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Musikälskaren Hannes
Hannes älskar att lyssna på musik. Helst 
ska det vara ”live”. Han trivs som bäst när 
han sitter och sjunger vid pianot. Både 
hans familj och hans assistenter spelar oli-
ka instrument, en del mer och en del min-
dre. Mamma Rebecca säger med ett skratt 
att assistenterna minst måste kunna spela 
"Kalle på spången" för att komma ifråga.    

En solig lördag i februari hälsar jag på hem-
ma hos Hannes, snart 14 år. Han bor i en 
villa utanför Åkersberga med sina föräldrar, 
två storebröder, två katter och en hund. 

Idag är Hannes i sitt rum med sina två 
assistenter bredvid sig. Han kan gå kortare 
sträckor med sin gåstol men har svårt att sitta 
helt upprätt.

Hannes kommunicerar via sin PODD, som 
är en slags kommunikationsbok med bilder. 
Boken, som även har en speciell struktur för 
att utveckla det egna språket, ligger bredvid 
honom för att han ska kunna svara på frå-
gorna till den här intervjun. Hans assistent 
Elisa hjälper honom att bläddra och tolka. 
Han har även en knapp bredvid sig som han 
trycker på när han vill berätta något.

Hannes berättar att han tycker om att åka på  
läger. På sommaren har han åkt till Herrfallet 
flera gånger. Där känner han de flesta barnen 
och en av hans bästa kompisar, Liv, umgås 
han även med hemma ibland. De har till  
exempel varit på pyjamasparty tillsammans. 

Elisa berättar att hon och Hannes firar 4-års-
jubileum tillsammans i mars, så de känner 
varandra ganska bra vid det här laget, och 
hon har följt med Hannes på läger flera 
gånger. Både till Herrfallet tillsammans med 
familjen, och till ett musikläger på Mättinge.

Det bästa Hannes vet är att lyssna på levande 
musik och idag sätter sig Hannes, Rebecca 
och Elisa vid pianot. De skrattar och spelar 
tillsammans så det står härliga till. Även hans 
assistent Jacob är med och stämmer upp 

med sin gitarr. Alla rycks med av den sväng-
iga musiken och Hannes skrattar högt och 
njuter av stunden. Ikväll är det Mello och 
Hannes ser fram emot att hela familjen ska 
sitta tillsammans i soffan och titta. 

Hannes går i sjunde klass i Kevingeskolan 
nära Mörby centrum. Varje morgon kom-
mer skolskjutsen och hämtar honom och det 
är alltid samma förare som kör, vilket känns 
tryggt och bra. Han har även med sig sina 
egna assistenter i skolan.

I klassen är de fem elever, en tjej och fyra 
killar och vid samlingen så blir det mycket 
sång och musik. En dag i veckan har de ge-
mensam samling med en förskoleklass och 
då sjunger och spelar de tillsammans vilket 
Hannes tycker är väldigt kul. Men Hannes 
berättar att det bästa i skolan är musiktera-
pin, som musikterapeuten Barbro håller i. 
En gång i veckan har de även möjlighet att 
åka och bada, vilket även det är en favorit. På 
fritiden åker han och badar på Astrid Lind-
grens barnsjukhus nästan varje fredag och 
söndag.

På somrarna tycker Hannes om att gå till 
lek- och aktivitetsparken som ligger i närhe-
ten där han bor. Där finns en bra och stor 
gunga som han gillar och där är det också 
bra underlag för att gå omkring med gå- 
stolen. Men han trivs även hemma i trädgår-
den där de har en egen studsmatta att hoppa i.  
I juli fyller Hannes 14 år och då blir det kalas- 
månad, eftersom båda hans bröder Jacob, 20 
och David 18 också fyller år i samma månad.  

På fritiden gillar Hannes även att rida,  
vilket han har gjort i två år. Senast var det 
på islandshästen Vindur med ridfröken Pia. 
Hemma har Hannes en Golden Retriver 
som heter Doris. Henne matar han varje 
dag. Men favoriterna är ändå de två katterna 
Bella och Laban som han tycker är bäst att 
kela med.
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Namn: Hannes Wrase 
Ålder: 13 år  
Gör: Går i sjunde klass i  
Kevingeskolan
Bor: I hus i Åkersberga 
Familj: Två storebröder, mamma och 
pappa, två katter och en hund 
Intressen:  Att lyssna på levande 
musik, att rida och att simma
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Hannes musicerar med sin assistent


