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”Ett öde värre än döden” 

 

Mitt nya rum har inga fönster. Det är mörkare än en vinternatt och 

hit in når inga ljud. Vem som helst hade blivit galen i den här 

fångenskapen. Men för mig är det inget annat än en katastrof 

eftersom jag är, och alltid har varit, stum. Jag saknar mitt gamla 

rum som låg i händelsernas centrum. Från mitt fönster kunde jag 

följa vad som hände ute på gatan. Det sista jag minns är hur de 

första snöflingorna precis hade börjat falla utanför. Jag har 

alltid, så länge som jag kan minnas, önskat att någon skulle ta 

mig härifrån. Med mörkret släcktes den sista strimman av hopp – 

bokstavligen. 

 

Nu slår det mig att personalen den senaste tiden sagt att jag 

börjat se blek och medfaren ut. Jag har inte tagit så hårt på det, 

men nu befarar jag det värsta; att jag inte har långt kvar. Den 

senaste tiden, när de klätt mig om morgnarna, är det som om de 

inte velat ta i mig. Personalen klagar ofta i vanmakt att de har 

ont om tid. Allt lyssnande på dem har gjort att jag glömt bort att 

min kropp under tiden långsamt tynat bort. 

 

*** 

 

Vad som än händer så har jag haft ett långt liv att se tillbaka 

på. Jag glömmer till exempel aldrig den dagen som det blev 

högertrafik. Det dröjde inte länge förrän två bilar krockade, 

precis utanför fönstret. En man ramlade ut ur ett av de två 

rykande fordonen och vrålade i panik. Han vinkade först åt mitt 

håll, men i mitt hjälplösa tillstånd försökte jag att göra mig så 

osynlig jag kunde bakom gardinen. Efter en kort tvekan vände han 

istället blicken mot folk som strömmade till. Tillsammans drog de 

ut tre personer ur vraken. Två av passagerarna blödde kraftigt 

från huvudet. Jaså, det är så det ser ut när blodet forsar, tänkte 

jag fascinerat. Själv har jag aldrig skadat mig så kraftigt; jag 
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har bara fått ett par törnar i min ungdom. Jag har levt ett stilla 

men innehållsrikt liv, skulle man kunna säga. 

 

När barnen sprang omkring och lekte på kullerstensgatan i 

äppelknyckarbyxor och klänningar satt jag och såg på eller var 

djupt försjunken i egna tankar. I teorin vet jag precis hur man 

skruvar bollen för att göra mål i landhockey. Jag vet också var 

det bästa kurragömmastället i kvarteret finns. En gång fick jag 

vara med i landhockey, som målvakt. Personalen lämnade mig ute på 

gatan under tiden som de storstädade. De lekande barnen höll på 

att springa omkull mig innan en ung flicka plötsligt ryckte med 

mig i spelet. Ingen räknade nog med storspel från min sida, men 

insatsen blev inte långvarig. När en kille gjorde tunnel på mig 

hånade alla barnen mig för min stelbenthet. Både den och minnet 

dras jag med än idag. 

 

Nästa minne är från tiden alla skulle ha hippiekläder. Om jag 

själv haft det? Ja, jag kan knappt tro det själv. Om det inte hade 

funnits bildbevis på den där afghanpälsen hade jag själv aldrig 

trott på det. Som vi såg ut! Visserligen var den varm, men jag 

kunde knappt bärga mig att få av paltorna. Det var skillnad på de 

andra som speglade sig i evigheter så att svetten pärlade sig i 

deras pannor. Ni kan tro att jag blev ganska lättad när en person 

faktiskt erbjöd sig att köpa min päls. 

 

*** 

 

En gång var det som om kriget hade kommit till byn när larmet gick 

mitt i natten. En man som hette insatsledare förklarade för två 

personer utrustade med block och kamera att det fanns 

spridningsrisk. Mannen använde ordet katastrof flera gånger och 

såg skärrad ut. De med block skrev allt fortare innan 

insatsledaren fick en blixt i ansiktet av en tredje, som tack för 

hjälpen. Först hade det varit folktomt på gatorna. Det dröjde dock 

inte länge förrän nattsuddare och de som senare skulle kallas 
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bostadslösa, stod i parken en bit bort från infernot. Några hade 

fortfarande nattkläderna på sig och stod och huttrade. 

Tillströmmande personer pekade uppåt, tog sig för pannan, eller 

pratade intensivt med grannen om vad som hade hänt. 

 

Röken hade precis nått vårt fläktsystem när delar ur den 

panikslagna personalen kom till vår undsättning. Det dröjde inte 

länge förrän alla stod ute på gatan. Alla hade klarat sig med 

livet i behåll utom Viktor som låg rökskadad, helt livlös på 

gatan. 

 

Senare skulle det stå i tidningen att en nattklubbsägare hade 

glömt att släcka levande ljus efter de sista gästerna. Att det 

inte hade stått en rad om Viktor väckte vrede hos de flesta av 

oss. 

 

Efter det blev inget sig likt igen. Störst förändring blev det för 

mig. Nu träffade jag äntligen mitt livs kärlek, Milena. Hon fick 

helt enkelt Viktors plats hos oss. Men säg den lycka som varar. De 

andras obotliga sorg och missunnsamhet mot oss gjorde att hon 

ganska snart blev utfryst. Mörkret ger mig inga svar på om det var 

hon som själv valde att försvinna den där kvällen. Bilden av hur 

hon ligger naken i snödrivan, mitt i smällkalla vintern, har för 

alltid etsat sig fast i mitt huvud. Hon skulle behövt 

afghanpälsen… 

 

*** 

 

Döm om min förvåning när personalens chef en dag kom på besök. Han 

hade ju aldrig visat sig där tidigare så vi förstod att något 

stort var i görningen. Vi fick höra att ett allvarligt virus höll 

på att sprida sig från ett avlägset land i en pandemi. När den 

till slut nådde oss någon månad senare kallades den 

svininfluensan. 
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Var det tidningarnas krigsrubriker som fick personalen att 

insjukna? Vi som bodde här förblev underligt nog friska som 

nötkärnor. Det verkade inte som att vi var så hjälplösa som vi 

hade blivit itutade. När personalen i omgångar var hemma klarade 

vi oss själva ganska bra. Lite lugn och ro gjorde oss bara gott. 

Vi insåg snart att det enda som kunde hota vår nyvunna husefrid 

var en ny brand eller att någon av oss fick en psykos. 

 

*** 

 

Detta var dock en villfarelse. För det var nu som förändringens 

vind började blåsa med full kraft. En dag så kom det nämligen 

några småbarnsfamiljer och ungdomar som skulle bo hos oss. Vi 

gamlingar fick tränga ihop oss på en mindre avdelning medan de nya 

bredde ut sig på vår bekostnad. Alla blev förnärmade över detta 

tilltag - alla utom Nilla. Hon kunde se det komiska i att de nya 

familjerna alltid skulle ha nya kläder och hålla sig med modeord 

som ingen av oss hade hört förut. Genom Nilla lärde vi oss ord som 

”flipperförälder” och ”One-piece”, efter att hon snappat upp 

uttrycken från personalen. Vad som var de nya familjernas problem 

blev vi aldrig riktigt kloka på. Någon diagnos yppades aldrig, hur 

mycket Nilla än tjuvlyssnade. 

 

*** 

 

Mina nattgrubblerier övergår nu i dagdrömmerier när dörren 

plötsligt rycks upp. Solljus som annars är en varm och behaglig 

upplevelse sticker som spikar i ögonen när de når genom 

dörröppningen. En man uppenbarar sig som jag känner igen från 

förra julen. Det är döden. Högtiden slutade i tragedi när vi fick 

se honom stå ute på gatan för att hämta Milena. Kvällen innan hade 

hon försvunnit spårlöst och hittades morgonen efter, naken, i en 

snödriva här utanför. Jag hade förlorat min livskamrat! 

 

Ska jag gå samma öde till mötes? Utan ett ord lyfter döden mig 
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under armen och går ut. Peruken, den sista av värdigheter jag har 

kvar, flyger av i farten. Jag hinner inte ens ta avsked av de 

andra som jag upptäcker nu ligger huller om buller på golvet - 

lemlästade. I de fall där armar och ben fortfarande sitter kvar på 

kroppen har de vridits i ställningar som måste resultera i 

outgrundliga plågor. Men ingen av dem rör en min. Döden hade visst 

planer för fler av oss… Även den nya familjen vid fönstret verkar 

helt oberörda och vänder sig inte ens om för att ta avsked. 

 

Ut från huset går det nu med våldsam fart. Det hade fortsatt att 

snöa, men på marken ligger nu bara ett tjockt lager slask. Mina 

fötter gör två spår i marken när jag släpas mot en parkerad 

lastbil. Jag tänker att detta är de enda spåren som jag lämnar 

efter mig i det här livet. Det sista jag ser av huset är den 

solblekta fasaden som en skylt står lutad mot; Stenströms herr- 

och damekipering. På väggen hänger en stor, bländande neonskylt 

med texten H & M. 

 

Min baneman för mig inte mot något ljus i en tunnel. När vi kommer 

fram till lastbilen ger han mig istället en flygtur rakt ner i en 

svart avgrund. Från botten av containern hör jag hur föraren ropar 

till döden: 

- Skynda på nu och hämta de andra. Vi har inte hela dagen på 

oss. Återvinningen stänger vid lunch. Det är ju afton idag! 


