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En betraktelse
 

Av Hans Hallerfors
 
 
DET ÄR SLUTET av juli 1996. Tiden står stilla i hettan. Tar bussen från Hällesåker och passerar
Stretered på väg in mot stan. Vårdavdelningarna på Sagåsens vårdhem ligger där orörliga, lika
meningslöst utslängda på gärdet intill Vommedalen, som förr. Nu är där flyktingförläggning.
 
Kliver av vid Heden och tar en morgonfika på Vasagatan. Bläddrar i en tidning och byter några ord
med en hes herre som uppenbart haft en blöt natt. Staden vill inte riktigt vakna. Det är för varmt.
 
Vandrar upp till Masthuggsberget och tittar på utsikten bort mot Älvsborgbron och hamninloppet.
Tänder ett ljus inne i den svala och karga kyrkan.
 
 
MAJORNA ÄR FORTFARANDE som en liten småstad.
 
Renoverade landshövdingehus med lummiga gårdar där de morgontidiga sitter och läser GP. Så
kommer jag fram till Västra Kyrkogården. Köper en planta med vita margeriter. Så som jag alltid
brukade göra förr. Det var ett tag sedan nu och jag får leta några minuter innan jag hittar
gravstenen. KATARINA 1964-1976. Blommorna framför graven är sedan länge vissnade. Där



ligger mest ogräs. När jag rensat bort skräpet tittar två små blå lobelia-blommor på mig. Intill dem
planterar jag margeriterna. Sätter mig i gräset, röker och spanar upp mot Högsbohöjden där
moskén ligger som en vacker, röd och glänsande ädelsten.
 
 
 
EN BARNHEMSUNGE. Downs syndrom. Hon spottade och fräste och smet iväg när man hade
ögonen på annat håll. Då blev det till att leta över hela vårdhemsområdet. Ibland satt hon
hopkrupen i källaren under avdelning D2 och ibland tog hon sig ända bort till A2. Ögonen
glittrade. De där stora pigga ögonen i det klotrunda lilla ansiktet. Det var bara en lek. En tittut-lek.
Finns ni kvar om jag försvinner? Kom och hämta mig!
 
Dom flesta av oss som arbetade där hade nyss lämnat tonåren. Vi förstod så lite. Tolv ungar med
svåra handikapp på en yta stor som en normal sex-rummare. Fyra sovrum, skötrum, dagrum och
matsal. En inhägnad gård som delades med grannavdelningen där det bodde lika många barn.
Magert med personal; mellan klockan sex och halv tio var man ensam på avdelningen. Då var
ungarna redan ombytta till pyjamas. Men kvällsmat skulle de ha, blöjor skulle bytas och därefter
skulle alla i säng. Innan nattpersonalen kom skulle man hinna med att tvätta en tvätt och skura
dagrum och skötrum. Inte fanns där tid till att läsa sagor, sjunga gonattsånger eller annat som
hjälper ett litet oroligt barn att komma till ro.
 
Bussresorna. Dom älskade hon. Men det var sällan det fanns tillräckligt med personal för att kunna
komma iväg. Ibland gick det och med Lasse i ena handen, Katarina i den andra och ryggsäcken på
ryggen traskade vi iväg till busshållplatsen. En gång for vi ända ut till Styrsö. När vi bytte
spårvagn på Järntorget ryckte Katarina en papperstia ur näven på en äldre man. Han blev mäkta
förgrymmad trots att han fick pengarna tillbaka. Bäst han stod där och skällde kom en äldre dam
fram, öppnade sin slitna handväska och räckte demonstrativt över en ny tia till Katarina.
 
Hon buffade till mig i magen. Skrattade och spottade. Drog mig glatt i håret. Sedan, som i en
handvändning kunde hon bli rasande arg och ville slåss med alla och riva ner allt som fanns i
närheten.
 
Och ingen fanns där som kunde förklara. Inte ens det enklaste. Som när jag hade varit borta en
vecka på fackliga uppdrag och glädjestrålande kom tillbaka. Katarina tålde inte se mig. Skrek
ilsket när jag närmade mig och vände sig bort. Slogs och rev när jag försökte hjälpa henne med
maten. "Hon tycker inte om mig längre", tänkte jag. "Hon tycker bättre om den där nya vikarien i
vars knä hon så glatt hoppar upp". Så dumt. Det var först många år senare när jag lämnade mitt
eget barn på dagis och fick kalla handen när jag kom för att hämta, som de där händelserna dök
upp i mitt minne. Såklart! Hon hade ju varit arg och besviken på mig för att jag lämnade henne!
 
Trots vårt oförstånd uträttades där många fina saker. Långsamt insåg vi bristerna i den miljö som
våra barn levde i. Det blev en strid. Vi raggade fosterhemsföräldrar, skrev skrivelser och fick
pressen att reagera. Samtidigt slet vi med träningsprogram, utfärder och aktiviteter. Inte förmådde
vi skilja på våra egna liv och avdelningens liv. Allt flöt samman i vår intensiva gemenskap.
 
Så kom beslutet att avdelningen skulle byggas om. Gruppantalet skulle minskas. Alla fick flytta ut
till Onsalakolonin, en stor gammal träkåk i skärgården. En natt brann den. Åtta barn från de båda
avdelningarna brann inne. Katarina var en av dem.
 



 
PÅ KVÄLLEN INNAN besöket på kyrkogården träffade jag Jack. Han var lika göteborgsk som
alltid. Skämtsam, hygglig och samhällskritisk på ett oemotståndligt sätt. Vi pratade gamla
vårdhemsminnen. Men en sak talade vi inte om. Branden. Ändå var det han som sov över på
kolonin den natten det hände. När nattpersonalen chockade samlade ihop de barn som lyckats ta
sig ut, var det han som flängde runt huset, slog sönder fönsterrutor och försökte rädda dem som
blev kvar. När katastrofen var ett faktum var det också han som fick följa med och identifiera de
förkolnade kropparna. Om detta vill han inte prata. "Ingen idé att älta det där", har han sagt förr
och nu försökte jag inte ens. Men jag undrade hur de där minnena har präglat honom. Bilderna
som finns därinne. Kanske finns dom i hans rastlöshet och hans nästan förtvivlade oräddhet.
 
På den tiden fanns inga krisgrupper. Varken de utvecklingsstörda barnen eller personalen fick
någon hjälp att tala om. Vi fick hjälpa varandra. Och för personalens del bestod "hjälpen" i att vi
sörjde tillsammans, samtidigt som vi med ilska och frenesi gemensamt försökte supa skallen av
oss. Sedan skingrades vi för vinden. Någon fick psykiska problem, några hade svårt att sluta supa
och någon försvann utan att vi vet vart. Men de flesta arbetar kvar på olika ställen inom
omsorgerna. Präglade av det oerhörda. På några dagar blev vi vuxna. På några dagar blev leken
allvar.
 
 
EN BARNHEMSUNGE. Snålt med glädje och snålt med kärlek.
 
Och jag känner mig plötsligt alltför smetigt sentimental. Det där jolmiga medlidandet som jag
tycker så illa om. Det har aldrig hjälpt dem det gäller. Och där finns också en annan röst: Du var ju
ändå på väg därifrån. Förr eller senare hade du lämnat Sagåsens vårdhem. Om branden aldrig hade
inträffat, hade du då besökt Katarina? Antagligen inte. Lika lite som jag hälsar på de andra
överlevarna som nu bor spridda på olika gruppbostäder i staden och i länet. De måste vara runt 30
år nu. Arbetar på dagcenter, går på FUB-danser och har sina egna rum eller lägenheter. Livet går
vidare.
 
Och finns det en himmel så finns där en buss och i den bussen sitter Katarina.
 
Däremot finns där inget vårdhem för barn.
 


