BBC 18: PÅSKEFREDEN SENKER SEG, OG VARER NOK TIL ETTER STOREFJELL
Jeg har ikke fulgt så nøye med, men jeg har likevel inntrykk av at den verste hurlumheien i
forbindelse med lanseringen av eMAA, og en del kommentarer til dette i min berømmelige
spalte, har lagt seg. Kanskje det jeg skrev i forrige BBC til og med var litt oppklarende? Og
noen veldig store bølger var det vel heller ikke - det trengs vel litt flere deltakere for å blåse
vind av nok styrke til å lage bølger, selv om det kanskje er en andedam vi holder til i. Uansett
er det alltid én stor fordel med at relativt få deltar på noe, samme hva det er: Faren for
massehysteri blir mindre. Det kan vi alle trøste oss med, enten vi tilhører et lite miljø eller
foreleser i en sal som tar 500, og fire møter opp og to blir til slutt. Den siste situasjonen
aktualiseres jo snart, når det braker løs på Storefjell. Mange, særlig nybegynnere, enten de er
deltakere eller forelesere, er manisk opptatt av frammøte. Skal de snakke selv, er de
dødsspente på hvor mange som kommer. Snakker de med noen som har snakket selv, eller
med noen som har hørt på noe, er ofte det første spørsmålet ”Hvor mange var det og hørte
på?”. Drit i det faglige innholdet, hvordan det fløt, og reaksjonene hos de som var til stede!
Interessen, for ikke å si spenningen, spørsmålet stilles med er gjerne på høyde med når man
spør om resultatet når favorittlaget har spilt en avgjørende kamp, eller når man lurer på om
man har fått en jobb eller en alvorlig diagnose eller ikke. Så til den som opplever at besøket er
heller skrint, trøst deg med at det i alle fall ikke er noen fare for massehysteri. Og hvis det er
mange fra starten, men folk forsvinner i et tempo som kan tyde på at brannalarmen er utløst,
så trøst deg med at faren for massehysteri avtar raskt.
Apropos andedam. På stedet jeg kommer fra, ble det for lenge siden bygd opp en flott
svanebestand som lever i beste velgående, i Stokkelandsvatnet. Ildsjelen bak dette snakket en
gang med en sambygding som hadde vært i Venezia. Der hadde sambygdingen sett noe veldig
fint: Gondoler. En slik mente han at vi burde få i Stokkelandsvatnet. Ildsjelen bak
svanebestanden mente imidlertid at vi i alle fall måtte få to, slik at det kunne bygges opp en
bestand! Hvordan det gikk videre, vet jeg ikke, men det ville ha vært et uhyre interessant
avlseksperiment, virkelig noe for veterinærmyndigheter på høyeste hold.

Stokkelandsvatnet i Sandnes. Her kunne vi kanskje ha fått en bestand av venezianske gondoler,
garantert en biologisk verdenssensasjon!

Jeg kan ikke slippe eMAA helt – jeg kan jo ikke bli altfor kjedelig ved inngangen til
høytiden som minner oss om et av den vestlige sivilisasjonens største dramaer. De fleste som
har vært innom eMAA, har vel lagt merke til at eMAAs atferdsskole har startet opp. Og
jammen har ikke NTA gått i våre fotspor, enten det er bevisst eller ikke – det er fullt mulig å
gå i fotspor som en ikke ser, eller ikke kjenner opphavet til. Mens eMAA har lagt seg på en
magasinlinje, kan det se ut som NTA har lagt seg på en mer vitenskapelig linje, som seg hør
og bør. I nasjonal samlings navn må jeg imidlertid si at eMAA og NTA har én ting felles.
Lærerne er av det godslige slaget. eMAAs lærer er karikaturtegnet med bowlerhatt – veldig
ufarliggjørende og helt bevisst med tanke på sarte sjeler. NTA holder seg til ren tekst, slik at
lærerens framtoning ikke kommer fram. Jeg går imidlertid god for at det er tale om en
pedagog av den positivt forsterkende typen. Og slik har det jo ikke alltid vært i norsk skole.
Selv gikk jeg i grunnskolen fra 1964 til 1973, som var harde og lærerike år. Skolen og lærerne
var nok strengere før i tiden, ja, enten vi snakker om grunnskole eller høyere utdanning. Da
jeg gikk på skolen, brukte de fleste lærerne fysisk straff, og hadde stort sett full disiplinær

Mannen til venstre er Ragnar Bassøe (1904-1996) I Drammens byleksikon omtales han som en av
gymnasets ”mest fryktede lektorer”, ikke akkurat noen hedersbetegnelse, i alle fall ikke i nyere
pedagogisk litteratur. Jeg ville uansett ha kviet meg for å møte uforberedt til denne lektorens timer.
Mannen til høyre er læreren på eMAAs atferdsskole. Posituren er faktisk temmelig lik lektor Bassøes,
men det må bero på en øyeblikkets tilfeldighet. Bildet er heller ikke hentet fra atferdsskolen.

kontroll, i alle fall i situasjoner der de selv hadde interesse av det – noen kunne nok vende det
blinde øyet til mobbing og lignende. I første klasse hadde vi en altfor snill lærerinne, og
kaoset i timene var deretter. Hun ble sint bare én gang i løpet av hele skoleåret. Det var da vi
hadde om Jesus som mettet flere tusen mennesker med noen brød og noen fisker. Frøken
spurte hva Jesus gjorde, og ei jente i klassen svarte: ”Han sa at de skulle fise.” Da ble det
huskestue! I andre klasse fikk vi ei skikkelig streng frøken, og disiplin ble raskt etablert. Det
var visstnok et bevisst grep fra styrer. Året etter hadde vi en skikkelig gærning av en kolerisk
telemarking. En av oss kom i skade for å smile til ham, og hilse på ham, ute i et friminutt. Da
timen begynte, ble stakkaren beordret fram til tavlen, og måtte bokstavelig talt stå skolerett.
Han fikk høyrøstet beskjed om at neste gang ville han ”bli klistret opp til tavla så blodet
sprutet”. Å si at stemningen i klasserommet var huggal (odøling for hyggelig), er å overdrive.
På den tiden hadde foreldre gjerne den holdningen at ”Lærerne er greie hvis dere er greie”.

Men dette var over streken selv for datidens foreldre, og det ble tatt affære, som faktisk hjalp.
En svømmelærer tvang en medelev som knapt kunne svømme, til å stupe. Også da ble det en
liten oppvask. Slik kunne jeg ha holdt på. På gymnaset hadde vi en mattelærer som låste døra
når timen begynte. Samme metode benyttet faktisk en lærer som jeg hadde da jeg var
psykologistudent. Metoden virket – det hadde han sikkert ”data” på. Jeg nevner ikke navnet
på læreren, men han var den eneste atferdsterapeuten ved Universitetet i Bergen, og var
sentral i utarbeidelsen av kapittel 6A og 4A i lov om sosiale tjenester.
Jeg får gjenta klisjéen om at det i dag har ”gått for langt andre veien”. Jeg vet sannelig
ikke hva som er verst, grelle eksempler på gammel autoritet, eller de største dottene som er
sluppet løs i dag. Nylig var jeg på en ungdomsskole, for å se på en ”normalfungerende”
ungdom som ble beskrevet som temmelig antisosial. Vel, jeg synes ikke at han virket mer
”motbydelig” enn vi var, de gangene vi fikk lov til det. Problemet var at han fikk lov til det
store deler av tiden. Så uheldige var ikke vi. Man ligger som man reder…
Ellers er visst planleggingen av Morodalsfestivalen i full gang. Den gleder jeg meg til,
og jeg går ut fra at flere som har utviklingshemning skal opptre. Når personer med
utviklingshemning presterer ett eller annet, gjerne innenfor musikk, hører jeg ofte noe som
lyder litt rart for meg, selv når det kommer fra godt voksne legfolk: At de utviklingshemmede
er så ufattelig flinke, eller at det de gjør er så godt gjort når de er utviklingshemmede. Å ha
utviklingshemning betyr ikke automatisk å kunne lite eller ingenting – de fleste med
utviklingshemning har mer normal utvikling enn ”ingen utvikling”. Utviklingshemning er
ikke enten-eller. Så hvis de er så flinke, så har de kanskje ikke så mye utviklingshemning.
Ikke alle er like vennlig innstilt til for eksempel musikalske prestasjoner fra personer med
utviklingshemning. En kollega av meg, som kan få være anonym, sa for en del år siden, med
Dissimilis i tankene, at ”Jeg gidder i alle fall ikke å høre på den der vrælinga”. Rene ord for
pengene, om enn kanskje ikke så pent sagt. Jeg mistenker også vedkommende for ikke å like
noen musikk, eller andre kunstneriske ytringer, overhodet.

Et litt annet eksempel på rare holdninger til utviklingshemning. Utsnittet er fra journalen til en tidligere
klient av meg, fra et skjema som distriktsleger brukte til lenge etter krigen når de søkte plass innenfor
åndssvakeomsorgen for de av sine pasienter som kunne trenge det. At onani betegnes som en
”nervøs plage”, er verd å merke seg. For personer med utviklingshemning var det også ytterst farlig å
vise interesse for det annet kjønn – mange ble sperret inne og det som verre var, for rene bagateller.

At uviklingshemning varierer, ser vi ikke minst hos personer med Downs syndrom.
Muligheten for å observere denne variasjonen kan imidlertid bli langt mindre i framtiden.
Hvis ultralyd i 12. svangerskapsuke blir vedtatt, er det liten tvil om at det vil bli født langt
færre med Downs syndrom. Da jeg og Jens Petter Gitlesen skrev en artikkel om Downs

syndrom i 2005, oppga vi at det ble født ca. 100 med syndromet i Norge hvert år. Det var nok
ingen stor overdrivelse. Noen år senere kontaktet jeg Medisinsk fødselsregister, og fikk
oppgitt at tallet var drøyt 60, og svakt synkende. Med rutinemessig mulighet for å abortere
dem bort, tipper jeg at tallet kommer helt ned i 10–20 fødte barn per år, i tråd med hva vi har
sett i land som har innført en slik praksis. Det er bare et faktum at de aller fleste som har
muligheten, velger abort når fosteret har Downs syndrom. Om dette valget er riktig eller ikke,
er selvfølgelig svært omstridt.

Fra det samme skjemaet, der det var eksempler på hvilke mennesker ”åndssvake” kunne være. (Legg
merke til aksent trema, eller to prikker, over i-en i ”mongoloide”. Den markerer at oi ikke skal leses
som diftong. I 1914, i boken Instinct of workmanship and the state of the industrial arts, skrev Torstein
Veblen reënforcement, og ikke reinforcement, for å markere at de to e-ene skulle leses som separate
lyder. Så vet vi det!)

Vi kommer uansett ikke utenom det brutale faktum at mange vordende foreldre rett og
slett ikke ønsker barn, hvis det har Downs syndrom. For dem som aldri har hatt dette valget,
er det selvfølgelig lett å fordømme det. Spørsmålet er om valget kan og bør påvirkes, og
eventuelt hvordan. I den grad valget bygger på fordommer, kan vi tenke oss at opplysning om
syndromet kan hjelpe. I så måte har det stått fram flotte ”representanter” for syndromet som
har påpekt at de sannsynligvis ikke hadde blitt født, hvis mulige, kommende regler hadde vært
gjeldende da de lå i mors liv. Selvfølgelig kan dette gi noen et mer positivt forhold til
syndromet. Folk flest er imidlertid ikke dummere enn at de vet at mange med Downs syndrom
har en temmelig normal, om enn saktere, utvikling enn andre barn, og at omsorgen dermed
kan bli nokså normal. Men folk flest vet også at Downs syndrom kan innebære tilstander som
gjør omsorgsoppgavene svært krevende, og nokså kraftig reduserer antallet naturlige
belønninger som normalt følger av et barns utvikling. Dermed er det ikke riktig å si at et
abortvalg kun bygger på fordommer – det spørs om fordommer er en viktig faktor i de hele
tatt, noe som til sjuende og sist blir et empirisk spørsmål. Opplysning vil også ha sine

begrensninger, i alle fall for foreldre som står midt oppi det. Abort er ikke noe man kan vente
særlig lenge med, og informasjon kan ikke være lett å motta i en slik fase. De fleste velger
altså slik som de gjør. I det lange løp spørs det også om tidspunktet for første ultralyd vil være
avgjørende. Medisinsk vitenskap vil nok etter hvert finne andre måter å oppdage Downs
syndrom på. Og det som finnes, har en egen evne til å bli tatt i bruk, om nødvendig på lugubre

Jeg har liten sans for hysteriske sammenligninger, og det er milevis fra norsk abortpraksis til NaziTyskland. Men et lite, historisk tilbakeblikk kan likevel ikke skade. Til venstre står det om prisen på at
de med arvelige sykdommer får leve: 50000 riksmark før fylte 50 år. Til høyre taler ”Undermennesket”
for seg selv, men det er nok ikke bare ”åndssvake” det siktes til. Plakater fra 1938 og 1935.

Enda litt 1930-talls nazipropaganda: ”Slik vil det gå hvis de mindreverdige får fire barn og de
høyverdige får to barn”. Plakat fra 1938.

eller direkte ulovlige måter. Akkurat dét er jo aborthistorien full av eksempler på. Det holder å
nevne illegale aborter på lyssky klinikker. Skal vi redusere antall aborter, spørs det om ikke
god oppfølging av barn med Downs syndrom er vel så viktig som opplysning. Størrelsen på
effekten er jeg imidlertid skeptisk til – mange har jo et bra tilbud i dag.
Så lenge vi har dagens abortlov, er jeg derfor redd for at mange fostre med Downs
syndrom går en mørk framtid i møte. Denne loven har som kjent et temmelig feministisk
opphav. Da den ble vedtatt på 1970-tallet, gikk det viktigste slagordet ut på at kvinnen skulle
bestemme over sin egen kropp. Hvorvidt et eget lite individ, som riktig nok ikke har kommet
ut i friluft, bare er ”en del av kvinnens kropp”, har blitt lite problematisert, etter det jeg kan
skjønne. En viktig side ved loven om selvbestemt abort, er at ingen har noe med å spørre
kvinnen om hvorfor hun vil ta abort. Ikke engang halvparten av fosterets genetiske opphav,
faren, har noe han skulle ha sagt. Å stille spørsmål om disse momentene vekker lett et aldri så
lite hylekor. Det er neppe populært å si det, men det beste vernet for fostre med Downs
syndrom kan være en streng, katolskinspirert abortlov! Også vi som er født før abortloven
kom, kan for øvrig sette oss ned og lure på om våre mødre betraktet oss som en kroppsdel
som de ønsket å kvitte seg med, uten at jeg anbefaler å ta det opp med dem! Vi som lever, får
være glade for det, og holde kjeft.
For øvrig må det være rart å tilhøre en gruppe som mange i praksis anser som uønsket.
Det vel to måter grupper av mennesker med funksjonshemninger kan forsvinne på: Den ene er
gjennom behandling. For eksempel skal det i dag ikke være mulig å få Føllings sykdom, som
tidligere medførte sterk utviklingshemning. Den andre er gjennom abort, eller ”sortering”,
som det ofte kalles. Det er alltid trist å bli alene, og trolig tristest når det skyldes at ens feller
ikke får leve opp. Selv er jeg sjeleglad for at jeg ikke har hatt det vanskelige valget om abort
eller ikke abort i en slik sammenheng. Men da mine tre barn ble født, åpnet jeg hver gang
hånden på dem, og sjekket at de hadde tre furer i håndflaten. Én fure kan jo tyde på Downs
syndrom…
Ellers er det påsketider. Selv klarte jeg ikke å vente på den sene påsken, og pyntet til
påske for en uke for tiden. Skikkelig koselig ble det, med kyllinger, bjørkeris, gåsunger, gule
lys og en gulgrønn duk. Snø begynner det imidlertid å bli dårlig med, selv høyt til fjells.
Derfor blir det lavlandspåske, men det er jo huggalt det også.

Slike scener kan det bli dårlig med i årets påske! Her er det to søte små som nyter påsken i Valdres
for noen år siden.

Og så må vi begynne å tenke på Storefjell. Særlig inntil fatølet der opp skiftes ut med
Holden’s, blir det jo til at vi konsumerer en del medbrakt. Da er jeg nesten forpliktet til å
anbefale mitt eget merke, Holden’s brewery, som er ”Black Country born and brewed”, som
det står på logoen. Hvis dere ikke finner det i butikker eller på Polet, mas på betjeningen!

Litt av the Holden selection. Min favoritt er den til venstre, et juleølaktig kraftbrygg på 7,2 %. Andre
svært gode alternativer er Golden Glow og Golden Pale Ale. Men også Special Bitter og Mild er jo
gode…

God påske!
15. april, palmefredag, 2011

Børge Holden

