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Dette er en liten
bok av en stor forfatter. Hun debuterte i 1976 med en
bok om sin funksjonshemmede
sønn og er særlig
kjent for sine
bøker om Sigrid
Undset.
Boken starter
med Dagen, en
vanlig vårdag.
Mannen på 80 år klatret i ungdommelig
overmot og yr vårstemning opp en høy stige
for å klippe noen grener. Han falt ned og
døde, og hun mistet sin elskede mann og
beste venn gjennom 53 års ekteskap. Så
følger dagene som preges av sorgen, savnet
og ensomheten. Hun har barn, barnebarn
og mange venner, men de kan ikke erstatte
mannen og fellesskapet deres. Litt etter litt
kommer alderdommen i tillegg, og hun
føler at sorgen og alderdommen forsterker
hverandre. Hun må flytte fra hus og hage til
en leilighet med veranda og heis.
I korte kapitler beskriver hun sorgen,
savnet, alderdommen, ensomheten og hvorledes hun forsøker å mestre alt dette. Hun
skriver godt om sine tanker, følelser og strategier, uten fnugg av sentimentalitet. Jeg
har vært i samme situasjon i åtte år nå, og
jeg kjenner meg igjen på hver eneste side.
Hun skriver om seg selv, men bruker aldri
ordet «jeg», bare «hun». Det gjør det tydeligvis lettere for henne å komme frem
med sine følelser, ofte med humor. Det er
underlig, tenker jeg, at menneskene er så
forskjellige, men allikevel så like.
Hvem kan ha nytte av denne boken? Jeg
tror at mange eldre som opplever tung sorg,
sykdom og alderdom vil ha både nytte og
glede av den, særlig når man nærmer seg
«avgangsklassen». Jeg tror også at leger
trygt kan anbefale den til sine gamle
pasienter, for den inneholder allmenn
visdom som er nyttig for alle gamle pasienter som har det vanskelig. Dessuten tror
jeg at leger som steller med gamle pasienter
selv har meget å lære av den. De gamle
pasientene fortjener å bli sett og hørt og
f.eks. få høre dette spørsmålet fra legen: «Ja
vel, men hvordan har du det – egentlig?»
Derfor vil jeg slutte med å takke Tordis
Ørjasæter for denne boken.
Peter F. Hjort
Blommenholm
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Vi tror vi vet det:
Pressen skriver om
ytterpunktene:
enten om Anna
i Ødemarken som
er steingammel,
men frisk og glad
og slår høy, steller
dyr og baker lefse,
eller om Petra og
Johan som har
vært gift i over
60 år, men som sykehjemmet nå skiller
fordi de ikke får bo på samme rom.
Det viser seg, ikke overraskende, at innholdsanalysen begrenser seg til omtale av
eldre arbeidstakere, siden den er et bestillingsverk av Senter for seniorpolitikk, som
har eldre arbeidstakere som sitt fokus.
Forfatteren, forsker ved Institutt for journalistikk, trakk sitt materiale fra medieovervåkingsbyrået Cisions database over presseklipp. Han satt igjen med 465 artikler som
hadde vært trykt på papir, først og fremst
aviser, i tiden 1. april 2008–1. april 2009.
De temaene som fikk mest omtale, var
spørsmål omkring pensjon og oppsigelse.
Gullpakker med tidlig pensjonering som ga
mulighet for full jobb i andre firmaer og
dermed dobbel lønn, fikk overraskende
liten oppmerksomhet. Aldersdiskriminering
fikk oppslag når det knyttet seg til enkeltpersoner som nektet å la seg pensjonere.
Pensjonister i arbeid og seniortiltak, det
betyr positiv særbehandling for å få eldre
til å stå lenger i jobb, ble tema i omtrent
20 % av omtalene. 2007 var et rekordår i så
måte, men senhøsten 2008 snudde trenden
sammen med finanskrisen. Seniorpolitikk
er konjunkturømfintlig.
Storparten av det som skrives om seniorene er positivt, senioren fremstilles som
aktiv og handlende i motsetning til mottakende og tapende. Forfatteren er overrasket
over at «kvinnelige seniorer ikke fremstilles
som mer passive enn menn, Tvert imot
finner vi en viss tendens i motsatt retning».
Vi som besøker eldresentre og senioruniversiteter, er ikke overrasket.
Den mest positive omtalen finner han
i lederartiklene – åtte av ti omtaler senioren
i positive ordelag. Og så slår han til: «Det
er derfor tankevekkende at norske mediebedrifter i dag nedbemanner på en måte
som bryter med de prinsipper som bejubles
på lederplass.»
Det aller mest tankevekkende i norsk
seniorpolitikk er at seniorer ikke er med
i politiske verv og i styrer i børsnoterte

selskap, men det er det dessverre ikke
skrevet om.
Astrid Nøklebye Heiberg
Oslo
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Henriette gjennomgår en abort. En
liten pike besøker
henne i drømme.
Hun vil ikke forsvinne. Marcus,
kjæresten hennes,
er sammen med
Kaia også. Derfor
velger Henriette
abort.
Henriette blir
gravid på nytt. Fem
år etter. Hun er ikke lenger medisinstudent.
Hun syr brudekjoler. Denne gangen er faren
Ignazio. Henriette må ta stilling til utfallet
av et nytt, uplanlagt svangerskap. Hvilken
rett har livet inni henne til å utvikle seg?
Hvilken rett har barnefaren til å bestemme?
Har barnet rett til en tilstedeværende far?
Enn hun selv? Henriette er ikke et rasjonelt
tenkende menneske i bokens beste del.
Ignazio setter seg selv på sidelinja. Henriette strever og valget utsettes. Å ikke
velge er også et valg. Rundt henne er de
lykkelige, de som har kjernefamiliedrømmen innen rekkevidde, venninnen og kunden hun syr brudekjole til.
Henriette rår over sitt foster. Det går an
å velge det bort hvis det er en vevsklump,
men ikke hvis det er et ufødt barn. Forfatteren er medisiner. Hun beskriver fosterets
danning. Det er ikke en vevsklump – ikke
for Henriette, ikke for leseren.
Hver uke tar 300 norske kvinner abort.
Nesten en halv million aborter er foretatt på
30 år. Mange kvinner har historier som
kunne vært fortalt. Men nesten ingen har
fortalt sin. Abort er et ikke-tema, også
i norsk litteratur. Denne romanen om Henriette av Kerosha Gonaseelan er et unntak.
Boken til Marianne Mjaaland, 13. uke, som
ble utgitt i 2008, er et annet. Også hun er
medisiner. Leger er kanskje ikke overrepresentert blant abortsøkende kvinner, men
disse to har hatt mot til å bryte tausheten om
abort. Kanskje har leger særlige forutsetninger for å synliggjøre dilemmaene ved
svangerskapsavbrudd, dilemmaene for den
enkelte kvinne, for samfunnet og også for
helsepersonell. En gynekolog som jeg
beundrer, avsluttet en vakt hvor han hadde
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