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Heidi Bollingmo har delt erfaringer og 
følelser i teksten om en barndom med 
unike søsken. Hun har beskrevet sin 
opplevelse av det å ha søsken med sykdom 
og nedsatt funksjonsevne. Gjennom 
poetiske beskrivelser inviterer hun leseren 
inn i barnets opplevelser av søsken-
kjærlighet, sjalusi, skyldfølelse og skam. 
Heidi Bollingmos tekst berører og gir 
grunnlag for refleksjon.

Aripe står for Arild og Per, Heidis brødre. 
Det er en aktivitetstjeneste for personer 
med utviklingshemming og personer i sorg. 
Se mer på http://www.aripe.no/

32 – FEBRUAR  2015



Det er en reise gjennom en barndom fylt 
av glede, søskenkjærlighet, sorg og død. 
Jeg har opplevd at begge mine brødre 
døde, jeg var den eneste som vokste opp. 
Mine brødre led av en spesiell sykdom, 
som heter mucopolysakkaridoser Hunter. 
Det er en stoffskiftesykdom, som gjorde 
at immunforsvaret ble veldig svekket og de 
ble både psykisk og fysisk utviklings-
hemmet. Da jeg var 5 år mistet jeg lillebror 
med den lyse luggen. Året etter ble 
Peremann med den kobberfargede luggen 
født. Vi visste at Peremann ikke ville bli 
voksen, han ble 16 år. 

I beskrivelsen av denne spesielle barn-
dommen vil jeg prøve å gi dere innsyn i 
hvordan det var å leve under disse 
forholdene.  

En morgen oppdager jeg skogens 
vakre ramme, og myrenes svøpende kraft. 
I høstens flammende farger fanges jeg av 
drømmens virkelighet: Jeg ser meg selv stå 
i en hengemyr i skogen, og våger ikke ta 
innover meg følelsene mine. Jeg stenger 
følelsene ned i kjellerens mange mørke 
rom. Vinden tar med seg alt håp, og lar 
meg forbli i hengemyra. Jeg synker mer og 
mer ned i myrens avgrunn. Jeg føler meg 
fanget av myrens synkende kraft. Samtidig 
prøver jeg å hoppe på øyene i myrens 
landskap. De gir meg et trygt ståsted en 
liten stund, men ingen klarer å stoppe 
mine intense hopp. 

Jeg kjenner fortvilelsen, hjelpeløsheten, 
fortielsen og stillheten presser seg på som 
en våt drakt. 

Jeg finner trygghet i flukten, som er en 
rolle i vennekretsen. Det gir ikke rom for 
sårbarheten når man leker, da er det regler 
som gjelder. Det er enklere å følge disse 

oppleste reglene, enn å være fanget i et 
hjem med skygger. I min virkelighet er 
drømmer gode å ha, det hjelper meg 
gjennom det vanskelige. Myrullen står 
hvite, ærbødige og svaier vuggende 
melodier i vindens sus. De hvite hodene 
bøyer seg, og ubevisst bøyer jeg hodet selv. 
I høstens innramming skaper myra en 
gylden glød, som brenner seg mot 
himmelens tåkete port. Jeg ser elgens dype 
spor, og oppdager samtidig myras enorme 
dybde. Det får meg til å tenke på en dybde 
jeg ikke helt kan kontrollere. Solstråler 
presser seg gjennom morgenskodden og 
gir meg glimt av sterke, lysende diamanter. 
Jeg svøper meg inn i den magiske alve-
dansen i fluktens magiske maske, og 

Peremann 14 år.
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danser meg vekk fra avgrunnen. Jeg hører 
bekkens glade og klukkende melodier 
i skogens paradiser. Det er som om henge-
myra deler av sitt beste fra sin avgrunn og 
gir til skogens skatter. Det gir meg håp og 
lengsel etter gode dager i melodiøse sam-
klanger fremover. I drømmens verden blir 
drømmen en sann virkelighet, som etter 
hvert synker inn i hjertet.

Jeg står på taket og kikker ned på alle 
barndommens etasjer som jeg har besteget. 
Det er trapper som er gått med en stor 
hastighet, men likevel oppdaget jeg små 
øyeblikk av lykke og varme. I alder av 
21 år står jeg på taket og ser utover livet, 
er det starten på begynnelsen eller slutt 
på slutten?  Det er som om tiden står stille, 
er frosset fast. Jeg skimter et stjerneskudd 
i det fjerne som forsvinner med lynets 
hastighet. Men lyset finnes selv i små 
glimt.

Hva om jeg trår feil i livet? Enn om 
redselen gjør sårbarheten til en svakhet, 
selv om jeg innerst inne vet det er en 
styrke. Min lillebror Peremann, med det 
kobberfargede håret, var ikke et offer, men 
stolt av å være den han var. Han skjulte 
aldri sine følelser. Han gjemte aldri sine 
hemmeligheter. Min kjære lillebror, som 
tillot seg å være der for meg, selv om jeg 
sviktet og trådde feil. En kjærlighet som 
ikke hadde noen forbehold. Den eksisterte 
bare.

Jeg ønsket av og til at Peremann ikke 
var annerledes, og jeg husker den dagen jeg 
prøvde å rette ut fingrene hans. Jeg bøyde 
han ned mot gulvet, og jeg visste han ble 
redd. Jeg ville ha en bror som var lik alle 
andre, ikke en bror som siklet, stadig var 
syk, snorket og hadde bøyd rygg hele 

Heidi og Arild.
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tiden. En lillebror med stor tunge, som 
ikke snakket rent, og som jeg måtte dra 
rundt på overalt. Jeg hatet maset til 
mamma om barnevakt. Jeg ville ikke høre, 
og jeg ville ikke passe ham. Han passet 
ikke inn, og hang alltid langt etter når vi 
lekte. Peremann tilga meg alltid, selv om 
jeg var teit og sviktet. Jeg skammet meg 
over min oppførsel, og gjemte tankene 

mine nede i kjellerens mange mørke rom. 
Krav, krav, og krav fra foreldre, ikke 

uttalte ord, men jeg måtte selvsagt prestere 
og bli best, for da måtte foreldrene mine 
bli stolte. Jeg ble syk også, selv om jeg ikke 
var syk. Da fikk jeg oppmerksomhet, og 
det var så godt. Jeg var sjalu på lillebror, 
men det kunne jeg ikke si. Man kan ikke 
være sjalu på en syk lillebror, eller en bror 

Heidi og Peremann.
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som var annerledes. Jeg gjemte følelsene i 
kjelleren, og løp fra plikter og lillebror. 

Jeg ville være som alle andre, være fri 
fra følelser som skyld. Det var ikke min 
skyld at jeg var den friske. Det var ikke 
min skyld at jeg ikke passet på lillebror 
med den lyse luggen. Ingen sa at det var 
min skyld, men jeg følte det. 

Når noe urettferdighet skjedde, så var 
jeg den store forsvareren, også for lillebror. 
Det var så sterkt et gen hos meg og jeg tok 
alltid den svakeste sitt parti. Jeg var flink, 
og hadde talent på det som var av interesse, 
men stoppet sjelden opp for å spørre meg 
selv om hva jeg egentlig ville. Jeg ble 
midtpunkt, og seilte i glansen av venner. 
Jeg mistet mitt NEI, for jeg ville så gjerne 
bli likt. Jeg kunne ikke være annerledes, 
når lillebroren min var det. Det var enklere 
å følge andre, enn å følge sin egen vei.

Den siste etasjen før taket skjer det som 
jeg i alle håpetider eller ventetider skulle ha 
forberedt meg på. Jeg går inn og tar farvel 
med lillebror med den kobberfargede 
luggen.

«Kjære lillebror. Du svarer ikke, du 
kjemper ikke lengre. Jeg får svar ved å se 
på deg, se ditt uttrykk, et uttrykk uten 
smerte, uten å måtte kjempe etter pusten. 
Det er en frihet fra fangenskapet. Det er 
et liv som du kjempet uten en sjanse til å 
vinne, selv med din styrke. Du viste meg 
veien til godhet og omsorg».

I kjelleren står jeg, og husker mange 
gode øyeblikk av glede og humor. De små 
øyeblikk av fred fra tankene om død, sorg. 
Øyeblikk der jeg klarte bare å være tilstede 
i takt med lillebror, som var en mester til å 
glede omgivelsene. Jeg skimter skjeve smil 
og sommerlykke, og glemmer gårsdagen 

smerte og skygge. I neste tanke får jeg 
problemer med å stå oppreist. Det er 
følelser av frykt og skam, som om jeg 
skammet meg over min Peremann. Jeg 
fryktet det som var annerledes i speilets 
speil, altså omverden. Jeg hatet meg selv for 
min feighet, for ikke bare å rope ut hvor 
stolt jeg egentlig var. Jeg skjelver.  Jeg møter 
skyldfølelsen. Skylden for ikke å ha passet 
bedre på lillebror med den lyse luggen. 
Skylden for ikke å våge å være hjemme i 
huset vårt. Jeg kan le, men ler ikke.

Jeg gråter, men skriker ikke.
Ingen forstår og ingen spør. 
Det var ingen som spurte hvordan det var 
å være meg, for de hørte bare min latter

Jeg er annerledes. Jeg er rik på styrke, og 
sårbarheten gjør meg sterkere. Livet er ikke 
svart hvitt, enten eller, det er her og nå. 
Jeg har fått tildelt et ekstra par briller for 
å gjøre hverdagen og livet bedre for de som 
er annerledes. Mangfoldet, det er livet. 
Det ekte livet. Jeg hadde funnet skatten i 
kjelleren, men klarer jeg å se verdien i den?

I sårbarhetens kraft gjemte jeg min 
sårhet bak min magiske maske, og overså 
den mange ganger når jeg egentlig burde 
lyttet til den. Så kommer sinne, for jeg var 
sint på mine foreldre som skånet meg for 
døden til lillebror med den lyse luggen. 
Jeg ble sint i et rebelsk tenåringsopprør, 
som ga meg enda større frihet. Foreldrene 
mine ga meg denne friheten.

Takk mine kjæreste brødre og foreldrene 
mine for alle gavene dere ga meg i vår korte 
og intense barndom. Den var en verdifull 
last for stegene i livet, og som voksen ser jeg 
verdien i annerledesheten. •••
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