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Bråk kring arv beror på att 
minnen binds till prylar, tror 
dödsbouppköpare

Malmö. För ett par veckor sedan var det ett hem. Nu är det en lägenhet
full av ting.
– Snart är den tom. På fyra timmar har vi raderat ett helt liv, säger
dödsbouppköparen Anders Vesterlund.
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Trean på Södervärn luktar lite instängt. Det har gått en tid
sedan den nu avlidna äldre damen fyllde den med liv. De
anhöriga har varit här och plockat de saker de vill ha. Nu har
de lämnat över resten till Familjens bohagstjänst.

– Vi gör en värdering av det som finns och köper sedan hela
dödsboet, säger Daniel Vesterlund, som håller på att ta över
företaget från sin pappa.

De möbler och prylar som han bedömer kan säljas sorteras i
olika högar för att sedan köras till företagets stora loppishall
för försäljning. Resten åker ner i sopsäckar.

– Ibland, särskilt om det är en ung människa som har dött, kan
det kännas lite tungt. Men annars är det inget konstigt, vi gör
ju det här hela tiden, säger Anders Vesterlund.

Varje vecka får de in tre till fem nya hem att tömma. Ibland är
de både rena och välsorterade, ibland ingrodda och
överbelamrade. Anders Vesterlund drar upp sin telefon och
visar bilder från en lägenhet han var i förra veckan. Ett hem
som han knappt kom in i, där vardagsrummet var ett enda
berg, bokstavligt, av möbler begravda i prylar.

– Har man jobbat med det här i snart 40 år har man sett det
mesta, säger han.

Själva har både far och son ett osentimentalt förhållande till
prylar.

– Bär man på grejer hela dagarna vill man gärna ha det
avskalat hemma, säger Daniel Vesterlund.

– Vi lever verkligen i ett slit- och slängsamhälle. I stället för att
göra saker tillsammans älskar folk sina prylar, säger hans
pappa.

Kanske har känslan förstärkts av alla de konflikter de stött på.
Hur människor blir ovänner över vem som ska få ärva vad.



Trean på Södervärn luktar lite instängt. Det har gått en tid
sedan den nu avlidna äldre damen fyllde den med liv. De
anhöriga har varit här och plockat de saker de vill ha. Nu har
de lämnat över resten till Familjens bohagstjänst.

– Vi gör en värdering av det som finns och köper sedan hela
dödsboet, säger Daniel Vesterlund, som håller på att ta över
företaget från sin pappa.

De möbler och prylar som han bedömer kan säljas sorteras i
olika högar för att sedan köras till företagets stora loppishall
för försäljning. Resten åker ner i sopsäckar.

– Ibland, särskilt om det är en ung människa som har dött, kan
det kännas lite tungt. Men annars är det inget konstigt, vi gör
ju det här hela tiden, säger Anders Vesterlund.

Varje vecka får de in tre till fem nya hem att tömma. Ibland är
de både rena och välsorterade, ibland ingrodda och
överbelamrade. Anders Vesterlund drar upp sin telefon och
visar bilder från en lägenhet han var i förra veckan. Ett hem
som han knappt kom in i, där vardagsrummet var ett enda
berg, bokstavligt, av möbler begravda i prylar.

– Har man jobbat med det här i snart 40 år har man sett det
mesta, säger han.

Själva har både far och son ett osentimentalt förhållande till
prylar.

– Bär man på grejer hela dagarna vill man gärna ha det
avskalat hemma, säger Daniel Vesterlund.

– Vi lever verkligen i ett slit- och slängsamhälle. I stället för att
göra saker tillsammans älskar folk sina prylar, säger hans
pappa.

Kanske har känslan förstärkts av alla de konflikter de stött på.
Hur människor blir ovänner över vem som ska få ärva vad.

–D et är sorgligt med alla bråk. Det beror väl bland annat på
att folk binder sina minnen i grejerna, säger Daniel Vesterlund.

–M en för mig är prylar bara döda ting, säger Anders
Vesterlund.

Han fyller ännu en sopsäck och bär ut i hissen. Upp sticker ett
moppskaft och ett diskställ. Spår av en människas vardag, nu
på väg till Sysav.


