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Hur tar vi hand om våra gamla? Sina sista månader i livet tillbringade Stefan Gurts pappa Sven på ett
demensboende i Solna. På kort tid förvandlades han från en rundmagad och lätt förvirrad äldre herre, som
kunde föra timslånga samtal om allt från litteratur till fotboll, till en skelettmager åldring som somnade mitt
under lunchen och inte brydde sig om någonting. Han valde själv att påskynda döden genom att vägra äta och
till slut även att dricka. Det här är boken om den tiden. Om en vårdavdelning där gamla människor hålls
inlåsta, där de bara tillåts vistas utomhus en enda timme i veckan och medicineras för att sova sig igenom
dagarna. Och där de anhöriga förvägras se medicinlistan med motiveringen att de ändå inte skulle begripa den.
Så dödar vi en människaär en uppgörelse inte bara med äldrevården utan också med synen på gamla i det
ålderssegregerade Sverige. I boken ställs detta mot Kina, där Gurts svärmor De-Lan möts av en helt annan
respekt och lever i uppfattningen att hon är den viktigaste människan i släkten. Ur den individuella
upplevelsen väcks här frågor som rör oss alla: Hur ska vi ta hand om de våra? Vad gör vi med våra föräldrar?
Hur vill vi själva åldras och dö? Men mest av allt är detta en skildring av hur det är att mista någon som en
gång stått en nära. Det är en berättelse om sorgen i att se en människa gradvis brytas ner och gå från att vara
verbal och humoristisk till en som kissar på sig och blir tagen av polisen i tunnelbanan. Och till slut, efter en
knapp månad på äldreboendet, helt förlorar lusten att leva. Den är skriven med lika delar förtvivlan och kärlek.

En del andra gör inte så mycket mer än att ta upp plats att håller borta bråkstakarna. Alltså 111111. I en
debattartikel i Norrteljetidning efterlyses återigen åtgärder för att minska skarvens konsumtion av fisk i
skärgården. För under ledning av Madame har jag (vi då) åstadkommit en trivsam omvandling av min
trädgård - från en av vintern trist sliten historia till en välstädad och ansad plats. SKOGHALLSPARKEN
FÅR EN MAKEOVER Enligt Hammarö kommun kommer Skoghallsparken att snyggas till och får en
makeover under sommaren, med både en nybyggd loge och flera nya toaletter. KHaktuellt #4 2018. Här
finner du mycket viktig information om olika saker som påverkar din hälsa. Vi på denna blogg jobbar
belöningsbaserat. Fotohörn ska också införskaffas som jag nämnde i förra inlägget. Helt nöjd … (6 maj
2018) 23. Det är viktigt att påpeka att PCL-r, Psychopathy Checklist–Revised, är ett instrument för kliniskt
bruk vid bedömning av fängelsedömda brottslingar och … 3. Om du inte har lust eller tid - så har vi dessutom
sammanställt en lista över snabba argument som visar hur fel myndigheter och motståndare till kolloidalt
silver har i sin argumentering.
Ål och gädda är speciellt drabbade och … Nedan finner du detaljerade utläggningar med referenser till fakta
och källor. Det är viktigt att påpeka att PCL-r, Psychopathy Checklist–Revised, är ett instrument för kliniskt
bruk vid bedömning av fängelsedömda brottslingar och … 3. Jag skriver inte om klimatet. 2. Jag skriver inte
om klimatet. Historien om Alf En blogg om taxarna Alf och Theo och saker vi tycker är intressanta i
hundvärlden. Det som gör det så stort är att regeringen organiserar det och att hela befolkningen drabbas.
Helt nöjd … (6 maj 2018) 23.

