MAMMA SLOG
LARM NÄR JAG…
Forts från sid 9

så ont i ena låret men det visa
de sig att de använt en bit lårmuskel som tätningsmassa i
hjärnan. Så jag har lite musk
ler i hjärnan, säger hon med
ett leende.
Förutom att själva tumören
tagits bort har Therese fått
opererat tungan, händer, föt
ter, knäna och en tå. Dess
utom har gallblåsan tagits
bort och i en stor käkplastik
sågade läkarna av hakspetsen
som växte ut på ett karakte
ristiskt sätt.
– De lossade käkpartiet helt
och flyttade fram överkäken
en bit och satte fast den med
titanplattor. Jag har fått cell
gifter i flera perioder för att
dämpa förloppet.
Trots allt har Therese käm
pat på.
– Jag har ett enormt stöd av
min familj, släkt och av mas
sor med nära vänner som all
tid har ställt upp.
Hon ser också till att röra
på sig.
– När jag har kört Erik till
skolan tar jag och hundarna
alltid minst en runda på en
halv mil ute i skogen, och
innan jag åker till jobbet går
jag på gym. På kvällen går
Rickard och jag en lång run
da med hundarna.

Svag i händerna

Ibland måste hon inse sina be
gränsningar och vila.
– Jag märker att jag är svag
i händerna. Häromdagen tap
pade jag brödrosten som gick
sönder – men det är ju bara
världsliga ting.
Det värsta var när tumören
kom tillbaka sista gången och
hon opererades när Erik var
elva månader.
– Då var jag orolig. Det kän
des så grymt om det skulle
hända något då.
Therese berättar att de är
helt öppna med sjukdomen
inför Erik.
– Det är inte så att han bara
får veta delar av sanningen.
Det vi vet – vet han också.
Therese går på kontroller
med jämna mellanrum.
– De skannar buken efter
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som levern och mjälten kan
börja växa och hjärtat kon
trolleras av samma skäl. Dess
utom tar de en hel del prover
för att se att hypofysen fun
gerar.
Therese oroar sig inte för
framtiden.
– Jag tänker inte på sjuk
domen på det sättet – jag tän
ker inte låta den ta all plats i
mitt liv. Vi gör saker vi trivs
med. För oss är det viktigt att
vara tillsammans, bygga ut
huset, driva min butik och ut
vecklas, segla som vi båda äls
kar och inte minst vara med
Erik och våra hundar.

Tackar föräldrarna

Therese och Rickard har känt
varandra sedan de var två år
så de har följts åt genom livet.
Deras föräldrar var kompisar
och brukade segla tillsam
mans.
Therese hade haft sin dia
gnos i drygt ett år när kär
leken slog till.
– I 20-årsåldern sa det klick.
Vi förlovade oss den 27 juli
2002 och gifte oss den 10 maj
året efter i Sireköpinge kyrka,
berättar Rickard som har god
koll på datumen.
Kärleken till hundar har de
båda och när de hittade hu
set ute i det gamla sommar
stugeområdet flyttade de dit
1998.
– Det är byggt 1968 och vi
har i princip bytt allt inom
hus, berättar Rickard.
Det är ljust och fräscht och
med stor plats för hundar och
barn.
– Erik är min guldklimp.
Han är det bästa jag någon
sin kunnat önska mig, säger
Therese och kramar om sin
son. Han föddes på skott
dagen av alla dagar – så egent
ligen är han ju bara tre år nu.
Therese är glad att hennes
mamma och pappa hade ögo
nen med sig.
– Ja, jag hade ju kunnat vara
2 meter lång nu.

Fotnot: Bland en miljon
människor drabbas cirka
50 personer av akromegali.
3–6 nya fall upptäcks varje
år, ofta hos personer i
30–40-årsåldern.

EN!

ÖR
ÖNIK

Oss emellan
KR

GÄST

Ingela Haraldsdotter är frilansskribent,
professionell coach och mamma till en
tonårstjej. Hon har gett ut en bok och
håller på med nästa. Anser att man kan
allt, men det är inte alltid man vill.

Ensam är stark

Hörde på tv att svenskar lever väldigt
ensamma och då speciellt våra äldre.
Tror inte bara att det är de äldre som är
ensamma, utan även medelålders när
barnen flugit ut. Se på mig. Inte har jag
någon som tittar in till mig titt som tätt,
och även om min tonårsdotter fort
farande bor hemma så har hon ju sitt liv.
Man ska vara glad om man hör henne
på ovanvåningen då och då.
Hur skaffar man då nya vänner när
man kommit upp lite i åren? Hur gör
man om man byter stad, flyttar ut på
landet eller till och med byter land?
Hur skaffar man nya vänner efter en
skilsmässa? Och hur ofta ljuger vi om
att allt är bra, och hur nära man är sina
vänner egentligen?
– De har ju fullt upp med sitt, sade någon till mig.
Visst har människor fullt upp, och jag tror det är en
bidragande faktor till att vi är ensamma i dag.
Jag bodde i Sydney, Australien, under ett år i ett gat
hus vid Taylor Square tillsammans med tre andra hyres
gäster, som i ett kollektiv. Man hade alltid folk omkring
sig, alltid något att göra och någon att prata med. Det
var också alltid någon som skulle flytta och det var om
sättning på folk hela tiden. Man var aldrig ensam, men
man lärde heller inte känna någon riktigt bra.
Så vad är rätt och fel, eller lever vi ensamma för att
vi ska framstå som starka? Vågar vi inte säga vad vi
känner, och hur mottas ensamhet av andra? Anses vi
svaga när vi säger att vi vill ha sällskap? Jag kan själv
tycka att det är en väldig styrka att våga säga att man
inte vill vara ensam en kväll.
Jag var under en tid väldigt ensam och tyckte fak
tiskt riktigt synd om mig själv, men bestämde mig för
att ändra på det. Jag bjöd på mig själv, berättade att
jag ville göra något, aktiverade mig med träning, pla
nerade in middagar och bokade in träffar med vänner.
Nu rullar det på av sig självt, men det hade det aldrig
gjort om jag inte själv hade tagit itu med det.
I lördags fick jag en fråga från en nyfunnen väninna
om vad jag skulle göra på kvällen. Så enkelt det var att
bjuda in henne i gänget och få en superkul kväll, där
alla var glada och ingen satt ensam hemma.
Man kan inte ändra på andra, men man kan ändra
sig själv. Och om vi då behandlar andra som vi själva
vill ha det, så sker det faktiskt saker omkring oss.
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