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O
lyckan var så banal: 
Petra hade tagit sonen 
till hans första och enda 
fotbollsmatch och stod 
stilla vid en T-korsning 

när en bil närmade sig bakifrån. Det 
var blött ute, kanske var det därför 
den andra föraren slant på pedalerna 
och bilen rullade in i Petras.

Konsekvenserna blev enorma. 
Whiplash-skadan var så svår att Petra 
bitvis inte kunde hålla upp sitt eget 
huvud. 

– Smärtan var förfärlig! Men som tur var 
tålde jag inte morfin, det fick mig bara att 
må illa.

Petra bodde ensam med sin son 
Dennis, som då var 7 år, och sjuk-
skrivningarna avlöste varandra.

— Jag lämnade och hämtade Dennis 
på skolan — däremellan sov jag. Jag 
orkade inte mer än så.

Vi träffas på Ziva to go, i de gamla 
fiskarkvarteren Santa Catalina i 
Mallorcas huvudstad Palma — mitt i 
Petras livsverk. Det är svårt att tänka 
sig att kvinnan som sitter framför mig 
är samma Petra som den hon beskri-
ver. Allt omkring oss, från den rustika 
inredningen till det unika utbudet av 
raw food, är produkter av Petras driv 
och envishet. Kaféet i Santa Catalina 
är moderskeppet i den lilla kedja som 
Petra nu äger. Ziva 2 ligger i Santa 
Ponca och 3:an, som Petra kallar det, i 
Puerto Ingles.

VÄGEN HIT HAR FÖRSTÅS varit krokig 
— och inte bara på grund av den där 
olyckan. Petra var flygvärdinnan som 
förälskade sig dubbelt upp i Spanien. 
Hon var 20 år när hon bestämde sig för att 
bosätta sig i Málaga och 24 när Dennis 
föddes. När relationen med Dennis 
pappa falnade flyttade Petra tillbaka 
till Sverige och utbildade sig till 
systemvetare. 

Hon landade mitt i den svenska 
IT-boomen med ett tryggt jobb på 
Ericsson med stadig inkomst och 
många resor i tjänsten. I den verklig-
heten levde hon, ensam med sin son, 

när bilolyckan vände upp och ner på 
tillvaron.

Ett helt år efter olyckan konstatera-
de hennes läkare att ”om du inte blivit 
bättre än så här, så kommer du heller 
aldrig att bli helt frisk”. 

Hon åt fortfarande starka medici-
ner och hade hunnit lära sig att ett 
huvud som inte bärs upp av kroppens 
egna nackmuskler väger fem–sex kilo 
i handen. 

– Det är klart att det fanns stunder när 
jag bara ville ge upp, men det går ju inte. 
Jag ville inte klassa mig själv som skadad. 
Jag ville se framåt! Vad kan jag göra 
för att hjälpa kroppen, som faktiskt är 
en superdator om vi bara ger den tid 
och kraft? 

LÄKARNA RÄKNADE UT HENNE och 
ville göra henne till förtidspensionär 
— medan försäkringsbolaget ifråga-
satte om det verkligen var olyckan 
som orsakat hennes skada.

— Just det var faktiskt nästan värre 
än smärtan — att inte bli trodd utan 
ifrågasatt när det började handla om 
pengar.

Petra hittade till hatha-yogan 
i första hand som ett sätt att 

En whiplash-skada gjorde Petra Wigermo till förtidspensionär, 
bara 32 år gammal. Läkarna sa att hon aldrig skulle bli bra – men 
Petra vägrade att erkänna sig sjuk. Nu bor hon på Mallorca och 
driver en kedja raw food-kaféer. 

”Läkarna sa 
att jag aldrig 
skulle bli frisk”

 KORT OM PETRA  
NAMN Petra Wigermo. ÅLDER 47 år.  
BOR Bendinat, Mallorca. FAMILJ Sonen 
Dennis, 23 år, maken Bengt och hans barn 
Antonia och Isaac, 23 respektive 20 år. 
Valen tino, golden retriever-valp.

TEXT MARIA TORSHALL   FOTO PERNILLA DANIELSSON

”Jag lämnade och hämtade min son på skolan, 
 däremellan sov jag. Jag orkade inte mer än så.”
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träna upp kroppen för att hålla upp 
huvudet, och hon frågade sina läkare 
om råd innan hon började:

— De sa att yogan ”i alla fall inte 
kunde förvärra mitt tillstånd”.

Den blev inkörsporten till ett helt 
nytt kapitel i Petras liv. 

— När jag märkte vilken stor föränd-
ring yogan innebar ville jag utbilda 
mig vidare, mest för min egen skull. 
Sedan upptäckte jag att det var jätte-
kul att undervisa!

Och den holistiska hälsocoachen som 
hon mötte på kursen var så inspirerande att 
Petra valde att utbilda sig till coach själv.  

— Allt jag gjort har lett vidare till 
något annat — och jag ville lära mig 
allt, inte bara en typ av diet, utan nytt 
och gammalt, från öst till väst. Vi 
hade de bästa föreläsarna, som 
Deepak Chopra och David Wolfe. 

Petra hade blivit vegetarian av i 
första hand etiska skäl, men raw food, 
som hon stötte på under yogakurser-
na, kändes som att gå ett steg för 
långt.

— Det lät väldigt extremt, tyckte jag. 
Jag imponerades av kunskapen och 
kunde förstå varför raw food var bra, 
men jag var inte redo för det. Däremot 
bestämde jag att jag skulle prova om 
jag någon gång i livet skulle bli sjuk 
och behöva det.

Den dagen kom under en skidresa 
till Österrike flera år senare. Petra 
hade hunnit träffa Bengt, sin nya 
man, och de var på semester med sina 
respektive barn. Hon jobbade som 
yogainstruktör — men var så trött att 
hon mest sov när hon var ledig.

— Jag vaknade en morgon och bara: 
”Nu är det dags! Finns det någon frukt 
här?”

FRÅN DEN DAGEN levde hon som strikt 
raw food-vegan i två år. Hon nöjde sig 
inte med det, förstås, utan utbildade 
sig också till raw food-kock.

— I början skulle det vara så kompli-
cerat, säger hon med ett skratt. Jag 
försökte göra mat som liknade ”van-
lig”, fast raw. Så är det nog för många.
Sedan blev jag latare — det var då jag 
skapade Ziva to go. Jag gjorde allt 
enklare. Till sist hamnar man — eller 
jag åtminstone — i att jag lika gärna 
kan hälla ihop ingredienserna och 
göra en smoothie. Hur fort kan man 
rengöra en mixer? För att tillbringa så 
lite tid i köket som möjligt?

Raw food gav henne den effekt hon 
önskat sig:

– Jag blev mycket piggare och mådde 
bättre – men gick ändå upp i vikt. Det 
gjorde ingen annan jag kände som levde 
på raw food.

En blodanalys avslöjade att hon 
hade candida — en överväxt av jäst i 
kroppen. 

— Candida är en av de vanligaste 
oupptäckta sjukdomar vi har. Jag kan 
inte säkert säga varför jag fick det, 
men jag åt smärtstillande länge efter 
min olycka — det kan ligga bakom.  

PETRA FICK ”en jättebehandling” och 
gick från sin redan ganska strikta 
veganska raw food till att också 
utesluta allt som innehåller socker, 

inklusive all frukt och till och med 
tomater. 

— Candida växer av socker och jäst. 
Jag läste på om precis alla produkter. 
Till och med svenskt knäckebröd som 
jag trodde var nyttigt innehåller 
socker.

— Jag gick på dieten i fem månader. 
Det var väldigt länge! Jag blev väldigt 
kreativ — men det blev tråkigt att leva 
på lövrika gröna grönsaker och egna 
matlådor. Drivkraften att fortsätta 
kom av att jag ganska snart kände 
skillnaden i kroppen. Jag gick ner i 
vikt, fick mer energi och kände mig 
klarare. 

PETRA HAR NÄRA TILL SKRATT, berät-
tar osentimentalt om sin egen resa 
och är tillåtande mot både sig själv 
och andra. Hon följer det hon känner 
är kroppens föränderliga behov och 
pratar om att lära sig lyssna på sin 
egen kropp: 

– Det är så lätt att blanda ihop krop
pens signaler. Man kan tro att man är 
jättesugen på något sött – när det egent
ligen är hunger. Jag är fortfarande 
jättedålig på det där, men allt är ju en 
resa och det är väl något man lär sig 
hela livet? G

Petras 3 insikter
1 Att våga chansa. 

 

2 Att lyssna på sin intuition – vilket är 
jättesvårt! 

3 Att lära sig vara selektiv och inte så 
fruktansvärt naiv. Jag har lärt mig att 
peka med hela handen.
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”Ett huvud som inte bärs upp av kroppens  
nackmuskler väger fem–sex kilo i handen.”


