
Av John Havellen og
Roland Schwartz

John Havellen ble som 9-
åring, i 1976, flyttet fra Luster
i sogn til Vestlandsheimen
utenfor Bergen. Først i 1992
fikk han flytte tilbake til hjem-
kommunen. John Havellen er
den første utviklings -
hemmede personen som,
etter å ha bodd på ulike
 institusjoner, har krevd – og
har fått se – «mappa si».
Han arbeider i dag på
arbeidssenteret ATS, på
kraftverket, og går med
internposten i kommunen.
John Havellens store inter-
esse er lyspærer, kamera og
radio.
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Ludwig Wittgenstein var opprinnelig østerriker, og
regnes som 1900-tallets største filosof. Han bodde i
Skjolden området i Luster kommune store deler av
sitt liv.  Her skrev han blant annet sitt store verk: Filo-
sofiske undersøkelser. Verket handler om språkets
komplekse og logiske oppbygning, og det var som
banebrytende språkfilosof han ble kjent. 

Foredraget – eller forestillingen – er en reise gjennom Johns liv,

kommentert gjennom henvisninger til Wittgensteins liv og sitater

fra bøkene hans. John Havellen og Ronald Schwartz, leder for

 voksenhabiliteringsavdelingen ved Helse Førde, snakker med hver-

andre og salen under hele foredraget.  Presentasjonen skiller seg ut

i form, farge og innhold. En langt over gjennomsnittlig power

point presentasjon, og et fantastisk samspill mellom de to

foredragsholderne, kan være noe av grunnen til den gode opp -

levelsen vi som tilhørere sitter igjen med. Gjennom svært treffende

titler, bilder og innhold, holdt de foredraget oppe og får salen til å

le, kommentere og stille spørsmål. Det hele starter med at John

sier til Ronald: «Vi har nokke felles, du og eg. Du er utlending, 

eg e funksjonshemmet, du er sjef. Utlending, uteligger og uviklings-

hemmet. Vi er begge ute.»

Det kanskje mest spesielle, er likevel hvordan foredraget har en

ekstra dimensjon i lys av Wittgenstein. Fra filosofens liv, verk og

diktning, har John og Roland hentet ut likheter, og trukket tråder

til Johns historie. Eksempler på dette er hva John og Roland kaller

«renselsesprosessen». Dette handler om hva som er skrevet i Johns

mappe, og hvilke ord som er brukt om John av de profesjonelle. I

sin reise, har denne prosessen blant annet handlet om å finne ut

hva ord betyr, ta de fra hverandre, for så å sette de sammen igjen.

Hva skjer når man blir beskrevet på en bestemt måte? John viser

«Wittgenstein og eg» 
– bestemmer selv
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oss brevet som heter «Drøfting av problembarnet

John Havellen.» Brevet er skrevet om John, av

profesjonelle, og er en anbefalning om at «pro-

blembarnet» John flyttet til totalinstitusjonen

Vestlandsheimen på permanent basis. Dette

brevet har fått John og Roland til å spørre; hva

om det hadde stått «vidunderbarn» i stedet for

«problembarn»? Ville det gjort noen forskjell i

hvordan man ser på seg selv, og hvordan andre

ser på deg? Til sammenligning sier Wittgenstein;

«Ord er handlinger». 

Også John Havellen skriver, og er opptatt 

av ord. Da han ba om å få se «mappa si», som

den første utviklingshemmede her til lands, 

var det mange kilo papir, men John leste alt. 

Da var det godt å kunne ta med seg

Wittgensteins ord om at: «I blant må en ta et

utrykk ut av språket.» 

I arbeidet med å finne historien sin, har John

reist rundt, og besøkt alle sine «gamle steder».

Steder han har bodd, der han gikk på skole, og

steder han har arbeidet. Reisen er dokumentert

med bilder, og lagt på overskrifter. Eksempel på

en slik overskrift er: «På gjengrodde stier – min

historie om å få bestemme selv», eller «Eks» og

andre «perter».Gjennom spørsmål, svar og fun-

deringer formidler de denne reisen.  Og når John

og Ronald snakker om hva den tidligere totalin-

stitusjonen Vestlandsheimen brukes til i dag, og

at det nok sitter noen «perter» der, sier John:

«Det var ekspertene som ble igjen på

institusjonene». Og de viser bilder, bilder av John

som kikker inn gjennom vinduene til sin gamle

avdeling på Vestlandsheimen, bilder av Eikelund,

og av huset der John bor i dag. 

Gjennom stats, fylkes- og kommunearkivene,

nøster John opp i gamle fortellinger om seg selv.

«Husker du da vi skulle se arkivene?» sier han til

Ronald. «Du fikk ikkje komme inn. Du ble avvist,

for du er utlending».  Her i arkivene kunne John

lese at han kostet 517 000 kr i døgnovervåkning

og administrasjonskostnader i 1988. «Eg var jevla

dyr,» sier John. Det stod også «problembarn»,

«åndssvak» og at «ingen vaksen person i heime-

miljøet ville påta seg å ha ansvar for guten, sjølv

berre for to timer dagleg». På Vestlandsheimen

ville de behandle John for hans sterke trang til å

gå uten sko. Gjennom atferdsterapi, avtaler,

restriksjoner, belønning og straff skulle dette

avviket endres. Det var lite nytte i det, John vil

fortsatt helst gå uten sko, og i dag bestemmer

han fottøyet sitt selv. «Bring mennesket inn i feil

atmosfære, og ingenting vil fungere» skriver Witt-

genstein. «Han strevde mye han Wittgenstein,»

sier John, «Strevde, sånn som eg. Og Wittgenstein

har jo også sagt: Jeg sitter på livet som en dårlig

rytter til hest.» 
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John reiste også rundt og snakket med venner

og bekjente. «Uvenner og,» sier John. «Ja, det og,»

sier Ronald. Tidligere overlege Ivar Mæhle var en

av dem som fikk besøk under John sin leting

etter egen historie. Og da Mæhle kom til Luster

kommune som veileder for noen år siden, klarte

John endelig å få sagt hva han mente: «Det styret

den gangen, det va`kje nokke godt.»

John kom til Vestlandsheimen i 1976. Nesten

10 år senere skriver han brev til fylkets HVPU

–team i Sogn og Fjordane, der han kommer med

en innstendig bønn: «Jeg har lyst til å flytte». Og

han fikk flytte, først til Granlia i Balestrand, og

nesten sju år etter at brevet ble skrevet kom John

hjem. Til sammenligning sier Wittgenstein: «En

liten tanke kan fylle et helt liv».

I dag stjeler ikke John lyspærer fra sykler, og

bytter dem ut med julelys. I dag kjøper han

pærene selv. «Må ha nokken i tilfelle veit du».Han

har flere hundre. Kasser med kamera og pærer

har fått plass i huset hans, sirlig stablet.  «Det er

en psykolog i Balestrand som samler på gamle

radiorør, så det e ikkje nokke rart det eg gjør». Og

han trives, kort avstand til mor og far, venner

rett over gangen og et arbeid han liker. Og så bor

han jo i vakre Luster kommune, her hvor Witt-

genstein skrev: «Eg kan ikkje førestella meg at eg

kunne ha arbeidd noen stader slik eg gjer her. Det

er roa og kanskje det vedunderlege landskapet; eg

meiner det stille alvoret i landskapet. (Ludwig

Wittenstein i eit brev i 1936).

Etter en times tid utrykker John at han synes

det trekker i langdrag. Han må ha seg en tur 

ned i salen, «Må se om her e nokken som kjenner

meg, veit du. Er det nokken fra Eikelund her?»

Ronald sier: «Du velger selv hvor mye vi skal ta

med, når vi skal gi oss, du bestemmer det selv nå

vet du.»
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