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På med vanten. Ulrika är tacksam över sina år som seende – de gör att hon kan skapa sig bilder av omvärlden – men samtidigt är det en sorg över något som gått förlorat för alltid. Och självklart skulle
hon ge mycket för att få se Jens och Daniel. ”Fast min pappa borde vara glad, numera är han gråhårig men i mitt huvud har han fortfarande en svart kalufs”, säger Ulrika och skrattar.

”Jag tror att det finns en mening med
allt som sker, och det var meningen
att jag skulle bli mamma till Jens.”
”Jag känner mig ödmjuk och tacksam, ibland
kan jag inte fatta att allt har gått så bra. Jag
har fått det som är viktigt i livet, jag har Jens
och Daniel, mina föräldrar och syskon, och
många nära vänner.
Nu fyller Jens ett år, och vi ska ha kalas
för 25 personer här hemma. Det första året
har gått så fort. Daniel kan se hur han har
vuxit genom att titta på bilder, men jag får
ta till andra knep. När Jens var nyfödd kunde han ligga tvärsöver soffan, men det kan
han inte längre. Och jag känner hur hans
händer har vuxit, och hur bred han har blivit om ryggen.
Kärleken till ett barn är det största som
finns, samtidigt som du blir sårbar. I dag tän-

Hjälper till. När Ulrika matar Jens söker han aktivt efter skeden, det gör han inte när Daniel ger
honom mat. ”Jens är tålmodig, och har redan förstått att det är något som är annorlunda med
mig”, säger Ulrika.
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ker jag ofta på hur hemskt det måste ha varit
för mina föräldrar när jag blev sjuk. Tänk
alla gånger pappa fick följa mig till sjukhus
och operationer, när jag hade ont – vissa
gånger visste de inte ens om jag skulle överleva.
Det bästa som finns är att höra Jens sitta
och prata med leksakerna på sitt rum. Eller
när han gosar in sig i min famn och jag känner hans mjuka hår mot kinden. Eller att
pussa hans söta mun, som nästan alltid är
glad.
Jag tror att det finns en mening med allt
som sker, och det var meningen att jag skulle
bli mamma till Jens. Även om det var mot
alla odds.”

Bild:

Lina Salomonsson
035-14 76 45
lina.salomonsson@hallandsposten.se

