
Visst är det fascinerande hur olika man kan se på saker. Jag har ett 
mycket talande exempel på det.  

Innan jag flyttade till Småland för lite drygt sex år sen bodde jag i en 
röd liten stuga mitt i skogen. Det är skapligt långt till närmaste granne 
och ingen väg som går förbi huset. Alltså tyst och lugnt. Man hör 
småfåglar och lite sjöfåglar på våren och vid höstflytten söderut, 
eftersom det ligger en sjö ett par hundra meter från huset. Med andra 
ord mitt lilla paradis på jorden.  

För ungefär 20 år sen, kom min blivande svärson dit för att hälsa på för 
första gången. Efter besöket hade han förfärat sig inför min dotter att 
jag var tvungen att bo så där ensamt och ödsligt. Han undrade vad jag 
hade gjort för att behöva ha det så eländigt. Själv kommer han från 
Perus huvudstad Lima ca 8,5 miljoner invånare. Folk överallt. När han 
hade flyttat till Stockholm tidigare, undrade han var alla människor var. 
Det verkade så ödsligt, tyckte han. Fortfarande blir han stressad av att 
vara där i mitt lilla idylliska torp. Han klarar inte lugnet. 

Gösta och jag var ett par dagar i Stockholm förra veckan. Varje gång 
jag besöker vår huvudstad förundras jag av hur stressigt, besvärligt och 
snudd på människoovärdigt det känns. Jag blir nevös och stressad av att 
vara där, och jag känner mig lika glad varje gång jag får åka därifrån. 

SÅ olika kan man alltså uppleva saker. Min svärson som blir stressad av 
lugnet och stillheten, jag som blir stressad av tempot och att det är 
folk överallt.  

Vad kan man dra för slutsatser av detta? Jo, man ska aldrig ta för givet 
att andra tycker och tänker som en själv. Det är ju toppen att inte alla 
är som jag.  

Jag tackar Gud för att jag har fått ynnesten att få bo så fint och lugnt 
här i Småland och i mitt lilla torp i skogen.  

Önskar er alla en fin Allahelgona-högtid!  

Maggan  Åberg


