
Bufféborden dignade av mat. 
Kantinerna spred mustiga 
dofter av stekt, kokt och gril-

lat, och en solvarm fläkt från ute-
serveringen svepte runt dem i 
restaurangen. Det var en ljuvlig 
dag på en av Kanarieöarna. Men 
på bordet framför Annelie stod 
endast en liten flaska närings-
dryck med cappuccino-smak. Just 
där och då, i det ögonblicket, blev 
det så tydligt för henne att hon 
inte kan äta vanlig mat.

Sedan femårsåldern har Anne-
lie Lovhammar varit aktiv och 
idrottat. Först var det gymnastik, 
sedan blev det friidrott, fotboll, 
kondition och styrka på gym. 1993 
var hon 24 år och väntade sin and-
ra dotter, Michaela, och drabbades 
då av graviditetsdiabetes. Den 
gick över efter förlossningen, men 
det fanns en hög risk för att hon 
skulle drabbas av diabetes när hon 
blev äldre, sa läkarna.

Det hann bara gå sju månader.
– Läkaren skrämde mig med 

hur farligt det är med diabetes om 

man inte sköter sig. De sa att jag 
måste ha lågt blodsocker, så jag 
pressade mig hårt för att hålla det 
nere. Jag åt regelbundet, tränade 
mycket och reglerade sockerhal-
ten i blodet med insulinet. Läka-
ren var nöjd och tyckte att alla 
borde sköta sig lika bra som jag 
gjorde. Det var mitt mål – jag 
skulle inte få några följdsjukdo-
mar, säger Annelie.

Fruktansvärt magknip
Det höll i tio år. Under 2004 bör-
jade hon få ont i magen, och det 
utvecklades snart till ett fruktans-
värt magknip. När hon åt kände 
hon hur maten åkte upp och ner i 
halsen, och hon hade svårt att 
svälja. Hon blev fort mätt, mådde 
illa och kräktes. Annelie försökte 
på alla sätt få reda på vad som 
hänt henne. Ingen inom sjukvår-
den verkade veta, och mediciner-
na hon fick mot illamåendet or-
sakade svåra blodsockerfall.

– Min diabetes gör att jag mås-
te äta regelbundet och röra på mig, 
men det gjorde så ont i magen att 
jag mer eller mindre slutade äta. 
Då kom tröttheten, en bedövande 
trötthet som gjorde att jag bara 
ville sova. Jag kunde somna över-
allt. Jag var undernärd och sak-
nade energi för att jag inte åt, och 
om jag åt så gick all energi åt till 
att smälta maten. Smärtan var 
hemsk, som knivhugg i magen.

I fem års tid kämpade Annelie 
för att få en förklaring till varför 
hon hade så ont i magen när hon 
åt. Varför var hon så trött hela 
tiden? Trots upprepade undersök-
ningar gav läkarna inget svar, och 
hon började prova alternativa 
metoder såsom homeopati, aku-
punktur, osteopati. Ingenting 
fungerade.

”Maten är så viktig, så social 
– den står för livskvalitet. 
Tänk att aldrig kunna äta igen”

Annelie får svåra smärtor av att äta:

Det är en sorg 
att inte få njuta  
vid matbordet

Annelie försöker  
ta en dag i sänder.

DIREKT UR VERKLIGHETEN

När Annelie 
Lovhammar, 
45, drabba-
des av den 
ovanliga 
sjukdomen 
gastropares 
förändrades 
livet totalt. 

Nu började en lång resa 
genom smärta, utmattning och 
medicinska undersökningar,  
men också förhoppningar och, 
till sist, en dörr på glänt till den 
stora drömmen.
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