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Hösten 2011 var hektisk för 
familjen Molse. Carolina hade 
precis börjat på ett nytt jobb och 
maken Peter skulle starta eget. Tre 
döttrar skulle lämnas och hämtas 
på skola och förskola. 

– Livet rullade på. Vi tog tag i våra 
fritidsintressen och började också 

renovera vårt hus. Vi hade mycket 
energi då, säger Carolina.

INTE SÅ KONSTIGT kanske att mel-
landottern Anna, då fem år gam-
mal, ofta klagade över magont. 
Eftersom hon hade en uppsvälld 
mage och fick regelbundna smärt-

attacker, sökte familjen hjälp på 
flera ställen.

– Vi fick höra att det sitter så 
mycket i barns magar; känslor till 
exempel. Anna röntgades visserli-
gen, men allt upptäcks ju inte där 
och varför inget ultraljud gjordes 
vet vi inte.

Dottern fick diagnosen förstopp-
ning och ordinerades lavemang. 

– I november reste vi iväg till 
Teneriffa på en efterlängtad semes-
ter. Men redan på flyget ner kräktes 
Anna och det fortsatte hon med när 
vi landat. När vi försökte ge henne 
lavemang skrek hon. Vi åkte till en 
vårdcentral där vi träffade en läkare 
som direkt sa att ”så här ser inte en 
förstoppad mage ut, det är något 
annat”. 

DET BAR AV i ilfart till ett sjukhus 
på norra Teneriffa, där det snabbt 
konstaterades att Anna hade en stor 
cancertumör i buken. Dessutom var 
lungsäcken vattenfylld.

– Vi hade troligtvis äventyrat 
hennes liv genom att sätta henne 
på planet, säger Carolina med grå-
ten i halsen.

Anna placerades på en intensiv-
vårdsavdelning med pappa Peter 
vid sin sida, medan resten av famil-
jen åkte hem till Sverige.

– Att veta att ens dotter var kvar 
dödssjuk i ett semesterparadis var 
helt overkligt, säger Carolina.

När Anna kommit hem med 

Skrev bok om 
sin dotters död
För tre år sen drabbades Carolina Molse av det värsta som 
kan hända en förälder; hon miste ett barn. I ”Sagan om Anna” 
berättar hon om sina tankar och känslor runt dotterns sjuk-
dom och död. 

ambulansflyg väntade nästa chock; 
den bristfälliga vården som famil-
jen upplevde på Drottning Sil-
vias barnsjukhus. Låg bemanning 
nattetid gjorde att Anna inled-
ningsvis inte fick tillräcklig smärt-
lindring. 

– Hon skrek nätterna igenom, 
kunde inte äta och låg totalt orörlig 
i sängen den första månaden. Vi tu-
rades om att bo hos henne under ett 
halvårs tid, samtidigt som vi käm-
pade med att försöka göra vardagen 
så vanlig som möjligt för de andra 
barnen.

Efter strålning och operation var 
läkarna positiva. Men fortfarande 
återstod en stamcellstransplanta-
tion vilket innebar totalisolering, 
eftersom minsta infektion var för-
enad med livsfara.

– I november vände alla värden 
upp och vi trodde att Anna skulle 
överleva. Hon var tillbaka i försko-
lan och blev klassens lucia iklädd 
blond peruk och päls. Jag undrade 
varför inte alla kom fram till mig 
och sa att jag hade världens vack-
raste dotter, säger Carolina. 

MEN CANCERN VAR aldrig helt borta 
och den 4 mars 2013 fick föräldrar-
na beskedet att nu fanns det inget 
mer att göra. 

– Den dagen föll vi tillsammans. 
Att mista ett barn är en förälders 
värsta mardröm, säger Carolina.

De sista veckorna i livet tillbring-
ade Anna hemma. Hennes mage 
var jättestor och benen pinnsmala. 
Hon kunde fortfarande gå, men 
blev snabbt trött. Helst låg hon i 
badet med tända doftljus runt sig.

– Hon målade en teckning och 
skrev med min hjälp ”Anna i en 
höstteckning”. Det var märkligt för 
det var ju vår då, men hon visste att 
hon skulle dö, fastän vi inte pratat 
om det ännu.

Tre dagar före sin död blev Anna 
så dålig att hon nästan inte kunde 

prata. Hon ville vara i fred och ha 
det mörkt och tyst omkring sig. En 
morgon när Carolina åkt till skolan 
med de andra döttrarna, dog Anna 
i hemmet. 

Två veckor senare började Caro- 
lina skriva ner sina tankar och käns-
lor. 

– Jag skrev mest för mig själv. Det 
var ett sätt att bearbeta sorgen och 
hålla Anna kvar hos mig. Jag ville 
också dokumentera våra minnen 
som en gåva till våra andra två 
flickor, säger Carolina. 

EFTER NÅGRA MÅNADERS skrivande 
gick hon en kurs på Skrivarakade-
min och fick så positiv respons att 
hon bestämde sig för att ge ut en 
bok. ”Sagan om Anna” kom redan 
förra året, men det är först nu som 
Carolina känner sig redo att prata 
om den.

– Det blir så stort när ett barn 
dör, säger hon. De existentiella 
frågorna kommer upp när det mest 
meningslösa av allt sker. Vad strä-
var vi efter? Hur ser en meningsfull 
tillvaro ut?  

Under arbetet med boken insåg 
Carolina att hon vill fortsätta skriva 
om saker som berör. Hon har nyli-
gen skickat in ett nytt manus till 
ett förlag och skriver redan på en 
uppföljare.

– Skrivandet är Annas gåva till 
mig och det tänker jag inte släppa.

DOTTERNS DÖD HAR fått Carolina 
att omvärdera sitt eget liv. Famil-
jen är viktigare än någonsin och 
för knappt ett år sen utökades den 
med en son.

– Det är en märklig känsla att 
ha ett barn som aldrig träffat ett 

av sina syskon. Vår familj är kom-
plett nu, även om sorgen och sakna-
den efter Anna aldrig kommer att 
försvinna. Men det behöver inte 
innebära att jag lever ett sämre liv. 
Kanske gör det mig mer nyanserad 
som människa, mer ödmjuk inför 
livets storhet, men också dess för-
gänglighet.

INGEMO ORSTADIUS
031-62 40 00 namn@gp.se

Carolina Molse
* Ålder: 40
* Bor: Kullavik
* Yrke: Projektledare
* Familj: Maken Peter, tre döttrar 
(varav två i livet) en son och en 
hund.
* Intressen: Ashtangayoga, löpning, 
läsning och tid för reflektion.
* Läs mer på www.saganomanna.se

Bild: ANDERS HOFGREN

NY SYN PÅ LIVET. ”De existentiella frågorna kommer upp när det mest meningslösa av allt sker”, säger Carolina Molse, som för tre år sedan miste sin cancersjuka dotter Anna. På bilden är Carolina tillsammans med den ett och ett halvt år gamla 
tiken heter Sally, som är hälften Australian Shephard och hälften English Springer Spaniel.

”Hon skrek nätterna
igenom, kunde inte
äta och låg totalt 
orörlig i sängen
den första månaden”

”Den dagen föll vi 
tillsammans.
Att mista ett barn
är en förälders
värsta mardröm.”

M I N N E S O RD

Peter Widing
Fotografen Peter Widing har avlidit, han sörjs närmast av sambon 
Cicci Jonson samt barnen Kajsa och Albin. Han blev 48 år.

Peter Widing var noggrann, uppmärksam och omtänksam. 
För det, och mycket annat, älskade vi på fotbollsmagasinet 
Offside honom som medarbetare och vän. Samma egenskaper 
bidrog till att Peter var Sveriges bästa sportfotograf.

Peter Widing var en av de sista i yrket om att byta till digital-
kamera. Inte bara för att han var av naturen misstänksam mot 
nymodigheter utan främst för att den nya tekniken inte levde 
upp till hans högt ställda krav. När världen väl levererade ma-
skiner som dög gick det å andra sidan snabbt. Peter snappade 
upp idén att placera 
en fjärrstyrd kamera i 
fotbollsmålens nät, och 
tog bilder ur målvak-
tens perspektiv som 
fick kollegorna att klia 
sina huvuden.

På samma sätt var det 
när vi gav ut landskaps-
fotografen Hans van 
der Meers praktverk 
med europeiska fot-
bollsplaner. Hollända-
ren hade radikala idéer 
om sportfotografi – i 
korthet gick de ut på att 
förståelsen för spelet 
hade gått förlorad med 
teleobjektivet och nutidens fokusering på närbilder. Peter 
var inte överdrivet imponerad. Men när landslaget kom till 
Ullevi nästa gång klättrade han upp på arenans tak, varifrån 
han insåg att van der Meer hade en poäng och tog unika pa-
noramabilder som belyste svagheterna och styrkorna i lagens 
spelsystem.

På en annan punkt vägrade han ge vika: Offside skulle inte, 
som andra medier, arrangera bilder eller släpa in folk i fotostu-
dior. I en tid då sportstjärnor förgudligas ansåg han det desto 
viktigare att skildra verkligheten som den var.

Som Offsides bildchef under 16 år upprätthöll och spred han 
sina ideal. Som vår förstefotograf briljerade han med hela sin 
spännvidd: från närbilderna där han alltid fångade avgörande 
ögonblick, till överblicksbilderna som gjorde sporten begrip-
lig. Och så alla de där hudnära motiven från utövarnas träning 
och vardagsliv.

Dessutom hade han en hemlig superkraft. Som den goda 
betraktare han var sög han i sig omgivningens manér och 
uttryckssätt, och när andan föll på släppte han fram häpnads-
väckande träffsäkra imitationer. Den han härmade med mest 
kärlek var den förre förbundskaptenen Tommy Söderberg 
– med vaggande gång, utpräglad stockholmska, slumpvisa 
språkgrodor och allt.

Peter älskade verkligen sporten som det blev hans livsgär-
ning att skildra. För många spelare agerade han ställföreträ-
dande minne: hade de själva glömt sin landslagsdebut visste 
han inte bara spelort och motstånd, utan också hur vädret var 
den dagen.

Men det fanns sådant som var viktigare. Var han än befann 
sig berättade han för ressällskapet om det senaste som hänt 
hans dotter Kajsa och sonen Albin. Efter U21-EM-finalen i 
Tjeckien fjol övertalade Peter landslagets målvaktstränare att 
smuggla ut en officiell matchboll. Den tog han hem till Albin.

Peter Widing ställde höga krav på sin omgivning. Men ännu 
högre krav ställde han på sig själv. Av anledningar som vi har 
oändligt svårt att begripa ansåg han sig inte längre kunna leva 
upp till dem. Vi sörjer honom djupt.

Alla våra tankar och all vår kärlek går nu till hans familj.
Kollegorna och vännerna på fotbollsmagasinet Offside

genom Anders Bengtsson och Johan Orrenius, chefredaktörer

N Y T T  I  KO RT H E T

Han får Ahrenbergs Romstipendium
Stiftelsen Anna Ahrenbergs 
fond har utsett Tobias 
Sasioglu, arkitektstudent vid 
Chalmers tekniska högskola, 
till årets Romstipendiat. Sti-
pendiet är på 75 000 kronor 
och skall möjliggöra studier 
i Rom.

Stiftelsens grundare Anna 
Ahrenberg hade ett genuint 
intresse för italiensk kultur. 
Stipendiets syfte är att i 
hennes anda befrämja blivande arkitekters kunskap om den ita-
lienska arkitekturens och stadsbyggnadskonstens historia. 

3 JUNI
I dag har Ingemar och Gudmar 
namnsdag. Ingemar är fornnor-
diskt. Förleden är gudanamnet 
Ing, ett annat namn på frukt-
barhetsguden Frö. Andra delen 
kommer av ordet ”makir” som 
betyder ”berömd”. Omkring 
58 700 svenskar heter Ingemar, 
cirka 8 300 kallas så eller har det 
som första förnamn. Gudmar är 
fornnordiskt. Första delen bety-
der ”gud”, efterleden ”berömd”. 
Namnet finns på runstenar, ty-
nade bort efter vikingatiden men 
återkom under det nationalistis-
ka 1800-talet. Bara 93 personer 
heter Gudmar, och endast 15 har 
det som tilltalsnamn eller första 
förnamn.

DAGENS CITAT:

”Det är det man  
begär, inte det man 
får, som säger vem 
man är”
Barbra Ring, norsk författare, 
1870-1955

DET HÄNDE DÅ
* För 30 år sedan, 1986, besluta-
de riksdagen att svensk tv:s två 
kanaler skulle bli mer utpräglade. 
Den ena skulle bli en Stockholms-
kanal och den andra en rikskanal. 
Dessutom skulle radion få en 
fjärde kanal.
* För 65 år sedan, 1951, blev 
Malmö FF svenska mästare  
i fotboll. Fram till 1959 spelades 
allsvenskan mellan hösten och 
våren, i likhet med dagens fot-
bollsligor i Europa.
* För 95 år sedan, 1921, krävde 
redarföretagarna att sjömän och 
eldare skulle sänka sina löner 
med 30 procent. Det ledde till 
strejk på alla landets fartyg som 
befann sig i svenska hamnar.

PÅ TOPPLISTORNA

* För 20 år sedan, 1996, låg 
Sanna Nielsen etta på Svensktop-
pen med låten Till en fågel.

FÖDELSEDAGAR
* För 34 år sedan, 1982, föddes 
handbollspelaren Jonas Larholm. 
Han har vunnit SM-guld med Sä-
vehof och spelat i Spanien, Dan-
mark och Ungern. Nästa säsong 
är han tillbaka i Sävehof.  
I flera år har han varit en del av 
landslaget.

* För 66 år sedan, 1950, föddes 
den amerikanska sångaren och 
basisten Suzi Quatro. Hon var 
stor på 1980-talet inom glam-
rocken. 


