
 

 
 
 

Åsa Bryhagen, Förslöv
 
 
Åsa Bryhagen och hennes man Richard hade varit gifta i nästan tio år utan att de fått något barn.
- Det var en sorg för oss, men vi hade vår tro, berättar Åsa. Vi var aktiva i Kreativ Mission och
bodde i ett stort kollektiv. Vi levde nära varandra och ägnade oss åt dans och drama. Spelade
gatuteater i London och Paris. Undervisade andra grupper. Alla kände till att vi väldigt gärna ville
ha barn. Läkaren hade visserligen sagt att vi bara hade en bråkdels chans att få barn om vi inte
genomgick behandling. Men det orkade vi inte. Det var en känslomässig reaktion, att vi inte ville
manipulera fram ett barn. Och tiden gick, vi närmade oss 30 och det kändes som om det började
bli för sent. Vi insåg att vi inte bara kunde skjuta problemet framför oss. Prover lämnades in på
nytt och jag började mäta temperaturkurvor. Det var då, när tempen vägrade att vända neråt efter
en ägglossning som jag insåg att jag var gravid. Hela kollektivet, 60 personer, satt och åt när vi
meddelade att vi väntade barn. Alla jublade. Det var så fantastiskt!
För Åsa och Richards vänner har Johannes tillblivelse fortsatt att vara ett mirakel.
- De kallar honom "the miracle child" när de kommer på besök.
Johannes föddes som det efterlängtade barnet. Men det var inte ett vanligt barn. Hur det är att föda
ett barn med Downs syndrom har Åsa Bryhagen nu skrivit boken "Det barn vi fick". 
 
 
Rannsaka sitt innersta
 
- Innan Johannes föddes trodde jag att jag hade en positiv inställning till handikappade människor,
säger Åsa. Men nu fick jag rannsaka min innersta attityd. Och där fanns något som inte stämde.



Det kändes som om jag gick sönder. Jag måste starta från noll. Den falska barmhärtigheten måste
jag göra mig av med. Det kändes som om jag behövde bli jämbördig med Johannes.
Johannes födelse förändrade Åsas värld på många sätt.
- Innan Johannes föddes så var jag begränsad i min kreativitet. Jag började skriva när han föddes.
Han fick mig att släppa fram det barn som jag bar inom mig. Det finns både en väldig hjälplöshet
och en stor styrka i det lilla barnet. Egentligen skulle jag inte våga vara så utlämnande som
skrivandet innebär. Men Johannes lär mig, han har ingen jantelag som säger att han inte är
tillräckligt bra, fast han är annorlunda. Utan leklusten kan man inte skapa. Man får ta risker.
 
 
Johannes lillebror
 
Efter två år fick Johannes en lillebror, Tobias. En lillebror som ganska snart växte ikapp honom på
flera områden.
- Tobias och Johannes trivs för det mesta fint ihop, berättar Åsa Bryhagen. Det finns dagar när de
leker tillsammans hela dagen. Men det finns också dagar när Tobias inte klarar av Johannes. Han
kan bli väldigt arg och säga att Johannes är ful och luktar illa och sådana saker. En gång frågade
han mig hur det kom sig att Johannes var så konstig, "han låg ju i samma mage som jag".
Jag försöker förklara och visa att jag inte tycker att Johannes är "fel". Att jag älskar honom lika
mycket. Och Tobias har förstått det där. Så här uttryckte han det alldeles nyligen: "Jag och
Johannes är lika konstiga - för jag är rädd för mörker."
 
 
En plats att blomma på
 
Om Johannes framtid har Åsa Bryhagen många tankar:
- Jag önskar så att han får en plats där han kan blomma! Att han får leva i ett sammanhang som
stöttar honom i hans egenskaper. Jag kan känna stor sorg över att samhället är så oflexibelt - att det
finns så lite plats för det annorlunda. Det finns så många meningslösa företeelser i samhället. Det
är som om vi inte ville se vad som är viktigt. Jag hoppas också att jag inte ska binda honom kvar
vid mig, utan att han ska få lov att bli vuxen på sitt sätt. Och att han ska få goda vänner - det är det
viktigaste av allt!

Hans Hallerfors


