
 

 

Inget blev som vi tänkte 

 

Erik vaknade tidigt på morgonen av att solen dansade in genom en glipa mellan gardinerna. 

Han hörde vårens fågelkvitter utanför fönstret och för ett kort ögonblick kändes ett glatt pirr i 

magen. Den ljusa känslan kändes hemtrevligt och van. I över 50 år hade han varit den som 

med lätthet stigit upp, satt på morgonkaffet och hämtad tidningen. Allt med en krispig känsla 

av nyfikenhet och förväntan inför den kommande dagen.  

I nästa stund, när han slog upp ögonen och vaknade på riktigt, insåg att han att sängen bredvid 

honom var precis lika tom som dagen innan. Morgonen kändes plötsligt tung och mörk och 

den numer allt för välbekanta känslan av tomhet tog över sinnet. Hans älskade livskamrat 

Anna fanns inte längre. Hon var borta för alltid och skulle inte komma tillbaka. Strupen 

snördes samman när han tänkte på det.  

Det hade gått nästan ett helt år nu sedan hon blev sjuk och bara en kort tid senare somnade in 

för alltid. Tiden kring hennes sjukdom hade varit så kaotisk och tumultartad och han hade 

varit helt oförberedd. Dagarna hade fyllts av praktiska beslut och bestyr och det hade helt tagit 

musten ur honom. När Annas kamp slutligen var över hade han varit allt för trött för att riktigt 

känna något. När så sorgen kom ifatt blev livet så oändligt mörkt och svårt att han knappt 

orkade stiga upp ur sängen.   

Att saknaden efter henne kunde kännas så svår, det hade han inte varit beredd på. Han som 

alltid varit så glad och stark. Varit den som sett till att ordna och ställa till rätta när det 

behövdes. Nu var han plötsligt någon annan som han alls inte förstod sig på. En klen och tunn 

stackare hade han blivit. Visst hade han försökt få hjälp i sin sorg av vänner och barn, men det 

var som om ingen riktigt begrep vad han gick igenom.  Alla omkring honom verkade mena att 

han borde börja se framåt och försöka njuta av livet så fort som möjligt igen.  

 

De förstod ingenting! Allt som han och Anna tänkt göra de närmaste åren hade ju fallit ihop 

som ett korthus. De hade haft så många planer och så mycket kvar att göra tillsammans. Bra 

ekonomi hade de också, så det var inget bekymmer. Men vad spelade det för roll nu? 

Ingenting var roligt längre. Hur skulle han någonsin kunna känna någon livslust utan henne?  

 

Erik skakade på huvudet och reste sig långsamt upp från sängkanten. Med långsamma steg 

gick han mot köket. Morgonkaffet smakade inte lika gott som förr, men bryggaren skulle på 

hur som helst. Idag var det i alla fall en vårdag med ett vackert ljus, och litet ljusare var 

morgonen idag. Och fåglarna kvittrade faktiskt fortfarande…… 

Att diskutera: 
 

Känner du igen något i Eriks historia? Vill du dela med dig? 

Vilka råd skulle du vilja ge Erik?  

Vilka råd skulle du vilja ge Eriks vänner och barn? 

Vad skulle kunna hända Erik härnäst?  

Hur oroliga ska vi vara för Erik? 

  



 

 

Uttag medges ej 

Internet krånglade igen. En cirkel med små prickar snurrade runt, och ingen banksida dök upp 

på skärmen. Bara det nu inte var så att hennes surf var slut igen? Eva suckade, nej, hon hade 

inte råd att köpa till mer tid den här månaden!  

 

Eva var på språng för att ta bussen till stormarknaden och månadshandla. Det hade varit så 

fint att veta hur mycket hon hade på kontot innan hon stod där med sin kundvagn. Förra 

gången hade det varit så försmädligt där i kassan när pengarna inte räckte. ”Uttag medges ej” 

hade displayen visat och rodnande hade hon fått be kassörskan ta bort dom där så 

välbehövliga dammsugpåsarna. Men det hjälpte inte så hon hade fått fortsätta plocka bort. 

Tvättmedel, schampo, balsam ställdes åt sidan och en lång kö bakom henne trampade och 

suckade ljudligt. Hon fick rysningar bara hon tänkte på det. Det var tufft med ekonomin som 

nybliven pensionär. Den lilla pension hon fått räckte inte till och ständigt fick hon fylla på 

från sparkontot för att klara sig.  

Hur hade det kunna bli såhär? Eva hade tänkt den tanken många gånger. Hon som var van att 

leva gott och kunna unna sig det mesta hon ansåg sig behöva. Ända sedan hon fick sitt första 

extrajobb på lokaltidningen hade hon haft gott om pengar att röra sig med. Eget hus hade hon 

också, visserligen fortfarande belånat, men kunder hade hon ju, så det såg hon inte som något 

problem. Hon hade levt ensam i många år och var van att klara sig själv. Hennes företag gav 

bra med inkomster, och självständig och fri rullade livet på med många vänner, kunder och 

affärskontakter. Hur det skulle bli när hon gick i pension det hade hon aldrig ens funderat på. 

Inte hade hon koll på att de sociala avgifterna som betalades i hennes lilla firma bara gick till 

allmän pension.  

 

Det var en bitter erfarenhet hon fått göra och när den första utbetalningen kom trodde inte Eva 

sina ögon. Först hade hon nog faktiskt varit i det närmaste deprimerad den första tiden som 

pensionär och det hade känts som livet var på väg att ta slut. Vänner försvann, för nu kunde 

hon inte längre umgås på det sätt som man gjorde i hennes kretsar. Vändpunkten kom när hon 

till slut bestämde sig för att ”gilla läget”. Hon ville inte bli bitter. Hon insåg att det inte skulle 

gå att förändra situationen på annat sätt än att sälja sitt hus. Efter det att lånen var betalade i 

vart fall en liten summa över som ett lags sparkapital. Det räckte inte på långa vägar till det liv 

hon var van att leva, men trots allt så gick livet vidare. Visst bodde hon riktigt bra i den 

marklägenhet hon nu hyrde, som till och med hade en fin liten uteplats. Men att inte ha råd att 

köpa de blommor hon ville ha på våren och göra det fint var svårt.  Hennes största utmaning 

var att hitta guldkant på tillvaron utan att det kostande för mycket. Men hur skulle det gå till? 

 Att diskutera: 
 
Känner du igen något i Evas historia? Vill du dela med dig? 

Vad skulle Eva kunna göra för att förbättra sin situation? 

Vilka råd skulle du vilja ge Eva?  

Vad skulle kunna hända Eva?  

 

Författare till dessa berättelser är Margret Olsson 


