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Ulrika och Philip levde ett 
rikt liv med jobb, resor 
och en stark kärlek. 
Utan förvarning insjuk-
nade Philip, och dog bara 
sex veckor senare. Kvar 
fanns Ulrika och en ofant-
lig sorg som har bytt 
skepnad under de två år 
som gått. Vi måste prata 
mer om döden, det är Ulri-
ka säker på. Här berättar 
hon om sina erfarenheter. 

Text och foto Marianne Westerlund

l Det kom ett brev till redaktionen. 
Avsändaren var en kvinna som för 
två år sedan fick ett mardrömslikt 
besked, som från en timme till nästa 
kraschade hela hennes tillvaro. Fram 
till dess hade hon aldrig reflekterat 
över döden. ”Det var en farlig tanke, 
en tanke jag alltid skjutit ifrån mig. 
Den kanske drabbade andra, men 
inte mig. Nu vet jag hur viktigt det 
är att prata om döden medan vi 
fortfarande är friska, så att vi är 
förberedda, framför allt på sorgearbe-
tet som kommer efteråt”, skriver hon.

En tid senare träffar jag Ulrika 
von Krusenstierna i en Stockholms-
förort alldeles invid havet. Hon är 
klädd i svart och vitt. Den vita färgen 
är tämligen ny. I mer än ett år var 
hon ständigt svartklädd, bar en helt 
ny garderob i svarta toner för att 
markera att hon var änka, ett ord 
som knappt funnits i hennes vokabu-
lär. Hon börjar med att berätta om 
maken Philip, som hon lärde känna 
redan vid sjutton. Han var en åtta år 
äldre ingenjör som blev hennes bäste 
vän och kärlek. De fick två söner, 

delade allt och väntade inte med att 
förverkliga sina planer. Under skol
loven tog de med barnen på äventyr, 
simmade med sköldpaddor, korsade 
Atlanten med båt, gjorde drömresan 
till Nordkap. Livet pågick i fullt 
tempo. Sista utlandsresan gjorde Phi-
lip till Spanien där han planerade för 
dem att bo som pensionärer. 

– Men så blev det inte, säger Ulri-
ka där hon sitter uppkrupen i soffan. 
Allt ändrades när han kommit hem.

Ulrika befann sig i ett bekant 
tillstånd av förnöjd vardagslunk den 

”Livet sker med oss.”
Den insikten har 
förändrat Ulrika.

–  JAG BLUNDAR 
INTE LÄNGRE 
FÖR DÖDEN

där alldeles vanliga oktoberdagen 
när Philip fick ont i magen och de 
beslutade att åka in till sjukhuset. En 
rutinmässig undersökning gjordes. 
Två timmar senare kom telefonsam-
talet. En röst sade att de var välkom-
na in till kirurgen. På en gång. 
Veckorna som följde försvann lika 
snabbt som ett höghastighetståg i 
Paris. Dagarna svischade förbi med 
blodprov, röntgen och läkarundersök-
ningar. Diagnosen löd: inoperabel 
spridd magsäckscancer, tre ord som 
utestängde allt hopp. Det man kunde 

göra för Philip 
var att lindra 
smärta. 

– Det var som 
att sitta i en 
rymdraket och 
veta att luften 
snart tar slut och det finns absolut 
ingenting man kan göra. Med varje 
dag krympte tidskapseln. Döden kom 
här och nu och skulle ta min man. 

Trots sitt tillstånd gjorde Philip 
allt för att hjälpa och säkra Ulrika. 
Han låg i sin säng och fick henne att 

skriva upp allt praktiskt; var nyck-
larna fanns, vilka kodorden var, 
vilka resurser de hade. Saker hon 
aldrig behövt tänka på. I timmar satt 
hon bredvid honom och skrev för 
brinnande livet. Philip blev allt 
sämre. Sjukhuspersonalen sade att 

”Från att ha varit hälsan 
själv tynade han bort  
inför mina ögon”
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”Jag grät i ett och ett halvt år”

”I dödsannonsen skrev vi: Vi ses ovan 
där. Det har blivit ett mantra för mig.”

Bildtext

Äventyren och resorna 
med Philip var många.

hon skulle sluta mata honom, sade  
att dödssjuka människor inte känner 
någon hunger. För Ulrika var det 
som att de försökte ta livet av Philip. 
Hon satt bredvid honom och trugade; 
ät en liten sked, en ärta, ett lingon. 
När de fortsatte insistera förstod hon 
att han snart skulle dö. 

– Något av det värsta var att se hur 
cancern sög all kraft ur Philip. Från 
att ha varit hälsan själv tynade han 
bort inför mina ögon.

Vad kände du?
– Skräck, bara vansinnig skräck. 
Var Philip rädd för döden?
– Jag tror att han vandrade bredvid 

döden i hela sitt liv. Flera män i 
släkten hade dött tidigt i hjärtin-
farkt. Han tänkte mycket på det. För 
mig blev måttstocken på hans rädsla 
hur mycket ångestdämpande han tog, 
men jag frågade inte. 

Tanken på det vi kallar Gud eller 
att det skulle finnas en fortsättning 
på livet efter döden, hade aldrig 
funnits hos Philip. Han var ateist. 
Sista dagen på sjukhuset alldeles före 
ambulansfärden till hospicet, skrev 
han intensivt på sin dator, ville 
knappt lägga ifrån sig den. Han var 
fortfarande talbar och visste, att det 

som väntade var slutstationen. Någon 
dag efteråt läste Ulrika och sönerna 
brevet adresserat till ”hans älskade”. 
Det avslutades med orden ”Vi ses 
ovan där”. 

Ulrika blir sittande tyst en lång 
stund. 

– Då förstod jag, att han trots allt 
närde ett hopp att livet går vidare 
fast på ett annat tillvaroplan. Att det 
bara ändrar form.

Föds ett behov av det icke-ratio-
nella vid livets slut, tanken att 
döden inte är en slutpunkt utan 
ett kolon? 

– Ja, svarar Ulrika snabbt och 
tveklöst. Och det utan att man behö-
ver skämmas eller betrakta sig som 
ointellektuell.

Tror du på ett efterliv?
– Absolut. Förut var jag helt på det 

klara med att det inte existerade 
någonting utanför det vi kan uppfatta 
med våra fysiska sinnen. Idag tänker 
jag att man kan förklara mycket med 
hjälp av naturvetenskap, men inte 
allt. Man kommer till en punkt där 
man inser att man inte vet.

– I dödsannonsen skrev vi: ”Vi ses 
ovan där”. Det har blivit ett mantra 
för mig. 

Sex veckor tog det från diagnos till 
att Philip somnade in. Från att ha 
varit hustru med planer på ett liv 
tillsammans med sin man var Ulrika 
plötsligt änka. Sorgen välvde över 
henne med en kraft hon inte trott var 
möjlig. Och runtomkring pågick livet 
alldeles som vanligt. Som om ingen-
ting hade hänt. Posten kom. 
Människor åkte till jobbet. Katten 
skulle ha mat. Hon tog sig igenom 
dagarna per automatik och nätterna 
med hjälp av sömntabletter. Hon åt 
kopiöst, som om hon var tvungen att 
få så mycket kraft som möjligt för att 
kunna stå på benen. Medan allt 
praktiskt pågick runt begravningen 
kapslade hon in sorgen. Därefter 
släppte hon den fri. 

Ulrika kommer tillbaka till inten-
tionen med sitt brev, hur viktigt det 
är att visa sorg och att prata med 
varandra om förlust av en älskad 
människa. Genom att vara öppen 
skapas en närhet. Gömmer man 
undan sina känslor blir man ensam. 
Förut sade hon alltid: ”Jo, det är 
jättebra!” när någon frågade hur hon 
mådde. Även fast hon kanske haft ett 
storgräl just innan. Svarar man så, 
säger hon, stannar man kvar i sin 

isolation och ingen annan vågar 
öppna sig heller. 

– Finns det ett värre sätt att bemö-
ta en sörjande människa än med 
standardfrasen: ”Jag beklagar sor-
gen”. Vad kan man svara på det? 
Ingenting.

– Den bästa kommentaren jag fick 
var: ”Jag vet inte vad jag ska säga”. 
”Vad skönt”, sade jag, ”för jag vet inte 
vad jag ska svara”. Det öppnade upp 
för samtal. 

Ulrika grät helt öppet. Grät ibland 
tills hon kräktes. Hennes svarta 
kläder var en markering, men också 
en inbjudan till omvärlden att ställa 
frågor. De hon trodde skulle höra av 
sig undvek henne, kanske av hjälplös-
het. Däremot kunde avlägsna bekan-
ta och människor hon inte alls kände 
närma sig. Busschauffören frågade 
hur hon mådde, arbetskamrater 
stannade till vid hennes skrivbord 
där hon satt med mascaran rinnande 
nerför kinderna och sade: ”Nu tar vi 
en fikapaus”. 

Länge kändes livet meningslöst. 
Varför skulle hon ha sommarsemes-
ter? Men sommaren kom och hon 
köpte en gummipool till trädgården. 
Den blev en sorgeplats. Ulrika skild-
rar nätter när hon inte kunde sova. 
Då gick hon ut i poolen och släppte 
loss all sin smärta. Hon vrålade. 
Grannarna kanske hörde henne 
skrika och slå på gummit, hörde 
monologerna hon höll för stjärnhim-
len. Det struntade hon fullständig i. 
Ibland ropade någon: ”Hur är det, 
Ulrika?” De bjöd in henne, inte bara 
en gång, utan gång på gång. Ulrika 
är säker, att det berodde på att hon 
visade sin skörhet. Hon var skör som 
rispapper.

– Jag grät i ett och ett halvt år. Jag 
har gråtit förstår du, Marianne, som 
kvinnorna i Syrien. Har du sett 
reportagen från Syrien med kvinnor 
som mist sina män och barn? Som 
fått huset utraderat. De ylar med en 
urkraft, som när man föder barn. Så 
har jag låtit. 

Hur har du förändrats under 
den här tiden?

– Jag försöker leva i nuet. Förr 
oroade jag mig för allt, det gör jag 
inte längre. Saker händer i alla fall, 
om man oroar sig eller inte. Saker 
man aldrig kunnat föreställa sig. 

Och Ulrika börjar berätta om 
natten efter Philips urnsättning då 
en kraftig explosion skakade hela 
kvarteret. Poliser bankade ursinnigt 

på dörren. Någon hade kastat in en 
handgranat i hennes grannes, polis-
chefens, bil. 

– Sedan hade vi poliser som sprang 
omkring i trädgårdarna i flera veck-
or. Mitt hem var plötsligt inte tryggt 
längre.

Bara veckor senare var hon och 
sonen Rikard på stan. De hade ett 
möte på Drottninggatan, som förse-
nades några minuter. När de kom ut 
ur huset befann de sig i en krigszon. 
Människor skrek och rusade för livet. 
En lastbil hade kraschat in i Åhléns.

– Vi sprang över en död person, 
sårade låg överallt. Vi kände lukten 
av blod, kände glaskross under föt-
terna. Folk skrek att det fanns bom-
ber, att det sköts.

– Det enda jag tänkte var, att om 
det händer mig och Rikard något så 
har min yngste son förlorat hela sin 
familj. 

Livet sker med oss. Insikten har 
förändrat Ulrika. Ingenting är rik-
tigt farligt längre. Ingenting är heller 
så viktigt. Säger någon att hon gjort 
fel på jobbet, blir hon numera inte 
ledsen. Det är en småsak. Sorgen gör 
att man ändrar perspektiv. Förr var 
hon ute efter det stora, nu koncentre-
rar hon sig på det lilla. Som när hon 
utövar sin hobby, fotografi. Tidigare 
ville hon alltid fånga stora natur-
landskap på bild. Nu har hon börjat 
med makrofotografi, förevigar små 

humlor på väg från en blomma till 
nästa. 

– Döden har öppnat upp vägar och 
synsätt som hjälper mig på min 
livsresa. Jag ska också dö en dag, och 
jag vet att det finns människor runt-
omkring mig som jag kommer att 
behöva ta avsked ifrån. Jag blundar 
inte längre för döden.

Ulrika är nu inne i en fas som hon 
aldrig trodde skulle komma. Sorgen 
är på väg att mattas av. Hon gråter 
inte längre varje dag utan varannan. 
Och hon känner sig som kvinna igen. 
Det är ett nytt och viktigt steg. Men 
hon är fortfarande i sorg. Till männi 
skor som möter en sörjande har hon 
några råd.

– Skicka inte bara blommor den 
första tiden efter ett dödsfall, utan 
även ett halvår senare. Eller ett kort 
som säger: ”Hej, jag tänker fortfaran-
de på dig”. Och hör hellre av dig en 
gång för mycket än en gång för lite.

– Säg: ”Jag vet inte hur jag ska 
möta din sorg. Men jag är här och jag 
ser dig och jag känner mycket med 
dig fast jag bara är tyst”. 

I huset står foton på 
Philip överallt. Ulri-
ka brukar prata 
med honom, både 
hemma och vid 
graven. Någon-
stans finns han 
”ovan där”. l

Ulrika von Krusenstierna
Gör: Sjukvårdsadministratör. 
Familj: Sönerna Rikard, 29,  
och Adam, 22.
Bor: Täby.
Ålder: 59.
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