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INNAN MAN VET
Jag drömmer om att jag pratar för oss båda och vi lyssnar tillsammans 
på det jag berättar. Då ser jag honom le, skratta och gestikulera för att 
visa sina känslor. Hade jag kunnat göra honom lyckligare, gladare och 
 tryggare? Eller, var han kanske lycklig, och inom sig tacksam, att jag 
fanns där hela tiden? Vilka av hans handlingar var egentligen hans, och 
vilka var ett resultat av sjukdom?

Innan man vet är en finstämd skildring av en kvinnas dilemma i kärlek och i 
sorg. I denna självbiografiska berättelse får vi följa Elisabet O Klint  genom 
dagboksanteckningar som gestaltar livet såsom det tedde sig. I hopp om 
att förstå, och förbättra. Gripande åskådliggör hon den livssituation som 
uppstod när hennes man drabbades av ALS och frontallobsdemens, två 
livshotande sjukdomar utan botemedel.
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ELISABET O KLINT
Att ’berätta om dagen’ var en kvällsrutin när hennes barn var små. En sorts 
godnattstund där dagarna fick ett avslut och glimtar av stunder som varit 
speciella bevarades. Själv växte hon upp med en pappa som gärna berät-
tade sagor och samma sak ville hon ge sina barn. Ibland fanns det tankar 
att skriva en barnbok – framförallt den om ugglan som var så klok och som 
hennes barn minns än idag.

Elisabet studerade beteendevetenskap i Lund och karriärvalet blev inom 
utbildningssektorn. Ett område med särskilt intresse är språkinlärning. När 
hennes man blev sjuk, och just talet var det första som förstördes, blev det 
tydligt hur tolkad och värderad man blir av hur man pratar.

Med två små barn flyttade familjen till Belgien, och senare till England. 
Landet hon förälskade sig i som 14- åring. Den känslan delade hon med 
sin man och åren på landsbygden där är en lycka att tänka på. Tills livet 
gjorde en helomvändning. Efter 20 år borta från sitt hemland lever hon nu 
det hon kallar ett nytt sorts liv i Skåne. En bra bit från sina vuxna barn och 
allt annat som betyder mycket i den andra kulturen, och det som var hem-
ma. En längtan tillbaka finns ofta i bakgrunden.


