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Bestens ankomst

48-årig tidigare frisk man med symptomdebut en vecka före inkomsten. debut 
850813 med huvudvärk i panna och bakhuvud. 850819 tillkomst av kräkningar. 
datortomografi 850819 visade stor tumör frontalt höger med lätt överskjut-
ning av medellinjestrukturer. /… /
Man finner en tumör som består av dels av en ytlig cysta, dels av gelatinös 
grårosa vävnad med diameter på 6–7 cm. Makroskopiskt radikal excision. PAd 
visar glioblastom grad iv.

UR JOURNALEN 19 OCH 21 AUGUSTI , 1985

Vi skulle sätta upp ett badrumsskåp. Det var lördag förmiddag, vi hade 
varit på Ikea och handlat ett nätt litet skåp till döttrarna. Tony var 
en händig man som kunde fixa det mesta i huset, bygga om, måla, 
tapetsera. Fast nu fumlade han med skruvarna och det tycktes aldrig 
bli någon ordning på gångjärnen till dörrarna. Jag retade mig på hans 
klumpighet men jag höll tyst. Det var som om det fanns en stor, röd 
varningstriangel inom mig. 
– Har du ont i huvudet? 
Ja, Tony hade fortfarande ont i huvudet. Han hade haft det även da-
gen innan. Trots det hade han spelat squash med sin kollega som de 
brukade göra på fredagarna. Tony reste mycket i arbetet och han hade 
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Ingen ville berätta utan jag blev hänvisad till den opererande kirurgen 
som dock befann sig ute på tjänsteresa. Nu var hon äntligen tillbaka.
– Oj då, har ingen berättat? 
Och hon berättade. Det gick fort, hon var tydlig och lämnade inga 
luckor i prognosen.
Det enda jag kunde känna var ilska. Tony var tyst. Jag tog Tonys hand 
i min, blängde på kirurgen och fräste:
– Ingen har sagt att du lever om fem år! 
Innerst inne kokade jag av vrede: du skall få se att du har fel, du har 
ingen rätt att dela ut dödsdomar på det här sättet!
– Men barnen då, hur skall det gå med barnen? hörde jag mig själv 
fråga.
Det var inga problem, tyckte doktorn, barn har en otrolig förmåga att 
anpassa sig.
Besökskvarten var slut och nästa patient väntade utanför dörren. Tony 
och jag gick ut. Vi sa inte ett ord. På natten tog jag upp sådant jag 
behövde veta ifall Tony skulle dö. Vi diskuterade inte döden någon 
mer gång.
Nu kan jag tydligt se att vi båda var i chocktillstånd och att Tony redan 
var märkt av tumören.
 Helt självsvåldigt fattade jag beslutet: barnen skall inte få veta hela 
sanningen, de skall få förbli barn så länge som möjligt. Jag skulle av-
vakta ett första symptom på återfall. Först då skulle jag berätta. Alla 
deras frågor blev alltid besvarade men jag berättade inte mer än vad 
de frågade om. Läraren i förskolan kände till vår mörka hemlighet och 
agerade därefter. Våra döttrar visade sig vara trygga barn, trots allt. 
 Min egen far dog någon månad efter Tonys insjuknande. Då kunde 
jag gråta öppet och berätta om döden och sorgen och därmed förbereda 
barnen inför deras kommande förlust. Flera år senare frågade de:
– Mamma, vad var det pappa hade egentligen?
Då berättade jag allt. De frågade aldrig Tony. 
– Man pratar inte med pappor. 
Det var ingenting de var ledsna över, de trodde helt enkelt att alla pap-
por var sådana som inte pratar eller känner eller deltar i familjelivet. 

varit bortrest även den gångna veckan. 
– Hade du ont i huvudet också när du var i Schweiz?
Ja, Tony hade haft huvudvärk av och till under hela resan. 
 Vi fick upp badrumsskåpet till slut och andra vardagssysslor tog över. 
Men det var något som inte stämde. Jag minns att jag höll öga på Tony 
under resten av helgen. På måndag morgon skulle Tony besöka en kund 
i Värnamo. Långt efteråt förstod jag att det var trycket i ögonen som 
larmat mig. Fast det förstod jag inte då. Jag bara kände helt intuitivt 
att Tony inte borde köra bil, inte så långt som till Värnamo i alla fall. 
När jag då föreslog att han skulle kunna åka till akutmottagningen på 
Sahlgrenska för att få hjälp mot huvudvärk protesterade han inte. Det 
var uppropsdagen på förskolan så jag följde med barnen till skolan och 
Tony åkte till sjukhuset som ju ligger alldeles i närheten. Jag började bli 
ordentligt rädd när jag insåg att han följde mina instruktioner utan en 
minsta lilla protest. Inom bara några timmar hade min man förvandlats 
från en handlingskraftig människa till något som liknade en robot.
 Det var inget fel på Tony, sa doktorn. Men när Tony skulle gå, kräk-
tes han, inte bara en gång utan flera gånger. Han blev inlagd. På ons-
dag opererades han. ”Patientens hastiga insjuknande kan förklaras på 
basen av en blödning som givit en akut förhöjning av det intrakraniella 
trycket”, står det att läsa i journalen.

På klar förfrågan från patienten informeras han om att det rör sig om en malign, 
primär hjärntumör. Får också information fullt ut om prognosen. informeras 
också om strålbehandling och dess effekter och vad man kan vinna med detta. 
Är primärt inte särskilt positiv till strålbehandling men tillrådes ändå att ta ett 
samtal med dr /… /  på Jk.

UR JOURNALEN 20 SEPTEMBER, 1985

Två till sex månader. Det som skulle ha varit en rutinmässig efter-
kontroll blev bödelns kyss. Jag hade ställt frågan till flera doktorer på 
avdelningen:
– Vad var det för sort? Jag vill veta allt du vet.
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Det är smärtsamt att höra barnens berättelser om alla små incidenter 
genom åren. Hur de låg i hög feber och Tony märkte ingenting. Hur 
de kunde ringa hem till varandra från stan och Tony kände inte igen 
dem i telefon. 
– Det var någon Anna som ringde, kunde han säga. 
Denna Anna var hans egen dotter. 
Under en tjänsteresa fick jag ett samtal från en av döttrarna. Hon var 
ordentligt förkyld, orkeslös och ledsen. Jag fick ringa och prata med 
Tony och handleda honom i hur han skall ta hand om den sjuka dottern. 
Naturligtvis gjorde han det jag bad honom att göra. Tony var ingen 
dålig människa. Han var mycket sjuk.
 Hade Tony blivit dement? Det var så mycket jag kände igen i Ulla 
Isakssons Boken om E. Olåsta dörrar, glödheta kokplattor, brända kast-
ruller och tekannor, borttappade nycklar, omvänd dygnsrytm, kund-
besök hemma iklädd i pyjamas. En gång är ingen gång. Här var det 
inte fråga om en gång. Den känslomässiga frånvaron hade jag redan 
hunnit vänja mig vid. Ändå önskade jag ibland att Tony hade skrikit åt 
mig, slagit mig, vad som helst. Då hade jag fått bekräftelse på att jag 
finns – och att han finns.
 En septembermorgon 1996 väcktes jag av radion. Jag hajade till när 
nyhetsuppläsaren berättade om en färsk avhandling om hjärntumörer. 
Jag darrade i hela kroppen, kände direkt att här fanns något för mig. 
Jag jagade nyheten hela dagen och lusläste tidningarna de påföljande 
dagarna. Hittade inget. Jag ansträngde mig till det yttersta för att åter-
kalla namnet på personen i fråga. Det var i Lund. Och Åsa, hette hon 
inte Åsa så som min skånska vän? Efternamnet, det var något som hette 
samma på finska. Lilja, Åsa Lilja. Jag ringde till universitetssjukhuset i 
Lund och frågade om de hade någon som heter så.
– Ett ögonblick, jag kopplar dig till henne.
Det blev ett långt samtal och skulle följas av många fler. För första 
gången på elva år fanns det någon som förstod, som lyssnade och som 
tog mig på allvar. Frontallobsskada. Det var som om den saknade pus-
selbiten hade kommit på plats. Det fanns en diagnos. Det som Tony 
drabbats av hade ett namn. 

Förtvivlan växte fram först långt senare när de insåg att Tony inte var 
som andra pappor. 
 Röntgenbilderna i april 1986 visade inga tecken på ny tumör. Nya 
bilder togs någon månad senare. Doktorn hade lovat att ringa och 
lämna besked. Vi väntade och väntade men telefonen förblev tyst. Det 
råkade vara tvillingarnas 7-årsdag. Jag hade köpt prinsesstårta och fest-
bordet stod dukat på gården. Till slut gick jag över till grannarna och 
bad dem att komma, för barnens skull. Jag kunde omöjligen tänka mig 
att klara av en tårtbit just då. Först sent på kvällen ringde doktorn: 
fortfarande inga tecken på ny tumör. 
 Det blev inga fler efterkontroller. Tony hade inget behov av att själv 
söka kontakt med sjukhuset och jag förmådde inte att tjata på honom. 
Det var som om sjukhuset hade glömt oss. De kanske utgick ifrån att 
Tony vad död vid det laget. Enligt statistiken borde han ju ha varit död. 
Eller: Arkiverade de bort oss eftersom Tony valde att avstå från den 
traditionella behandlingen – som enligt läkarna ändå inte skulle hjälpa 
– och valde i stället att testa olika alternativmedicinska metoder, först i 
Tyskland och sedan hemma i sin egen kemistverkstad? Jag vet inte. Jag 
vet bara att när jag i januari 2000 gjorde ett desperat försök att kontakta 
Sahlgrenska kunde de inte hitta Tonys journaler. 
– Är du säker på att han har behandlats här hos oss?

Livet blev aldrig detsamma igen 
Tiden gick, år lades till år. Barnen började skolan. De blev scouter. De 
konfirmerades. De åkte på språkresor utomlands. De tog studenten. De 
åkte utomlands igen, först som backpackers, sedan för studier. Jag satt 
kvar i livets väntrum. Eller var det dödens? Sorgen och döden härskade 
i mitt hus. Mitt Pompeji var tomt på liv.
 Förändringarna kom i smyg. Lyckan och tacksamheten över att få 
ha Tony kvar hos oss förvandlades så småningom till förtvivlan. Jag 
kände inte igen Tony och barnen kände inte igen sin pappa. Och jag 
kände inte längre igen mig själv. Jag vet uppriktigt sagt inte vad som 
var värst.
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inte var någon slump att tumören växte just där den kraftiga smällen 
bidragit till försämrad syretillförsel i pannloberna.
 Tony var bland de första med mobiltelefon. Han följde forskningen 
om mobiltelefonernas skadeverkningar mycket noga. Han var syn-
nerligen bekymrad över den strålning som mobiltelefonerna utsätter 
speciellt barnen för. 

Teguise Playa och längtan
Min 50-årsdag närmade sig. Jag flydde till Lanzarote. Jag ville vara 
ensam ett tag för att sortera mitt inre och för att försöka få ordning 
på kaoset i mitt liv. Som ressällskap hade jag ett par bekväma prome-
nadskor, några utvalda böcker och ett anteckningshäfte. Och musik 
förstås.
 Det blev en vecka med långa promenader längs havet och upp mot 
lavaklädda berg. Jag kände med ökenlandskapet och med de vulkaniska 
klipporna. Som om det fanns en vulkan även inom mig fast jag mest 
liknade ett månlandskap. Jag kände med det ofruktbara landet som 
ändå gav liv till de mest underbara små blommor här och var mellan 
de gråbrunsvarta livlösa stenarna. Det var ett under att något kunde 
växa där överhuvudtaget. Jag lärde mig att de porösa lavagranulaten 
lagrar fuktighet från morgondaggen. Tänk att dessa små droppar kan 
strila samman till en livets källa! 

allsmäktige gud
låt denna vecka bringa klarhet i mina tankar
i mitt liv
låt mig hitta vägen till frid, herre
jag har så mycket blockerad energi
som skriker efter att bli använd
till något positivt något kreativt något nyttigt
om jag bara kunde komma loss
ur min sorg, ur mitt fängelse

Bokmässan i Göteborg pågick för fullt. Jag sökte och hittade en bok 
som Åsa Lilja rekommenderat: Neuropsykologi vid demenser och avgrän-
sade hjärnskador av Håkan Eriksson. Det blev både kuslig och befriande 
läsning för jag kände igen det mesta. Vad skulle jag säga till Tony?
– Jag köpte en intressant bok på mässan idag. Titta här.
– Jag såg den också och tänkte köpa den men hade inte kontanter på 
mig och de tog inga kort. 
Tony hade ett omfattande bibliotek kring ämnet hälsa eftersom han 
själv forskade i olika alternativa behandlingsmetoder. Boken skulle 
hamna där, som referensex. I Tonys värld hade boken ingenting med 
honom personligen att göra. 

Varför?
I slutet av 70-talet då vi bodde i Luxemburg besvärades Tony av en 
ihållande, malande huvudvärk mellan ögonen, ovanför näsan. Bihåle-
inflammation, misstänkte doktorn och skrev ut antibiotika. Medicine-
ringen tycktes inte ha någon effekt. Med tiden försvann dock symp-
tomen. Knappt ett år tidigare hade Tony varit med i en kedjekrock på 
Autobahn. Tony, som befann sig på den vänstra filen, såg i backspegeln 
att lastbilen bakom honom inte hinner bromsa. Han hann öppna bil-
dörren och slungades därmed ut av den kraftiga smällen. Han flög 
över mitträcket och över den bemötande trafiken och landade i di-
ket. Gratulerar, hade polisen sagt när de hittat honom, levande. Tony 
hade klarat sig mirakulöst med några skrubbsår, av bilen fanns inte 
mycket kvar. Tony talade aldrig om olyckan. På en direkt fråga kunde 
han berätta lite och då med hänvisning till de kollegers kommentarer 
som besökt olycksplatsen efteråt. Det är min uppfattning att Tony inte 
mindes särskilt mycket av händelsen och att han måste ha fått ett rejält 
slag i huvudet.
 Under sin militärtjänstgöring i Holland hade Tony råkat ut för en 
olycka. De hade spelat landhockey och Tony hade träffats i pannan av 
den hårda bollen. Efter en vecka på militärsjukhuset friskförklarades 
han. Tony som var utbildad kemist hade den bestämda åsikten att det 
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jag saknar tillit
till livet till framtiden till gud
är jämt så ängslig
vågar inte tro att livet har
något gott gömt för mig någonstans
orkar inte se livet bakom smärtan

du är bara bortskämd, säger väninnan
du är så van vid att alltid få det du begär
allt du sätter igång med blir alltid en succé

jag är trött på att vara duktig

de ensamma
vart åker de på semester?
här finns ju bara jag

det gör så ohyggligt ont
att se gamla par hand i hand
med åren hopvuxna
hjärta mot hjärta själ mot själ

du och jag kan aldrig åldras tillsammans
vår tvåsamhet är själarnas ensamhet
gemenskapen opererade kirurgen bort
kanske av misstag
när hon skulle avlägsna hjärntumören 

glioblastom grad fyra
frontallobsskada
brott mellan tanke och känsla
emotionell avflackning
när jag nu vet allt detta
varför stannar jag kvar

in i verkligheten
ut ur fågelburen
flyga i väg
upp i din himmel
i riktning mot dig

somnar till vågornas brus
förnimmer havet i sömnen
en stunds frihet när
atlanten tömmer mig från 
smärta sorg ensamhet

andas djupt
sug i dig havet
vågornas kraft
låt vinden smeka 
din vinterbleka hud
din oro din längtan

denna eviga längtan
vad vill den med mig?
är den min svaghet? min styrka?
varför kom du i min väg?
varför korsades våra vägar?
för din skull?
för min skull?
för vår skull?
dessa ständiga frågor

påtvingad tvåsamhet
påtvingad ensamhet

om bara du vore du igen så jag kunde 
se dig höra dig känna dig förstå
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mer omdömeslös och insiktslös. Har svårigheter att planera sitt arbete. /… / 
somnar dagtid, ibland när han talar i telefon. Anhöriga mycket oroliga, varför 
man söker akut. opåverkat. något tidsdesorienterad, tror bestämt att det är 
lördag. Allmänt lite frågande inför undersökning. /… /  
datortomografi hjärna utan och med kontrast i dag visar stor central frontal 
tumör med utseende som fjärilsgliom. tumören växer på båda sidor om falx 
och det finns ett visst ödem. det föreligger alltså recidiv på malignt gliom. 
/… /  tumören bedömes som inoperabel. /… /  tumörteamet har inkopplats 
och man har planer för framtida hospiceboende. Patienten har informerats 
fullt ut om sjukdomen.

UR JOURNALEN 6 MARS, 2000

Femton år är en lång tid, även inom vården. När vi nu faller i och 
med det nya beskedet så finns det ett skyddsnät av experter till vårt 
förfogande. Tumörteamet kopplas in utan dröjsmål, alla i familjen får 
tillgång till stödsamtal och till all den hjälp vi behöver. Detta var dock 
en svårstartad process. Familjens begynnande samtalsterapeut lämnade 
sitt uppdrag efter första mötet och döttrarna gav upp tilliten till en ny 
stödperson. Själv känner jag stor tacksamhet till Susann, som kom att 
tåligt lyssna på mig och stötta mig under den utdragna processen. Att 
prognosen inte stämde den här gången heller kan ingen klandras för. 
Den enda lärdomen är väl att man aldrig kan med säkerhet veta hur 
lång tid var och en av oss har fått här på jorden. Så länge det finns liv 
finns det hopp.
 Business as usual. Efter en kraftig cortisonkur var Tony på fötter 
igen. Han verkade helt oberörd av den förstämning som dominerade 
hans närmiljö. 
 Tony var en slipad affärsman med flera tunga internationella upp-
drag bakom sig. I slutet av 80-talet hade han tagit över en verksamhet 
genom så kallad management buy-out. Jag blev hans affärspartner av 
rent praktiska skäl; hans hälsa var trots allt mycket bräcklig. 
 Tony hade alltid rest mycket i sitt arbete. Resorna blev inte färre 
efter den senaste diagnosen. Den nya hjärntumören utgjorde inget 
hinder för fortsatt resande, tyckte Tony. Bilresor inom Europa, långa 

för livets skull kanske
eller mot livets vilja

klokhet tapperhet
mod styrka lojalitet

bur fängelse ensamhet

jag slutar andas
när smärtan blir outhärdlig
rädd för att den skall spränga 
hjärtat lungorna hela mig

jag måste våga öppna 
min innersta dörr för smärtan
enda sättet att släppa ut sorgen

jag vill bli lycklig
men inte bara det
jag vill bli verklig

jag vet att himmelriket finns 
inom mig
inte i buren
inte utanför buren
jag har bara tappat bort nyckeln

Bestens andra triumftåg
inkommer akut tillsammans med hustru och dotter pga. förvirring. /… /  idag 
när hustru och dotter kom hem efter att ha varit borta över natten fann de 
maken i bostaden. Han gjorde ett förvirrat intryck och hade tydligen varit 
uppe hela natten. Hade meddelat hustrun att han tänkte ta bilen ner till 
tyskland för att uträtta en del ärenden. enligt hustrun har han blivit mer och 
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Tony fick cortison
om inte symptomen försvinner
inom ett par dagar
så tillbaka till Sahlgrenska

Det blev många jourfallsanteckningar under de sista tre åren. Super-
dos med cortison och hem igen. Förlåt uttrycket, Tony, men du blev 
faktiskt som gubben i lådan, upp och ner och upp igen!

The power of letting go
En gång passerade jag en liten bokhandel på Kaserngatan i Helsingfors. 
Något hade fastnat på näthinnan. Jag var tvungen att vända tillbaka 
för att se vad det var. The power of letting go. Bokomslaget var som en 
neonskylt: titta här, läs, ta till dig. Boken störde mig och retade upp 
mig. Jag stod där helt oförstående inför min starka reaktion. Orden 
stod för de tankar jag inte orkat eller vågat släppa igenom:

 
någon gång måste jag 
klippa av, sluta stödja, låta falla
vem faller? Tony? jag?

jag måste orka släppa taget
låta Tony drunkna
kan inte hålla honom över vattenytan längre
jag är själv på väg att dras ner i djupet 

Drömmarna återspeglade den förvirring och uppgivenhet jag kände 
inför allt som var så oförklarligt, så oidentifierbart, så overkligt. Jag 
drömde ofta. Ibland var mina drömmar glasklara, ibland invecklade och 
till synes utan någon som helst logik eller sammanhang. De handlade 
ofta om översvämningar, om konstiga hus och om tjocka grindar med 
jättelika nycklar. Lika ofta handlade de om att jag skulle någonstans 
men kunde inte vägen eller att vägen var full av hinder.

flygresor till USA, Mellan- och Sydamerika, Cuba, Nepal, Ukraina. 
Det var internationella konferenser, det var business promotion, det 
var studiebesök. Det var aldrig fråga om några semesterresor, semester 
var ett okänt begrepp för Tony.
 Jag förmådde inte glädjas åt Tonys affärsmässiga framgångar, för jag 
såg annat också. Jag såg hur Tony utnyttjades ekonomiskt, jag såg hur 
hans omdöme sviktade och hur skumma typer började flocka sig kring 
honom. Han betalade feta konsultavgifter till oseriösa forskare. Han le-
vererade produkter för 2–3 miljoner kronor utan att någonsin få betalt. 
Han gick med i ett bolag som sökte patent på hans egen uppfinning. Så 
fort Tony hade undertecknat ansökningshandlingarna sparkades han ut 
ur bolaget. Situationen var katastrofal, men Tony visade inga tecken på 
stress eller oro. Eller, var det bara jag som var hysterisk?
 Det förblir en gåta för mig hur Tony lyckades ta sig fram ute i värl-
den, så handikappad som vi inom familjen upplevde honom. Visserligen 
blev han rånad på sin reskassa vid ett flertal tillfällen och han blev av 
med sin videokamera, för att ta några exempel. Ändå verkade Tony 
aldrig bekymrad över det som hänt. En känd finlandssvensk psykiater 
förklarade för mig: Tony tar varje situation som den är, han planerar 
ingenting utan lever här och nu; detta är också förklaringen till att han 
fungerar som han gör, någorlunda bra, inom affärsvärlden. 
– Min mobil är borta. Tony ringde från ett hotell i St Petersburg.
Jag blev Tonys privatspanare som hittade det mesta, dock inte stulna 
pengar och kameror. Telefonen fanns på Arlanda. Tony hade glömt 
den på bandet i samband med säkerhetskontrollen. Återigen, det finns 
många som råkat ut för liknande missöden. Överdriver jag om jag på-
står att allt detta berodde på hjärntumören? Nej, jag överdriver inte. 
Ingenting av detta hade kunnat ske om Tony varit frisk. Så pass väl 
kände jag honom.

29 januari, 2001
SU med Tony
kräkningar, huvudvärk
fyra timmars väntan
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läsa vad som står på skylten. Jag måste chansa, tänker jag, 
det är ont om tid, jag får inte missa planet. Så jag vinkar 
och bussen stannar. Airport, läser jag nu. Inne i bussen är 
det ljust och jag samtalar med ett par passagerare som jag 
verkar känna sedan tidigare. Jag berättar för dem att jag 
är på väg hem.

Bakom ratten

Motparten uppger att ert fordon kommer över på hans vägbana och att han 
försöker hålla ännu längre ut till sin högra vägkant och sedan kolliderar ni. 
då det finns vittnen som styrker motpartens uppgifter om att ni är över på 
den mötandes vägbana /… / 

UR BILFÖRSÄKRINGSBOLAGETS BREV 8 MAJ , 2000

Tony var en van bilförare. Han hade kört kors och tvärs i Europa och 
hade aldrig orsakat problem i trafiken. Jag hade alltid känt mig trygg 
med honom bakom ratten. Under Tonys sjukhusvistelse i mars 2000 
hade jag dock tagit upp bilkörningen med neurologen. Jag ville inte att 
Tony skulle köra längre. Neurologen höll med och därmed var saken 
klar. Tillsammans med barnen lämnade jag tillbaka leasingbilen. Jag 
skulle köra Tony så ofta jag kunde och jag hjälpte honom med ansö-
kan om färdtjänst. Tony tyckte dock att färdtjänsten var alldeles för 
krånglig. Så när jag var i Helsingfors över en långweekend fick jag ett 
sms-meddelande från vår dotter:
– Pappa har skaffat sig en ny bil.
 Den nya Volvon fick snart ärr i lacken. En dag dinglade backspegeln 
på förarsidan från ett par elektriska sladdar. 
– En fågel flög mot bilen, var Tonys förklaring.
Det lät konstigt men världen är full av konstiga ting. Det finns skråmor 
även i min bil. Även jag har sladdat med bilen och att inför en kraftig 
bromsning köra på bilen framför en, är väl inte helt obekant för de 
flesta bilförare.

– Du kanske höll på att drunkna i känslor, föreslår dottern, kanske var 
det så att du var fylld till bredden med känslor som du simulerade från 
pappa, eftersom han själv inte visade eller hade några. Kanske.

13 augusti, 1998
Drömmen har fört mig till Centralstationen i Bryssel. 
Tony har släppt av mig vid stationen för att jag skall 
uträtta ett ärende. Jag hittar inte tillbaka till bilen. Det 
finns inga dörrar någonstans, bara hela väggar. Det finns 
inga människor heller, stället är helt öde. Jag letar efter 
en karta eller en ritning över området. Jag får syn på ett 
tidningsstånd. Säljerskan, som råkar vara finska, precis 
som jag, har dock inga sådana kartor men hon upplyser 
mig om att jag kan få tag i dem i en annan stad. Men 
jag hittar ju inte ut, hur skall jag då kunna gå och köpa 
några kartor. Panik, skräck, uppgivenhet. Så småningom 
hittar jag ut av en slump och då ser jag omedelbart var jag 
är, känner igen mig och kan orientera mig. Under min 
irrfärd oroar jag mig för Tony och vad Tony skall säga när 
jag inte är där jag borde vara. Vet inte varför jag skulle 
möta honom där utanför. För när jag väl hittat vägen 
till stationens framsida så står jag där ensam och det tycks 
vara meningen också.

4 oktober, 1999
I natt var jag på snabbvisit i New York. Jag tycks känna 
staden väl. Plötsligt får jag bråttom till flygbussen. Jag 
går en bekant genomväg, springer längs en gränd, ut mot 
en gata och sedan en trappa upp genom en viadukt till 
busskuren vid motorvägen. Konstigt, normalt är det ju 
så ljust i New York, man brukar se staden i ljus uppifrån 
vägen men nu är det helt mörkt, kolsvart. Även vägen 
till hållplatsen är mörk och alla bilar kör utan ljus på den 
flerfiliga motorvägen. Jag skymtar en buss men kan inte 
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– Det låter som en bra idé, det skall jag göra, säger Tony. 
Jag tror mig höra en lättnad i rösten.
När jag kom hem några timmar senare, stod båda bilarna där de skulle 
och Tony satt bakom sitt skrivbord, fullt sysselsatt med att skriva ihop en 
rapport om effekterna av aktiverat syre på ukrainska barn med TBC.
 Skräcken över att Tony skulle skada sig själv – och ännu värre – skada 
någon annan i trafiken har suttit kvar hos mig länge. Ljudet av en po-
lisbil eller en ambulans skar som en kniv genom hjärtat: var är Tony? 
 Det var omänskligt att behöva känna ansvar för Tonys bilnycklar. 
Vilken rätt hade jag att göra intrång i den andres integritet överhu-
vudtaget? Till slut hade jag dock inget annat val än att kontakta Tonys 
neurolog:
– Vems ansvar är det om Tony skadar sig själv eller någon annan i 
trafiken?
Denna gång hade jag tur, doktorn lyssnade och ringde omedelbart och 
pratade med Tony.
Tony kom ner från sitt kontor och berättade nyheten för mig.
– Enligt någon rapport borde jag inte köra bil. Jag undrar bara vilken 
rapport.
– Tony, det var min rapport. Jag är rädd för att du skall råka illa ut i 
trafiken och därför vill jag inte att du skall köra. 
Jag kände mig som Judas, förrädaren. Jag hade ingen aning om hur 
Tony skulle reagera men jag utgick ifrån att han skulle bli arg på mig. 
Men Tony blev ju aldrig arg! 
– Jaha, sa han bara och gick tillbaka till sitt kontor. 
Och så var det med det. Vi lämnade tillbaka även denna leasingbil. 

Den övergödda parasiten
sedan föregående undersökning 020118 har den stora frontala tumören ökat 
något i storlek. storleken beräknas nu till 8 cm anteroposteriort, 6,5 cm från 
sida till sida och 7,5 cm kraniokaudalt. tumören är omgiven av ett diskret 
ödem. /… /  inga nytillkomna förändringar för övrigt.

UR JOURNALEN 31 OKTOBER, 2002

Jag försökte aldrig bortförklara märken som jag hittat i Tonys bil. 
Problemet var bara att jag inte lyckades förmedla min oro för Tony. 
Det gick veckor, månader, år. Jag blev nära nog manisk i mitt sätt att 
kontrollera bilen varje dag. De flesta märken var på förarsidan. Jag 
drog den slutsatsen att Tony såg sämre med vänstra ögat. Synunder-
sökningen var utan anmärkning. Synfältet var uppenbarligen begränsat 
men det kom inte fram i undersökningen. Det var mycket som inte 
kom fram i undersökningarna, kan jag konstatera med en gnutta bit-
terhet så här efteråt.
– De intellektuella och emotionella störningarna kan helt undgå kli-
nisk upptäckt – ofta därför att ingen söker efter sådana, skriver Håkan 
Eriksson i den bok som kom att bli min livboj.
 Det var en fredagseftermiddag i maj 2001. Jag stod utanför biografen 
Draken vid Järntorget med en utländsk delegation. Vi var på väg till en 
mottagning hos borgmästaren. Det ringer på min mobil. Det är Tony. 
Jag känner omedelbar oro, han ringer ju aldrig i onödan och han vet 
att jag är upptagen. Sekunderna blir långa, jag förstår inte vad Tony 
vill och han kan inte förklara.
– Jag har fått bensinstopp, säger han till slut.
Bensinstopp? Skämtar han? Tonys dröjande sätt att tala känns konstigt. 
Ändå fattar jag inte.
– Var är du nu? 
– Hemma.
– Och var är bilen? 
Tony låter nästan lite mallig inför sin redogörelse:
– Bilen har jag parkerat i en ruta framför universitetet vid Vasaparken 
och jag har lagt pengar i mätaren.
Sakta sjunker det in i min hjärna: Tony, den praktiske, redige Tony vet 
inte vad han skall göra när bensinen tagit slut.
Det gör så ont i mig. Jag tar ett djupt andetag och förklarar, lugnt 
och systematiskt, vad han skall göra. Att han skall ta min bil, köra till 
macken där han brukar tanka, fylla en reservdunk med bensin, köra 
tillbaka till sin bil, hälla över bensinen i Volvon, köra hem min bil och 
därefter hämta sin. Det är bara några hundra meter till universitetet.
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Resan till Sydamerika hade förlorat sin aktualitet. De fysiska sympto-
men började göra sig till känna alltmer. Antingen var det så att Tony 
inte såg förändringarna eller också att han ville kämpa in i det sista. 
Faktum var att Tonys ben inte bar längre. Tony ramlade ofta. Jag kunde 
hitta honom på de mest underliga ställen, en gång låg han gömd under 
en fåtölj. Att Tony aldrig bröt några ben måste bero på att han föll 
handlöst utan att spjärna emot. Stentrappan mellan våra tre vånings-
plan utgjorde en dödsfara. Jag hade gett stränga order till Tony om att 
aldrig gå i trappan själv. Det var säkert inte trots utan snarare glömska 
som gjorde att han ofta befann sig på väg, antingen upp eller ner. Hela 
trapphuset måste ha varit fullt av skyddsänglar eftersom vi slapp se det 
hända som redan fanns på min näthinna: att Tony skulle falla huvud-
stupa nerför trappan.

22 november, 2002
döden sitter i hallen och väntar
objuden? bjuden?
känner mig kluven, rädd och förvirrad

detta är mitt hem, jag är värdinnan
hyser inte gästen någon respekt för mig?

nej, döden är en objuden gäst
och ändå välkommen

döden sitter i hallen och väntar
han fyller hela rummet
sträcker sig segervisst
flåsar gällt 
kyler ner luften
minusgrader ute
minusgrader inne

döden sitter i hallen och väntar

Tony hade besökt Nepal några gånger. Nu skulle han dit igen, denna 
gång med en norsk läkare som var engagerad i en välgörenhetsverk-
samhet i Kathmandu. Jag var tveksam, nej: Jag var skräckslagen inför 
tanken att han skulle resa någonstans. Direkt efter Nepalresan skulle 
Tony till Sydamerika, tillsammans med en grupp svenska ledarskaps-
konsulter. Jag ringde och talade med rektorn på ledarskapsskolan, det 
var han som arrangerade resan och han kände Tony. Han tyckte att jag 
skulle låta Tony få själv bestämma om han vill resa eller inte. Vad kunde 
jag säga? Vad kunde jag göra? Jag avbokade resan men jag mådde inte 
bra av att ha gjort det.
 Jag visste att Tony var mycket dålig. Jag visste också att Nepal var 
betydelsefullt för honom. Någonting i mig signalerade: låt Nepal bli 
Tonys sista resmål. Så jag släppte iväg honom. Lördagen den 16 no-
vember körde jag till Landvetter. KL1153 från Amsterdam, ankomst 
09.35, landat. Passagerarna kom ut men jag såg ingen Tony. Till sist 
fick jag se en skymt av honom framför tullpersonalen. Ut kom så små-
ningom en man som mest liknade en uteliggare. Jag var på väg att brista 
i gråt men lyckades behärska mig.  

flygplatsen – som Tony såg ut!
nerkissad flera gånger om 
förvirrad
haltande i sina sandaler i novemberkylan
blodpropp i foten
klart han blev stoppad av tullen

förstod de att Tony är sjuk?
eller trodde de att han var narkotikapåverkad?
ville de se hans legitimation?
i så fall hade de sett det röda kortet i plånboken

I suffer from brain tumor.
In case of emergency, please,
notify my family in Sweden, tel /… /
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hämta antingen dig eller pappa eftersom jag inte ville ha två döda 
föräldrar…
 Min dotter har så rätt, men hur skall jag skriva om hur det går till när 
man går sönder? Jag försöker, men kan inte beskriva isen i kroppen, jag 
var en glasflaska med vatten ställd i frysen. Alla vet att sådana går itu. 

5 januari, 2003
/… /
”Livets sista tid. Några ord om hur vår kropp bereder sig 
för att avsluta livet.”
Ulla Söderströms lilla häfte ligger på soffbordet. Jag 
bläddrar i det dagligen. Gäller detta oss? Tony har varit 
döende så många gånger under alla dessa år. Denna gång 
ser jag tecknen. Ser Tony dem? Han frågar inte längre 
efter flickorna. Det gjorde han förut. 
Tog med kameran till hospice idag. Tony ville ta ”ett par 
bilder på rummet”. Jag vet att han inte kommer att röra 
kameran. Det är för sent för bilder. Det är mitt intryck 
att Tony ofta sett världen genom kameraögat. Fångat i 
bild i stället för att gå in i en känsla.

/… /
Har märkt en förändring i mitt eget beteende. Första 
tiden på hospice var jag mer energisk trots att jag var helt 
slut, talade mycket med personalen, fixade och ordnade. 
Nu är jag mer tystlåten, inåtvänd, tyngre till sinnet. 
Sorgsen. I början var det mest fråga om att kunna släppa 
det praktiska ansvaret. Nu handlar det mer om att besöka 
någon som snart skall dö.
Jag går ut ur rummet när de byter blöja på Tony eller när 
han får sin spruta. Känner en lättnad: jag behöver inte 
göra något, jag kan bara ta ett steg åt sidan och värna om 
min integritet. Och Tonys.
/… /

hon är diskret, varm, omtänksam
hon sprider värme, lugn, stillhet
tålmodigt väntar hon
tills tiden är inne

28 november, 2002
livet driver med oss
döden i hallen
besten i vardagsrummet
de sätter skräck i mig
som bläckfisken sträcker de sig mot mig
i nästa stund sover de
men de tar ingen semester
de åker inte bort
de saboterar mitt liv
dödar min livslust
förhindrar morgondagen i mitt liv

jag vill inte vara med längre

Mina kraftreserver började sina. Hemsjukvården blev inkopplad. Jag 
anklagade mig själv för att inte orka ta hand om Tony hela vägen. Jag 
hade ingen realistisk uppfattning om vad som var rimligt och möj-
ligt.

9 december, 2002
Sista måltid hemma med hela familjen.
”Videokväll” efter maten, alla närvarande.
Tony har fått plats på hospice.

– Skall du inte berätta om hur det gick till när pappa fick platsen på 
hospice, undrar dottern och fortsätter: 
– För mig är det ett av mina hemskaste minnen från den tiden, du 
höll ju på att gå sönder och jag ringde till akuten och sa att de måste 



224 Aderton vArv runt solen Aderton vArv runt solen 225

och hjälpa honom att verbalisera sina eventuella inre 
upplevelser!
Dagens lilla diskussion var den längsta och djupaste jag 
haft med Tony på flera år, kanske den enda sedan 1985.

9 januari, 2003
/… /
Jag börjar förstå att den här gången går det inte längre. 
Att Tony kommer att dö. På riktigt. 

Tony hade fått en vätskedrivande tablett även i dag. 
Fötterna är väldigt svullna. Det känns lite frustrerande 
att sitta där dag efter dag och se på när Tony bläddrar i 
den uppochnervända tv-tidningen. Det står ett glas med 
ljummen cola på nattduksbordet. Tony som aldrig gillat 
läsk vill nu ha cola varje dag. Försöker slappna av och 
tänka att allt skall vara på hans villkor. Fast så har det ju 
varit för det mesta. Nu dock på ett annorlunda sätt. 

13 januari, 2003 
Idag satt Tony i matsalen när jag kom – i en rullstol. Han 
verkade nöjd med stolen.
– Kan man köra rally med denna? undrade jag.
– Javisst, sa Tony, du får köra nu.
Och han ville att jag skulle ta honom till andra ändan av 
korridoren och tillbaka. Där hade han inte varit förut, 
bara halvvägs med rollatorn.
Jag föreslog att vi tar en rullstolsrunda även ute i parken 
så fort kylan släppt lite.
/… /

Tony somnade in lördagen den 22 mars 2003. 
Kvällen före begravningen gick barnen och jag till kapellet. Vi satt länge 
vid den öppna kistan, ett hav av levande ljus som enda belysning.

7 januari, 2003
Tony sitter i fåtöljen – syster Christina har hjälpt honom 
dit, får jag höra senare. Maten framdukad, Tony bläddrar 
dock i tidningens tv-bilaga. Jag sätter mig mittemot. 
Tystnad. Jag påminner några gånger: maten kallnar. 
Tony fortsätter att studera tv-programmet. Jag går ut 
för att se om det finns kaffe i köket. Småpratar där med 
Christina. Kommer tillbaka, Tony har börjat äta. 
– Fanns det kaffe? frågar Tony efter en stund.
– Oj, jag glömde. Fastnade, diskuterade kylan med 
Christina.
– Bertil blev väl sur på Christina i går.
– Varför det?
– Han frågade Christina om han skall vara här länge.
– Och vad svarade Christina?
– Ja’a, Bertil.
– Och då blev han sur?
– Ja.
– Men hon kunde inte svara annat. Det är en 
ledningsfråga. Han borde ha frågat doktorn. Christina 
kan ju inte svara på sånt, alltså om Bertil skall vara kvar 
här eller flyttas till ett annat ställe. Eller undrade Bertil 
kanske hur länge till han ska leva?
– Det kanske.
– Då svarade Christina helt rätt. Allt annat är omöjligt. 
Ingen vet.

En fördold undran över hur länge han, Tony, skall vistas 
på hospice?
Det var nog detta jag kände i går när jag tyckte att Tony 
hade något i tankarna precis innan jag skulle gå. Är det 
svårt på grund av frontallobsskadan eller är det bara 
svårt? Svårt, helt enkelt.
Om jag bara kunde ställa de rätta frågorna till Tony 
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– Förresten känner jag mig mycket bättre, med pappa och sådär. I och 
med terapin. Det har verkligen hänt nånting – men jag har ingen aning 
om hur eller vad, exakt. Men nånting bra är det.
 Enligt Bengt Inghammar, vår familjepräst, skulle bilden av den sjuke 
Tony försvinna och vi skulle få tillbaka den ursprungliga bilden. Det 
hade vi svårt att tro, Tony var ju så märkt av sin sjukdom och hjärn-
tumören hade etsat sig fast på hans ansikte, särskilt ögonen. Det vi 
inte trott var möjligt har dock skett: vi håller på att få tillgång till våra 
minnen. Döttrarna kan sinsemellan plötsligt bli roade av en tanke eller 
en händelse eller ett musikstycke:
– Pappa hade tyckt att detta är svinkul! Det här hade pappa gillat!
Eller de kan börja skämtsamt slå takt med foten precis som Tony bru-
kade göra när han lyssnade på sin favoritjazz.
 För ett halvår sedan avled vår lilla hund, nästan fjorton år gammal. 
Vi vill gärna tro att Tony och Sasja nu är återförenade och springer 
tillsammans på en sommaräng någonstans bortom tid och rum, friska, 
glada och lekfulla.
 En gång under de svåraste åren drömde jag att det stod tre muntra 
gummor i mitt kök med var sin nyckelknippa runt halsen. De rörde 
sig vant och bestämt i mitt hus och de tyckets veta precis vad de skulle 
göra. 
– Hur kom ni in? undrade jag.
De ryckte lätt på axlarna och dinglade med sina nycklar.
– Men de passar ju inte! Ni måste ha brutit er in!
– Nehej du, myste de vänligt mot mig, vi kom den vägen. 
Och de pekade mot vinden. 
– Omöjligt! protesterade jag. 
De verkade helt ointresserade av att fortsätta samtalet.
Lustigt att de var tre. De kanske kom till oss med våra borttappade 
nycklar. Livets nycklar.
 Vi behöver alla dessa bilder för att kunna gå vidare. Bilderna får färg 
och de börjar leva. De föder nya bilder och nya tankar. Precis som när 
man röjer på vinden och det kommer fram allt möjligt som legat under 
dammet vid sidan av resväskor, leksaker, bokkartonger, kläder.

– Nu har pappa i alla fall ingen tumör längre.
Det låg ett underbart lugn över Tony. Det gjorde det lättare för oss att 
stänga kistan. Tony var äntligen fri.
Nästa dag skulle flickorna vara med och bära sin far till hans sista 
vila.

3 april, 2003
Klockan är 02.55. Vaknade för en timme sedan. Kan 
inte sova. Sitter nu i köket. Känner mig inte orolig men 
uppenbarligen finns det många tankar i mitt huvud just 
nu.
Tony begravs i morgon. Flickorna hade gått runt på 
kyrkogården idag. Bekantat sig. Känt sig för. Graven stod 
där öppen redan. Det känns fint att kunna gå till graven. 
Att kunna sörja på riktigt. Det är en förutsättning för att 
livet skall kunna gå vidare. 
 
Tony haudataan huomenna. Maistelen sanoja, kuin 
varmistuakseni siitä, että ymmärrän niiden sisällön. En 
tiedä, ymmärränkö. *
  

Att återerövra ett förlorat territorium
Livet tog slut i augusti 1985. Och ändå inte. Det är så lite vi förstår, 
hur vi än anstränger oss. 
 Mina döttrar har läst igenom ett första utkast till denna text. Anna 
ringde in sina kommentarer, Miriam skickade e-post.
– Det är ingen glad läsning, detta. Vad skall man lära sig av sjukdom och 
död? Jag vet inte, det finns bara avgrundsdjup sorg – och ett tvång till 
acceptans, detdär att en människa som lättat andras smärta och räddat 
andras liv, sedan måste väga 40 kg, bli blind och bajsa på sig. Vem kan 
man anklaga för att det fick ske? Ingen. Ingen. 

* Översättning från finskan: Tony begravs i morgon. Jag smakar på orden, som för att 
försäkra mig om att jag förstår deras innehåll. Vet inte om jag förstår.
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Att bli den man är
– Hårddisken är full; du kan komprimera filerna för att frigöra ut-
rymme, informerar datorn. 
Den mänskliga hjärnan är som hårddisken fast ofantligt mycket mer. 
Livets allvar hade trängt bort barndomstidens alla härliga eskapader. 
En viss rensning av minnet måste ha skett eftersom sådant som länge 
legat undangömt nu poppar upp till ytan. Ögonen tåras igen, denna 
gång av tacksamhet: jag har hittat tillbaka, återfunnit kontakten med 
den lilla busflickan inom mig. Henne skall jag ta väl hand om i fort-
sättningen.

 
det är så tyst inuti mig, så stilla
som en lugn sommarkväll vid havet
vinden har mojnat, stormen har lagt sig

jag simmar ut mot solnedgången
utan rädsla, utan oro

du är havet, stort och djupt
vattnet bär, jag kan släppa kontrollen

jag simmar mot dig
och möter mig själv
så genialt – i mötet med dig
du blir du och jag blir jag

det är ju mötet som gör människan hel!
det är i mötet skaparkraften föds
entusiasmen, glädjen, inspirationen, lusten
lusten att utforska sig själv
lusten att finna dig 

Jag inbillar mig att det finns en bägare – ibland en spann – med tårar 
inom varje människa. Tårarna måste gråtas ut för att vi skall kunna 
bereda plats åt det liv som är vårt. Min dotter däremot säger att hon har 
lika många tårar nu och att hon känner att sorg inte kan gråtas ut.

Midsommarafton 2005
Högsommarvärme. En helt underbar eftermiddag. Jag 
sitter i min lilla trädgård och beundrar resultatet av 
vårens slit. Där de skuggande träden fanns förut blommar 
nu en stor rabatt. Ett litet äppelträd håller på att rota 
sig framför sitthörnan och de första rabarberstjälkarna 
kommer att räcka till en paj. Jordgubbsplantan är min 
ögonsten; jag har följt den växa och blomma och senare på 
kvällen skall jag skörda den första solmogna jordgubben, 
midsommaren till ära. 

I min inre trädgård är det också sommar. De mörka 
partierna är inte lika mörka längre. Smärta, skräck och 
hopplöshet kan dock omöjligen mätas eller värderas.

 
När jag var liten strosade jag gärna omkring för mig själv och trädde 
smultron på strån medan jag drömde mig bort till fjärran länder med 
palmer och kokosnötter. Jag hade en livlig fantasi som fick massor 
av näring från den lantliga miljön; jag skapade mina egna sagor av 
det material som fanns runtomkring mig, fornfynd till exempel. I an-
slutning till bondgården där jag växte upp, alldeles bakom tröskhuset, 
finns nämligen ett fält med järnåldersgravar. Den äldre generationen 
berättade om utgrävningarna vid förra seklets början och om alla spän-
nande föremål som grävts fram. I dessa – med barnaögon mätt – väldiga 
stenblock finns ett par urgröpta skålar där våra förfäder en gång ställt 
mat åt de dödas andar. De forntida ”grytorna” fylldes med regnvatten 
som på en solig sommardag kunde bli ordentligt varmt. De blev den 
lilla flickans fältkök och experimentverkstad. Där kokade hon soppa på 
torkad fårspillning och kryddade den med färsk harsyra.
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