
Äntligen! Efter nästan två års pandemi öppnar Sverige. I fjol 
intervjuade Hem & Hyra 70-plussare om livet i isolering. Nu 
återser vi hyresgästerna Bengt, Margareta och Saimi. Så här 
förändrades deras liv efter vaccineringen. TEXT & FOTO  GRY ELLEBJERG

LIMHAMN "Efter andra sprutan inbillade 
jag mig att jag skulle kunna börja trä!a 
gamla kompisar igen som förut men så 
har det inte blivit. Jag lever fortfarande 
 ganska ensamt. Jag besöker inte kompi-
sar och de kommer inte till mig. Vaccinet 
har inte  ändrat på det. 

Jag har underliggande sjukdomar så 
jag måste fortsätta leva försiktigt. Det jag 
 unnar mig är att jag går till mitt stamkafé 
som är coronasäkert. Borden är placerade 
med stora avstånd. Dit går jag några gång-
er i veckan tillsammans med min dotters 
hund Melvin. 

Enda skillnaden efter sprutorna är att 
ett gammalt kompisgäng återvänt till ka-
féet. Vi ses men det är inte som förut. Vi 
har fortfarande inte hälsat på varandra på 
det gamla sättet och vi håller avstånd. Inn-
an tog vi i hand och dunkade varandra i 
 ryggen. Nu är det armbåge mot armbåge. 

Jag har inte känt mig lika fri som jag var 
innan pandemin. Det är som om smittan 
sitter kvar i huvudet. Och nu snackar de 
om en tredje och en fjärde våg. Ja, vad ska 
man tro?"

Bengt Kjellander, 74
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LANDSKRONA "Jag hade inte satt min fot i 
en butik på ett och ett halvt år.  Första gång-
en jag handlade var en väldigt  märklig upp-
levelse. Det var både fantastiskt och skräm-
mande.  Allting såg annorlunda ut. Det 
fanns en massa nya varor som jag inte hade 
sett förut. Jag kunde knappt  bestämma mig 
för vad jag skulle köpa och sen  började jag 
bli rädd. Det kändes  obehagligt att vara så 
nära människor. Många brydde sig inte. De 
gick för nära inpå. Så  det blev inte handlat 
särskilt mycket. Jag gick ut igen. 

Efter vaccineringen känner jag att jag 
kan göra vad jag vill även om jag fort-
farande håller avstånd. Jag har haft folk 
med mig i min bil. Jag har åkt tåg. Jag kan 
gå in i  vilken a!är jag vill. 

Nu vet inte jag hur det är att sitta i fäng-
else på riktigt, men jag kan tänka mig att 
känslan att bli frisläppt är ungefär densam-
ma som frisläppandet efter vaccinationer-
na och tiden som gick sen. Bara känslan 
av att kunna röra mig fritt och göra som 
jag vill. Det är helt otroligt! Jag tror det 
är samma känsla man har när man suttit 
i fängelse."

LANDSKRONA "Det är en befrielse. Jag kän-
ner mig tryggare. Jag är inte så rädd som jag 
var tidigare. Innan sprutorna valde jag att 
isolera mig för jag visste att om jag skulle 
bli sjuk hade jag inte klarat mig. Jag har 
underliggande sjukdomar så när jag blev 
vaccinerad kände jag mig friare. Nu kan 
jag gå ut på ett annat sätt. Jag känner glädje 
över att jag kan äta lunch med mina kom-
pisar. Vi har ingen närkontakt men vi kan 
sitta vid samma bord. Det var en lättnad 
som var otrolig. Att bli serverad mat hade 
jag inte upplevt på över ett år. Jag åt kyck-
linggryta, ris och sås. 

Nu kan jag åka buss om jag vill. Jag kan 
gå ner på torget en lördag och sätta mig på 
bänken där nere och bara iaktta människor. 
Det är otroligt! 

 En dag tog jag min rollator och gick in i 
en skobutik. Det slutade med att jag hade 
köpt tre par skor. I den stunden fann jag en 
otrolig befrielse. Jag kan handla! Jag var 
själv nere och köpte skor. Jag var ensam i 
a!ären tillsammans med biträdet och det 
fungerade. Då var jag stolt och lycklig över 
att jag hade kunnat gå och handla själv."

Margareta Ellgård, 72

Saimi Nilsson, 84 

Se alla delar av  
 dokumentärserien: 

www.hemhyra.se/ 
taggar/roster-fran- 

isoleringen/
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