
En våldsam kollision

Lotta har gett mig tillåtelse att berätta sin historia. Hon växte upp i ett helt vanligt hem
med föräldrar som älskade henne och hennes äldre syster. Lotta beskriver sig själv som en
medelmåtta i det mesta. Hon utmärkte sig inte för något speciellt. Kanske var det just detta
som drev henne till att utmana sig själv och ta MC-kort, först som sextonåring och sedan för
tung motorcykel som artonåring. Lotta älskade spänningen och frihetskänslan när hon susade
fram på hojen. Det fick henne att känna sig speciell, för det är ju inte så vanligt att tjejer kör
motorcykel. Lotta hade haft ett längre förhållande som precis tagit slut när hon en dag var ute
och körde med sin häftiga motorcykel.

Det var en varm sommardag. Trots det tog Lotta på sig sin varma skyddsklädsel med extra
förstärkt ryggplatta. Något sade henne att hon skulle göra det. Vägen var torr och Lotta körde
på lite extra. Hon åkte in i en kurva, kanske lite för fort. Mitt i kurvan upptäckte hon för sent
att det var massa vatten på vägen. Det hade blivit en vattenläcka från berget intill vägen. Lotta
klarade inte att hålla motorcykeln upprätt. Den lade sig på sidan och gled rakt mot en mötande
lastbil som kom från motsatt håll. Lastbilschauffören hade ingen chans att väja. Det blev en
våldsam kollision. Motorcykeln började brinna och Lotta hamnade under lastbilen, fastklämd.
Räddningstjänsten ”råkade” vara i närheten med just rätt typ av bärgningsbil som kunde lyfta
en lastbil. Ambulansen kom också otroligt snabbt till platsen. Ingen trodde att Lotta skulle
vara vid liv när de lyfte upp lastbilen och plockade fram henne. Men det var hon. Det blödde
ymnigt från Lottas ben och lårbenet stack rakt ut. Väl vid sjukhuset fick de pumpa i henne 36
liter blod, för läkarna fick inte stopp på blödningen. Hon svävade mellan liv och död i flera
timmar.

Förutom en krossad höftled, hade hon fem frakturer på bäckenet, en krossad knäskål och
en kraftig hjärnskakning. Det var ett under att Lotta levde. När hon vaknade upp efter fem
dygn och fick höra vad som hänt, förstod Lotta att det inte var en slump att hon blev räddad så
mirakulöst. Hon hade sina skyddsänglar och sin kraftiga skyddsklädsel, att tacka för det, sa
läkarna. Lotta kände sig otroligt tacksam och utvald. Allt förändrades efter olyckan. Livet fick
ett nytt perspektiv både för Lotta och hennes familj. Under rehabiliteringen fick hon en bok av
en vän, ”Samtal med Gud”. Den beskrev hur man kunde ha en kommunikation och en nära
relation till Gud. Det blev en utmaning, men hon förstod inte riktigt hur det skulle gå till. En
bok om ”nära döden upplevelser” fick också betyda mycket. Två år efter olyckan dog hennes
pappa hastigt i en hjärtinfarkt. De två hade kommit att stå varandra väldigt nära i samband
med olyckan. Lotta kände sig på något sätt förberedd och upplevde sig buren genom denna
sorg.

En sjukgymnast utmanade Lotta att utbilda sig till massör. På utbildningen blev hon
introducerad till olika typer av nyandlighet och healing. Det var spännande, men något
fattades. Lotta längtade efter en man och fick kontakt med en kristen kille som heter David,
via en ”Date-sajt”. Han vittnade om vad tron på Jesus betytt för honom. Pusselbitarna började
falla på plats för Lotta när hon läste Bibeln och följde med till Davids kyrka, Göteborg
Vineyard. Gudstjänsterna var inte alls så tråkiga som hon förväntade sig. Musiken var ju
riktigt bra. Ganska snart tog David med Lotta hem till vår husgrupp. Hon kände som hon hade
kommit hem och blev snabbt en kär medlem i vår gemenskap. Men en dag förändrades allt.
David gjorde slut och Lotta blev helt förkrossad. Under tio dagar sökte hon Guds vilja med
detta och fann en vän i Jesus som sin Tröstare. Hon förstod att Jesus måste ha första platsen i
hennes hjärta. Lotta överlämnade sig själv och David helt och hållet till Gud. Dagen efter
ringde David och sa,



- Nu vet jag att du är kvinnan i mitt liv. Några månader senare förlovade de sig.


