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Kämpar vidare. Bengt Andersson och Christina Ingemarson har fått stöd och hjälp av släkt, vänner, grannar
och stödföreningen Vimil. Bild: Annika Karlbom

Mycket tungt första julen utan livskamrat
 För Christina Ingemarson och Bengt Andersson i Vimil är inte

julen som förr. Båda har fått uppleva hur det är att mista sin livskamrat. – Livet
stannade av, stod still, säger Bengt och Christina nickar igenkännande.
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Lena Berglund  04:00 - 19 dec, 2016
 Varberg

Att förlora en partner är för många att bli halv. Sorgen är stor och speciellt kännbart kan
saknaden vara vid stora högtider som julen.
– Varje familj har sin vana och sina traditioner. Min fru älskade julen och pyntade i hela
huset. Min vuxne son sa en gång att komma in hos oss på julen ”var som att besöka ett
sagoland”, säger Bengt rört.
I nästan 40 år hann Bengt, 62 år, vara gift med sin Lisbeth innan hon drabbades av en tumör i
strupen. 19 februari 2014 fick de beskedet om cancern och fyra veckor senare, 22 mars, gick
hon bort. Hon blev 57 år.

– Det gick mycket fort. Det var som marken rycktes
bort under mina fötter, jag har fått stöd av mina
barn, som bor nära, grannar och vänner men länge
kändes allt meningslöst. 



Bild: Annika Karlbom Bild: Annika Karlbom

Bengt tog som ung över föräldragården Kristineberg
som han sedan drivit hela sitt liv. Han och hans fru
byggde upp verksamheten, hon hade hand om hem
och bokföring och arbetade dessutom deltid utanför hemmet, medan han skötte gården.
– När hon inte längre fanns fick jag lära mig att laga mat, och jag hade aldrig tidigare i mitt liv
betalat en räkning själv. 

Christina, 58 år, har en liknande dramatisk historia att berätta. Hennes man Bosse fick en
hjärtinfarkt september 2015 och överlevde men behövde ett nytt hjärta. I väntan på operation
fick han proppar i hjärnan och avled. Från att han fick infarkten tills han avled på Sahlgrenska
sjukhus tog det bara tre veckor. Han var då 58 år. Christina, men framför allt deras dotter
hamnade i chock.
– Vi hade flyttat från Småland till en gård i Halland där vi kunde ha hästar. Vi hade varit egna
företagare i många år, och vi planerade att varva ner, göra något trevligt och ha det bra efter
alla års arbete. Det har varit en fruktansvärt tung period med många problem att lösa,
egentligen har jag inte fått den tid jag har behövt för att sörja, säger hon.

Christina och hennes man Bosse hann vara tillsammans i nästan 35 år när han dog, de hann
få många vanor och rutiner ihop. 
– På julen var det alltid han som hade hand om
matlagningen, han var duktig på sådant, säger
Christina. 
För både Christina, på den relativt nyinflyttade
gården i Björkäng, och Bengt, hemma på
föräldragården i Lindberg, var första julen tung. De
fick som tur var hjälp att ta sig igenom julhelgen av sina respektive vänner och anhörig.
– Hemma tog vi inte fram en enda julpryl. Jag och min dotter firade jul hos min bror och hos
en god vän i Småland. En god vän från Morup, som har varit en ovärderlig hjälp och blivit en
av mina bästa väninnor, ställde upp och tog hand om gården, hästarna och hundarna, säger
Christina.

Bengt firade jul hos sina barn.
– Barnen tvingade mig att sätta upp en gran i huset, men under julen var jag hemma hos
dem. Jag tror att det var bra att göra så, komma bort från alla minnen...
Den senaste tiden har Bengt börjat kunna kika upp ur den djupa brunnen av sorg. Han orkar
göra mer och har inför denna julhelg, som är den tredje utan frun, till och med julstädat.
– Jag har tvingat mig till att sätta fram adventsljusstakarna, och det känns bra. Men julen
firar jag hos barnen, det är bra, känslorna kommer inte fram på samma sätt när jag är nån
annanstans.



Christina, som nu firar sin andra jul utan sin make, känner att hon är på gång och är på väg ur
sorgen. Det går fortfarande upp och ner, men dalarna är inte lika djupa. Hon och dottern har
bestämt att de i år ska fira julen hemma.
– Det blir jag och min dotter och hennes pojkvän. Vi tycker att det känns bra. Vi vill vara
tillsammans hemma.
Christina och Bengt tycker att föreningen Vimil, en förening för efterlevande mitt i livet, är bra.
Bengt fick tipset om föreningen genom sin gamla klasskamrat Lennarth Nilsson som själv
miste sin fru för några år sedan och är aktiv i Vimil.
– Men jag väntade med att gå dit, orkade inte i början. Men det är bra att prata med
människor som är i samma situation, vi förstår varandra, har varit med om samma sak.  Jag
ångrar inte att jag gick med. Det var oktober 2014 och då var träffarna i Göteborg, nu har vi
träffar i Varberg, säger Bengt.

Vimilkompisen Christina blev medlem i januari 2016, det var en granne som hade tipsat om
föreningen.
– Jag var tvungen att göra något, träffa folk. I Vimil kan jag prata om saker som ingen annan
kan förstå som inte har varit med om det själv. Jag kan rekommendera alla som är mitt i livet
och mist en nära anhörig att gå med, det är bra för dem som är ensamma och inte har någon
att prata med, men även för de som har släkt och vänner. Ibland måste man prata med
människor som har varit med om samma sak. Vi planerar också att hitta på lite aktiviteter.
 

Bild: Annika Karlbom
När döden drabbar i förtid
- finns stödföreningen Vimil  
Döden slår till mot trettio personer, ännu inte 65 år, varje dag i vårt land. Livlinan Vimil är en förening



för efterlevande mitt i livet.  Som medlem i föreningen Vimil, ”Vi som  mist någon mitt i livet”, får man
tröst, stöd och självhjälp av andra medlemmar i samma situation. ”Här får man vara sig själv. Alla
förstår. Vi har själva drabbats av det svåraste i livet, att förlora någon nära”, säger ordförande Mari-Ann
Hjulbäck. 
VIMIL tar vid där samhällets resurser inte räcker till. Bland annat har föreningen möten i mindre
grupper under lättsamma former i bland annat Varberg. Nästa Vimil-träff blir på torsdag 12 januari, på
Café Mignon i Varberg.
För mer information:
Mejladress:  info@vimil.com,  
Telefon: 070-5155099
Hemsida: www.vimil.se, www.facebook.com/vimil.se

VIMIL:s 10 råd för anhöriga till sörjande:
Respektera den sörjandes känslor precis så som de är.

Hör av dig, den sörjande orkar inte.

Håll tyst och lyssna, trösta med närvaro och inte i ord.

Fysisk kontakt, krama om eller ge en klapp på axeln.

Se till att den sörjande äter och dricker.

Bryt inga löften - man är sviken redan

Erbjud dig att delta i aktivitet, typ promenad.

Tappa inte kontakten, när allt lugnat sig.

Uppmuntra att träffa andra i samma situation

Håll ut - sorg tar tid.
 

Lena Berglund

ANDRA HAR ÄVEN LÄST
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I Göteborg. Robert Andersson arbetar som pressekreterare för liberalerna i Göteborg. Bild: Camilla
Hentschel

30-årskrisen är förbi - nu ser Robert framåt
 Robert Anderssons liv förändrades radikalt förra året. Det innebar

flytt hem till Varberg och nytt jobb.  – Min 30-års kris hade jag redan för två år
sedan, säger han.
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Camilla Hentschel  04:00 - 23 mar, 2017
 Varberg

Nu fyller han 30 år och han har tagit sig igenom funderingarna.
– Det var ett stort uppvaknande med både barn, ålder och nytt jobb, att nu måste jag ta
ansvar. När vår son föddes slogs jag av insikten att jag plötsligt befann mig i ett skede där
jag hade blivit vuxen och var tvungen att bortprioritera ideella partiföreningsmöten, ta på mig
uppdrag och istället fokusera på min familj, berättar Robert Andersson.
Flytten hem till Varberg i december kom sig av att han och sambon längtade tillbaka till vad
hemstaden har att erbjuda.
– När vi var här under vår semester för 1,5 år sedan talade vi redan då om att flytta tillbaka.
Det är skönt att ha närhet till allt vackert i Varberg. Det är också så mycket lättare att ha
familjen omkring sig som kan ställa upp med stöd och passning av vår son, Matheo. Det var
ganska tufft att stå ensamma i Stockholm utan några anhöriga omkring sig, säger Robert
Andersson.
Så fort hans sambo var klar med sina studier till socionom flyttade de. Nu har hon fått jobb
inom sitt yrkesområde och Robert själv pendlar till Göteborg varje dag. Familjen bor i
Breared.
Han tar emot på trappan utanför det pampiga Stadshuset på Gustav Adolfs torg i Göteborg.
Robert Andersson arbetar sedan årsskiftet som Liberalernas pressekreterare och politiska
sekreterare.
– Det är världens roligaste jobb, med varierande uppgifter från dag till dag och med
fantastiska kollegor och politiker. Jag planerar dagen själv i ganska stor utsträckning men
ofta handlar det om att läsa in sig i ärenden, planera för pressaktiviteter, se vad som skrivits
om oss i medierna, omvärldsanalyser och att förbereda inför kommunstyrelsen med
efterföljande pressträff, säger Robert Andersson.
I Göteborg jobbar han för partiet i opposition, i Sigtuna där han tidigare arbetade var det
tvärtom som den styrande majoriteten.

http://www.hn.se/av/Camilla+Hentschel


– Det är mer att göra i Göteborg eftersom partiet här befinner sig i opposition och det är en
betydligt större stad. Det blir mycket samarbete med Alliansens tjänstemän.
Det politiska intresset vaknade redan i skolan. Ett grupparbete på högstadiet där han själv
fick uppgiften att företräda Miljöpartiet gjorde att han ett tag blev medlem i Grön Ungdom.
– Efter ett par år på högskolan började jag engagera mig i Liberalerna, dåvarande Folkpartiet,
berättar han.
Robert Andersson var tidigare ordförande i Liberala studenter i Stockholm samt
styrelseledamot i Liberala studenter på riksnivå. Han har en examen i statsvetenskap från
Stockholms universitet och har studerat på avancerad nivå. 
På fritiden ägnar han sig helst åt familjen och löpning och till sommaren tänker han börja
med en sport som hör hemstaden till.
– Jag ska börja vågsurfa. Det måste man när man bor i Varberg och jag testade på det redan
i somras. . Jag har en bakgrund som skateboardåkare så jag har en viss fördel även om det
är betydligt svårare med vågsurfing. 
Han har vissa funderingar på att ge sig in i politiken, inte bara som tjänsteman. I så fall blir
det i Varberg.
– Självklart kliar det i fingrarna på mig. Jag följer Varbergspolitiken ganska noga och har
idéer och åsikter om Varbergs framtid. Jag skulle vilja engagera mig i frågor som rör
äldreomsorgen, skola och utbildning, integrationen samt det lokala näringslivet.
 

Lite om: Robert Andersson
Ålder: 30 år i 24 mars

Familj: Sambon Emilia och sonen Matheo.

Bor: Breared, Varberg.
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