
Alex dog när han föll av studentflaket

Det är overkligt att vi aldrig 
får se honom igen

Två ljus brinner framför 
ett inramat foto i ett 
radhus i Visby. De be
rättar det ofattbara. 

Från en sekund till nästa 
rycktes en ung man bort från 
livet, just den dag som han 
sett fram emot så länge. 

Det skedde mitt under stu
dentkortegen. Vagnar fyllda 
av glädjerusiga ungdomar 
drog fram genom sommar
staden. I sina finaste kläder 
firade de att  skolåren var till 
ända och att ett sista långt 
sommarlov låg framför dem. 
Sedan skulle vuxenlivet börja. 
Alex Backéus, 19, satt på flak
räcket när han tappade balan
sen och hamnade under de 
tunga traktorhjulen.

Väntade barn
Första gången hans pappa 
Daniel och jag träffas är det 
på dagen fyra månader sedan 
dödsfallet som försatte hela 
Gotland i chock. Det känns 
allt annat än bekvämt att 
klampa in i en familj märkt av 
sorg och rota i såren, men  
Daniel vill berätta. Vill berät
ta för att hålla sonens minne 
levande. 

Det som skulle bli en 
ljus och lycklig dag 
förvandlades till 
djup tragedi. Den 
nybakade studenten 
Alex avled i en 
olycka och lämnade 
en förtvivlad familj  
i oändlig sorg.
AV MARIANNE WESTERLUND 
FOTO: STIG HAMMARSTEDT 
OCH PRIVAT BILD

Ett barn dog 
och ett nytt 
föddes. Sorgen 
efter Alex och 
glädjen över 
Aison är 
känslor som 
krockar för 
Daniel och 
Linnea.
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Alex dog när han föll av studentflaket

Det är overkligt att vi aldrig 
får se honom igen

Natten till i dag har varit 
tung. Kanske lyckades han 
somna ifrån tankarna någon 
stund nere på soffan. På över
våningen låg mamma Linnea 
och dottern Nelly med armar
na hårt om varandra. Linnea 
med ett nytt barn växande i 
magen, ett barn som ska fö
das om två veckor. 

Alex hade glatt sig åt att bli 
storebror igen. Han brukade 
prata med babyn i magen, 
kallade den Aison. Eftersom 
Linnea har havandeskaps
förgiftning orkar hon inte 
vara med i dag.  

Daniel börjar med att be
rätta om telefonsamtalet. När 
det kom var han och kompi
sarna nere på stan och titta
de på första matchen i fot
bollsEM  på  storbildsskärm.

–  Det var Linnea som ring
de. En klasskompis till Alex 
hade kontaktat henne och  
berättat att något hade hänt. 
Vi måste åka ner till lasaret
tet genast.

De fördes till ett trauma
rum där två poliser stod och 
höll vakt. Daniel försökte att 
hålla sig lugn, försökte ta 
hand om de andra. Sjukvårds
personal kom och gick. Lys
rören spred sitt stumma sken 
över rummet, väggklockan 
tickade iväg minut för minut. 

– Det märktes så tydligt att 
något var väldigt fel. De sa att 
Alex hade hjärtstillestånd, att 
de försökte återuppliva ho
nom. När läkaren kom in  för
stod jag på en gång att Alex 
var död. 

Ville bli proffs
Daniel ville bara därifrån. Så 
snabbt som möjligt. Ville hem 
och ta hand om sin familj.  

Polisen körde dem, men Lin
nea blev kvar. 

När jag senare träffar hen
ne berättar hon att hon länge, 
länge satt i rummet med sin 
sons hand i sin. Han såg näs
tan ut som vanligt. När hon i 
dag tänker tillbaka är det ofta 
den bilden hon 
ser för sitt inre. 

Linnea och Da
niel skulle båda 
fylla 18 år när 
Alex föddes. Bar
net var inte pla
nerat. Även om 
det kändes svajigt 
i början växte de med för 
äldraansvaret. Mycket på den 
tiden kretsade runt fotboll 
och gör det fortfarande. Da
niel var aktiv spelare, Linnea  
hängde med på träningar och 
tävlingar med Alex i vagnen. 
Fyra år senare föddes Nelly, 
som i dag är 15 år. Barn num
mer tre, Milton, kom efter yt
terligare tio år. När Alex var 
i nioårsåldern började Daniel 
träna honom. 

– Fotboll var hans liv. Han 
drömde om att bli proffs och 
var ett välkänt namn här på 
ön. Han var back i klubben 

FC Gute som spelar i divi 
sion 2. 

Vid sidan av sitt arbete på 
Transportstyrelsen har Daniel 
jobbat som fotbollstränare i 
alla år. I dag tränar han Nel
lys tjejlag i mån av ork. Både 
Linnea och han är sjukskriv

na. Relationerna 
inom familjen har 
förändrats. Man 
pratar mer, gråter 
tillsammans, tar 
upp svåra saker. 

– Nelly, som 
hållit inne med 
tonårsfrågor, luf

tar nu sina tankar med oss. 
Det är värdefullt. Att hålla 
ihop familjen, att klara av det 
här tillsammans och kunna gå 
vidare är det viktigaste. Hade 
jag inte haft barnen vet jag 
inte om jag  klarat det.

– Men jag har blivit rädd. 
När jag cyklar med Milton till 
förskolan har jag stenkoll på 
honom, tänker hela tiden att 
jag måste beskydda honom, 
säger Daniel med brusten 
röst. 

Att släppa fram tårarna är 
skönt. Daniel har gått hos en 
psykolog men tror mer på att 

prata med andra vuxna som 
varit i en liknande situation. 
Många har hört av sig. 
Människor som mist ett barn, 
som mist sin livskamrat. 
Framöver ska man försöka 
träffas och prata ansikte mot 
ansikte. Nelly tar sorgen på 
sitt vis. Varje natt tills för ett 
par veckor sedan har kompi
sar sovit över. Först nu bör
jar hon känna sig starkare.

Är alltid trött
Nästa gång vi ses har ett an
tal månader passerat. Ljusen 
framför Alex fotografi brin
ner fortfarande. En barnvagn 
står i köket. På soffan snusar 
lille Aison, som  fick sin för
sta tand i går. Familjen håller 
på att packa, om några dagar 
bär det av till Thailand. Re
san är en gåva av Alex klubb
kamrater, kompisar och klass
kamrater som har skapat en 
minnesfond till hans ära. 

Livet har förändrats. Daniel 
har börjat jobba så smått igen, 
vilket ger en känsla av norma
litet, skapar små stunder då 
allt känns nästan som vanligt. 
Men sorgen finns där som en 

Studentdagen blev 
den sista för Alex.

Tragisk olycka
 
19-årige Alex Backéus ramlade av 
ett studentflak i en rondell i Visby 
sent på kvällen fredagen den 10 
juni 2016. Alex hamnade mellan 
traktorn och släpet och skadades  
så svårt att han avled.

Flera polisdistrikt har skärpt sina 
kontroller av flaken, då det på sena-
re år inträffat flera allvarliga olyckor 
på studentflak runt om i landet.

Blommor, ljus och fotbollar till Alex minne.

Forts på nästa sida
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När läkaren 
kom in för-
stod jag på 
en gång att 
Alex var död.



ständig följeslagare. För Lin-
nea har den blivit värre:

– Jag höll ihop under gra-
viditeten, kände att jag be-
hövde vara stark inför förloss-
ningen och det nya liv som 
växte inom mig. Nu kommer 
allt ikapp. Känslorna som inte 
går ihop. Ett barn dog, sen 
kom ett nytt så fullt av liv. 

Glädjen över Aison är 
stark. Samtidigt tar en baby 
kraft och ork. Hon skulle vil-
ja släppa fram den djupa grå-
ten, få tid för sig själv, men 
den finns inte. Hon är stän-
digt trött, gör bara det allra 
nödvändigaste. Allt annat 
skjuts på framtiden. 

– Jag trampar bara runt här 
hemma med alla tankar.  

Aison och Milton finns stän-
digt omkring mig. Jag pressar 
mig till att fungera, trots att 
jag bara sover korta stunder 
och är bedövande trött mest 
hela tiden, säger Linnea.

Fick ett budskap
Relationen mellan Daniel och 
Linnea går upp och ner, tes-
tas till sin spets av oförlöst 
sorg och sömnbrist. På kväl-
larna är Daniel ofta uppe till 
sent, sitter ensam med sina 
tankar, tittar på foton och på 
gamla videor. Linnea slock-
nar bara hon lägger huvudet 
på kudden.

– Den här overklighets-
känslan går inte bort. Jag fat-
tar inte att han aldrig mer ska 
komma hem. Att jag aldrig 

mer ska få se honom. Och 
ändå kan han kännas så nära, 
säger hon.

Existentiella tankar har 
väckts. Förr var Daniels åsikt 
glasklar. När man dör finns 
man inte längre. Basta. Nu 
försöker han ändra stånd-
punkt, vill tro att det kanske 
finns ett något bortom döden. 
Linnea är öppen för den tan-
ken. Båda minns glasklart den 
oförklarliga händelse som  
inträffade dagen efter döds-
fallet. 

– En otroligt vacker fågel 
vi aldrig hade sett förut flög 
in i rutan, knackade på den 
med näbben. Sedan satte den 
sig på trädgårdsbänken och 
blev kvar där. Den bara titta-
de på oss. På huvudet hade 

den en skimrande kam. Näs-
ta dag kom den igen, satte sig 
på samma plats och bara tit-
tade på oss. Jag var helt säker 
på att det var ett budskap 
från Alex, säger Linnea.

Trots allt det svåra finns 
glädjeämnen. Nelly klarar 
skolan bra, träffar kompisar, 
spelar fotboll. Daniel har  
börjat träna hennes lag regel-
bundet. För Milton har till-
varon nästan blivit som van-
ligt igen, och han älskar sin 
lillebror. 

Värna om varandra
Linnea har börjat träffa en 
psykolog där hon kan få pra-
ta av sig utan att bli störd. 
Hon har just fått veta att kyr-
kan driver en föräldragrupp 
där man kan få möta andra i 
sorg och dela erfarenheter.
Nu närmar sig sommaren och 
med den årsdagen av Alex 
död. Daniel hoppas att det 
därefter ljusnar. Att man ska 
sluta räkna dagar, veckor och 
månader sedan det hände.

– Vi vill ta itu med saker 
som har skjutits upp. Som att 
gravsätta urnan. Som att ord-
na upp Alex rum. Alla hans 
kläder och prylar ligger pre-
cis som han lämnade dem. 
Och vi måste sätta in en fö-
delseannons för Aison.

Aison vaknar på soffan, 
spricker upp i ett stort tand-
löst leende. Uppe i famnen 
drar Daniel in hans doft av 
varm, sömndrucken baby. En 
viktig sak vill han säga innan 
vi skiljs:

– Livet är så oförutsägbart. 
Så skört. Beröm varandra mer. 
Se varandras goda sidor. Vär-
na om varandra medan det 
går. För man vet ingenting om 
vad som kan hända. ■

Nelly, Milton, 
Linnea, Aison 
och Daniel lever 
med saknaden 
efter Alex.

Vi vill ta itu 
med saker 
som skjutits 
upp. Som  
att gravsätta 
urnan. Som  
att ordna upp 
Alex rum …

Minnet av 
Alex finns 
alltid kvar.

Forts från föreg sida

Jag höll  
vår döde 
sons hand  
i timmar
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