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ULRIKA AGER

Ålder: 39 år.
Bor: I Uppsala sedan mars
2008. Född och uppvuxen i Hjo.
Familj: Två hundar.
Fritid: Mina taxar, båt- och sjöliv, umgås med människor och
pyssla i hemmet.
Aktuell: Släppte boken ”Ett liv
kvar att leva” den 24 juni.
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För sex år sedan miste Ulrika Ager sin 8-årige son i en tragisk bilolycka i Mofalla, fem kilometer utanför Hjo. Nu har hon skrivit en bok om sorgen och hur hon trots
allt lyckats gå vidare.
FOTO: MARITA SJÖQUIST
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Miste sonen i tragisk olycka

Allt var ofattbart tyst
På väg in till Skövde dök en bil upp
från ingenstans från en mindre
väg i korsningen i Mofalla. Kollisionen var oundviklig. Bilen flög
upp i luften och landade 40 meter
från olycksplatsen.
– Det jag minns direkt efteråt
var att allt var så ofattbart tyst och
lugnt, berättar Ulrika.

Ulrika Ager har i dagarna
släppt sin bok ”Ett liv kvar
att leva”.

FOTO: PRIVAT

Sedan drogs ett massivt räddningsarbete igång och Ulrikas
minnesbilder är diffusa. Allt var
ett enda stort kaos på olycksplatsen.
Jonathan omhändertogs och
transporterades med helikopter,
men den fick landa i Skövde på
grund av att hans liv inte gick att
rädda. Även hans 11-åriga kompis,
Dennis, omkom av sina skador.
Övriga i bilen fick allt från allvarliga till lindrigare skador.
– På Kärnsjukhuset i Skövde
kom en läkare och en sjukhuspräst in på mitt rum. Jag förstod
genast vad de skulle säga. Det kändes fruktansvärt.

Tiden efteråt var smärtsam –
som att dyka ner i ett stort svart
hål. Ulrika omgavs hela tiden av
familj och vänner, men en hösthelg
var hon helt ensam. Något som blev
avgörande för hennes framtid.
– Jag ville inte leva längre, men
satte mig ner och skrev en lista för
och emot. Livet vann. Det blev en
kick och jag började ta tag i saker
och ting.

hörande i Stockholmsområdet
fördes till KSS där beslut fattades
om blodprov då misstanke fanns
om rattfylleri. Föraren hade tidigare på kvällen smitit från en
annan olycka inne i Hjo centrum,

han saknar körkort och är också
misstänkt för olovlig körning
samt vårdslöshet i trafik.

Bearbeta sorgen
Sakta men säkert tog sig Ulrika
tillbaka. Tanken om att skriva
ner allt som hänt och tiden efteråt
växte sig allt starkare. Något som
nu genererat i boken ”Ett liv kvar

av post anmält. Adressändring är
genomfört av posten, men anmälaren har inte mottagit den post
hon skulle. Någon antas ha tagit
posten från brevinkast i trappuppgången från 1 juni till 13 juli.

Ulrika har gått vidare i livet. Hon
har flyttat från Hjo till Uppsala
där hon studerar personalstrategi.
Hon är engagerad i olika kontaktnät, där anhöriga mist någon närstående. Hon umgås med vänner
och har en stöttande familj med
mamma och pappa i Hjo.
39 år gammal och ensamstående blickar hon framåt. Hon har en
stark längtan om att bilda familj
igen.
– Jag vill så gärna träffa någon
och skaffa barn, men jag börjar inse att det kanske inte blir så.
– Trots detta lever jag idag ett
fantastiskt liv, som jag värdesätter högt. Och Jonathan har självklart fortfarande en stor plats i
mitt hjärta.
MARITA SJÖQUIST

POLISRONDEN

Natten till onsdag var en och samma man inblandad i två trafikolyckor i Hjo. Räddningstjänsten
larmades när en bil körde av vägen vid Grebban på väg 195
kl 23.00. Mannen som är hemma-

Ett bilinbrott är anmält i Gate. Tjuven har kommit över bilens nyck-

På Hammarsvägen i Hjo är stöld
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lar och på så vis tagit sig in, inga
skador på bilen är registrerade.
Påbörjat försök till stöld av stereo
är noterat.

Studerar i Uppsala
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Jonathan Ager spelade fotboll i IFK Hjo och
hade varit med om sin första skolavslutning när olyckan var framme i juni 2003.

som ställs inför olika beslut, tankar och funderingar när tragedin
är ett faktum.
– Den här boken hjälper till att
avdramatisera döden och välkomnar en öppnare dialog kring sorg
och sorgbearbetning.
Boken har tryckts upp i hundra exemplar via Recito förlag och
Ulrika står helt och hållet för det
ekonomiska risktagandet. Nu är
ytterligare hundra exemplar på
gång.
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Hemma hos familjen Ager i Hjo
rådde det trivsam stämning söndag eftermiddag den 15 juni 2003.
Ulrika och Jonathan hade tillsammans med gäster från Uppsala
tidigare på dagen varit och sett
VM-finalen i enduro i Skövde. Efter matbestyr skulle hela sällskapet bege sig in till Skövde igen
för att se Jonathans stora idol,
Anders Eriksson, höja VM-bucklan för sjunde gången.
Men så blev det inte. Lyckan
vände till fullständig olycka. Plötsligt förändrades livet på mindre än
en sekund.

att leva”, som hon författat tillsammans med Jessica Dahné.
– Detta har för mig varit ett sätt att
bearbeta sorgen. Samtidigt vill jag
inge hopp om att vi klarar så mycket
mer än vi anar och att det finns hjälp
bara vi vågar be om den.
– Sist, men inte minst, fanns en
stor rädsla hos mig att jag skulle
glömma bort tiden runt olyckan
och tiden efteråt, att jag inte skulle
minnas detaljerna. Men nu har jag
allt paketerat i dessa sidor.
I boken får läsaren ta del av hur
det är att förlora sitt barn och om
hur man på olika sätt går vidare
när det värsta har hänt.
– Men boken är även ett stöd för
anhöriga som vill veta hur man
bäst kan hjälpa till vid en tragedi.
På ett enkelt, öppenhjärtligt och
sakligt sätt kan man följa Ulrikas
kamp efter olyckan. En kamp inom
sig själv, men även mot myndigheter och rättsväsendet.
– Boken är inget märkvärdigt
och inget litterärt mästerverk,
men jag har fått möjlighet att sätta ord på det jag tänker och känner,
säger hon självkritiskt.
Bokförlagen har ställt sig kallsinniga till utgivning. Mycket beroende på bokens handling.
– De har ansett att boken är alldeles för tung.
Något som Ulrika har svårt att
förstå, eftersom hon tycker att
boken har ett stort värde för alla
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Livet vände på en sekund.
8-årige Jonathan omkom i en
tragisk trafikolycka i Hjo. Nu
har hans mamma, Ulrika Ager,
gett ut en bok om hur det är
att mista sitt barn.
– Att skriva har varit ett
sätt att bearbeta sorgen, men
samtidigt vill jag inge hopp.
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Har skrivit en bok om sorgen och livet efteråt

