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GÄSTKRÖNIKA

Det är så mycket jag vill berätta. Om 
vardagen som höll i mig så att jag inte 
föll rakt ner i kaos. Om livet som tog 
mig med när jag inte kunde ta ett enda 
steg. Och om honom som sjöng mig 
tillbaka till livet. Men vi börjar från 
början.

Det var en solig och lite kylig morgon 
i slutet av augusti. Jag promenerade 
till arbetet med ka� e i min rosa ter-

mosmugg. Jag log. Livet var gott. Innan da-
gen var slut skulle jag ta första steget på den 
svåraste vandring jag någonsin gjort. Men 
det visste jag ingenting om.

Ett steg i taget
Det har gått tolv år sedan min livspartner 
och allra mest älskade människa tog sitt liv. 
När det hände förstod jag inte hur jag skulle 
kunna leva. Min framtid hade ju gått sönder. 
Idag vet jag att det går. Det är inte lätt, men 
det går. Ett steg i taget. Ena foten framför 
den andra. Igen och igen. När jag varken vil-
le vakna eller gå upp så lockade jag mig själv 
med nybryggt ka� e och tänkte: ”Jag dricker 
en kopp ka� e, det är ju ändå ganska gott. Så 
får jag se sen.” 

Det var vardagen som räddade mig. Alla 
de små saker som trots allt måste göras för 
att livet med en � ock tonårsbarn ska fung-
era. För mig blev rutinerna till en ställning 
som höll mig på plats. Jag lagade en middag, 
dammsög en hallmatta, vek en tvätthög, 
rensade ett avlopp, förhandlade med en ton-
åring och köpte ständigt nytt bröd. Så lät jag 
tiden glida igenom mig. Minut för minut.

Jag trodde att jag var ensam
Ingen hade någonsin upplevt det jag drab-
bades av. Ingen hade någonsin blivit lämnad 
så oåterkalleligt och grymt, utan förklaring 
och utan minsta föraning. Så trodde jag. Jag 
hade fel. Vi är väldigt många.

Första gången jag anade det var när jag, 
en fasansfull kväll, ringde till SPES stödlinje 
och med tunn röst berättade vad som hänt 
mig. Jag förväntade mig att personen i andra 
ändan skulle bekräfta min bild och kanske 
säga, med medlidande i rösten, att något så 
hemskt hade de aldrig hört talas om. Till 
min förvåning mötte jag istället en varm 
människa som förklarade för mig att mina 
känslor och tankar var helt normala och att 
jag inte alls var ensam. Medan vi pratade såg 
jag framför mig alla de som, liksom jag, satt 
i sina hem och sakta försökte bygga något 
nytt istället för det som rivits sönder. Den 
bilden kom att hjälpa mig många gånger un-
der de kommande åren.

Tiden är människornas ängel
Naturligtvis fanns det stunder av ogenom-
trängligt mörker. Stunder då jag inte för-
mådde ta ett enda steg. Men varje gång det 

hände kom någon, eller något, och drog mig 
med. Jag hade en känsla av att det var en var-
else, stor och vit och väldigt kraftfull. Kan-
ske var det livet och tiden. Jag var en trasa 
på marken som sopades framåt av livet och 
tiden. Jag blev inte lämnad kvar. 

Och kärleken slog rot
Till slut var det en sång som � ck mig att dra 
det första djupa andetaget sedan katastrofen. 
Musiken blev en våg av värme som sköljde 
igenom vartenda blodkärl. Fingertopparna 
surrade och huden på armarna vibrerade. 
”Spela den igen!” sa jag till min tonårsdotter 
som satt bredvid mig i so� an och letade vår-
låtar på Spotify.

Det var Ted Gärdestad som sjöng mig 
tillbaka till livet. Låt kärleken slå rot, upp-
manade han mig och äntligen förstod jag att 
livet kan gå sönder och ändå kan det � nnas 
hopp. Jag förstod att älskade människor dör 
men att kärleken inte gör det. Jag undrade 
vem han var som kunde ta sig ända in till 
mitt djupfrysta hjärta. Jag var tvungen att ta 
reda på det.

I djup tacksamhet
Så väcktes idén om en dokumentär� lm som 
berättar Teds och hans bror Kenneths his-
toria. När � lmen blir klar? Det vet jag inte. 
Jag hade ingen aning om hur många gupp 
i vägen, missräkningar och pandemirestrik-
tioner som kan drabba ett � lmprojekt. Men 
om sorgen har lärt mig någonting så är det 
att jag klarar mycket mer än jag tror och att 
tålamod är en underskattad förmåga. Dess-
utom kan jag inte ge upp, � lmen om Ted och 
Kennet är mitt sätt att tacka för att jag � ck 
hoppet och livet åter. Så jag tar ett steg i ta-
get. Jag vet att det fungerar.

Anna Widerberg

Anna Widerberg. Foto: Xiomara Lysti

Ett steg i tagetEtt steg i tagetEtt steg i taget

I boken Tiden är människornas ängel, 
utgiven av Visto förlag 2020, berättar 
Anna Widerberg om sina erfarenheter av 
sorg och läkning.


