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över ditt liv! Du är din egen lyckas smed! En självgod ledarskribent i Göteborgs Posten förkunnar olika varianter på detta tema.
Hon kan tydligen inte föreställa sig verkligheten bakom livsödena för de
medmänniskor som sitter på marken utanför våra butiker med en pappmugg framför sig. Hon kan inte ha tagit till sig alla rapporter om medmänniskor som har drunknat i Medelhavet när de försökte fly från krig
och nöd. Hon kan inte ha tänkt till om bakgrunden till det faktum att allt
fler ungdomar i vårt land nu förlorar livet i gängstrider eller genom
överdoser eller självmord. Tror hon att det var så de ville att livet skulle
se ut?
Ingen av oss har fått bestämma i vilket land vi skulle födas eller i vilken
tid. Vi har inte heller fått välja våra föräldrar. De människor som i vår tid
har kommit att leva i vårt land och som fått föräldrar som är välutbildade, välbeställda, friska och krya och som bryr sig om sina barn kan
skatta sig lyckliga. De har haft en sagolik tur.
Men inte ens de kan bestämma hur deras liv utvecklas. Slumpen bestämmer det mesta. Själv inser jag till exempel att det var tillfälligheter som
låg bakom att jag föddes. Vem jag skulle gifta mig med. Vilket jobb jag
skulle få. Vilka gener som skulle styra min hälsa.
När min mor var 37 år hade hon fött sex barn och får ett par missfall. I
brist på preventivmedel bestämde mina föräldrar att de måste välja
skilda sovrum och sluta med samlivet. Pappa var en duktig violinist och
mamma ackompanjerade honom. Efter en lyckad konsert i Åmål tre år
senare tog de in på hotell. Där fanns bara ett dubbelrum ledigt. På så sätt
kom jag till som ett mindre välkommet sladdbarn. Tänk om det hade
funnits två enkelrum lediga.
Som ung student gick jag på konserthuset i Göteborg. Bredvid mig i salongen satt en flicka. Vi talades vid och jag följde henne sedan hem. På
den vägen är det. Vi firar diamantbröllop (60 år) tillsammans i midsommar. Tänk om vi inte hade gått på denna konsert och kommit att sitta
bredvid varandra.
När jag tagit min ekonomexamen sökte jag jobb som copy-writer på en
reklambyrå. Jag fick inte jobbet. Några dagar senare såg jag en annons
om en lärarutbildning för tekniker och ekonomer. Den skulle vara i tolv
veckor och man fick bra betalt under tiden. Jag har sedan dess varit
lärare i fyrtio år och trivts utmärkt med det. Ibland tänker jag på hur det
skulle ha känts att se tillbaka på ett arbetsliv där jag hade bidragit till att
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det såldes mer av något tvålmärke eller schampomärke än av andra sådana produkter. Jag tackar min lyckliga stjärna att jag inte fick jobbet på
reklambyrån.
Det finns människor som tror att det är Gud som styr deras liv. Det tror
inte jag. Jag tror inte att det finns någon Gud. Det är tillfälligheter som
har styrt mitt liv, och så är det nog för de flesta. Jag är i alla fall tacksam
för att tillfälligheterna styrde mitt liv så som de gjorde.

