
Ett sista andetag 
 
 
 
På soffan i vardagsrummet ligger en femtonårig kille vid namn Victor som inte har orken till 
att varken byta kanal eller ta en klunk vatten ur den blåa stora muggen med ett mönster som 
föreställer små elefanter. På tvn är det bara massa reklam om produkter att beställa för ett 
billigare pris, tillexempel proactive och några träningsmaskiner. Men Victor bryr sig inte 
längre, det enda han bryr sig om är att mamma inte glömmer bort att ge honom 
medicinerna mot smärtan. För fyra år sedan blev Victor diagnostiserad med cancer. En 
elakartad cancer i tjocktarmen. Nu fyra år senare har cancern spridit sig vidare till andra 
organ och Victor har förlorat mer och mer kraft för varje dag som går. Victor sover i princip 
hela dagarna tills smärtan kommer och trycker så hårt att han spyr. Han vet att smärtan 
snart kommer att vara över. Att allt kommer bli bra, fast inte för hans familj.  
 
Klockan slår två och ytterdörren öppnas. In kommer det en liten pojke med brunt kort hår, 
gula leriga regnbyxor och ett par röda gummistövlar. Det är Victors lillebror Lucas som 
kommer in efter att ha lekt ute i regnvädret.  
- Victorvictor kom det är mat!! Säger Lucas och sliter av sig dom leriga kläderna och 
springer in i köket. 
Det luktar pannkakor från det lilla köket bara några meter ifrån tvrummet. Victor samlar 
kraft och försöker ta sig upp ur soffan. Han sätter sig i sin rullstol men faller ihop på golvet.  
- Herregud Victor jag ska hjälpa dig! Hans mamma kommer in i rummet och sätter sig på 
golvet. Hon kollar på sin 15-åriga son som inte ens har kraft att sitta i en rullstol. En tår 
rinner nerför hennes kind men hon torkar bort den lika fort som den kom. Hon stryker 
Victors gyllenbruna hår och pussar honom på kinden.  
- Mamma jag orkar inge mer, jag vill inte leva såhär, det gör ont säger Victor och försöker 
att resa på sig och sätta sig upp. Han får hjälp av sin mamma Denise. Med klumpen i halsen 
klämmer hon fram 
- Jag är ledsen gubben, jag vill inte heller att det ska vara såhär. Jag vill inte se dig ha ont, 
det sårar mig.  
Hon tar ett rejält grepp och lyfter upp Victor i rullstolen sen ger hon honom en bamsekram 
som dom kallar det.  
Hon skjutsar in Victor i köket och lägger på två pannkakor på hans tallrik. Victor tittar upp 
och ser hur Fia och Lucas kollar på honom med sina ledsna ögon. Dom måste ha hört Victor 
och Denise ute i vardagsrummet. Han låtsas som ingenting och ber Fia skicka glassen.  
Första tuggan känns helt okej men sen kommer andra och tredje. Dom är lite tyngre och det 
blir svårare och svårare att tugga. Victor slänger på lite mer av den gröna päronglassen och 



stoppar i munnen. Det smakar gott, nästan som om glassen var från himmelen. Kylan 
sprider sig i munnen och Victor börjar rysa. 
- HJÄRNFRYYYYYYYYS!! Skriker Victor och trycker händerna mot huvudet. 
Rummet fylls av skratt och Victor ser på Fia. Hans fina lillasyster med blont, nästan vitt platt 
hår sitter där vid köksbordet och skrattar så skrattgroparna syns. Han är så glad att just hon 
är hans syster. Hon är så underbar och vill inte att någon ska vara ledsen. Dom äter färdigt 
och sedan går dom tre syskonen in på Lucas rum och leker med lego. Dom bygger en stad 
med hus, bilar och människor och leker med det tills pappa kommer hem vid fyra.  
 
På kvällen samlas hela familjen framför tvn och sätter på en film och äter godis. En vanlig 
fredagskväll hemma hos familjen Andersson. Dom pratar om döden och om Victors cancer. 
Det har blivit ganska vanligt och nuförtiden kommer inte tårarna lika fort som förut. Victor 
har redan planerat sin begravning. Han ska ha på sig en tröja som dom köpte på Skansen. En 
tröja med en bild där alla i familjen är med på. Bredvid sig vill han ha sin bruna nalle med 
den  lila baskettröjan. Victor är inte rädd för döden men han är rädd för att lämna alla kvar 
på jorden. Men han längtar tills han får träffa farmor som han aldrig har träffat. Han har 
sett många foton på henne så han tror han skulle känna igen sin farmor om dom träffades i 
himmelen. Han vill ha en filt på sig så han inte börjar frysa också. Tänk om det är kallt i 
himmelen, då måste han ju ha en filt med sig. Fia hoppas att Victor inte ska ta med sig herr 
Sköld, ett grönt mjukt sköldpaddsgosedjur som Victor fick vid sitt dop. Den vill Fia helst ha 
kvar som minne av Victor så hon är säker så att hon är helt säker att hon aldrig glömmer 
Honom.  
Han har bestämt sig att han vill dö hemma. Han vill hålla mamma, pappa och småsyskonen i 
händerna och sakta försvinna. Han är inte rädd för döden men han börjar bli förbannad på 
smärtan som skär i kroppen. Att ingen förstår hur ont det gör och hur jobbigt det är att helt 
plötsligt känna hur det hugger i magen. När hela kroppen börjar krampa så Victor kryper 
ihop och håller armarna runt benen och trycker ihop sig till en liten boll.  
 
Ibland blir han arg och det händer ofta att smärtan tar över och han blir arg på småsaker. 
Till exempel som att Fia byter tv-kanal. Victor tycker synd om resten av familjen, att alla 
småsaker går ut över dom och att dom inte längre kan göra saker som förut. Victor vill ha 
en vanlig begravning. Inga konstigheter. Han vill inte heller att dom andra ska gråta för han 
gillar inte när folk gråter pågrund av honom.  
Victor vill ligga bredvid Mona på kyrkogården. Hans farmor som han aldrig hann träffa. 
Victor hoppas att hon är lika snäll som mamma och mormor, för då kommer dom komma 
jättebra överens. Han längtar efter att få träffa farmor i himmelen.  
 



Han kommer att sakna sin familj. Att inte kunna prata och gosa med familjen på 
fredagskvällarna, att inte kunna ha dom där små bråken som alltid slutar i skratt, att inte 
kunna få känna smaken av mammas underbara pannkakor eller mormors varma 
vaniljbullar.  
Han kommer kunna titta på dom och höra dom men dom kommer inte kunna se han. Då är 
det bara Victors själ som vakar över dom.  
 
 
Det är söndag och Victor sitter framför datorn och spelar. Han är trött. På databordet står en 
burk med hallonsoda och ett gult sugrör som sträcker sig ut ur burken. Sedan Victor blev 
sjuk har han spelat väldigt mycket dataspel. Det är inte så mycket annat som han orkar göra 
längre. Victor har länge sparat till det nya spelet, Battlefield 4. Spelet har inte kommit ut i 
butikerna ännu men även fast dom har förbeställt det så är inte Victor säker på att han 
kommer hinna få det innan han dör.  
Den silvriga droppställningen står på sidan av databordet och morfinet rinner sakta in i den 
tunna livlösa kroppen. Pumparna surrar och ställningen gnisslar när han rör på den. Och 
det stör sig Victor på. Men han har vant sig vid att alla organ i kroppen är kopplade till en 
massa slangar.  
 
- Victor nu får du faktiskt slita dig ifrån datorn en stund! Pappa Thomas kommer in i 
rummet och trycker av skärmen på datorn.  
- Men vad ska jag göra då? Säger Victor och vrider blicken mot sin pappa med brunt hår 
och det där lite stubbiga skägget. Han har på sig sin svarta Racemarine T-shirt med nummer 
76 på ryggen. 
- Om du sätter dig och leker med Fia och Lucas så lagar jag ihop nånting. Vad vill du ha till 
lunch?  
- Korv och mos säger Victor och rullar mot dörren som leder ut i till resten av huset. 
 
Victor sätter sig på golvet och leker börjar bygga en liten bil av dom hårda legobitarna. Han 
bygger ett hus med svarta och röda ränder med grönt tak som han sedan råkar krossa när 
han ramlar ner mot golvet och krampar av smärtan. Idag känns smärtan värre än vad den 
gjorde igår och Victor är rädd att det snart är dags för att ge sig av.  
 
Maten är klar och familjen samlas vid bordet. Victor tar en bit av den välstekta korven och 
doppar den i en liten klick med ketchup. Resten av måltiden sitter han bara och stirrar i 
väggen. Han orkar inte äta så mycket för smärtan. Det känns som att han sväljer något som 
förvandlas till smärta på en gång. Han rullar iväg och lägger sig i soffan och sätter på tvn. 
Det är Simpsons på sexan och Victor ligger där hela kvällen. Lucas kommer in och säger 



godnatt. Han stryker Victor över pannan och berättar för honom hur mycket han älskar 
honom och att han gillar när dom leker tillsammans. Han hoppas att dom kan leka imorgon 
också för det skulle vara kul. Sedan går han in till sitt rum och lägger sig i sängen. Mamma 
Denise går och läser en saga för dom två barnen som delar rum.  
Victor lutar huvudet bakåt och liksom faller ner mot den bruna skinnsoffan och skriker. 
Smärtan är för stor och Victor börjar gråta hysteriskt. Han trycker på magen men smärtan 
ändras inte ett dugg. Thomas kommer springandes in i vardagsrummet och sätter sig 
nedanför soffan. Han håller om honom hårt och ringer barnonkologen.  Dom måste hit och 
höja doserna. Han säger en massa saker om mediciner och babblar om doser. Victor spyr 
gång på gång och Fia blir beordrad att hämta nya spypåsar. Jouren är påväg.  
 
På dörren står det "Rum 210" och på en liten skylt står det "Victor Andersson". Där inne 
ligger den utmattade Victor efter att ha varit vaken hela natten och kräkts ur det sista i hans 
kropp. Han känner sig så tung. Som att han dras ner mot golvet.  
 
Det är måndag förmiddag och Fia och Lucas leker ute i lekrummet på sjukhuset. Mamma 
sitter bredvid Victor och håller honom i handen. Pappa är ute i korridoren och kollar på tv 
samtidigt som han håller ett öga på barnen. Plötsligt slutar dom leka och kollar på varandra. 
Lucas viskar något i Fias öra och hon svarar tillbaka med ett "Jag vet inte, hoppas inte det". 
Dom springer samtidigt mot pappa Thomas och gråter.  
- Vad är det? Frågar han och kollar ner på sina storgråtande barn.  
- Kommer Victor dö snart? Säger Lucas och kramar om pappas ben samtidigt som snoret 
rinner under näsan.  
- Vi vill inte det ropar Fia och sätter sig på mattan som föreställer en bilväg med bilar och 
lite skog på båda långsidorna och stirrar ner i golvet. Pappa förklarar vad som kommer 
hända och att dom kommer vara ledsna i början med sen kommer det bli bättre med tiden. 
Det är klart att man får sakna någon men dom kommer tillslut inte tänka på honom lika 
mycket.  
 
Klockan blir fyra och sjukhuspersonalen kommer in med mat och ger alla en varsin tallrik 
med köttbullar och mos. Victor tackar nej men beordras att ta en tallrik ändå. Utifall han 
blir hungrig lite senare. Victor kräks och familjen ser hur Victor kämpar. Att det där kan 
vara hans sista andetag.  
 
Det blir tisdag och Victor är ensam i rummet med sina föräldrar. Victor tar upp 
fjärrkontrollen till sängen och trycker på knappen som gör så att han hamnar i "sittande 
position" och sen kollar han runt i rummet.  



- Hur ska jag klara det? Alltså jag menar hela vägen, tänker om jag kommer fel vad gör jag 
då? Victor kollar sin mamma i ögonen och ser allvarligt på henne Denise smeker sin son 
över det fräkniga ansiktet. 
- Victor det kommer bli bra. Jag lovar.  
 
Det kommer en kramp och Thomas går fram och håller om Victor tills krampen är över. Sen 
pussar han honom på pannan, kollar honom i ögonen och säger.  
- Bara du fintar rätt så kommer det gå lätt. Victor fattar haken på en gång och säger.  
- Jag gör som jag brukar, lurar åt höger men går åt vänster.  
Dom tittar på varandra och skrattar lite lätt.  
Victor får ännu en kramp. Kroppen skakar länge och Victors ögon liksom rullar bakåt på ett 
ganska läskigt sätt. Krampen slutar och Victor torkar bort tårarna med hjälp av filten som 
täcker hans bleka kropp.  
Tre kramper senare skriker Victor rätt ut.  
- Varför? Varför är det just jag som ligger här?!. Denise bryter ihop och Thomas håller om 
henne. Det är inte bara Victor som har ont. Att se sin son sakta dö gör så ont i hjärtat och i 
hela kroppen. Denise ramlar ihop men Thomas armar håller i henne hårt. Han kommer 
aldrig släppa henne. Barncancerläkaren kommer in och berättar att dom ligger hack i häl 
med smärtan nu. Snart kommer Victor få sova precis som han vill. Victor lugnar sig och tar 
tag i sin gråtande mammas hand. Hon kysser honom i pannan och mumlar för sig själv "lilla 
gubben, lilla hjärtat".  
 
På kvällen är det lugnt i det lilla rummet på sjukhuset. Victor sover, Fia och Lucas läser en 
varsin Kalle anka tidning och Denise har somnat i sin säng. Thomas sitter bara och stirrar i 
väggen. Victor är vaken i omgångar och när han är vaken diskuterar dom om alla minnen 
tillsammans och skrattar. Dom beställer in en pizza och delar på. Han berättar att han varit 
där uppe men han har inte blivit insläppt. Inte ännu. Han frågar om hans cancer är borta 
men Denise svarar att cancern stannar i den här världen. Han är cancerfri där uppe men 
här lider han fortfarande av det. Och hon tillägger. 
- Glöm inte att hälsa farmor från familjen.  
 
Klockan 05.58 tar Victor sitt sista andetag. Denise ligger bredvid honom och väntar på att 
han ska andas ut. Men han gör det aldrig. Dom kallar på sjuksköterskan. Det känns som att 
tiden står stilla. Hon väcker Thomas. 
 
Fia sitter i sin mammas knä med en kudde hårt i famnen. Lucas iklädd sin blåa pyjamas med 
dinosaurier på sitter i en fåtölj längst bort i rummet. Han vill inte prata med någon, det är 
för jobbigt. Thomas smeker över Victors kropp och plockar bort slangarna som täcker 



honom. Även fast det är jobbigt så är det såhär det slutade. Det går inte att ändra på något. 
Denise kollar på Thomas. Han har ännu inte fällt en tår. Han skulle vilja låsa in sina 
resterande barn i ett bombsäkert rum och låta dom leva där. Han vill inte att något ska 
hända dom. Han skulle göra vad som helst bara dom får leva.  
Allt är så overkligt. Dom vet att Victor är död men det är så konstigt. Allt känns så 
annorlunda. Denise längtar inte tills dom kommer hem och lär börja med dom vanliga 
rutinerna igen. Allt är som vanligt förutom att hon lär duka för en person mindre vid bordet.  
 
Det är 8 steg mellan Victors och farmors gravar. 18 år och 8 steg.  
 
Det är den 15 januari och det är exakt ett halvår sedan Victor gick bort. Exakt sex månader 
sedan Victor låg där i den lilla sjukhussängen med slangar kopplade till alla organ. Exakt 
sex månader sedan Victor sist befann sig på jorden.  
Denise fryser. Hennes kofta värmer inte men ändå så känner hon nån slags värme. Det 
känns som att Victor är närvarande.  
Folk cirkulerar runt familjen när dom står där och kollar på hur Victors kista sänks ner i 
marken. Idag begravs Victor. Överallt är det händer hårt knutna i varandra. Ben som skakar. 
Näsdukar som blöts ner och snyts i. Victors grav är ett öppet sår. En grop där en älskad 
person nu sänks ner i. Allt är så jobbigt. Familjen står bara och stirrar på den vita kistan som 
är täckt av alla olika slags blommor. Mitt bland alla gråtande människor står familjen 
Andersson. Inga tårar som rinner nerför kinderna. Bara 8 stirrande ögon. Denise, Thomas, 
Fia och Lucas står tätt intill varandra. Alldeles stilla. 
 


