
 

I sin bok «Åndssvak! Et bidrag til sen-
tralinstitusjonen og åndsvakeomsor-
gens kulturhistorie» takker Halvor 
Fjermeros blant annet forfatterne 
Gabriel Scott, Lars Amund Vaage, Ka-
rin Fossum, Jens Bjørneboe og Tarjei 
Vesaas.  Han mener at man ikke kom-
mer utenom disse i historien til be-
handlingen av de psykisk utviklings-
hemmede i landet.

– Jeg har valgt å ta med skjønnlit-
teratur for å skape et bredere bilde av 
denne historien. Skjønnlitteraturens 
karakter er å gripe fatt i en situasjon el-
ler i et mennesket og male den i sine fa-
setter, enten det er enkeltskjebner eller 
større grupper, forteller forfatteren.

En oppdagelse
Som vernepleier ved Emma Hjorths 
Hjem i Bærum på 1970-tallet har 
han selv mye erfaring med feltet, noe 
han tok med seg videre i sitt arbeid 
som journalist i Klassekampen. Han 
er i dag kulturarbeider ved Bredals-
holmen Dokk- og fartøyvernsenter i 
Kristiansand. 

– Er skjønnlitterære forfattere fl in-
kere til å skildre psykisk utviklings-
hemmede enn faglitterære?

– Det handler ikke om fl inke og 
mindre fl inke forfattere enten det 
skjønnlitteratur eller faglitteratur, 
men om hvem som treffer, understre-
ker Fjermeros. 

Han innrømmer at han ikke har full 
oversikt over forfattere som skriver 
om bygdeoriginaler, psykisk utvi-
klingshemmedes og institusjons-
beboere. Selv opplever han at det på 
mange måter har vært en oppdagelse 
under arbeidet med boken.

– Jeg visste om noen forfattere som 
hadde skrevet mye om feltet, andre 
ble jeg kjent med underveis. Dessuten 
ble jeg gjort oppmerksom på bøker av 
folk som har lest mer enn meg, fortel-
ler han. 

Hitlers holocaust
Jens Bjørneboe refereres en del til i 
boka, spesielt hans beskrivelse av Hit-
lers holocaust mot de utviklingshem-
mede og handikappete i romanen 
«Før hanen galer».  

– Den er noe annet enn Gabriel 
Scotts bøker «Kristofer med Kvis-
ten» og «De vergeløse». Bjørneboe 
beskriver noe som ligger langt unna 
den norske virkeligheten, mens Scott 
skildrer akkurat den. Begge er like-
vel relevante, synes jeg. Bjørneboe 
brukte skjønnlitteraturen til å 
tvinge fram debatt om dis-
se temaene, mens Scott 
skrev om enkeltskjeb-
ner på landsbygda på 
30-tallet, sier Fjer-
meros. 

Ifølge forfatte-

ren var «De vergeløse» for øvrig en 
bok som ble brukt som den viktigste 
skjønnlitterære referansen i «Forslag 
til lov om forsorg for åndssvake», som 
ble lagt fram av Norges Barneverns-
råd i 1927. I den forbindelse ønsket 
komiteen å ta fram en beskrivelse og 
valgte Scott sin.

– Det som er paradoksalt med ham, 
er at han ikke var en samfunnsrefser 
eller en venstreorientert forfatter. 
Men han var sterkt engasjert i sosial-
politiske spørsmål, og «De vergeløse» 
fungerer nærmest som et polemisk 
kampskrift om saken. Scott skriver 
om tilbakestående som ble plassert i 
privat pleie og ble offer for vilkårlige 
og tyranniske gårdeiere og billig ar-
beidskraft.

 
Individuelle løsningen
– Og Sigrid Undset var en-
gasjert i saken fordi 
hun hadde en dat-
ter som var til-
bakeståen-
de? 

K U LT U R H I S T O R I E

I de svakes ærend
Hva har forfatterne Gabriel Scott, Jens Bjørne-
boe og Tarjei Vesaas til felles? Engasjement og 
innsats for bygdeoriginaler, psykisk utviklings-
hemmede og «åndssvake». 

BØKER
I «Fuglane» trenger leseren inn i et 
menneskesinn som ikke er så lett å 
beskrive. Halvor Fjermeros
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