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direkt ur verkligheten

Anne-Mari och 
Göran har fått 
två väldigt  
speciella barn 
tillsammans. 
Claes och hans 
nu bortgångna 

syster Linda föddes båda med 
Cockaynes syndrom, som får 
kroppen att åldras fyra gånger 
snabbare än normalt. Anne-
Mari och Göran har vigt sina liv 
åt barnen, vårdat dem hemma 
med stor glädje, då de vet hur 
lite tid en människa  
kan ha på jorden.

N är Claes sitter i Görans 
knä blir han som en liten 
och mycket gammal far-

bror. Anne-Mari hjälper honom 
att dricka genom ett sugrör innan 
han sträcker sig efter kakfatet på 
bordet. Mammas hembakade ar-
raksbollar är hans stora favorit. 
Claes är på besök i sitt barndoms-
hem längst ner på gatan, omgivet 
av lummiga träd och öppna häst-
hagar. Men det kan han inte se. I 
växtbågen utanför verandan surrar 
bin runt blommorna, men det kan 
Claes inte höra.

Att Göran, 61, och Anne-Mari 
Fohlin, 65, skulle mötas var sta-
tistiskt sett osannolikt. Deras säll-

synta gener, var för sig, gav dem 
två mycket speciella barn. De är 
två på miljonen. Syskonen Linda 
och Claes föddes med Cockaynes 
syndrom, som bland annat får dem 
att åldras för tidigt. Om våra 85 
förväntade levnadsår kan kännas 
korta så har livet för Linda och 
Claes gått väldigt mycket fortare.

Såg dåligt
Det var ett intensivt intresse för 
gammeldans i mitten av 1970-ta-
let som fick vänskapen mellan 
Göran och Anne-Mari att utveck-
las till något mer. Flera gånger i 
veckan åkte de från ena folkpar-
ken till den andra runt Göteborg, 

framförallt Möllan i Mölndal och 
Polketten på Liseberg.

När Linda kom 1979 var hon 
som vilket barn som helst, precis 
som Claes när han föddes tre år 
senare. Anne-Mari hade då börjat 
misstänka att något inte var riktigt 
okej med Linda, men det var 
inget påtagligt, utan bara en 
känsla hon fick när hon jämförde 
med sin förste son från ett tidi-
gare förhållande.

– När Linda skulle på den van-
liga undersökningen på BVC i 
fyraårsåldern fick jag bara höra 
att hon var okoncentrerad och att 
vi skulle komma tillbaka en an-
nan gång. Jag trodde på det en 

varje minut med våra 
barn har betytt allt

Görans och Anne-Maris båda barn är två på miljonen

Claes bor numera i 
egen lägenhet men 

hälsar gärna på  
i barndomshemmet 

och äter mammas 
goda arraksbollar.

Linda blev 31 år.
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