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Ensamhet är bland det värsta som kan drabba oss människor. 
Många lider och för några blir det en destruktiv spiral som i 
yttersta fall kan leda till att livet inte längre känns värt att leva. 

För Bo-Erik Lööf var det väldigt nära att sluta så. Men så väcktes en 
liten tanke och Bo-Erik kunde börja se en mening i tillvaron.

– Jag hade arbetat som bussförare i många år och fick så småningom 
problem med axlarna och nacken. Jag blev sjukskriven och tvingades 
till slut sluta köra buss. Det var förstås jobbigt och i samma veva dog 
min mamma. Jag har ingen egen familj, till slut blev det för mycket. Jag 
bröt ihop totalt av ensamheten och funderade till och med på att ta mitt liv.

Bo-Erik fick kontakt med psykiatrivården, men tyckte inte att han fick 
så stor hjälp. Till sist var det en kurator på hälsocentralen som förstod 
vad han behövde.
 – Jag behövde ett sätt att bryta ensamheten, helt enkelt. Vi började 
prata om möjligheten att få kontakt med en volontär av något slag. 
Någon som kanske kunde följa med mig ut och ta en promenad, gå på 
biblioteket eller gå och bada. Bara jag slapp vara ensam …

Kuratorn tog kontakt med volontärverksamheten inom Omvårdnad 
Gävle och Bo-Erik bokade in ett möte för att prata om sina önskemål.
 – När jag träffade Cina på Omvårdnad började vi att prata om vad jag 
ville göra och vilka intressen jag hade. Jag berättade att jag alltid älskat 
musik och att jag spelade dragspel. Efter ett tag väckte hon tanken att 
jag skulle kunna spela för andra. 

Musiken räddade 
livet på Bo-Erik
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Bo-Eriks musikintresse går tillbaka till sexårsåldern när han började 
med piano och fiol. 
 – I början spelade jag på gehör, men blev mer eller mindre tvingad 
av kommunala musikskolan att lära mig noter. Det är jag glad för idag. 
Notspråket är ju faktiskt det enda riktigt internationella språket. Du kan 
träffa en människa var som helst i världen och musicera tillsammans 
med henne om ni bara har noter. Nackdelen är att jag förlorade mitt 
goda gehör när jag gick över till att spela efter noter, men det gör kanske 
mindre, säger Bo-Erik och ler.

Det märks att Bo-Erik brinner för sin musik. Han berättar om hur 
han kom in på en gymnasial musikutbildning i Stockholm, gick i 
parallellklass med Ted Gärdestad (”Ted utmärkte sig inget särskilt på 
den tiden.”) Sedan räckte inte talangen riktigt till och Bo-Erik lyckades 
inte komma vidare in på musikhögskolan. Men intresset för musik har 
han behållit hela livet och dragspelsmusiken har alltid legat honom 
närmast om hjärtat.
 – Jag är med i Jularbo Gille i Avesta och har även sjungit i Bomhus 
Manskör. Kalle Jularbo är min stora idol. Jag hade turen att rädda en 
bok med mer än 500 gamla melodier efter min mormor, en del av dessa 
brukar jag spela när jag är ute.

Det var nämligen det som blev resultatet av Bo-Eriks önskemål om att 
få en volontär för att bryta sin ensamhet. Han blev själv en volontär och 
glädjer nu andra med sin musik.
 – Det blir ungefär en gång i veckan som jag besöker något av 
kommunens äldreboenden och spelar för de som bor där. Jag går runt 
på avdelningarna och spelar en dryg halvtimme på varje ställe. Det har 
gett mig en helt ny mening och jag blir glad av att glädja andra. Jag har 
också spelat på spelmansstämmor och till exempel på Vildmarksgalleriet 
i Ockelbo. Repertoaren blir ofta gamla schlagers, lite kultis och visor 
men även Elvis och Beatles. Det brukar vara väldigt uppskattat och 
publiken får även önska låtar.

Insatsen som volontär gör Bo-Erik helt vid sidan om sitt ordinarie 

heltidsarbete som fastighetsskötare på HSB. Men han gör det för att det 
ger honom så mycket tillbaka som människa. Det har hjälpt honom att 
bryta en del av den isolering som han tidigare kände. När han var som 
mest deprimerad fungerade inte ens musiken. Händerna ville inte lyda 
och han tog inte i dragspelet. Nu har han fått tillbaka spelglädjen och 
tar ofta fram något av de fyra dragspelen som 
han äger.
 – Det skiljer 50 år mellan mitt äldsta och mitt 
nyaste dragspel. De är personligheter alla fyra, 
med helt olika karaktär. De följer med ut och 
sprider glädje tillsammans med mig.

Omvårdnad Gävles verksamhet Volontär i Gävle sammanför 
och förmedlar kontakter mellan människor för ömsesidig 
nytta och glädje.




