
Glad pensionär löser korsord i sängen medan snön yr utanför fönstret 
 

 
Vem är du? 

Glad pensionär! Njuter av att få göra vad jag vill nu för tiden.  Det bästa är att slippa gå upp på 

morgnarna och gå ut i snöyran vintertid.  Härligt att bara tassa upp, hämta tidningen, krypa ner i 

sängen igen och ägna ett par timmar åt läsning och korsordslösning innan det blir dags för te och 

mackor.  Gillar för övrigt att läsa, promenera, sticka, lägga pussel - både konkret och på nätet, kolla på 

tv - fast jag blir så frustrerad över alla trailers och all reklam (insändare i tidningen i morse: "Hörde att 

TV4 ska börja avbryta reklamen då å då och i stället sända olika teveprogram i pauserna som 

uppstår").  Det är väl tv i ett nötskal nu för tiden!  Tur att fjärrkontrollen är försedd med "tystknapp", 

så man åtminstone slipper höra eländet. 

 
Hur bor du? 

Mitt hem är verkligen min borg.  Helst är jag ensam där och går hellre ut och träffar kompisar över en 

middag på stan. Hemma vill jag gå i myskläder och kunna vara precis mig själv utan att ta hänsyn till 

andra.  Jag är en prylmänniska, så hela lägenheten är full av små saker och fotografier i alla rum.  Har 

också många blommor - bra både för luften och synintrycket. 

 
Hur har du bott tidigare? 

Tidigare bodde jag tillsammans med min syster och våra föräldrar i en liten lägenhet som genom-

syrades av kärlek och omtanke. Mamma var hemmafru och det var hon verkligen ut i fingerspetsarna.  

Ett mer ombonat och trivsamt hem fick man leta efter.  Pappa jobbade men hade ändå tid över efter 

arbetsdagen för oss ungar.  Flytten hemifrån berodde på att jag hittat kärleken, så det var inte svårt att 

ge sig av. 

 
Känner du dig trygg hemma? 

Som jag sagt tidigare - mitt hem är min borg och jag instämmer även i hem, ljuva hem!  Borta bra men 

hemma bäst.  Jag känner mig trygg när jag kommit hem och får stänga dörren om mig.  Går inte gärna 

ut sent på kvällarna numera om det är mörkt för det känns otryggt.  Problem med grannar har man väl 

vart man än flyttar - mer eller mindre beroende på att alla tycker olika om saker och ting och det som 

passar mig, passar kanske inte en annan.  Över lag bor jag i en lugn uppgång men trots det har det varit 

inbrott hos en granne (som har säkerhetsdörr!). 

 
Hur skulle du helst vilja bo? 

Jag bor bra som jag gör. 

   
Vad gör du hemma? 

Se under rubriken "Hej, vem är du".  Inredning är absolut inte min starka sida!  Mitt hem är ett hop-

plock av gammalt och nytt.  Numera tenderar det mesta att bli gammalt för jag har inget behov av att 

köpa nya saker.  Tvärtom - det är minnen förknippade med det mesta så det får vara kvar.  

 

Städning. Vad är det för något?  Joo, det är världens tristaste sysselsättning.  Kul en stund medan det 

är nystädat men ingen lycka varar beständigt. 

 


