
20Mmagasin

21 Mmagasin

Nr 13 2017Nr 13 2017

RELATIONER RELATIONER

 Sluta 
dricka 
eller dö

vänd

EFTER TJUGO ÅR  
TVINGADES ELISABETH 

VÄLJA:

Luncherna var vindränkta, varje deadline möttes 
med en drink i handen. Elisabeth älskade journa-
listvärldens tempo, rus och ständiga kickar, och 
hon var framgångsrik – till en början. Men grad-
vis tappade hon kontrollen, glamouren förbyttes 
i starköl på allmänna toaletter och läkarsprit när 
ölen tog slut. Till slut kom smällen. 
– När man kör i 180, då kraschar man, säger hon.

Text och foto Marianne Westerlund 

Elisabeth af Geijerstam
Bor: I Visby.
Familj: Två söner, fyra barnbarn.
Intressen: Havet med den öppna 
horisonten, inredning, mode, konst, 
musik, läsning.
Motto: Ta en dag i taget.
Ålder: 69.

Elisabeth fyller snart 70 och 
är ödmjuk inför livet.
– Jag tackar varje morgon att 
jag får vakna till en ny dag.
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● Uppland i juni, skiraste försom-
margrönska. Elisabeth af Geijer-
stam står vid ett fönster, blickar ut 
över en slottsliknande park. Efter 
tjugo års hårt drickande har hon 
lagts in på ett behandlingshem. Hon 
måste välja. Leva eller dö.

Trettio år senare träffas vi i hennes 
våning i Visby innerstad. Två minu-
ter till fots härifrån ligger Almeda-
len, så här års knökfull av turister. 
Inredningen är färgstark, precis som 
hon själv. På ett silvrigt marockanskt 
bord dukar hon fram mintte. Lite 
förstulet betraktar jag den paranta, 
snart sjuttioåriga kvinnan framför 
mig. Att hon i årtionden levde i ett 
mentalt fängelse, besatt av alkohol, 
jakt efter kickar, flykt från sig själv 
och sina känslor är i dag svårt att 
förstå. Men så var det. Och ett lju-
gande, gömmande och smygande.

– Driften att dricka överskuggar 
allt. Det gränsar till sinnessjuk-
dom. Det är dårhus eller bårhus, 
det finns inga alternativ. 

– På slutet, när det var som värst, 
drack jag 96-procentig läkarsprit med 

kranvatten. Det var min grogg. Det 
smakade fan, men full blev jag.

Elisabeth af Geijerstam är journa-
listen som på sena 70-talet jobbade 
med nyheter i radio och tv. Först på 
Ekot-redaktionen, sen på TV-nytt 
tillsammans med Sara Boëthius 
och Jane Brick. Hon var också 
programledare i tv, både på Mån-
dagsbörsen med Jonas Hallberg och 
i redaktionen för Kvällsöppet med 
Gary Engman. Hon hade också egna 
tv-program. Hela tiden, både på radio 
och tv, fanns det alkohol med i bilden. 
Ibland skojade kollegerna sinsemel-
lan om att ta en vit dag. Då dracks 
det bara en karaff vitt vin till lunch.

– Det är inte så att en viss yrkes-
grupp dricker väldigt mycket för att 
man tillhör just den yrkesgruppen. 
Jag hävdar bestämt att en viss sorts 
människor söker sig till de yrken där 
det dricks.  

Elisabeth var duktig i sitt jobb, 
gåpåig, effektiv, produktiv. Hon var 
modellsnygg och modemedveten. 
Hennes signum, turbanen, var per-
fekt knuten i matchande färg med 

övrig klädsel. Men offentliga bilder är 
yta. Under det goda självförtroendet 
grodde en dålig självkänsla. Inom sig 
tvivlade Elisabeth på det mesta. 

Hon växte upp i Stockholmsföror-
ten Bromma, på den tiden rena vild-
marken. Hyresgäster fick till och med 
bo gratis i tre månader för att det 
låg så avsides. Elisabeth var yngst 
i syskonskaran. Hon har två bröder, 
Bengt och Claes, den sistnämnde 
mer känd som Clabbe.

När hon var fem försvann pap-
pan ur deras liv när föräldrarna 
separerade. Mamma Brita hade 
varken jobb eller utbildning, men 
bet ihop. 

– Hon var fantastisk. Jag är stolt 
för att jag är halva henne.

Brita af Geijerstam började plugga 
på nätterna och jobbade dagtid. Sys-
konen fick klara sig mycket själva. 
Elisabeth brukade följa efter sina 
bröder i smyg. När de kommit långt 
iväg hemifrån vågade de inte skicka 
tillbaka henne. Det var en hård 
skola. Ofta hade man ont om pengar 
och mat, men mamma Brita lyckades 

forts.

Ibland skojade kollegerna sinsemellan 
om att ta en vit dag. Då dracks det bara en 
karaff vitt vin till lunch.”

Till vänster: Elisabeth med kollegerna på den första upplagan av 
Kvällsöppet, 1970. Ovan: Nyårsafton 1983 tillsammans med teater-
redaktionen på Dagens nyheter.

klara hela ruljangsen. Men någon ny 
man blev det inte.

– Visst fanns det kandidater, men 
hon gifte aldrig om sig. Hon älskade 
min pappa livet ut.

Vid 65 års ålder dog Brita af Gei-
jerstam i cancer. Elisabeth reflek-
terar över hur konstigt det känns 
att ha blivit äldre än sin älskade 
mamma, minns hur folk trodde att 
hon skulle ta till flaskan då för att 
döva sorgen. Så blev det inte. Ett 
halvår före sin bortgång hade mam-
man fått lyckan att se sin dotter bli 
nykter. Och hon hade fått veta att 
alkoholism är en sjukdom, genetiskt 
betingad. Det var inte hennes fel.

När Elisabeth fick barn blev hon 
omplacerad på Dagens eko, att jobba 
efter vaktlista var omöjligt. Det slu-
tade med att hon sa upp sig. Hennes 
normaltillstånd nu var att vara full. 
Hon kunde inte ens skriva sin namn-
teckning utan att dricka först. Hon 
fick jobb på Radio Gotland, flyttade 
till ön med två små söner och en 
orolig make kvar i Stockholm. Tre 
år blev hon kvar. Flagranta saker 
inträffade som att hon vände upp 
och ner på dygnet. Efter en fylla med 
blackout kunde hon ringa in till tek-
nikern och säga: ”Lägg på en skiva, 
jag kommer snart.” ”Men Elisabeth, 
det är inte morgon, det är kväll …” 
Hon var 33 år och det började rasa 
utför ordentligt. Fick hon inte vrål-
ångest när ruset gick ur kroppen?

– Nej, jag var ju aldrig riktigt 
nykter. Ständigt var jag påver-
kad. Visst kände jag att det här 
inte var bra, jag visste att jag var 
alkoholist, men jag vägrade säga 
det högt.

När hennes man inte fick arbete 
på Gotland sökte hon jobb i redak-
tionsledningen på Aller Förlag. Hon 

anställdes på Hänt i Veckan som 
redaktionssekreterare. En rolig tid 
med mycket festande i sus och dus 
tog sin början. Var upplagan bra, och 
det var den ju alltid, så firade man 
med champagne.

Elisabeth fick tillgång till förla-
gets kreditkort, hade bra lön och 
bonusar. I sitt ständiga rus kunde 
hon glömma att hämta sina söner 
på dagis, kunde komma inrusande 
efter stängningsdags med andan 
i halsen och taxin väntande på 
gatan. Personalen vägrade lämna 
ut barnen till en mamma ångande 
av sprit. Elisabeth skällde ut dem 
efter noter, men vad hjälpte det. 
Barnen kom till en stödfamilj, 
äktenskapet knakade allt mer i 
fogarna. 

På morgonen innan hon gick till 
jobbet köpte hon några starköl på 
Systemet. Med dem gömda i sin stili-
ga attachéportfölj smög hon in på en 
snuskig, nerspydd knarktoalett. Där 
ställde hon sig och halsade för att 
överhuvudtaget kunna kliva in på 
jobbet. Hennes sekreterare, själv ett 
alkoholistbarn, undrade vad fan hon 
höll på med. Hade hon ens kammat 
sig? Bakom de mörka solglasögon 
hon ständigt bar dolde sig inflamme-
rade ögon. Mascaraborsten hamnade 
mer mitt i än där den skulle när hon 
försökte sminka sig. Hon glömde 
intervjuer, schabblade bort datum. 
Men hon var inte ensam. Det hände 
att hon fick täcka upp för andra på 
redaktionen som också var påverka-
de.

Ibland satte hon även hela tid-
ningens upplaga på spel genom att 
inte skriva klart sina artiklar. Det 
blev läkarkoll och antabus och läkar-
intyg från första dagen. Hon degra-
derades till en vanlig reportertjänst. 

Bonusar försvann och lönen sänktes. 
Situationen blev ohållbar.

– Jag ställdes inför ett ultimatum. 
Antingen går du i behandling eller 
så får du sparken. 

– I dag säger jag att personalche-
fen räddade mitt liv. Jag var som 
ett moget äpple. Den virvelström av 
rus jag befann mig i hade jag aldrig 
kommit ur själv. Vissa kan festa 
hela livet ut. Men kör man i 180, då 
kraschar bilen.

Även bokstavligt körde Elisa-
beth i 180 i hopp om att bli tagen 
av polisen. Hon befann sig på bot-
ten. Livet hade blivit ohanterligt. 

Dagen hon lades in på Noors Slott, 
i Knivsta, upplevde Elisabeth ren 
och skär befrielse. En vändpunkt. 
Ett mirakel. Men det var tufft. 
Vårdpersonal fanns till hands dyg-
net runt. Minnesotamodellen med 
sitt 12-stegsprogram hade kommit 
till Sverige året innan. Total och 
livslång återhållsamhet var det som 
gällde. Förutom hon själv fanns det 
bara män i högre positioner från nä-
ringslivet på hemmet. Terapeuterna 
var alla amerikaner.

– Jag hade trott att jag var 
sinnessjuk som inte kunde sluta. 
Så fick jag höra att det här var en 
kronisk och livshotande sjukdom. 
Jag la mig platt. Det var så skönt. 

På behandlingshemmet ritades 
familjeträd för att se hur anlagen 
för alkoholism ärvs från generation 
till generation. Elisabeth kom på 
att hon ärvt sina från morfar, en 
spjuver och vallon som spelade fiol i 
Hälsingeskogarna och förförde hen-
nes mormor. Han dog 52 år gammal 
i halspulsåderbråck. Elisabeths 
mamma var bara några år när han 
dog. Hon visste inte att han var al-
koholist. Senare, när vi vandrar 

DRICKER DU RISKABELT?
Eftersom alkohol bryts ned på ett delvis annorlunda sätt hos 
kvinnor än hos män blir kvinnor lättare alkoholpåverkade och 
kan vara mer sårbara än män för negativa hälsoeffekter av 
alkohol.
●  Kvinnor dricker i genomsnitt nästan dubbelt så mycket alko-

hol i dag som i början av 1990-talet. Svenska kvinnor dricker 
ungefär hälften så mycket som männen.

●   Ungefär en av tio 75-åriga kvinnor dricker en flaska vin i 
veckan. Åren 1976-77 var det bara en av hundra kvinnor i 
den åldern som drack så mycket alkohol.

●  I Sverige är definitionen av riskbruk för kvinnor mer än nio 

standardglas per vecka. För män är det 14. Ett 
standardglas innehåller 12 gram alkohol och mot-
svarar 33 centiliter starköl, 12 centiliter vin och 
fyra centiliter starksprit.

●  8,1 procent av svenska kvinnor beräknas ha 
riskabla alkoholvanor. 13,4 procent män.

●  En studie från 2013 visar att 3 procent av 
Sveriges kvinnor och 5,5 procent av män-
nen är alkoholberoende.

●  År 2014 dog 467 kvinnor och 1 483 män med 
någon alkoholrelaterad diagnos.

Källor: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Systembolaget.
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”tillsammans genom den medeltida 
sommarstaden, lägger Elisabeth 
till, att hennes högkänslighet säkert 
också spelat roll. Vissa av oss har 
sköra väggar. Bankar man för hårt 
på dem, så brister de.

Terapeuterna plockade ner delta-
garna i sina beståndsdelar. Allt som 
varit så skamligt, så skuldbelagt 
och så eländigt dissekerades. Alla 
hade de liknande historier. Murar 
föll, ingen var ensam. Endast steg 
ett i 12-stegsprogrammet handlar 
om alkohol, resten om personlig 
utveckling. Hur kunde man på bästa 
sätt förhålla sig till sig själv och 

På slutet, när det var som 
värst, drack jag 96-procentig 
läkarsprit med kranvatten”

sina medmänniskor? Känslor kom i 
dagen. 

– När jag drack var det som att jag 
hade en stor astronautbubbla av glas 
runt mig. Man fryser sitt känsloliv. 
Jag tog inte in någon. I tjugo år var 
jag helt utan äkta känslor. 

– Alkohol ger kemiska känslor. 
Toppar och dalar intensifieras, 
men man blir depressiv. Det kan-
ske man inte tror, men så är det. 

Inombords jublade Elisabeth över 
att ha fått tillbaka livet. Den initiala 
euforin över att vara nykter kallas 
”de rosa molnen”. Allt var så vack-
ert. Hon kunde bli stående framför 

en buske i förundran över 
att det fanns så många 
gröna nyanser. Aldrig hade 
hon gråtit eller skrattat så 
mycket som på Noor. 

– Men frisk var jag inte. 
Jag blir aldrig frisk. 

Efter en vecka på 
hemmet kom dråpslaget. 
Elisabeths man inledde 
en skilsmässoförhandling 
och begärde ensam vård-
nad om barnen. Han var 
rädd. Droppen som fick 
bägaren att rinna över var 
när ambulansen i ilfart 
körde deras mamma med 
deli rium till Beckomber-
ga mentalsjukhus och la 
henne i tvångströja. Han 
fick vårdnaden. Elisabeth 
klassificerades som dålig 
mor. I dag är kontakten 
med sönerna mycket god. 
En av dem bor på Got-
land. Elisabeth är i dag en 
entusiastisk och engagerad 
farmor.

När behandlingen var 
slut och Elisabeth blivit 
nykter alkoholist var hon 
38 år gammal. Hon gick 
tillbaka till tidningen Hänt 
i Veckan på Aller förlag. 
Och så gifte hon sig med 
sitt livs kärlek, fotografen 
Bengt Erwald. De hade ett 

gott öga till varandra redan när Eli-
sabeth var 20 och han 32, men gifte 
sig på var sitt håll. De fick tio år 
tillsammans, sedan insjuknade han 
i tjocktarmscancer som vandrade till 
levern. Inom några månader var han 
borta. Att se sin älskade man, så 
full av glädje och liv, brytas ner var 
outhärdligt. 

– Han dog för 23 år sedan. Det går 
inte en dag utan att jag tänker på 
honom. Jag saknar honom så. Vis-
serligen har jag haft andra förhål-
landen, men det finns bara han. När 
jag är ledsen tänker jag att jag fick i 
alla fall nåden att uppleva djup och 
äkta kärlek.

Elisabeth sålde småningom villan 
i Bromma, ville inte vara den där 
sorgliga änkan med hunden. Hon 
flyttade in till Kungsholmen där hon 
blev kvar i sju år. Efter en runda 
i USA landade Elisabeth ännu en 
gång i Stockholm.

Där fick hon ett jobb på Hänt 
Extra. Under åren som gått hade 
hon utbildat sig till alkoholterapeut 
och var certifierad både i Sverige 
och USA. Hon blev hela förlagets al-
koholrådgivare. Under tolv år hade 
hon dubbla jobb, men valde slutligen 
att endast arbeta på tidningen. 

Här på Gotland, Elisabeths fasta 
hem sedan sex år, vet folk att de 
kan ringa henne om de har pro-
blem. Efter 31 år går hon fortfa-
rande på AA-möten, vet att det är 
en dag i taget som gäller. Hon rå-
der den som vill sluta att göra det 
under läkarkontroll eftersom det 
är så svårt att sluta själv. Varför 
allt fler äldre dricker har hon fun-
derat över. Till stor del tror hon 
att det beror på ensamhet. Och att 
alkohol är så lättillgängligt.  

Att bli 70 känns dock som en stilla 
glädje. Elisabeth förundras över att 
hon lever, att hon är någorlunda 
frisk och får vara med ett tag till. 
Som hennes liv sett ut är det inte 
självklart. Någon stor fest, som när 
hon fyllde 40, 50 och 60 blir det inte. 
Hon vill fira med sina bröder, barn 
och barnbarn.

– Förr skulle man uthärda livet. 
I dag har jag ett fullödigt liv. Jag 
tackar varje morgon för att jag får 
vakna till en ny dag. Någonstans 
har någon sett till att jag fanns kvar. 
Det är jag glad och ödmjuk och tack-
sam för. Jag kallar det min Högre 
Kraft. ●

RELATIONER

Elisabeth af Geijerstam närmar sig 70.
– Det manar till eftertänksamhet. Existentiella 
frågor har börjat dyka upp.


