Wanja berättar om resor och äventyr, kärlek och familjesammanhåll
ning, och stödet från vännerna runt omkring när hon mitt i allt fick
ta farväl även av sin älskade man Sven-Olof som avled i ALS.
Sorgens novembermörker kastar sin skugga över livet. Men Wanja
bärs av ett hopp om en bättre värld där inga rullstolar behövs, en
tro på en Gud som likt en skata letar fram glimmande skatter bland
det som för andra är utan värde. En tro som bär genom livet som ett
strömmande vatten.

Wanja Agnesund

...i den här boken berättar Wanja Agnesund om hur nåden att se Guds
närvaro, om så bara i formen av en fågel, kan bli en stig genom den
mörkaste natt.
Joel Halldorf, teolog, vän till Mattias



Språket skimrar bland alla rullstolar och respiratorer... Wanjas bok
ger hopp. Det finns en mening i varje människas liv. Och assistenterna,
dessa vardagens hjältar, deras minnestext till Mattias efter hans död är
bland det vackraste jag läst.
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Prolog

Ända sedan jag var liten flicka hade jag sett henne. ”Björkarnas egen
svartvita fågel. Hemma även i träd som står svart i snö”, som Artur
Lundkvist skriver i sin dikt. Aldrig hade jag funderat över vem skatan
egentligen är eller vad hon gör. Jo, tjuvaktig visste jag att hon var. Visste
att hon gillar det som skimrar och blänker. Att hon hämtar skatter till sitt
bo. Det som skimrar som silver. Silverblänk kan man hitta i skatboet, till
och med silverskedar man glömt i bersån. Det visste jag. Skatan – ”skrat
tande åt stölder hon begått och stölder hon planerar”. Skatan som samlar
skatter och hittar borttappat blänk.
Detta var långt innan jag lärde känna Anna. Pastorn som gillade skator
och fick mig att ägna denna fågel speciell uppmärksamhet. Plötsligt såg
jag skatan med nya ögon. Skata – ”klädd i bortblåst äggvita, doppad i tjä
ra från stuprören – bosatt i de vinterbonade trähusens land”. Det var nog
därför jag också såg konstverket i tidningen Trots Allt – en skata. Skatan
som en symbol för Gud (Skaparen, Frälsaren, Hjälparen). Jag kunde inte
komma ifrån den där bilden av skatan. Den kändes så påträngande att
jag ringde redaktionen och fick telefonnumret till konstnären. Han sände
mig berättelsen som var bakgrunden till konstverket. Gud som en skata,
skatan som Gud. Jag chockades och hänfördes av liknelsen. ”Skatan –
den dåraktige Hjälparen”.
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I mitt sökande efter en symbol för Anden så har en skata vuxit fram på
staffliet. Skatan är visserligen förknippad med smuts och tjuveri och om
man bara ser skatan utifrån det perspektivet så håller naturligtvis inte
bilden. Men om man ser till några av skatans andra egenskaper så blir
bilden plötsligt spännande. Skatan är nämligen den som utan rädsla för
att smutsa ner sig knallar runt bland skräpet i sitt sökande efter skatterna.
Hemliga djup bland allsköns bråte och som där mitt bland smuts och sopor
finner rätt på skatten, den förlorade avbilden.
(Tomas Larsson, konstnär)
En Gud som letar skatter i människan, som själv stiger rakt in i smutsen
och eländet i denna värld för att rädda människan. En Gud som ser att
det skimrar och blänker mitt i smutsen.
Och jag såg skatan oklanderligt ren, bländande vit och ren dyka rakt ner
i soptunnan och leta i min egen trädgård. Det var så allting började. Då
visste jag inte vad som väntade. Då hade jag ingen aning om att en skata
skulle hjälpa mig att härda ut i omständigheter som hotade att förgöra
mig. Jag visste inte att en liten skata skulle vara det nästan enda tecknet
på en gudsnärvaro så påtaglig att jag inte kan låta bli att berätta.
Sedan dess har skatan övertygat mig om en gudsnärvaro bortom alla
ord. Bortom allt förnuft. När millennieskiftet var ett faktum stod det i
tidningen att ”skatan var den första fågel som siktades” – han som var till
före allt annat (Kol 1:17). Det dröjde inte länge förrän Postverket gav ut
nya frimärken med en skata som motiv – då fick jag bokstavligen skicka
Gud med posten. Och år 2002 hade jag en almanacka där augusti, min
födelsemånad, hade en bild av en skata.
Den här skatan har funnits med i min livsberättelse alltsedan min man
blev sjuk och har sedan dess återkommit många gånger i svåra situa
tioner. Hon flög ofta framför bilens framruta när jag gråtande satte mig
vid ratten, som en hälsning från Gud själv.

8

Introduktion

”Är du alltid glad?” frågade en barndomsvän som kom på tillfälligt be
sök. Ja, det var jag då. Men innerst inne är jag egentligen en rädd liten
flicka som var totalt oförberedd på att möta livet som det blev.
Det är jag oerhört tacksam för idag. När det blev tydligt att båda våra
söner hade sjukdomen Duchennes muskeldystrofi kändes det först som
om jag ville rymma. I förväg kan många situationer verka omöjliga och
att slippa veta i förväg var mycket bra för mig. Jag visste alltsedan barn
domen att jag var älskad av Gud och av mina föräldrar, och nu dessutom
av min man, vilket kändes tryggt. Det var allt jag behövde veta. Glädjens
flagga hade han hissat över vårt hus. Men att den skulle sänkas på halv
stång vid flera tillfällen kommer du att få läsa om i denna bok.
Följ med på resan där rullstolar och andra hjälpmedel blev vardag, lik
som om att vi fick dela vårt hem och våra dagar med ett stort antal främ
mande människor när det blev nödvändigt att ta emot hjälp. Läs också
om hur främlingarna blev goda vänner och om hur annorlunda livet blev
när även min älskade make drabbades av en annan svår sjukdom. Vi
hade svetsats samman i glädje och sorg i vårt utökade föräldraansvar,
och under sjukdomstiden samt åren efter hans död har det varit näst intill
omöjligt att leva i glädje.
Jo, i ögonblick, och tack vare min underbara dotter Helena med maken
Tord och två fina barnbarn, Oskar och Sofia, och min Gud, samt en
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trofast släkt- och vänkrets har jag orkat fortsätta livet. Det var förresten
Sofia som, efter att ha läst mina dagböcker klättrade upp i garderoben
där de förvarades, tog fram dem och uppmanade mig att skriva rent och
sammanställa allt. Detta hade jag tänkt länge, och blivit uppmuntrad
även av andra att göra, men inte haft energi att ta tag i. Men nu blev det
äntligen av. Anledningen, som får mig att dela mitt liv med dig, är att
jag vill hedra dem som tålmodigt bar sjukdomens börda. Först mina två
fantastiska söner, och flera år senare även min älskade man.
Det är många år sedan nu jag läste biskop Ludvig Jönssons uttalande
om sjukdom och lidande i boken ”Postilla för sökare” och jag har aldrig
kunnat glömma det:
Sjukdom och död är de villkor vi lever under som mänsklighet och de som
bär det ställföreträdande lidandet påminner oss om att livet inte bara är
effektivitet utan nåd! Vi måste lära oss att inte bara ta hand om dem
utan vörda dem. Det är kanske något av det effektiva västerlandets största
olycka att vi förlorade lidandets mysterium i någon sorts övertro på att
kanske kunna göra oss av med lidandet.
(Långfredagen 1978 i Oscarskyrkan)
Denna bok är en sammanställning av dagboksanteckningar och före
läsningar under en lång tidsperiod, skrivna i de aktuella ögonblicken.
Det är min berättelse om hur det har varit att leva med sjukdom och
handikapp i familjen. Min positiva syn på livet har jag kvar, den är dock
kryddad med vemod och har inslag av toner i moll.
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Ein Guter Mann

Vi nådde fram till Berlin på tisdagseftermiddagen. Trötta av resan sov vi
några timmar innan vi gav oss ut i den ljumma julikvällen. Vi hade just
kommit ut på Unter den Linden när en äldre herre dök upp och erbjöd
sig bli vår guide för en kväll. Alfred Zughold kände staden som sin egen
ficka. Hans familj var berlinare sedan fem generationer och han kunde
sin historia. Orädd och frispråkig plockade han fram en kvällstidning.
”Vet ni vad som stämmer i den här tidningen?” sa Alfred. ”Das Datum”.
Den sjunde juli 1964. Det var den dagen jag på hans uppmaning spot
tade i floden Spree, ”um ein guter Mann zu kriegen.” Alfred, tänker jag
när jag ser oss tillsammans på ett foto. Du skulle bara veta att ”ein guter
Mann” höll i kameran då. Det visste inte ens jag. Vi hade ju lovat var
ann, vi två flickor i ressällskapet, att inte förälska oss i någon av de fyra
killarna.
Vi var på väg till Grekland i vår begagnade, nyinköpta Ford Falcon,
eller ”Albertina” som vi kallade bilen. För det mesta hittade vi en plats
där vi kunde slå upp vårt tält, men ibland fick vi sova i bilen. Så blev det
i Sofia. Regnet öste ner över Bulgariens huvudstad och alla hotell var
fullbelagda. Jag satt bredvid honom som höll i kameran i Berlin – han
höll i mig nu – och sov inte särskilt mycket. Egentligen var det han som
höll i själva resan också. Det märkte jag redan när vi planerade, och för
varje dag blev det alltmer uppenbart. Som nu i Sofia, dagen innan natten
då jag inte sov.
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Jag var inne på en bank, stod i en lång kö när jag såg honom komma in
genom dörren. Från min plats nästan framme vid kassan ropade jag ut
över kön. ”Vad gör du här?” Svaret kom direkt. På engelska. Fråga mig
inte varför. Men det var som om formuleringen legat och väntat, som om
det måste sägas, som det mest självklara. ”I came to see that you don’t run
into trouble.” Det svaret ekar genom hela mitt liv från den dagen. Det var
hans trofasta medvetna uppgift ända fram tills han dog. Och troligtvis
håller han ett vakande öga på mig även nu från sin plats i ett bättre land.
Jag var tjugofem och trodde på kärleken. Hade varit förälskad några
gånger, mer eller mindre, men vågade inte satsa. Det var så svindlande
stort. Så definitivt. Att fatta beslut, troheten skrämde mig. Hela livet,
hela livet, hisnande och lockande. Men inte än. Inte nu.
Nästa natt hade han flyttat sin sovsäck intill min. Vi hade annars be
stämda platser och jag hade ju lovat att inte bli kär. Inför det som hände
nu var jag försvarslös men försiktig. Förtroliga viskande samtal när de
andra sov. Långa månskenspromenader längs Medelhavet, hans hand i
min några korta sekunder i fullt dagsljus. Och snart, alldeles för snart,
var resan slut. Men inte kärleken.
Hans brev kom mestadels två gånger om dagen. Militärbrev med fält
postmarkering på frimärkets plats. Gråa, intetsägande kuvert innehål
lande brev som fick min vardag att skimra i lysande färger. Brevbäraren
log när han kom med ännu ett brev på eftermiddagen. Jag läste och för
undrades. Utvald. Älskad! Omsider vågade jag ta till mig det han skrev.
Det var ute i den snötunga syrénbersån vid mitt barndomshem i Små
land en kall januaridag som han trädde förlovningsringen på mitt finger.
”Tills döden skiljer oss åt”, sa han. Det hade pappa sagt till mamma ock
så, och döden skiljde dem åt när jag var femton. Jag visste att det kunde
hända, jag visste att döden inte tog hänsyn. Men jag räknade inte med
den inkräktaren i vårt liv. Det var bara så vackert och högtidligt med det
där löftet, tills döden skiljer oss åt.
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Hans röst darrade av återhållen rörelse när han i augusti 1965 lovade att
älska mig i nöd och lust. ”Du och jag ska tillsammans gamla bli”, sjöng
vi på bröllopsfesten och sveptes in i tryggheten. Och länge såg det ut att
bli så.
Han tog sig an vår livsresa. Min och barnens. Det blev vardag i hyres
lägenheten i radhuset. Det osade bruna bönor och bacon från köket och
i badrummets mörker framkallade han bilder från Greklandsresan. Jag
känner doften av vätskan i badkaret och spänningen när bilden börjar
bli synlig. Och jag längtar nu efter dagen då livets stundom mörka bak
grund ska göra hans bild än mer tydlig.
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Barnen

16

Helena – storasyster

Du föddes först av barnen, på Luciadagen 1966, och en ljusspriderska
blev du. Ditt tålamod prövades många gånger när du kröp på golvet och
letade efter ishockeypuckar eller fotbollar som dina bröder råkade spela
ut på golvet. ”Husets enväldige härskare”, kallade du Håkan ibland. Blev
ditt liv mycket annorlunda? Hur var det för dig att ha båda dina bröder i
rullstol? Älskade tös, fick du tillräckligt med utrymme i din familj? Hann
jag med att vara mamma till dig? Det enda jag säkert vet är att du är en
strålande dotter idag, omtänksam, hjälpsam. Lik din pappa helt enkelt.
Din lillebror gav en rättvisande bild av vem du är när du fyllde 40 år:

GBG Energi
det blir aldrig riktigt mörkt
i Göteborg om vintern
ljuset emanerar från en låga
som tändes på Lucia
men förser oss med närvärme
året runt
ett kraftverk ständigt i drift
ändå fri som en fågel
och lika effektiv
tar sjumilakliv med små fötter
osentimental
men strålar sympati
söstra mi
göteborg energi
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Håkan – söndagsbarn

”En stor, präktig pojke”, sa barnmorskan söndag kväll 17 augusti 1969.
Men som du fick kämpa för att komma ut! Två stora bulor, en över var
dera hjässbenet, avslöjade din kamp. Kämpa för att komma till livet. Och
visst kunde man känna aningen av den ena rakt igenom din rågblonda
kalufs hela livet? Om jag inte minns fel. Du är ju inte här nu. Jag kan inte
känna efter. Du dog strax före din 18-årsdag. Den kvällen stannade livet,
och det blev som du själv sa
en gång, en katastrof för
oss i familjen. Det hände
hastigt, oförberett, även
om vi visste att din sjuk
dom kunde, skulle, leda till
döden. Du levde intensivt
till ditt sista ögonblick.
Det var återigen en sön
dag kväll i augusti.
Vi kunde inte hjälpa dig
då Håkan. Men du kände
honom som är Uppstån
delsen och Livet. Du sa
hans namn, ”Jesus Kris
tus”, den söndagskvällen
och han tog emot dig i
sitt paradis och förde dig
hem. Ja, eller sprang du
kanske in i hans famn,
för rullstolen lämnade
du ju hemma.
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Midsommar -73

Det var midsommartid och jag dansade runt midsommarstången med
Håkan. Medan vi svängde runt snurrade tankarna i mitt huvud lika
snabbt. Tänk om Håkan blir rullstolsbunden, tänk om han inte kan dan
sa runt midsommarstången om några år. Tanken förlorade fotfästet och
jag sa till mig själv: ”Lev nu!”

27 nov -86

Jag vet egentligen inte vad som utlöste frågan. Men helt oförberett på ef
termiddagen frågade Håkan om hans sjukdom leder till döden. Sen bom
barderade han mig med frågor om vid vilken ålder. Om varför jag inte
berättat tidigare. Att han egentligen vetat länge. Att någon i Holland, där
han nyss deltagit i ett läger för muskelsjuka killar, hade sagt 25 år som övre
gräns. Mattias var också med. Och när jag sa till Håkan att vi bestämt oss
för att berätta allteftersom de frågar så sa Mattias: Mamma jag har frågat.
Sen sa Mattias att han egentligen vetat ända sen dagen då Magnus dog.
Jag svarade så gott jag kunde. Sa ingen ålder men sa att enligt senaste rön
och med respiratorhjälp har livet förlängts många år. Håkan tog också
fram löftet om helande och undrade varför inte Gud griper in. ”Kan man
lita på löftet? Gör du det?” frågade han. Och senare på kvällen ångrade
han att han börjat fråga, kände sig orolig, hade svårt att koncentrera sig
på läxor. Ville att vi skulle be och uppmana fler att be. Blev glad när jag
berättade om alla som ständigt ber. När Håkan la sig bad vi om att hans
tankar skulle få skydd och att natten skulle bli lugn. Han var egentligen
inte ledsen men ville prata, prata, prata. Sa efter en stund: Nej nu skiter
jag i det. Tyckte 30 år var en bra sista gräns. Mattias tyckte att Håkan var
överdriven och hade inte alls samma behov av att ventilera dessa frågor.
Jag framhöll att alla människor egentligen lever under samma villkor. Vi
har ”idag” men vet inget om morgondagen. Har pratat med många kyrk
vänner och bett om intensifierad förbön. Vilken förmån!
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Borås den 11 augusti 1987

Bäste Sven-Olof med familj!
Jag nåddes idag av den fruktansvärda uppgiften om den sorg som drab
bat Er. Mottag mina djupt kända kondoleanser!
Som förälder kan man väl inte tänka sig någon värre händelse än att
mista ett barn.
Helt säkert har Ni många fina minnen av Håkan. Själv kände jag ju inte
honom men vill ändå berätta ett vackert minne jag har av honom, en av
de få gånger jag såg honom för många år sedan.
Sven-Olof och jag hade varit i England på tjänsteresa och Du hade köpt
leksaker, jag minns ej vad det var, men något speciellt Du fann därborta.
Vi flög hem och eftersom jag hade bil, körde jag Dig hem. När vi kom
hem och man upptäckte att den främmande bilen innehöll ”pappa”, kom
Håkan emot Dig med ett glatt och kärt ”PAPPA”! Det var en vacker syn
och tydde på en vacker familj. Jag glömmer det aldrig!
Jag önskar Er allt gott för framtiden trots det grymma som inträffat!
Varma Hälsningar
Sven Lagerström
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Mattias – lillebror

Omtöcknad av lustgas hör jag barnmorskan säga den 30 mars 1973: ”En
pojke.” Det ekar ”en pojke, en pojke, en pojke”. Glädjen och oron tävlar
om utrymmet i mina känslor och tankar. Tänk om lillebror också är sjuk?
Nej – sjukdomen finns inte i släkten. Pojken är frisk, sa doktorn.
Vi har inget namn – letar i en bok. Du får heta Mattias = Guds gåva.
Mattias var nyfödd och frisk, sa doktorn, eftersom sjukdomen inte fanns i
släkten. Men i mitt hjärta bankade oron. Tänk om Mattias också är sjuk. ”Så
bra att du fick en pojke som kan
hjälpa Håkan”, sa mormor. ”Tänk
om Mattias också är sjuk”, sva
rade mitt hjärta, men med mina
ord höll jag med henne.
Men du har samma sjukdom
som Håkan. Det märker vi ef
ter ett par år, men Håkan har
redan gett oss mod. Han är ju
samma kille som innan beske
det. Nu vet jag att det var Mat
tias som fick hjälp av Håkan att
hitta sin identitet. Det blev ett
djupt kompisskap och Håkan
blev en förebild för lillebror.
Det blev så att det var Håkan
som gav oss andra hjälp. Han
var en stor förebild för sin lille
bror och oss alla.
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Okt -85

Mattias läste boken ”Det här är jag”. Frågar: Har jag den svåra varian
ten? Ja, eftersom du blev rullstolsbunden så tidigt så har du det.

23 maj -92

Mattias har varit på studentbal! I smokingbyxor och väst! Nyklippt!
Glad och nöjd! Minst 30 trappor, säkert 40, upp i Valands festvåning.
Kläderna hyrde jag på Johans skrädderi på Nordenskiöldsgatan för någ
ra veckor sedan. Lånade hem och provade, lämnade tillbaka, beställde
till den 22/5 och hämtade dem då. I förväg har det känts omöjligt med
alla trapporna. Men idag på morgonen, när Siv, som är arbetsterapeut,
och jag städade i kyrkan, kom hon med ett strålande förslag: ”Ring
brandkåren! De brukar hjälpa oss när det krisar”. Och det gjorde jag. De
lovade komma till Valand 18.15 med en ambulans bemannad av två killar.
Dagen var varm och solig. Mattias var ute en hel del. Vi åt både fru
kost och lunch utomhus. Kl. 15 var det vilodags. Och sen vilade och sov
Mattias till 17.00. Då tog vi på smoking, passade in västen perfekt, kam
made och ”sminkade”. Sen åkte vi till Valand och 18.15 kom bärhjälp.
Lätt som en plätt bar de upp Mattias på bår och sen tog Sven-Olof, en
restaurangkille samt ambulansgossarna stolen. Det var tungt, men det
funkade. Mattias hann upp innan alla kom. Vi mötte Anna-Karin, som
han bjudit, i trappan. Kl. 23.00 upprepade vi proceduren fast nu neråt.
Mattias var nöjd och glad och tyckte det var roligt att ha fått vara med
om detta. Hemma igen tog vi ett foto av Mattias i smoking vid det blom
mande äppelträdet.
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Diagnosen

Det var en helt vanlig eftermiddag jag första gången hörde talas om mus
kelsjukdomen Duchennes muskeldystrofi. Min goda vän Birgitta Olsson
var på besök och hon berättade om sin son Magnus. De hade just fått
veta att han hade denna sjukdom. En ärftlig och mycket ovanlig sjuk
dom, sa hon. Det slog ner som en bomb i vårt hem. Magnus, femåriga
friska Magnus, skulle bli rullstolsbunden, svag och dessutom skulle hans
liv förmodligen bli kort. Sven-Olof, min man, grät när Birgitta lämnade
oss den kvällen och jag kände mig illa till mods.
Vi var en liten familj på 4 personer. Helena var i treårsåldern och Hå
kan ett år. Några månader senare flyttade vi till en gammal villa från
1920-talet. Det var vårt drömhus. Nu skulle vi renovera och bygga vår
framtid i en stadsdel som vi tyckte om, vårt älskade Kungsladugård. Till
varon var ljus och full av förhoppningar.
När Håkan var i tvåårsåldern märkte jag att han inte växlade fot när han
gick i trappor. Han fortsatte att gå som riktigt små barn gör. Läkaren på
BVC lyssnade på min oro men försäkrade att det inte fanns några fel, och
eftersom det var vad jag ville höra nöjde jag mig ett tag. Men han reste
sig också upp på ett annorlunda sätt och så ville han gärna gå på tå.
Tänk om Håkan har Magnus sjukdom? Nej det kan inte vara möjligt.
Den är ju så ovanlig. Vi ville gärna ha fler barn, men ska vi våga? Vi
måste nog fråga någon mer doktor. Det var ju inga fel, sa de på BVC, men
24

för säkerhetsskull fick vi en remiss till en ortoped. Och tack och lov, han
hittar heller inga fel. Han mäter och röntgar och säger att Håkan bara
är sen i sin motoriska utveckling. Och så kommer Mattias till världen
våren -73.
När Mattias föddes och jag hörde barnmorskans ord ”en pojke” flög
tanken blixtsnabbt genom mitt huvud. ”Tänk om Håkan har Magnus
sjukdom och tänk om Mattias också är sjuk!” Bort med sådana tankar!
Var glad över dina tre friska barn och oroa dig inte så mycket. För säker
hets skull betygar jag hur tacksam jag är för mina tre friska barn när en
väninna kommer på besök.
Vi har gjort en omfattande renovering av vår gamla villa och vardagen
ter sig ljus. Men hur är det egentligen med Håkan, undrar släktingar och
vänner? Går han inte lite annorlunda? Jag upprepar mina farhågor på
BVC. ”Det finns inga fel på pojken”, svarar doktorn, men för att lugna
mamma ska du få en remiss till en neurolog.
Jag vet inte om Anita Lundberg, neurologläkaren på Östra barnsjuk
huset, avdelningen för speciell hälsokontroll i Göteborg, såg direkt vad
det handlade om när hon såg Håkan första gången. Men hon tog oss på
allvar och inledde diverse provtagningar. Vi gjorde flera besök på Östra
och jag minns att vikingaskeppet i entrén var det dragplåster som gjorde
att Håkan följde med dit.
Det var på försommaren vi tog ett av proven, EMG. Inte på Östra utan
på Sahlgrenska. Jag lämnade Helena och Mattias hos en väninna och
Håkan och jag åkte till sjukhuset. EMG – en lång nål stacks in i Håkans
lårmuskel och direkt såg man resultatet på en skärm.
Det var inte meningen att jag skulle få veta något där och då, men jag
tjatade tills doktorn medgav att allt inte stod rätt till med Håkans musk
ler. Den sjuksyster som assisterade tog upp en peng ur sin ficka och gav
Håkan. ”Här får du till en glass”, sa hon. För mig blev det en bekräftelse
på att det var något allvarligt fel. Kanske ville hon bara belöna Håkan för
hans tålamod med provtagningen. Jag vet inte hur vi kom därifrån. Jag
grät. Solskenet och fågelsången utanför sjukhuset såg och hörde jag inte.
Det var mörkt. Muskelsjukdom? Magnus sjukdom?
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På något sätt tog vi oss tillbaka till min väninna Maria där de andra bar
nen, Helena och Mattias väntade. Maria fick ta emot min första smärta.
Hon lyssnade och packade samtidigt en utflyktskorg med saft, kaffe och
bullar och så hade vi utflykt mitt i smärtan och kaoset. Medan vi satt där
tändes en gnista av hopp. Håkan var ju samma pigga, glada, busiga kille
som före provtagningen. Solen sken ju trots allt, åtminstone för ögon
blicket. Att packa en utflyktskorg. Att bjuda på kaffe och bullar. Tänk
att en sådan enkel vardagshandling betyder så mycket, kan få solen att
skina.
Den verkliga diagnosen fick vi några veckor senare. Muskeldystrofi.
Det finns ingen bot men det finns olika varianter. En svår med namnet
Duchenne, en lindrigare med namnet Becker. En mening dröjde sig kvar
i mitt medvetande: ”När det blir dags för moped finns det en rullstol som
kallas permobil som man kan köra själv.”
Nu visste vi. Så konstigt att man kan sitta och ta emot ett besked, lyssna
och ändå inte höra. Konstatera faktum och låtsas att det gäller någon
annan. Men hemma är jag tillbaka i verkligheten.
I huset och trädgården med alla trappor. Men det är nog Becker. Då drö
jer det länge innan han behöver rullstol. Det kan ske under, det kanske
kommer något botemedel.
Nu måste även släkt och vänner få besked. ”Säg att Håkan är en frisk
kille med svaga muskler”, sa Anita Lundberg. Vilken visdom. Vilken
skillnad! Anitas ord blev som ett skimrande hopp för oss.

26

