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UPPTÄCKTEN
 
Dagen efter berusningen. Man ska lämna euforin bakom sig, vakna upp till nykterhet.
Klarsynthet. 



När man ser. Lite mer. Verklighet.
Ett magert litet spädbarn kan inte bara ligga på magen och sova, hur mysigt det än är. Det måste
faktiskt äta också.
 
Resultatet är nästan obefintligt. Som att försöka mjölka en råtta. Några ynka, stackars vattniga
droppar. Jag känner mig mjölklöst omoderlig där jag går genom korridoren med
bröstmjölksersättningen i handen. Ser de andra. De sitter i dagrummet och småpratar, samtidigt
som barnen ligger vid bröstet. Jaha. Det är så det skulle varit.
Det hade väl jag också trott.
"Det sätter igång så småningom". Mjölkproduktionen, alltså.
Men det är klart, det är svårare när inte barnet hjälper till. När man själv måste dra det ur sig.
Det är svårare när man måste mata med sked. En liten, liten sked i taget. För att han ska orka.
Svälja. För att det inte bara ska rinna utanför längs hakan. Men den lille stackaren, han måste ju få
mat i sig!
Jag blir lite ledsen ändå. Att det är som det är. Egentligen är det inte krånglet med maten som stör
mig mest. Men det som är bakgrunden till det; att han är så trött. Han tittar ju aldrig på mig!
Jag sitter med honom i famnen, så jag ser hans lilla ansikte. Det trötta.
Ögonen. De blundar, blundar. Och blundar.
Munnen är slapp och halvöppen, tungan har fallit ut lite grann.
Ögonen blundar.
Jag önskar att de ska titta. Så jag kan se honom. Vem han är. Se honom på riktigt.
Ögonen. Öppna dem, de små ögonen, de sneda små...
Sneda.
Ögon.
Och så tungan där nere.
Den som fallit ut.
 
 
Sneda ögon.
Som en sån.
Handikappad.
Han och jag.
Sönder.
 
Handikappad.
Ett farligt ord. Om ens eget barn.
Det bär ett kraftfält i sig.
Som ett kvarlämnat paket på flygplatsen. Det tickar inuti.
 
När rädslan blir ordlös. Det är då den blir så obehaglig.
Jo, ord finns. Men bara sådana som man inte vill säga. Just de ord man flyr undan ifrån.
 
Jag ser henne framför mig.
Flickan på stranden.
Det var bara ett par veckor tidigare. Jag gick där med magen som en stor kanonkula på kroppen.
Sommaren var solig och gassande, drog mycket folk till de svalkande salta vågorna, den mjuka
varma sanden. Det var då jag fick se henne, mitt i vimlet. Hon satt under ett parasoll. Framför sig
hade hon grävt upp en stor sandhög, nu satt hon och daskade i den med sin plastspade. Och så
lallade hon. La, la, la, la... Så som små barn gör. Varför sneglade vi då på henne? Varför log vi inte



rart åt flickan som lekte så fint i sanden?
För att hon var... kanske 13 år. Så stor. Och... eh, tjock... får man säga så?
Nej, man fick inte säga så. Man fick inte säga något alls. Om vad man egentligen tänkte, när man
såg en sån flicka. Man sneglade bara, kanske ett stelt leende. Eller något medlidsamt som tyckte
synd om henne. Och hennes föräldrar.
Det är såna tankar. Såna som man gömt där inne, aldrig uttalat, bara burit i sig. Precis som alla
andra gör, som också har en mun som säger att alla människor har samma värde. 
Det är bara en mun. Ytans mun.
Bottenslammet. Det virvlar upp.
 
Sönder.
Inte min.
Annorlunda.
 
Det är just detta.
Annorlunda. Inte som jag.
En moder som känner främlingsskap inför sitt eget barn. Som att ha fött en annan slags varelse. En
sån där utvecklingsstörd. En sån som aldrig blir vuxen. En sån som inte fattar vad jag menar, som
man aldrig kan prata ordentligt med. En sån där som bara blir en belastning för samhället. Och oss.
En sån dä...
Som om det saknas ett ord, som sätter fingret på vad vi menar. Det där diffusa spöket som plågade
mig i min ordlösa rädsla. Bara vissheten att det ordet finns. Om bara någon vågar säga det.
Jag hörde det på radio några månader senare.
I början lyssnade jag inte så noga, uppfattade bara med ett halvt öra, en intervju med en man som
hade vuxit upp som en främling i sin egen hemby. Hans mamma var svensk, men hans pappa var
svart. På den tiden, och särskilt i små samhällen, var detta mycket ovanligt. Det var då han sa det:
"De behandlade mig som en ofullständig människa, precis som mongoloida och såna."
Han tänkte säkert inte på vad han sa, vad som omedvetet slank ut mellan hans läppar. Samtalet
handlade ju inte om utvecklingsstörda egentligen. Det liksam bara...halkade med.
EN OFULLSTÄNDIG MÄNNISKA.
Utvecklingen har ju blivit störd. Ofärdig. Den genetiska uppsättningen känns främmande.
En människa, eller... njae... inte riktigt. Inte som vi. Friska.
Som om det finns andraklassens människor.
Det genomsyrar oss. Så omedvetet att vi inte märker det.
Ännu en intervju. Det här var i en tidning. En kvinna berättade om sin kamp att få arbete, hur det
varit att gång på gång behöva gå till arbetsförmedlingen och möta tjänstemännen. "De behandlade
mig så nedlåtande. Men man är väl inte utvecklingsstörd bara för att man är arbetslös."
Nedlåtande behandling.
Det är otrevligt. Det ska vi låta bli.
Fast... när det gäller utvecklingsstörda, så blir det en annan sak.
De är ju underlägsna.
 
Man är barn av sitt samhälle.
Alla dessa känslor tog kontrollen över mig. Bland rädslorna, det mest unkna, ruttna.
Jag kände förakt. För såna som han. Mitt barn.
Jag borde...
Borde.
Älska honom.
Men om någon, just i det ögonblicket skulle kommit in till mig, sagt: "Jaså, du har fått en sån där.



Vi har en instutition för såna. Vi kan ta hand om honom åt dig." Då skulle jag svarat: "Javisst, bara
ta honom ifrån mig. Jag vill inte ha honom."
Just då kändes det så.
Hemskt.
 
Min man finns i rummet.
Jag lämnar barnet till honom.
Går ut. Någonstans. Bort.
 
Jag är inte den enda som gjort så. Inte klarat av alla känslorna. Vad jag förstått är det mest
kvinnorna som reagerar så, som är tvingade till en närkontakt man inte står ut med. Istället måste
man bort. Försöka stå ut med sig själv.
Det slår ju tillbaka med full kraft. Som en bumerang. Hur usel man är.
Om man föder ett sånt barn... då är man... just så värdelös.
Och någonstans utanför BB går en kvinna som en osalig ande.
Vet, att till sist måste man tillbaka.
Tillbaka.
Till ett barn man borde älska.
Alltså, om han nu är en sån där stackare, då är man ännu mer usel som inte älskar honom!
Borde.
Men man gör inte det.
Som en mardröm. Om man bara kunde få vakna.
 
 
•
BESKEDET
 
Nej det är inte roligt. Men någon måste göra det.
Någon måste riva itu en nybliven föräldralycka, berätta för denna ömtåliga nyförlösta mamma,
denna stolta pappa, att deras barn är handikappat.
Det brukar bli läkaren.
Hur ska man göra så det blir bra? Vad vill föräldrarna höra? Hur kommer de att reagera, hur ska
man bemöta det? Så de inte blir bittra, anklagande. Eller bara tysta, sjunker ner i något oåtkomligt.
Eller ler något krystat, och så vet man att bakom det där hurtiga finns något helt annat. Kanske
släpper ut det, sitter där och gråter öppet. Eller... knappast reagerar alls? Som om det där var väl
inte så farligt? Kan man tro det då? Eller ska man pracka på kurator och psykolog och hela köret?
Så svårt att veta.
Så svårt att hitta en metod, en mall att följa, trots goda intentioner och forskning och
undersökningar. Det är viktigt och bra som underlag.
Men när läkaren väl står där.
Ett nytt föräldrapar. Ett nytt barn.
Mallar och metoder faller till marken. Här är livet. Naket, skört och sårbart.
Det kommer ju att göra ont, hur man än gör. Som om det enda som finns är tusen fel sätt att göra
det på, men av dessa kanske några som bara är delvis fel, som är rätt ibland.
Att kunna vara känslig och lyhörd för just de här föräldrarna.
Och barnet. Att kunna se det. Inte bara som en diagnos, ett objekt som ligger där borta i hörnet.
Som en olycka. Om det bara aldrig blivit fött.
Inte påklistrat.
Se ett barn som får lov att göra ont.



Se ett barn som det kommer att gå att älska, oavsett hur det känns just nu.
Det behöver läkaren kunna göra.
Det går inte att komma ifrån att det här är ett viktigt ögonblick, som kan komma att påverka det
fortsatta krisarbetet för föräldrarna.
 
Han anstränger sig för att vara lugn. Förtroendeingivande. Metodisk när han undersöker. Vi tänker
återigen på hans noggrannhet, hur han provar stabiliteten i höfterna, tittar grundligt i handflatorna,
under fotsulorna.
Vi tänker inte på hur det är som om han räknar:
1. För tidigt född.
2. Epikantusveck i inre ögonvrån.
3. Snedställda ögonspringor.
4. Fyrfingerfåra.
5. Sandalgrepp.
Känner på höfterna igen, lyfter honom lite, ser förbryllad ut.
Inte förrän han satt sig ner hos oss, sagt de självlysande orden:
VI MISSTÄNKER ATT ERT BARN HAR DOWNS SYNDROM.
Ser på oss, visar oss tecknen. Min man är som fallen från skyarna, det glädjerus som varit
bestående sedan förlossningen, att vara pappa efter åtta års kamp... Ingenting mer hade jag sagt.
Mitt fega tigande. Innerst inne visste jag vad jag sett.
Nu nickar jag lätt. Jo, jag misstänkte själv...
Än så länge rör sig samtalet på ett intellektuellt plan. Att förstå handikappet. Ta emot information.
Om eventuella komplikationer, hjärta, mage, syn, hörsel... Och så begåvningen förstås, det ingår
liksom i paketet att han får lite svårt där. Men han verkar i alla fall ovanligt stark och stadig i
kroppen.
Vi kanske ska vara glada.
Tack så mycket. Vi har fått veta det nu.
De går.
Ensamma.
 
Det är kanske där det måste börja. Den intellektuella förståelsen. De fem tecknen ovan bygger på
Halls kriterier, tjugo fysiskt synliga tecken som pekar på Downs syndrom. 12 eller fler är alltid
Downs syndrom, 5-11 innebär misstanke, 4 eller färre är aldrig Downs syndrom. Även "friska"
barn kan alltså ha sneda ögonspringor och fyrfingerfåra.
Att se det. Intellektuellt. Det går ganska fort att komma förbi. Återkommer kanske senare, när man
har mer tid att fördjupa sig.
Värre är det andra, som tränger sig på underifrån, som en vulkan, ett mer eller mindre häftigt
utbrott. Men det allra värsta vore att aldrig släppa ut det, stänga inne denna härd!
Svårt.
Att låta det bryta fram.
Viktigt.
Prata om det.
Närma sig barnet.
 
 
•
 
OMGIVNINGENS REAKTIONER
 



Det är ofrånkomligt.
Vänner och bekanta, grannar och släktingar, på något sätt kommer de alla att reagera. Och det
känns som om man inte har en aning om hur. Lika lite som jag var förberedd på min egen reaktion,
lika lite kan jag vara säker på hur andra kommer att reagera.
Ett handikappat barn kan tränga förbi skyddsvallar, beröra något sårbart. Sällan något som visas
utåt, men under ytan finns en diffus känsla. En osäkerhet, aningar som gömmer sig bakom orden.
Osäkerheten handlar också mycket om vår ovana överhuvudtaget att samtal med någon som
drabbats av livet. Vid en sorg, man blir tystlåten, undvikande, vet inte vad man ska säga.
Det blir en underlig konflikt.
Man brukar ju gratulera någon som fått barn.
Men ett handikappat barn... Hur ska man då gratulera?
Det känns fel att göra det. Det känns... fel att inte göra det. Som om man underkänner barnet, om
man inte... Grattis!? Grattis till er sån där?
Man borde kanske beklaga istället?
 
Mindre än ett år tidigare. Vi stod i matsalen, tid för "announcements"... Det var då vi berättade om
barnet, jublet bröt lös.
Alla andra vänner, dem vi känt längre tillbaka, de som på nytt finns i vår närhet.
Det känns svårt nu. Lyfta den där telefonluren, skriva breven, mötas på gatan. För jag vet att det
kommer att skapa oro. Och hur ska jag förklara.
 
Jag minns inte vad jag skrev, eller sa.
Reaktionerna minns jag bättre.
 
De öppet sorgsna. De som inte försökte låtsas något annat än att de blev ledsna. För vår skull. För
barnets skull. För sin egen skull. För att handikapp gör oss ledsna.
Detta var inte svårt att bemöta, inte när det var en ärligt öppen sorgsenhet. Jag kände ju igen den,
hade själv upplevt den i botten, bara några dagar tidigare.
Värre var den undvikande sorgsenheten. Den som stängde till. Som gav ett "Beklagar", och sedan
vände sig bort, pratade om något annat. Väder och vind. Sorgen konserverades i en tättslutande
förpackning, grävdes ner likt kärnavfall djupt i jorden. VARNING! Radioaktivt! Tillträde
förbjudet!
Som om det inte fanns något mer, en väg vidare.
Kärlek.
Ett barn.
 
Andra reaktioner var det motsatta.
Ett leende.
"Jasså, Downs syndrom... Jamen dom är ju alltid så glada!"
Känns det igen? Det är så vanligt, att jag kommer att behandla det närmare längre fram i boken.
Söta, gulliga barn med Downs syndrom och ett ständigt soligt ansikte.
En positiv reaktion. Det är lätt att le tillbaka, känna sig tacksam att någon ser något bra i barnet.
Samtidigt...
DET BLIR ALLDELES FÖR ENKELT!
Var det inte mer än så?
Hade inte nyss något djupt inne i mig brustit? Rasat sönder, skakats runt, som att börja om igen,
helt och hållet.
Ett barn.
Kärlek.



Just därför. Just för kärlekens skull, som inte bara är något gulligt.
Jag skulle få se honom le mot mig, som ett solsken en strålande sommardag.
Jag skulle även få se honom gråta.
Jag och han skulle få brottas med det samhälle där han inte passar in.
 
 
 
•
 
Kära Johannes,
jag är glad att du finns. Jag är glad för den du är.
Jag börjar förstå, att inuti dig finns mycket mer än vad jag först trodde. Att det är alldeles för
enkelt att säga att du bara har ett huvud som förstår långsamt. Som om alltihop därinne bara skulle
vara en enda trögflytande havregrynsgröt.
Du har dina rum. Stora, luftiga rum, där fantasi och tankar kan svinga sig runt som svalor i luften.
Men däremellan... alltför snäva anslutningar. Som när många människor vill ut samtidigt genom
en trång dörr. De fastnar allihop.
Det är därför.
Därför vi måste stanna av.
Låta en liten bit i taget slinka emellan. Inte allt på en gång.
Men jag förstår att det måste vara jobbigt för dig. Frustrerande! När du har så mycket, även du!
Att bara få vara i din lek, i ditt nu. I dina stora rum.
Att bara få njuta av det.
Jag vill inte ta det ifrån dig. Inte som när vi är ute och går, du och jag. Jag håller din hand och drar
i dig, hela tiden, tycker du går för sakta. Det är jag som hela tiden tänker på vad som finns där
framme, dit vi är på väg.
Vet du, Johannes, det känns inte så viktigt längre om du inte lär dig räkna vad 11+5 blir. Eller ännu
värre, subtraktion! 7-3... Eller om du kan skilja på tyska och engelska. Kanske du gör det, kanske
inte.
Det enda som är viktigt är att du är du. Att du mår bra.
 
 
 
•
OM FÖRDOMAR
 
Jag har en bild.
Johannes är nästan två år.
Han sitter på gräsmattan hemma i trädgården. Över honom strålar solen, en fullständigt flödande
majsol som får hans ljusa hår att blänka i guld. Men det är inte så mycket solskenet man tänker på.
Som honom själv. Det är han som lyser. Ögonen blir sneda, lyckliga springor, munnen skrattar
mellan bulliga äppelkinder, man ser det, kan nästan höra hur det bubblar nere i magen.
Så lycklig.
Ett lyckligt barn.
Om man inte tänker på allt snoret som rinner ur näsan. Det som korkar till den på natten. Att andra
tvååringar kan gå för längesen. Fast det kan inte han. Och inte prata alls, och inte...
Att bakom ryggen närmar sig mörka regnmoln.
Såna som gör vattenpölar.
 



Bilden ovan balanserar på en slak lina.
Den uttrycker något som är verklighet. Men det behövs bara en aning övervikt åt ena eller andra
hållet. Så stupar den. Ner i våra fördomar. Alla dessa; "Dom är...".
"Dom" som inte är som "vi", men som vi ändå tycker oss veta något om. Det kanske vi gör, något,
lite grann... Men alltför ofta bygger våra uppfattningar bara på generaliserade antaganden gjorda i
ett förenklat utifrånperspektiv. När man aldrig behöver engagera sig nog för att verkligen lära
känna... inifrån.
Det kan vara farligt.
Det kan förändra.
Det kan ta ifrån mig mitt övertag.
Jag vet att fördomar inte är bra. Jag vet att förakt inte heller är bra. Det är konstigt hur det smyger
sig in ändå, genom porerna i huden. Som om det finns ett hemlighetshål där inne. Ett dolt sugande
vakuum.
Jag uppfattar det jag vill uppfatta, ser det jag vill se, när bilden av en människa hastigt sveper förbi
mitt synfält. Att det finns någon som är sämre än jag.
Det är så skönt att själv slippa vara längst ner på skalan.
Titta där! Titta, en stor tonårsflicka som sitter och gräver i sanden som ett småbarn!
 
"Idiot"
 
"Sinnesslö"
 
"Efterbliven"
 
"Utvecklingsstörd"
 
"Begåvningshandikappad"
 
"Sjuk i huvudet!"
 
"Pucko!"
 
"Mongo!"
 
"CP!"
 
Det är svårt att hitta en bra benämning. Eör att även den bästa ordvändning blir liksom...eh...fel,
som om den ändå nedvärderar, hur vi än försöker motsatsen. Alltså...det är ju ett problem att
funktionshindret ligger just i människans prestige, det som lyfter oss över andra djur. Hjärnan.
Intelligensen. Med sort "I".
 
"Han har en intelligens som en femåring..."
 
Men resten då? Vart tar det vägen?
Den som gått igenom både pubertet och andra livskriser. Den som vill ha någon att leva med,
någon att älska. Den som är någon.
Den som betyder något.
Det kan vara farligt.
Det kan förändra.



Ta ifrån mig mitt övertag.
När vi möter varandra som två medmänniskor. Så svårt det blir då, så osäker jag känner mig. Vem
är då jag? När jag inte heller har Intelligensen att luta mig mot. När Mänsklighet handlar om helt
andra världen.
Jag kanske inte är så stor jag heller.
DOM ÄR ALLTID SÅ GLADA!"
 
"Dom är alltid så glada!"
säger dom.
Genom glasrutan
ser jag någon le.
En skyltdocka.
 
"Dom är alltid så glada!"
Det kan väl inte vara en fördom?
Tänk bara, en grupp människor som alltid är glada. Det måste vara det fullkomliga idealtillståndet!
Vi borde ägna all vår forskning åt att skapa betingelser för att alla människor skulle födas sådana.
Eller...nä...någonting stämmer inte. Det känns ihåligt.
Vad menar vi egentligen?
Jo, men...det är väl bra att de är glada. Det känns så skönt att säga. Det vore så meningslöst annars.
Som om det tröstar mig på något vis.
Menar vi något mer? Om vi tänker lite till?
"Dom". "Alltid".
Kanske att...glädjen beror på att de är lite...eh...dumma. De förstår inte att vi behandlar dem
nedlåtande, att de lever ett låtsasliv som vi skapar åt dem, för egentligen kan de ju inte göra riktiga
saker. Egentligen skulle de inte vara födda som de är. Men de är för dumma för att förstå sådant,
det rinner utanpå som vatten på en gås. Så ler de istället. I sin dumhet.
Ett konstigt leende.
Det låter mest som en mask.
Tänk om allt går rakt in. Precis rakt in?
 
En engelsk psykoanalytiker, Valerie Sinason, forskade under början av 90-talet i vad hon kallade
"Det handikappade leendet". Det där gulliga, glada, som bland personal upplevdes som att de
handikappade var nöjda och tillfreds med sin tillvaro. Men när hon trängde djupare fann hon att
många av dem bar på depressioner, men de varken kunde, eller vågade uttrycka dem.
Vi kan kanske tycka det här låter som något gammalt, något som hör till instutitionstiden, när de
handikappade sällan sågs som individer. Men Valeries forskning är alltså bara tio år tillbaka i
tiden. Mycket tyder på att den gäller lika mycket idag.Fortfarande är det svårt för oss "friska", när
någon utvecklingsstörd verkligen ropar ut sin smärta. Tillåter sig att gråta, ljudligt och
uttrycksfullt... Mycket svårt.
Då är plötsligt hela personalstyrkan där för att lugna, tysta ner... Sker det ute på stan går vi stora
omvägar.
Det är bättre om de är snälla.
Om de ler.
Så mycket enklare det blir för oss.
 
Hon ringer efter mig, klasskompisens mamma.
- Jag tror du får komma. Johannes är ledsen.
Barnkalas. Han har varit på barnkalas förr. Det brukar gå att lämna honom. Fast det här är ovanligt



stort. Över tjugo 7-8 åringar i en villa.
Han ser så ömklig ut när jag kommer in i huset. Ger honom en jättestor kram, men får ingen
tillbaka. Leder honom in på toaletten. Det hör till, när ängsligheten får ögonen att rinna blir det
vått i byxorna med. Hela kroppen gråter.
Nya, torra byxor. En hand att hålla i. Kanske det känns aningen bättre. Vi återvänder in bland de
andra. Från övervåningen hörs en cd-spelare på hög volym, köket är fullt av stora skålar med
rester av chips och popcorn. Vi trampar på några, borttappade på golvet. Hittar ett rum där det är
lite lugnare, en skön soffa att sitta i. Plötsligt rusar tre pojkar in. De har blivit osams om något,
skriker åt varann, en av dem börjar gråta av ilska, en vuxen måste ingripa. De andra är tuffa, håller
masken.
Jag ser det på Johannes.
Hur hela ansiktet blir en grimas. Nu gråter han igen.
Han blir så ledsen av bråket, av de arga tonerna. Han kan inte hålla det utanför sig själv. Det går
rakt in, gör lika ont som om någon skrikit åt honom själv.
De andra barnen känner det.
"Sluta nu! Johannes blir ledsen!"
Kommer fram och tröstar.
Det blir bättre. De vuxna sätter igång en lek. Godispåsar.
 
När man är så känslig. Blir så berörd av stämningar. Som en naken vattenyta, när vinden blåser rör
den sig. Det märks om den är varm eller kall. Mjuk eller häftig.
Så känslig. För vad som finns bakom ord. För vad en människa egentligen är. Egentligen menar.
Kanske, i vår värld av masker, man måste hitta någon sorts skydd?
Måtte vi inte skapa det!
Måtte dessa människor få finnas! Som kan hjälpa oss att inse vad det egentligen är vi håller på
med! Vad det är vi gömmer bakom våra masker och ord. Bli mer ärliga. Se, att det kanske är dags
att vi börjar trösta varandra nu.


