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Inpå Livet. Många berördes djupt av förra veckans
artiklar om döden. Vi publicerar här några av alla de
kommentarer som strömmade in. En av dem som
hörde av sig var Tommy Andersson i Lund. För ett
halvår sedan förlorade han sin livskamrat sedan 11
år, Eva Johansson. Efteråt hade han svårt att finna
hjälp att prata om sorgen.

– Det gör så oerhört ont att bli lämnad kvar. Hade det varit så att jag
vetat helt säkert att jag får träffa min Eva i livet efter detta så hade jag

tagit mitt liv. Så stark är min längtan efter henne. Men tyvärr så tror jag
inte tillräckligt på det.

Tommy Anderssons Eva var 55 år när hon gick bort i cancer den 1
september 2007.

– Det var alldeles för tidigt! Vi hade så mycket kvar att uppleva. Hon var
mitt i sin blomning efter att ha blivit friskförklarad från cancer en gång,
men så fick hon tillbaka cancern. Som jag hatar den sjukdomen! Jag har
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inte ord för det.

Tommys jackficka är så full av pappersnäsdukar att det putar kraftigt. Han
bär alltid med sig en rejäl bunt för det händer att tårarna kommer när han
absolut inte vill gråta.

Häromdagen kom de när han var i mataffären och fick syn på ryggbiff.

– Det tyckte Eva så mycket om. Det hade jag glömt. Tänk att ryggbiff kan
få mig att gråta så. Men jag kan ju inte sluta handla för att Eva är död.

– Jag har haft sorg tidigare i livet, fortsätter han. Bland annat när mina
föräldrar gick bort men jag har lärt mig att det finns olika typer av sorg. Det
jag känner nu är starkare. Jag har inte bara förlorat Eva. Jag har förlorat
intimiteten med en annan människa, all närhet och beröring.

Tommy Andersson har nära vänner att prata med, han har en vuxen son
och en bra relation till sin förra fru. Evas föräldrar är också kvar i livet och
dem pratar han med. Men han upplever ändå att hans behov att bearbeta
sorgen inte tillfredsställs.

Han har sökt hjälp på flera håll men tyckte att det var svårt att hitta någon
hjälp för anhöriga. Efter Evas död erbjöd sjukhuset honom ytterligare ett
kuratorsamtal. Sedan sa de att deras ansvar upphörde. Tommy vände sig
bland annat till Lydiagården i Lund (som arbetar med cancerrehabilitering)
men inte heller de kunde erbjuda honom samtalshjälp.

Efter en tid fann han en kurs i sorgbearbetning (www.spirio.se) som han nu
går.

– Det låter knäppt med en kurs, jag vet. Men den ger mig en del faktiskt. Vi
pratar om sorg och om olika typer av förluster, vi studerar myter om sorg
och så vidare. Men jag har gått in i det helt förutsättningslöst.

INLÄGG - kommentarer till serien "När dagarna är räknade"

Våga vara öppen

Det är underligt att ingen pratar om det som alla förr eller senare ska möta. Har själv

förlorat min pappa i cancer och han tillbringade sina sista dagar på Lunds hospice -

helt fantastiskt fint och med världens bästa personal! De hemskaste dagarna i mitt liv

är samtidigt ett mycket fint minne. Tänk om alla hade vågat prata mer öppet om

döden och sorgen - då hade människor kanske sluppit gå omvägar för att slippa

möta en som precis har mist en anhörig.

Maria

Andlig torka i Sverige

Tyvärr tror man i Sverige på att förtränga döden och låtsas som den inte finns. Bristen

på andlighet och rädsla för döden gör att man inte vill träffa de gamla. De som är på

väg att dö överger man så att de blir ensamma. I svensk kultur vill man inte prata om

döden och det tillåts inte att man pratar om efter döden alls. Detta är en kultur som

alla förlorar på. Där jag kommer från tar vi hand om våra gamla och är med när de

dör. De finns med oss efter döden också. Det tjänar alla på.

Mahadi

Terapeuten gav mig lättnad

Har med stort intresse läst Katarina Ström Melvingers artikel i dagens tidning.

Intresset är stort för att jag själv har obotlig cancer (levern). Ser bl a att den intervjuade

tycker att det inte är klokt att man ska gå till psykolog eller kurator för att prata om

döden. (¿) Men många är som jag ensamstående och ensamboende. Jag har

många vänner, men hur mycket orkar dom med? Och hur länge?

Jag kände stor förfäran då det inte på sjukhuset fanns tillgänglig terapeut då jag

skulle börja mina cellgiftsbehandlingar. Jag kände nämligen stort behov av att prata

om hela min situation med någon utomstående.

Så jag fick söka mej fram till terapeut på egna vägar. Och det säjer jag: det är en stor

lättnad varje gång jag går dit och lättar mitt hjärta. Då kan jag gå hem och fortsätta

kontakten med mina vänner och använda dem till det dom är bäst på: prata med mej

om ditt och ditt, muntra upp i en ibland tung vardag osv.

Inger Laurell, Malmö
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Redhawksbutiken är stängd
– enligt Patrik Sylvegård.
Lagbygget är klart – om

inget oförutsett händer. Typ ett gäng
skador eller så. RJ Anderson ska
vara den...

Wimans blogg

Det är väl lika bra att låta
psykolog-Sverker försöka
skrynkla ut hjärnorna hela

veckan som kommer. Han har
förresten mer tid på sig än så, för
MFF spelar...

Golfbloggen

Henrik Stenson slutade
delad sjua i Open de France,
fyra slag efter segraren

Marcel Siem. Men bakom siffrorna
döljer sin en insats – och framför allt
ett...
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Rolf–Göran Bengtsson med
Casall la Silla, Henrik von
Eckermann med Coupe de

Coeur samt Malin Baryard på
Tornesch. De tre ryttarna har varit
helt givna i det...

Ida Skovmand

Ingen bemästrar
lampskärmspassformen
som Issey Miyake. Bilder

via Metropolitan Museum of Art.
Här, sommaren 1990, en plisserad
klänning i syntet och bomull...
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