicinerat 

under många år. Du har haft sömnbesvär, du har haft ångest, du har haft 

problem med ditt hjärta. Kan du försöka förklara för mig hur det hela 

började. 

- Jo, det var ju så att jag mådde inte bra av att göra alla dessa 

barnavårdsutredningar, jag visste inte om jag gjorde det bättre för några 

barn. Jag funderade mycket på om jag verkligen hade rätt att göra så stora 

ingrepp i en familjs liv. Visst, ibland kunde det vara solklara ärenden som 

jag inte funderade över så mycket, men ibland var det svårare men jag 

fick lära mig att klara av att inte fundera så mycket på allt. Till det 

behövde jag tabletterna. De hjälpte mig att klara av mitt jobb. Sen fick vi 

en handledare efter att du slutat som också hjälpte mig. Jag fick ett mantra 



 

 
 

51 

av honom att upprepa. ”Var det så så var det”. Det hjälpte mig 

tillsammans med att upprepa ”Inte titta åt sidorna”. Och så hade jag ju 

min medicin. Jag vet inte hur jag skulle klarat mig annars.  

- Men du hade sömnbesvär också.  

- Ja, det har jag haft väldigt länge, men det har jag fått tabletter emot så det 

känns rätt så bra. Men nu är det något konstigt med mej. Jag sover som en 

stock och har ingen längtan efter mina tabletter. Jag känner mig så lätt och 

kanske lite konstig. Jag är ju yr i huvet också, men det går väl över.  

- Vad tycker du att din medicin har hjälpt dig med? 

- Att slippa fundera över för många olika jobbiga saker. Att få slippa tänka 

för mycket.  

- Vad tänker du på då som är så jobbigt. 

- Ja, nu tänker jag inte alls känns det som, men förut, innan olyckan så, nej 

det vill jag inte prata om, jag vill inte. 

- Men Marita, vad är det du inte vill prata om? 

- Jag orkar inte fundera på att jag kanske skulle gjort på något på annat sätt 

än jag har gjort. Jag orkar inte med det. Jag mår illa kan vi sluta nu. Jag 

skulle ta några prover klockan elva, är det inte dags att sluta nu. 

- Det är inte så att jag menar att du skulle gjort annorlunda i ditt arbete. 

Tagit andra beslut och så där.  Du kanske inte hade jobbat kvar utan dina 

tabletter. 

- Nej, det hade jag aldrig klarat. Men nu mår jag inte bra. Jag vill gå. 

- Ja, vi avslutar här. Ska vi träffas nästa måndag klockan nio här så kan vi 

fortsätta då. 

- Ja. Det gör vi. Hej då. 

- Hej. Ta nu hand om dej och ta det lite lugnt med allt. 

- Det ska jag. 

Marita reste sig och gick till receptionen och anmälde att hon fanns tillgänglig 

för att ta de prover hon skulle göra. När proverna var klara ringde hon till Åke 
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och de åkte hem. På hemvägen sa Marita inte mycket. Hon satt tyst och verkade 

nedstämd.  

- Vad var det som hände, frågade Åke, varför är du så tyst. Vad sa kuratorn. 

- Dom vill få det till att jag missbrukar tabletter och att jag ska vänjas av, 

ungefär som en missbrukare. 

- Jaha, fast du är väl ingen missbrukare, fast det är klart att du inte kan må 

så bra av allt det du stoppar i dej. Det skulle väl vara bra om du kunde 

sluta med alla mediciner. Det är inget naturligt med mediciner. Du blir ju 

lite avstängd. 

- Blir jag, blir jag avstängd, fräste Marita, du då, du har väl alltid varit 

avstängd. Du bryr dig ju inte ett skit om hur jag mår. 

- Va fan säger du, jag har väl tagit hand om allt där hemma när du bara 

jobbat och jobbat. Du har till och med jobbat gratis i snart tjugo år.  

Så fortsatte de grälet och lugnade sig inte förrän de kom hem och ätit lite lunch 

som Åke förberett. Grönsakspaj med Västerbottenost. Den var mycket god 

tyckte Marita. De bad varann om förlåtelse och satte sig ned i vardagsrummet 

och började prata med varann på ett sansat sätt. Åke satte på lite musik på deras 

Nya Sonos-system. Kenny Rogers gillade de båda att koppla av till. 

- Det var Åke som började fråga: Vad var det som hände mer hos kuratorn? 

- Jo hon frågade vad jag tyckte att mina mediciner hade hjälpt mig med. 

- Vad svarade du då?  

- Att få slippa tänka och fundera. Det svarade jag. Men så när jag tänker 

vidare så förstår jag nu att de beslut jag tagit kanske inte blivit annorlunda 

om jag funderat ett varv till men kanske ändå att det kunde blivit lite 

bättre för en del klienter. 

- Fast det har ni väl inte tid med. Ni har ju så mycket att göra jämt.  

- Ja, jag vet. Utan alla tabletter hade jag inte klarat att jobba kvar. Och så att 

jag fick lära mig att inte titta åt sidorna av min handledare. 
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- Ja, älskling, du har verkligen gjort allt du kunnat för att anpassa dig på 

jobbet. Man skulle kunna säga att du lagt bort dig själv i allt jobb. 

- Tycker du, vad sa du, att jag har anpassat mig. 

- Ja visst. Det är ju det du har gjort, anpassat dig så jävla mycket så att du 

var tvungen att knapra tabletter och dricka en flaska vin de kvällar när du 

inte hade dina tabletter. Men nu ska det bli slut på det där. Nu tycker jag 

att du aldrig ska gå tillbaka till det där jobbet. Jag vill att du hittar på 

något annat att göra. Det ska jag göra. Jag ska bli kock, ja, eller i alla fall 

jobba på restaurang hos Perra. 

- Ja, jag har hört det nu. Vi får väl se när den dan kommer. Nu behöver jag 

vila lite. Jag går upp och lägger mig. Åker du och jobbar sen. 

- Japp. Den här veckan och tio veckor till, sen är det restaurangjobb som 

gäller för mig. 

- Ja, ja, du har dina drömmar du. Du måste väl säga upp dig först innan du 

kan börja räkna ned. 

- Det har jag redan gjort. Sista oktober är min sista arbetsdag på sågen.  

- Va, har du gjort det. Det visste jag inte.  

- Nej, jag vet inte om jag sagt det till dig. Men så är det. 

Marita gick upp på sovrummet och la sig och vilade. Hon hittade boken som hon 

fått av Camilla. ”Konsten att leva innerligt”.  Hon började läsa. Hon började från 

början eftersom hon inte kom ihåg hur långt hon läst förra gången. Efter en 

stund kom hon fram till texten där det stod att alla vill söka meningen med livet 

men att människan måste lära sig att blicka inåt mot människans eget livs 

mening. De största fällorna mot att leva innerligt var uppfostran, konventioner 

och anpassning. Förlorar vi de finstämda verktygen öppenhet och nyfikenhet är 

vi illa ute menade författaren, eller om det var författaren som menade att Sören 

Kierkegaard menade så. Hon visste inte riktigt. Hon somnade. Hon hörde inte 

när Åke kom upp och pussade henne innan han tog sin cykel och cyklade till 

eftermiddagsskiftet på sågverket. Han hade dock skrivit en liten lapp som låg på 
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köksbänken. På den stod det: ” Mat finns i kylen. Vi får prata mer i morgon. 

Älskar dig. Sov gott i natt”. Marita vaknade vid nio taget på kvällen. Hon såg 

lappen, åt upp maten och gick och satte på TV:n. Hon var vaken när Åke kom 

hem efter nattskiftet. De var trötta båda två så de gick och la sig och vaknade 

tidigt. Åke gick ned i köket och gjorde varsin kopp kaffe som han tog med upp 

på sovrummet. Åke tog även med en smörgås med leverpastej, saltgurka och 

majonnäs på till sig själv. Marita ville aldrig äta tidigt på morgonen. De låg kvar 

i sängen och drack sitt morgonkaffe och började samtala. 

- Du älskling, sa Marita. Jag undrar om du har anpassat dig till ditt jobb. 

- Anpassat mig, ja så klart att jag har gjort det. Det gör väl alla. Det har ju 

du också gjort. Men jag har inte behövt göra avkall på min egen person 

och mående för det. Fast det börjar kännas så nu. Nu trivs jag inte längre 

och då är det nog dags att hitta på något annat. 

- Men du tycker att jag har anpassat mig för mycket för att klara jobbet. 

Eller hur? Frågade Marita. 

- Jo, det är klart när du måste äta piller för att kunna jobba kvar. Då tycker 

jag att du har gjort fel mot dig själv. 

- Men, fortsatte Marita, tror du att det finns någon mening med livet, mer 

än att vi ska klara av att leva? 

- Såklart, svarade Åke. Jag har en tanke om att var och en finner sin egen 

mening med livet. Jag har funnit min mening med livet. 

- Har DU, Hur då, vad hur DU för mening med livet. Kan det vara nån 

mening med livet och stå där på sågverket och sortera brädor som du 

aldrig ser röken av något mer än den sekund det tar att sortera dem. Det 

kan det väl inte vara? 

- Nej, det kanske inte är så stor mening med själva jobbet, men jag har fått 

tid att fundera. Och jag har funderat mycket. Jag har inte tagit några piller 

för att klara jobbet så jag har varit helt klar i skallen. Det tror jag inte du 

har varit men jag har väntat på att något skulle hända som kunde göra att 
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vi får möjlighet att nå varandra och ändra på saker och ting. Men det tog 

tid. Men nu är vi där och nu ska vi inte missa den chansen. 

- Hur menar du då? Förklara för mig.  

- Jo, nu har vi fått tid att prata ut om hur vi vill ha det. Du ska inte åka 

tillbaka till det där jobbet som förstör dig. Du måste hitta en annan väg i 

livet. En väg som kan ge dig en mening. En väg som du kan tycka är 

meningsfull utan att du behöver en massa piller och vin för att du ska orka 

anpassa dig.  

- Jamen vad har du hittat för mening med ditt liv, jag menar att jag tycker 

om dig och vill tro att du tycker om mig men det kanske inte räcker. 

- Nej, det räcker inte. Jag tror att, i alla fall jag, behöver känna att jag gör 

något meningsfullt varje dag och att du och jag kan få stunder tillsammans 

där vi kan prata med varandra om hur vi upplever våra liv. Jag har 

funderat mycket på jobbet. Du kanske kommer ihåg Berndt i Ågrena. Han 

började jobba bara några månader före mej som sorterare. Vi har ju jobbat 

samma skift i snart tjugo år. Vi har pratat en hel del när vi haft tid på 

jobbet. Han är en klok karl. Han läser väldigt mycket böcker. Du vet att 

det kan ju inte jag. Jag kan ju inte läsa, men Berndt har läst väldigt 

mycket och så har han berättat för mig vad det står i dom där böckerna 

och det har varit väldigt intressant. Det har ju varit svårt att förstå allt han 

pratat om men en sak blev som en sanning för mig för en tid sedan. Jag 

tror jag vet att varje människa ska söka sin egen mening med livet, och 

varför då, jo meningen med livet är att få så många stunder som möjligt 

av njutning. Meningen med livet är alltså att få njuta så mycket som 

möjligt och vägen dit är svår men då gäller det att vara nyfiken på sig 

själv och lära sig känna till vad det är som man njuter av. Ja, så tänker jag. 

- Men har du njutit av livet? 

- Ja, kanske inte alltid, men ofta, speciellt bra var det när vi nyss träffat 

varandra och vi var så härligt förälskade. Och så när vi fick våra båda 
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pojkar. Jag tycker nog att det var mycket meningsfullt en lång tid då. Fast 

det är klart att det fanns sånt som inte var så bra, men det måste man ju 

genomlida för att det ska bli bättre sedan. Men har du njutit av livet? 

- Jag vet inte riktigt, jag har nog aldrig tänkt så. Jo förresten så kan du ha 

rätt i att vi hade många stunder i början av att vi träffats men de stunderna 

blev färre och färre. Jag kände mig nog glad ända till jag jobbat en tre fyra 

år på socialkontoret. 

- Vad var det som gjorde att du inte var glad längre. 

- Vet inte riktigt, Jag fick ju lära mig att jag tänkte fel. Att jag inte dög 

riktigt på jobbet. Jag kommer ihåg hur du och jag pratade om för många 

år sedan att det var något fel på mig. 

- Nej du, det var inte jag som sa det. Det var du själv som sa att du, vad 

kallade du det? MBD, Ja att du hade MBD eller något sådant. Du passade 

inte på ditt jobb för att du hade MBD. Du sa också att de andra tyckte att 

du inte skulle fundera så mycket. Jag tycker att du skulle ha ett jobb där 

det är bra att fundera mycket. Professor eller något sådant. Författare 

kanske. Ja i alla fall något där slipper äta en massa piller för att trivas. 

 

Nästa måndag åkte Marita bussen in till USÖ för att träffa kuratorn. Åke 

jobbade förmiddagsskiftet och Marita hade inte fått sin nya bil ännu. Och 

förresten så kände hon sig osäker på att köra bil. Hon var ännu lite yr och hon 

hade lite svårt med balansen. Åke och hon hade tagit lite promenader och det 

gick bättre och bättre men hon tyckte ändå det var bäst att ta bussen. Det var 

liksom lite avstressande att bara åka med och slippa köra själv. Hon riktigt njöt 

av bussturen. Hon kom på det när bussen tagit henne ungefär halvvägs in till 

Örebro. Hon riktigt njöt av bussturen. Hon tog en fika på caféet i huvudentrén 

innan det var dags att ta hissen upp till nuerologmottagningen. Hon slog sig ned 

i besöksstolen hos Birgitta. 

- God morgon, började Birgitta, har du fått skjuts av din man i dag? 
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- Nej, jag tog bussen. Faktiskt så njöt jag riktigt av att slippa köra och bara 

sitta på bussen och fundera medan den forslade mig hit i dag. Jag som 

tidigare hatat att åka kommunalt.  

- Blev det jobbigt förra gången vi träffades? Frågade Birgitta. 

- Ja, men det kanske var bra. Jag har funderat mycket sedan förra måndan 

och Åke och jag har pratat väldigt bra.  

- Vad bra då, är det något som du och jag kan prata vidare om? 

- Ja, det är det. Det skulle jag vilja, men jag vill kanske inte prata så mycket 

om varför jag började med alla tabletterna och så. Det jag sa förra gången 

kanske räcker. Kanske lite mer om framtiden. Jag känner mig fortfarande 

så där lätt och lite konstig, precis som att jag aldrig ätit några tabletter. Jag 

har inte haft någon ångest eller varit orolig. Jag har också sovit väldigt 

bra. Jag vet inte varför riktigt hur det kunnat bli så, men så är det. 

- Nej, det är inte så lätt att veta, men det är ju bara bra om du mår bra nu. 

Hur kan det komma sig att du inte vill prata mer om varför du började 

medicinera med lugnande och sömntabletter. 

- Jo, jag tycker det är svårt. Jag känner mig skyldig på något vis. Som att 

det är något fel på mig. Eller var. Det känns som att jag kanske har lurat 

mig själv alldeles för mycket.  

- Har du det? Har du lurat dig själv? 

- Ja, det har jag nog. Jag försökte på alla sätt och vis att klara av jobbet men 

det gick inte utan mina tabletter. Men nu är vi ju där och pratar om det där 

som jag inte ville prata om. Men det kanske är lika bra då så vi får det 

gjort. 

- Ja, kanske det. Det kanske är där som vi måste börja för att kunna nå en 

förändring. En varaktig förändring. Jag skulle vilja fråga dig vad det 

egentligen var som gjorde att du började med dina tabletter, alltså vad du 

själv tror, det som kommer upp först i dina tankar. 
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- Jo, det var nog så att det hela började med att jag fick svårt att sova. Det 

började nog redan efter att jag jobbat kanske ett år eller så. Jag kunde inte 

sluta fundera på om jag gjort rätt eller fel när jag gjort en 

barnavårdsutredning. Visserligen är det ju Länsrätten som tar beslutet men 

det är jag som gör utredningen och jag kände ett stort illamående så fort 

det kom på tal att jag skulle inleda en utredning. Det var nog bara jag som 

kände så på jobbet. Alla andra sa att det bara är att välja inriktning en 

gång för alla och så bara köra på. Jag kunde inte det. Jag var tvungen att 

se alla problem ur väldigt många olika perspektiv. Alla de perspektiven 

snurrade i min skalle hela nätterna igenom och jag fick inte sova. Om det 

hade varit tillåtet på jobbet att fundera ur alla perspektiv som kom upp i 

min hjärna så hade jag mått mycket bättre tror jag i alla fall. Sen fick jag 

någon sorts kollaps på jobbet och blev akut inlagd på lasarettet över en 

natt. Då fick jag bli sjukskriven en månad för, jag tror att det var 

utbrändhet. Efter tre veckor var det återbesök och då skrev en läkare ut 

alla olika piller till mig och sen har det bara rullat på. Jag har fått recepten 

förlängda hela tiden. Jag har väl varit inne på kontroll kanske vartannat år 

men det har inte blivit någon ändring. Så hände ju den här olyckan och nu 

känns det så konstigt. Jag känner mig så lätt och ansvarsbefriad. Det vill 

jag fortsätta med. Jag blir rädd att den känslan ska försvinna om allt det 

gamla ska dras upp igen. Nu vill jag titta framåt. 

- Vad bra, nu har jag ändå fått en förklaring till varför du började med att 

äta så mycket lugnande medicin.  

- Ja, så fick vi också en annan handledare efter dig. Han lärde mig att inte 

fundera så mycket på olika perspektiv. Jag fick lära mig att inte titta åt 

sidorna, som han sa. 

- Ja, du sa det det. Att inte titta åt sidorna.  

- Ja, och så var det ju det där mantrat: ”Var det så så var det”. Det fick jag 

lära mig och det hjälpte mig mycket att fortsätta på jobbet och stå ut.  
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- Vad tycker du själv om den handledarens sätt att handleda?  

- Jag vet inte, han hjälpte mig i alla fall att stå ut med jobbet. 

- Men till viket pris? 

- Så har jag aldrig tänkt. Eftersom det är mig det är fel på så var det väl bra 

att jag fick hjälp. 

- Tycker du verkligen att du fått hjälp? 

- Ja det tycker jag, varför frågar du det. Det är klart att det är bra att få 

möjlighet att klara jobbet som jag utbildat mig till. 

- Tänker din man Åke likadant om dig? 

- Nej, han tycker att jag inte ska jobba där mer, Han tycker att jag ska bli 

professor eller författare för då kan jag få tillfälle att fundera hur mycket 

jag vill. Han tycker inte det är något fel på mig.  

- Så bra då. Det tycker inte jag heller. Jag tycker som din man att du ska 

byta jobb och jobba med något som passar dig. Nu har du anpassat dig 

alldeles för mycket i flera år, nästan så du har tagit död på dig själv. Vad 

tycker du själv? 

- Jaha, ja men vad skulle jag ha gjort? Jag tyckte egentligen att jobbet var 

intressant och när jag lyckades klara av det kände jag att jag inte kunde 

byta jobb. Jag var ju ändå trygg på kontoret. Jag blev rädd för att tänka på 

annat än att klara jobbet. 

- Ja, så är det nog, vi kanske har klarat av det mesta nu om det som varit. 

Jag har fått en förklaring till mycket. Ska vi göra som du först ville att vi 

nästa gång tittar lite på framtiden. Är det okej om vi träffas nästa måndag 

samma tid. 

- Javisst. Nu ska jag träffa doktorn, vad det nu var han hette. 

- Sandberg, sa Birgitta och stängde dörren när Marita gick ut. 

 

Besöket hos doktor Sandberg var snart avklarat efter det att hon fått lämna lite 

blodprover och tagit ett EKG. Doktor Sandberg talade om för Marita att han 
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tänkte sjukskriva Marita sex veckor först på heltid och att hon kanske kunde 

jobba deltid den första tiden på jobbet. Han frågade lite om hur det var med 

hennes balans och Marita sa att det nu var rätt så bra. EKG:et var bra nu sa 

doktorn och blodproverna skulle de få svar på senare i veckan och han skulle 

höra av sig om det var något som inte var bra. Han önskade Marita lycka till 

med tillfrisknandet och att hon skulle få komma på återbesök om några veckor 

men att hon skulle få en kallelse om det på posten. Om det var något hon 

undrade över var det bara att ta kontakt med avdelningssköterskan. 

 

Marita tog bussen hem efter det att hon ätit en macka till lunch på Oasens kafé. 

Det var inte långt till busshållplatsen och hon behövde bara vänta några minuter 

innan hon kunde kliva på bussen till Träforsen. 

 

Marita satte sig på ett ledigt säte långt bak i bussen. Hon funderade på hennes 

samtal med Birgitta. Visst hade Birgitta sagt att hon hade anpassat sig så att hon 

vara nära att ta död på sig själv. Jag är anpassningsbar tänkte Marita. Det måste 

ju vara en tillgång när man ska söka jobb tänkte hon vidare. Vad var det hon 

hade läst i boken som hon fått av Camilla? Var det inte så att den största fällan 

för att kunna leva innerligt var just anpassning. Hon bestämde sig för att läsa 

vidare i boken vid första bästa tillfälle. Kunde det vara så att hon hade anpassat 

sig för mycket? Hon började fundera på detta så mycket att hon somnade och 

vaknade inte förrän någon tog tag i hennes arm och sa att nu går inte bussen 

längre. Nu är vi i Träforsen frun. Nu måste frun gå av. Marita gick de femhundra 

meterna hem och det var bara en dryg timme tills Åke slutade förmiddagsskiftet. 

 

Dagarna gick och Åke och Marita gick sina promenader. Marita behövde inte 

hålla i Åke längre. Fast om de skulle gå långt blev hon mycket trött. På 

förmiddagarna när Åke jobbade vilade hon sig och läste lite i den bok hon fått 

av Camilla. Hon orkade inte koncentrera sig så länge men det gick framåt. Det 
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blev inte så mycket prat dem emellan den här veckan, det var som om Marita 

behövde vila sig i sin process och Åke förstod nog att hans älskade Marita 

behövde lite lugn och ro och få tänka igenom saker och ting. Han grejade lite 

med sina veteraner i garaget. Fast han kände inte den där riktiga 

tillfredsställelsen och glädjen längre, inte så som han kände när pojkarna var 

med och han kunde lära dem ett och annat.  Nästa måndag var det dags för 

återbesök hos Birgitta. Nu kunde Åke skjutsa henne. De pratade så bra när de 

åkte bil tillsammans. Nu kände de båda att de ville prata med varann. Det var 

Åke som började samtalet. 

- Tycker du det är bra att träffa kuratorn, ger dig det något? 

- Jo, men det är samtidigt jobbigt. Hon ställer på mig alldeles för mycket 

tycker jag. Det känns som om hon har för bråttom. 

- Vad talar ni om då? 

- Ja, det här med att jag har anpassat mig för mycket på jobbet. Att jag 

kanske inte skulle jobbat kvar när jag inte klarade av jobbet utan en massa 

piller.  

- Jo, fast det har hon ju rätt i tycker jag. Du är ju ett jävla bra exempel på 

hur man anpassar sig till det yttersta och tar bort sin egen mening med att 

leva. Men nu är det slut med det. Nu ska vi bara titta framåt. 

- Ja, om det bara vore så enkelt.  

- Vi får väl se. Jag tänker att försäkringsbolaget snart måste höra av sig. 

Dels ska du ju ha en ny bil och så ska du väl ha ersättning för sveda och 

värk och en livränta om du inte kan jobba mer. 

- Jo men, jobba ska jag väl kunna göra, jag känner mig ju riktigt stark nu. 

Jag tänkte åka in till kontoret kanske redan i morgon, vi får väl se. 

Åke parkerade på sjukhusets parkering och de skildes åt. Åke gick upp till 

Perras restaurang och Marita gick till sitt kuratorssamtal med Birgitta. 
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- Jaha Marita, nu har vi lite tid att prata igen. Hur känns det nu när vi träffas 

för tredje gången. Du sa förra gången att du ville att vi skulle titta lite på 

framtiden. Är fortfarande så att du vill det? 

- Ja, så är det.  

- Om vi ska titta och fundera på vad du känner innerst inne. Har du några 

tankar om hur du skulle vilja leva i framtiden. 

- Ja, jag vet inte. Jag ska väl börja jobba deltid snart och sen heltid. 

- Är det vad du vill? 

- Vad jag vill? Nej det vet jag inte. Jag vet inte vad jag vill. Så kanske det 

är. Jag vet inte själv vad jag vill. Det har jag nog aldrig vetat. Jo, förresten 

när jag jobbade på sågverket ville jag bort därifrån. Jag kunde bli galen 

ibland på det där monotona och enahanda jobbet. Jag läste romaner på 

rasterna för att få något annat att tänka på och då fick jag höra av 

jobbarkompisarna att jag kunde bli förläst. Jag blev så glad när jag kom in 

på socialhögskolan. Då ville jag verkligen något. Det var min bästa tid när 

jag studerade. Då mådde jag bra. 

- Vad var det som gjorde att du mådde bra då? 

- Ja, det var väl att jag fick läsa och lära mig nya sätt att tänka, till exempel 

vetenskapsteori älskade jag. Vi hade en jättebra lärare och allt flöt för mig 

då. Ja, då trivdes jag verkligen. 

- Hade du några tankar om vad du ville jobba med efter examen. 

- Jo, jag kommer ihåg att jag funderade på att läsa D-kursen och sen kanske 

få en doktorandplats, men du vet hur det är, jag behövde tjäna pengar och 

då fick jag jobbet på socialkontoret. 

- Hade du studerat vidare om du inte behövde inkomsten. 

- Jo, det är klart. Och vi hade inte dålig ekonomi, Åke hade en mycket bra 

ekonomi redan när vi träffades. Han fick sedan ärva sina föräldrar så 

egentligen hade jag kunnat studera vidare men jag ville ju dra mitt strå till 

stacken. Jag ville inte leva på Åkes pengar.  
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- Nej, det förstår jag. Är det någon annan tid i livet som du trivts sådär 

väldigt bra.  

- Ja, när Åke och jag var nyförälskade. Men det var ju mycket upp och ned 

då också. Jag var mycket svartsjuk, men vad jag förstår nu så hade jag inte 

behövt vara det. 

- Hur var det när du bodde hemma hos dina föräldrar? 

- Pappa var känslomässigt störd och mamma var, nej, så kanske jag inte ska 

säga, men mina föräldrar var väl inte så värst på det där med känslor och 

så där. Pappa kunde inte prata om känslor, han hade inte den kompetensen 

sa mamma. Mamma kunde bli nästan vansinnig på honom ibland. Han 

bara gick ut när de började tala om något allvarligt. Mot mig var mamma 

väldigt omsorgsfull och hon visade att hon tyckte om mig. Pappa sa till 

exempel aldrig att han tyckte om mig. När jag kom hem efter 

skolavslutningen och visade upp, ett ofta mycket bra betyg, sa han att det 

där kunde du gjort lite bättre. Det var ofta mycket gräl hemma och jag låg 

på mitt rum och hörde på. Jag kunde förstå dem båda. Om nu pappa, som 

mamma sa, inte kunde prata om känslor, så skulle hon kanske inte ha 

försökt lära honom det. Han var ju inte ond för att han inte kunde prata 

om känslor. Det kanske hade varit bättre om mamma hade hittat någon 

annan att prata om känslor med. Jag tror att de båda tyckte mycket om 

varandra men de var mycket olika och därför förstod de inte varandra. 

Mamma höll ut tills jag var i tolvårsåldern, sen blev även hon tystlåten 

och mycket inbunden och vad jag nu förstår så började hon äta piller 

redan då. Det förstod jag inte då, men när jag hämtade ut min första 

Sobril-ask så tyckte jag att jag sett den förut. Och jag förstod så 

småningom att det var Sobril som gjorde att mamma blev jämn i humöret 

och inbunden i sina känslor. 

- Lever dina föräldrar? 
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- Nej, mamma dog alldeles strax efter att jag fått Jesper, den yngste pojken, 

och pappa dog i en arbetsplatsolycka när jag nyss kommit in på 

socialhögskolan. Mamma hade dåligt hjärta. Hon fick några hjärtinfarkter 

innan hon dog.  

- Har du någon annan släkting eller nära vän att prata med, någon som du 

kan anförtro dig åt. 

- Nej, det är bara Åke, min man, men vi kan prata om nästan allt, fast han 

har sitt sätt att förstå saker och ting på. Men han har överraskat mig på 

sista tiden med att faktiskt prata om sådant där som meningen med livet 

och annat som jag inte trodde att han överhuvudtaget inte funderade på. 

- Jaha, det låter ju intressant men nu måste vi nog sluta för i dag. Vill du att 

vi ska träffas nästa måndag igen. 

- Ja det vill jag. Är det klockan nio då med. 

- Ja, välkommen då. 

I dag skulle inte Marita träffa doktorn så hon ringde till Åke och de träffades vid 

bilen och åkte hem till Träforsen och deras lilla villa. De åt lunch, stekt potatis 

och stekt ägg till. Åke kokade lite broccoli till, han var noga med att de alltid 

skulle ha någon form av grönsaker till maten. Sen ville Marita vila sig en stund. 

Hon somnade till och vaknade av att Åke kom upp till sovrummet för att säga 

hej då, han var på väg att cykla ned till eftermiddagsskiftet. De pussades och gav 

varandra en öm kram.  

- Kan du skjutsa in mig i morgon så att jag får hälsa på på kontoret, frågade 

Marita sin man. 

- Visst, svarade han. Vi åker efter frukost. Jag ska passa på och tvätta av 

bilen på OK-macken. Har du pratat med Gunnar så det är någon där? 

- Nej, De fikar ju vid tio taget, Jag tänkte om jag kommer då kanske det 

passar bra. 

- Japp, så gör vi, sa Åke. Det finns en bit paj i frysen som du kan värma till 

kvällen. Sen cyklade han ned till jobbet. 
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Marita tillbringade kvällen med att läsa vidare i boken hon fått av Camilla. Hon 

började förstå mer och mer av temat i boken. För att hitta en mening i sitt liv så 

är det viktigt att vända blicken inåt, mot sig själv och inte låta måsten och den 

yttre världen ta överhanden. Man kan gärna unna sig saker och ting, men man 

ska unna sig sådant som man njuter av. Hon började förstå att det var bara hon 

själv som kunde hitta meningen med sitt liv. Sin egen mening. Så hade hon 

aldrig tänkt förut. Man skulle vara nyfiken och lyhörd enligt Sören Kierkegaard. 

Jo, det hade hon väl varit när hon var liten. Det hade hon nog varit ända tills hon 

jobbat några år på socialkontoret, tänkte Marita. Jag tror jag ska ringa till Martin 

en stund och höra med honom hur han har det med sin Jessica. Tänk, jag ska ju 

snart bli farmor. Hur många veckor är det kvar nu till dess? Hon började försöka 

räkna efter. Det är tredje veckan i augusti nu, få se. Ah, jag ringer Martin och 

frågar. Och det gjorde hon. 

- Ja, det är Martin 

- Hej det är mamma, hur är det med dig? 

- Jo tack det är bara bra. Hur är det själv? 

- Jo, det är bara bra. Jag börjar bli lite starkare nu. 

- Skönt att höra.  

- Hur är det med Jessica? 

- Jo, hon har slutat att kräkas på morgnarna. Hon var på 

mödravårdsmottagningen i går och alla värden är bra.  

- När var det uträknat att hon ska föda? 

- Nionde januari. Så det är inte så långt kvar, fyra och en halv månad bara. 

- Åh vad glad jag är. Vi måste träffas oftare. Vi kommer säkert upp och 

hälsar på er och den lille sen. 

- Lilla blir det. Morsan, det blir en flicka. Visst är ni välkomna. Jag hoppas 

verkligen att vi kan träffas oftare, det är ju inte så förskräckligt långt för er 
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att åka. Nu måste jag sluta för jag ska iväg med en kompis och spela 

tennis. Ha det så bra och hälsa farsgubben. 

- Det ska jag. Hälsa Jessica. Säj att jag är glad. 

- Det ska jag. Hej då. 

- Hej då. 

 

Marita tänkte på att hon inte haft så mycket kontakt med pojkarna sen de 

flyttade ut, ja, inte före heller. Det var ju Åke som skötte om pojkarna när de var 

i skolåldern och det var även han som höll kontakten under deras studietid. Han 

hjälpte dem även att få tag i boende i Stockholm. Hur han kunde ordna det visste 

hon inte. Hon kände sej med ens lite sorgsen. Hur hade det kunnat bli så här? Jo 

visst, hon hade jobbat för mycket, eller mera kanske funderat för mycket på 

jobbet. Ja, det var mycket att ändra på om allt skulle kunna bli bra igen. 

 

Marita var vaken när Åke kom från eftermiddagsskiftet. 00.15 slutade skiftet. 

00.30 var Åke hemma. Han var trött och det var även Marita. Hon hade suttit 

uppe och slötittat på TV. De gick och la sig och båda sov mycket gott tills Åkes 

väckarklocka ringde 07.30.  

- Jaha. I dag ska vi åka in till stan och du ska till ditt socialkontor. Det blir 

väl bra. Vill du ha någon frukost innan vi åker? Frågade Åke. 

- Nej, jag vill inte ha någon frukost och jag vill inte gå till socialkontoret i 

dag. Jag måste fundera faktiskt. Jag drömde så konstigt i natt. Det var så 

konstigt. 

- Berätta! 

- Ja, jag minns inte riktigt, men jag drömde att jag satt på min stol framför 

skrivbordet på socialkontoret och in kommer en doktor med en stor 

portion risgrynsgröt och han försöker få mig att äta upp gröten och jag 

bara sväljer och sväljer och till slut spyr jag och då kommer min gamla 
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chef Katarina in. Sen vaknade jag och jag låg väl vaken en stund men 

somnade sen. Märkte inte du att jag var vaken? 

- Nej. 

- Du vet väl att jag hatar varje form av gröt. 

- Ja, jag vet. Men jag tänkte i alla fall tvätta bilen. Men vi kan väl åka inåt 

så kan vi väl äta lunch på Ralfs Pizzeria. De brukar ju ha riktigt goda 

pizzor.  

- Ja så gör vi, jag kan väl fundera lite på när jag ska åka och hälsa på på 

socialkontoret. 

- Ja, om du verkligen ska göra det. Det kanske väcker för mycket dåliga 

minnen. 

- Ja. Så kanske det är. 

 

Dagarna gick och snart var det dags för nästa besök hos kurator Birgitta. Den 

här måndagen hade Marita tagit bussen in till Örebro eftersom Åke jobbade 

förmiddag. 

- Jaha, då träffas vi igen, känns det fortfarande bra att vi träffas på 

måndagar vid den här tiden? Inledde Birgitta samtalet. 

- Ja, det tycker jag. Vad händer om jag inte börjar jobba på socialkontoret 

igen, frågade Marita. 

- Ja, inte vet jag. Då får du väl hitta på något annat att göra. Hur tänker du 

nu?  

- Ja, jag är inte riktigt säker, men jag drömde så otäckt häromnatten, Marita 

berättade för Birgitta om den hemska drömmen som hon haft natten till 

tisdagen sen sa hon, jag tror att drömmen ville visa mig något, vad det nu 

var. 

- Ja, vad tror du att drömmen ville visa dig. 

- Att jag inte ska jobba med socialt arbete mer. 
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- Fast det finns ju andra sätt att jobba med socialt arbete än på socialkontor 

som socialsekreterare. 

- Jo, jag vet, men jag vet inte om jag klarar av något annat. Åke säger ju att 

han tycker att jag ska bli professor eller författare. Professor kan jag ju 

inte bli och inte författare heller. Det är jag inte tillräckligt bra för. Jag 

kanske kunde jobba i kassan på konsum. Hellre det än socialsekreterare. 

- Skulle du inte kunna tänka dig att studera då. 

- Ja vadå, jag är ju så gammal. Snart femtio år.  

- Ja, då kanske det är dags att bygga på sina kunskaper i socialt arbete. 

- Nej, det kan jag inte tänka mig.  

- Men du tyckte väl om att studera. När du läste socionomutbildningen så 

trivdes du väl? 

- Jo, faktiskt så var det den bästa tiden i mitt liv sen jag träffade Åke, ja när 

pojkarna var små var det också en härlig tid. Jo, det har du rätt i, Tiden på 

socialhögskolan mådde jag väldigt bra. 

- Det finns en Magisterutbildning på Sköndal i Stockholm. Den är på 60p 

och har precis börjat. De fick inte riktigt fullt den här terminen så det 

finns platser kvar.  

- Det skulle ju aldrig gå. Hur ska jag ta mig till Stockholm? Jag måste ju 

jobba. Jag kan ju inte låta Åke försörja mig. Nej, det skulle inte kännas 

bra alls. Fast det skulle nog vara roligt att studera igen. 

- Utbildningen går på halvfart så du kan om du vill jobba halvtid och läsa 

på halvtid. Det kanske skulle kunna vara ett bra sätt för dig att kunna må 

bra igen. 

- Ja, fast jag känner ju att jag mår bra nu, ja, i alla fall något så när. 

- Du kan väl prata med Åke när du kommer hem. Han kanske tycker att det 

skulle vara en bra idé. 

- Ja jag vet inte, han har varit så konstig på siste tiden, han har pratat om 

meningen med livet och sånt där filosofiprat. Så har han sagt upp sig och 
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ska börja jobba på en restaurang här i stan. Han som aldrig har jobbat med 

något annat än att sortera brädor på sågverket. Han har verkligen förvånat 

mig. Första november börjar han på restaurangen. Ja, han är ju bra på att 

laga mat, men sån där finmat klarar han inte av. Men han kan väl diska. 

 

Marita tog bussen hem även den här måndagen. Det kändes faktiskt lite bra, 

samtalet med Birgitta. Fast det skulle ju aldrig fungera med att studera i 

Stockholm. Åke skulle aldrig gå med på att släppa iväg henne till Stockholm. 

Det skulle ju bli dyrt också. Nej, Marita såg bara hinder. Hon hade i alla fall 

sparat informationsbroschyren om utbildningen som hon fått av Birgitta. Först 

hade hon tänkt kasta den i papperskorgen när hon gick ut från sjukhuset. Men 

hon bestämde sig i sista ögonblicket för att ta med den hem. Det kändes lite fel 

att slänga något som hon nyss fått av någon som faktiskt brydde sig om henne. 

 

Åke var redan hemma när Marita kom från bussen. De hade kört sönder på 

jobbet. En motor som drev spelet där brädorna skulle sorteras hade brunnit och 

någon ny motor skulle inte komma förrän i morgon. Han passade då på att ta 

ledigt. Marita blev överraskad men det var ju bra att de fick lite tid tillsammans. 

- Du har brev ligger på skrivbordet, sa Åke. Det är visst från något 

försäkringsbolag. 

- Jaha, vad skriver dom då. Kan det vara att jag ska få en ny bil snart. 

Marita öppnade brevet. Det var en anmodan från försäkringsbolaget att 

inkomma med läkarintyg på skadorna efter olyckan för att kunna bedöma 

ersättning för sveda och värk och eventuell livränta. Bilen stod det inte något 

om.  

- Men bilen då, sa Marita lite irriterat. Hon ville inte köra Åkes bil. Den var 

stor och så mycket finesser på så hon förstod sig inte på alla. När ska jag 

få en ny bil då? 
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- Ja, ja, lugna dig lite, du får nog en ny bil så småningom. Nu måste du 

ordna läkarintyg, vad står det, inom fjorton dagar vill de ha det. 

- Ja, jag ska ringa doktorn i morgon. Eller avdelningssköterskan sa han. Ja, 

ja kommer väl fram på något sätt. 

- Det skulle väl vara bra om du kunde få livränta, då behöver du ju inte 

jobba heltid, kanske. 

- Det beror väl på hur mycket jag får. Jag kanske inte vill ha nån livränta. 

Det skulle kännas som om jag var handikappad. Gå med rullator och så 

där. Nej sån vill jag inte känna mig. 

- För att du får livränta behöver du väl inte gå med rullator.  

- Nej, kanske det, men vet du, Birgitta tyckte att jag skulle börja studera 

igen.  

- Ja, då vore det väl bra med en livränta. Då kan du ju studera och få 

livränta som lön. 

- Ja men så kan man väl inte göra. 

- Det kan man väl. Vad är det för något du ska läsa då? 

- Jo, det är en magisterutbildning.  

- Ja det kanske du skulle passa till. Lärare. Då kunde du jobba här i skolan i 

Träforsen. Fast nu har de pratat om att de ska lägga ned den. Det är för få 

elever. 

- Jag blir inte lärare på den utbildningen. Jag blir egentligen inget mera än 

jag är nu, socionom, men jag tycker att det skulle vara roligt att läsa igen, 

- Ja det tycker jag. Det skulle jag njuta av om du hade det bra och gjorde 

något som du tyckte var roligt. 

- Vad sa du, skulle DU njuta av det? 

- Japp, och du med troligtvis. Det har Berndt i Ågrena lärt mig. Att 

meningen med livet är att man ska hitta så många stunder som möjligt när 

man kan njuta. 

- Är det meningen med livet. 
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- Ja, det säger i alla fall Berndt. Och jag tycker att det låter riktigt bra.  

- Men den här utbildningen är i Stockholm. Det är bara utbildningsdagar 

varannan vecka och då är det två dagar som man ska vara där.  

- Bra, då kan du ju åka tåg upp. Då kan vi sälja din bil. 

- Sälja min bil! Aldrig, jag vill ha min bil, när jag nu får någon. Annars blir 

jag ju nästan fast här i Träforsen. 

- Vem har sagt att vi ska bo här hela livet. Kanske bättre att vi flyttar in till 

Örebro nu när jag ska jobba där och du ska studera i Stockholm. Då har 

du ju bara att gå till centralen och gå på tåget där. Vi kanske kan få en bra 

lägenhet i centrum. 

- Ja, drömma det kan du. 

- Ja men, varför inte? Vi säljer det här huset och köper en bostadsrätt i 

Örebro. Vi behöver ju inte mer än en tvårummare. De är inte så 

förskräckligt dyra. Och får du en livränta så klarar vi oss säkert bra. Och 

det gör vi ändå. Jag kan jobba en och en halv tjänst hos Perra och så 

skriver vi den halva lönen på dej, då blir det inte så mycket skatt. Perra 

han kan många såna där knep. 

- Ja, men är inte det skattefusk? 

- Vet inte, sånt där kan Perra. 
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EPILOG 

Ja, de fortsatte att drömma om framtiden tillsammans. Marita fick sin livränta. I 

tre år bedömde försäkringsbolaget att hon skulle få sin halva lön utbetalat i form 

av livränta. Sen skulle den omprövas. Hon blev också lovad en ny bil, men i 

stället för ny bil tog hon pengarna som en ny bil skulle vara värd. De sålde sitt 

hus i Träforsen och de fick en hyrestvåa på Järntorgsgatan 10 i Örebro. Perra 

hade tumme med hyresvärden till lokalen som han drev restaurang i så det 

ordnades riktigt fort med lägenheten. Marita sökte Magisterutbildningen och 

blev antagen och hon stortrivdes. Hon hälsade på i sina pojkars familjer så ofta 

hon kunde. Hon fick så småningom fyra barn-barn som hon hälsade på så ofta 

hon var i Stockholm och hade en ledig tid över.  Efter avslutad utbildning blev 

hon erbjuden en doktorandplats på Sköndal. Hon tackade ja. Hon jobbade 

hemma i Örebro tre dagar i veckan och två dagar tog hon tåget till Stockholm 

och jobbade på sitt kontor där. Hon skrev sin avhandling om socialt arbete och 

existentialism. Hur gick det för Åke då? 

Jo han stortrivdes på jobbet. Det var bara det att Perra fick något krångel med 

skatteverket så hans serveringstillstånd blev indraget. Det slutade med konkurs. 

Men Åke som hade gott om pengar köpte hela restaurangen av konkursboet och 

så vitt jag vet så driver han den än i dag. Nu har han en revisor och en 

revisorsassistent som ser till så att allt fungerar skattemässigt korrekt.  

E&Y heter revisionsfirman som sköter Åkes bokföring.  Åke tror att E&Y  

betyder Erik och Yngve. Men jag är inte helt säker.  

 

Ja, det var berättelsen om Marita och Åke. 

 

 

 

 


