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Linda Vesterberg vill hjälpa unga killar som mår dåligt. Hon säger att det är ett uppdrag hon fått av Elias. FOTO: PETRA ÄLVSTRAND / FRILANS

Linda, Elias pappa och bror bär alla på ringar med Elias fingeravtryck. Linda klippte en hårlock från Elias. Den stryker hon ofta på som tröst. FOTO: PETRA ÄLVSTRAND 
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LULEÅ
Linda Vesterbergs son hittades död 
nedanför en balkong i Boden. Vad som 
hände får hon aldrig veta men Linda 
har bestämt sig för att Elias död inte 
var förgäves. Hennes smärta ska om-
vandlas till stöd för unga killar som 
mår dåligt.
Klockan 05.52 den 30 augusti 
2020 bankade det på dörren i 
villan i Luleå. Där och då för-
ändrades Linda Vesterbergs, 
46, liv för alltid.

– Jag såg två poliser bak-
om dörren och förstod att 
det måste vara något allvar-
ligt, säger Linda.

Hon öppnade dörren till 
en mardröm som hon ald-
rig kunnat föreställa sig. Po-
liserna framförde sitt ärende: 
”Vi har något väldigt tråkigt 
att berätta. Din son Elias har 
hittats död nedanför en bal-
kong i Boden”.

– Jag kunde inte ta in vad 
de sa, och upprepade om 
igen att jag ville att de skulle 
säga att han varit med om en 

bilolycka. Det hade varit lätt-
are att förstå, och då hade 
han varit lycklig i dödsögon-
blicket.

Bilden på en ung, söt kille 
står framme på köksbordet. 
Elias är med familjen i helg 
och vardag och Linda berät-
tar om den lille killen som, 
liksom storebror Alexander, 
var oerhört efterlängtad. Lin-
da har redan i unga år vetat 
att hon ville bli mamma.

– Vi trodde att Elias var en 
flicka och hade inte tänkt ut 
något pojknamn. Det var sto-
rebror som bestämde nam-
net Elias. Eller ”Lias” som han 
brukade säga.

Linda berättar om en liten 

pojke som alltid varit intres-
serad av skotrar och bilar. En 
kille som byggde om alla lek-
saker till något nytt, var otro-
ligt duktig på att teckna, upp-
fattades som introvert av 
sina föräldrar men visade sig 
vara en riktig spelevink inför 
vännerna.

– När Elias dog förstod vi 
hur älskad han varit och hur 
många vänner han haft. De 
har skickat mängder av film-
klipp där Elias spexar och 
skojar, säger Linda.

Hon och Elias pappa separe-
rade när Elias var nio år och 
några år senare fann Lin-
da kärleken i sin nuvaran-
de sambo Peter Jonsson, 48. 
Båda hade två barn vardera 
och de fogade ihop sina fa-
miljer till en.

– Jag ska inte säga att det 
var lätt. I början var det tufft. 
Jag hade två tonårsbarn och 
Peter hade blöjbarn! Med ti-
den blev vi sex ett samman-
svetsat gäng och Elias blev en 
omhändertagande storebror 
till bonusbrorsorna.

Fortsättning på nästa sida

”Elias ska 
inte ha dött 
förgäves”

Linda Vesterberg vill hjälpa unga killar som mår dåligt. Hon säger att det är ett uppdrag hon fått av Elias. FOTO: PETRA ÄLVSTRAND / FRILANS

Elias, Linda och Peter under en semsterresa för några år sedan. FOTO: PRIVAT

Många tända ljus vid platsen för dödsfallet vittnar om att Elias var älskad av många. 
 FOTO: PRIVAT
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Linda berättar att en av Eli-
as bästa vänner kallade ho-
nom för Bamse, på grund av 
de bamsekramar han alltid 
bjöd på.

– Han skämdes exempelvis 
aldrig inför kompisarna när 
han kramade mig, säger Lin-
da med tårar i ögonen

Många av Elias vänner bor 
i Boden och han tillbringa-
de mycket tid där. Den där 
ödesdigra lördagen hade Lin-
da sms-kontakt med sin son, 
som berättade att han skulle 
delta i en cruising. Han var 
chaufför och Linda har fått se 
filmklipp där hennes älskade 
son dansar fram med en tra-
ve pizzakartonger i famnen.

– Han var på gott humör 
den där lördagskvällen. Hel-
gen innan var han hemma 
och berättade att han skul-
le gå på en tomtvisning och 
att han låtit skägget växa 
ut eftersom han skulle vara 
skäggmodell två veckor sena-
re. Elias hade så många fram-
tidsplaner! 

Poliserna som lämnade 
dödsbudet skjutsade Linda 
och Peter till sjukhuset, där 
sjukhusprästen mötte dem 
och de fick se Elias i kapellet.

– Jag var orolig för hur han 
skulle se ut, men han var jät-
tefin! Helt oskadd. Jag pus-
sade på Elias, strök honom 
över kinden och klippte en 

lock från hans hår. Sedan 
bröt jag ihop. Jag skrek och 
rasade ihop. Det var först nu 
som jag förstod vad jag gick 
igenom.

Lindas mamma och pappa 
fanns vid deras sida och fång-
ade upp Linda när hon rasa-
de. Efteråt åkte alla hem till 
Linda och Peter. Det var också 
då Linda fick tag i Elias store-
bror Alexander, som fick föl-
ja med till sjukhuset på efter-
middagen.

– Att se och höra smärtan 
från storebror när han fick 
se sin döde lillebror krossade 
en del av mitt hjärta för alltid.

Obduktionen av Elias visa-

de att han varken hade alko-
hol eller droger i kroppen, 
och att han kvävts av sitt eget 
blod. Ett trasigt revben hade 
punkterat lungan. 

Ingen vet varför Elias låg 
död två våningar nedanför 
balkongen. Dödsfallet har 
registrerats som självmord.

– Men det fanns ingenting 
som skvallrade om att han 
skulle varit deprimerad, vi 
hade inte fått några sådana 
signaler.

Nu vill Linda stötta andra 
unga killar som mår dåligt. 
Hon är utbildad samtalste-
rapeut och har under hös-
ten utbildat sig i sorgebear-
betning.

– Vi har jobbat med att stär-
ka tjejer, men glömt bort poj-
karna. De begår självmord of-
tare än tjejer och nu vill jag 
gå ut i skolorna och föreläsa 
för pojkar. Utifrån min egen 
berättelse vill jag peppa poj-

kar att våga prata om känslor 
och söka hjälp om de mår då-
ligt. Jag känner starkt att det 
är Elias vilja. Han ska inte ha 
dött förgäves.

Birgitta Lindvall-Wiik
Birgitta.Lindvall-Wiik@norrmedia.se

Självmord
●Ungefär 1500 personer tar 
sitt liv varje år. Cirka 70 pro-
cent är män. Enligt Suicide 
zero har självmorden ökat 
i åldern 15-29 år under de 
senaste decennierna.  Hjälp 
för den som mår dåligt: Vid 
akuta lägen eller vid tankar 
på självmord, ring 112. Mind 

Självmordslinjen 90101: 
Stödlinje för personer med 
tankar på självmord. Hjälp-
linjen: Tel: 0771-22 00 60. 
Jourhavande medmänniska: 
Tel: 08-702 16 80. Spes – 
Suicidprevention och efter-
levandes stöd: Tel: 08-34 
58 73.

Elias grav är välbesökt av både släkt och vänner. FOTO: PRIVAT Linda åkte till bårhuset fem dagar i rad. Hon ville vara hos sin 
son så ofta hon kunde. Vid kistläggningen var familj och vän-
ner med. FOTO: PETRA ÄLVSTRAND / FRILANS

En sommarbild på en spex-
ig Elias. FOTO: PRIVAT

Elias älskade friluftsliv och 
fiske. FOTO: PRIVAT

”Det krossade en del av mitt hjärta”

Linda vill hjälpa unga killar som mår dåligt. Hon säger att det är ett uppdrag hon fått av Elias. FOTO: PETRA ÄLVSTRAND / FRILANS


