
LOKALT ! SÅ GJORDE VI
SKÅNE

Sedan i mars uppmanas alla över 70 år att hålla avstånd 
till andra. Drygt 400 000 av dem är hyresgäster och 
många sitter fast i sina lägenheter. Hem & Hyras Gry 
Ellebjerg har gjort en dokumentärserie om några av alla 
dessa äldres tankar från isoleringen.

Här är utdrag ur deras berättelser.
T E X T  & FOTO  G RY EL L EB J ER G

 Röster från  
isoleringen

"Jag resonerar som så att får man det 
så får man det. Jag tror nämligen att 
både jag och min fru har haft det. 
För att jag var snudd på döende. Jag 
har aldrig varit så sjuk i hela mitt liv 
som i slutet av februari och början på 
mars. Jag har varit till sjöss i 46 år och 
jag har varit med om det mesta här 
i världen. Men det var något av det 
jävligaste jag upplevt! Jag !ck tankar 
som jag aldrig har haft "örr där jag 
önskade att jag skulle dö. Så jävla 
illa mådde jag så att jag bad: ”Snälla 
Gud ta hem mig. Det här klarar jag 
inte längre”.

Nils Lamartine, 
Malmö:

Margareta Ellgård, 
Landskrona:
"Jag har aldrig funderat på hur 
gammal jag är men plötsligt var jag så 
gammal så jag var över 70 och skulle 
stanna hemma, inne. Då blev jag på 
något vis gammal. När jag ser mig i 
spegeln till exempel tänker jag: ”Gud 
vilken gammal kärring – usch då!”
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Se alla tio  delar 
på hemhyra.se/
taggar/ roster-

fran-isoleringen/

Bjarne Andersen, 
Landskrona:

Gerd Andersson, 
Helsingborg:

"Jag har varit utsatt !ör en 
höghusbrand och blivit bostadslös 
på det sättet. Jag har alltid sett 
möjligheter och så helt plötsligt 
!örsvinner de. Över en natt !örsvinner 
alla möjligheter på olika sätt. Bland 
annat det här med corona. Man blir 
isolerad. Man blir otrygg och man vet 
inte riktigt vilket ben man ska stå på."

"Om jag är rädd !ör att dö? Får jag 
som mamma och pappa... Jag bodde 
nere på Österlen och körde upp här 
till Kvidinge. Då köpte jag alltid 
bullar med mig. Då hade vi tioka"e. 
Vi pratade om vad vi skulle ha till 
middag. Så sa hon nu går jag och 
lägger mig igen. Ja, gör du det, jag 
ska plocka undan här. Sen sätter 
jag mig med en stol vid sängen och 
handarbetar och säger nu sitter jag 
här om du vill prata lite. Så slår 
pacemakern av. Hon #ck sitt tioka"e. 
Kan man få det smidigare?"
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