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Forfatter: BENTE FRØYTLOG

Magne Geir Bøe (54) rettet kamera mot sin
utviklingshemmede datter Maria (15) for å
vise verdien av et annerledes liv.
Uuuh!
Maria Brattvåg Bøe kan ikke snakke, men
lager en kraftig lyd og smiler så bredt at
munnvikene nesten når øreflippene. Hun
ligger på sofaen hjemme på kjøkkenet i
Kristiansand, med et godt grep om
favorittleketøyet, en knalloransje
redningsvest som bærer preg av å være godt
brukt.
- Maria har slitt ut flere redningsvester. Hun
synes de er spennende å ta på, og gode å
putte i munnen og suge på, sier pappa
Magne Geir Bøe.

Vis avisside

Dattera hans har Angelmans syndrom og er sterkt utviklingshemmet. Hun er 15 år
og har en mental alder som en ett-åring. Antakelig vil hun ikke utvikle seg stort
mer. Hun kommer alltid til å være et lite barn i en voksen kropp, en stor baby som
trenger hjelp til alt. Nå har Magne dokumentert Marias liv i bilder. Prosjektet er blitt
til fotoboka «Maria - med ustøe skritt mot voksenliv», og en separatutstilling som
vises på Fotograﬁens Hus i Oslo i januar.
-Maria er annerledes, og hun lever et annerledes liv. Men jeg vil vise at det går an å
leve et godt liv med utviklingshemning, både for den som er det, og for familien,
sier han.
Magne og kona Anne-Lene Brattvåg (50) er begge leger på Sørlandet Sykehus i
Kristiansand. Han er nevrolog, hun er psykiater på Avdeling for barn og unges
psykiske helse. I 2002 hadde de en sønn på tre og en datter på seks, og gledet seg
stort da Maria kom som nummer tre i flokken. Svangerskap, fødsel og de første
månedene forløp uten problemer.
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- Da hun var rundt ﬁre måneder, reagerte vi på at vi ikke ﬁkk skikkelig kontakt med
henne. Vi lurte på om hun hadde dårlig syn. Det viste seg at hun var langsynt og
trengte briller. Etter det la vi merke til andre ting, som at hodet hennes ikke vokste
som det skulle. Og da hun nærmet seg ett år, erkjente vi at noe måtte være galt
med henne, sier Magne.
Utredningen viste raskt at Maria har Angel
mans syndrom, en sjelden og alvorlig utviklingshemning som skyldes
kromosomfeil. En erfaren barnelege ﬁkk mistanke da han kjente igjen det
karakteristiske utseendet mange med syndromet har; lite hode, bred, smilende
munn, tunge som skyter fram. En gentest bekreftet diagnosen.
- Det var et sjokk. Når du får et sykt barn, skjønner du at livet vil bli annerledes.
Men vi sa tidlig at vi skal være en normal familie med et funksjonshemmet barn ikke en funksjonshemmet familie. Vi bestemte oss for å leve så normalt som
mulig, og for å ta Maria med på så mye som mulig. Det har vi gjort, selv om vi
kanskje var litt overoptimistiske på hva som var mulig, sier Magne.
Foreldre med funksjonshemmede barn jobber i snitt mindre enn foreldre med
friske barn. Magne og Anne-Lene bestemte seg for at de ikke ville det. Maria
begynte i barnehage da hun var ett år, og foreldrene fortsatte begge i full jobb. På
grunn av tung vaktbelastning byttet Anne-Lene stilling fra røntgenavdelingen til
Avdeling for barn og unges psykiske helse, hvor hun spesialiserte seg til psykiater.
Magne jobber som overlege, og har etter hvert fått til ordninger hvor han ikke går i
vaktturnus.
- Å jobbe fullt var et valg vi gjorde i vår streben etter å leve så normalt som mulig.
Hvis du går hjemme med et sykt barn og ikke får andre stimulier, tror jeg du fort
blir sliten og mister motet. De første åra trengte jo Maria bare en barnehageplass,
og selvfølgelig litt mer personell enn andre barn, men egentlig ikke så mye mer på
det tidspunktet, sier Magne.
Mennesker med Angelmans syndrom har som regel et betydelig redusert
søvnbehov. Maria sov ofte ikke mer enn en time i strekk om natta.
-Vi holdt på å tørne på grunn av ekstrem søvnmangel. Det var noe av det mest
dramatiske med å få et sykt barn. Vi prøvde å sove på skift, men da hun var tre år
skjønte vi at det ikke gikk i lengden. Vi måtte sove, hun måtte sove. Løsningen ble
å behandle henne med søvnhormonet melatonin og en gammeldags
allergimedisin som gjør henne søvnig. Etter det ble livet mer på stell.
Bildene skildrer Marias hverdag gjennom et par år. Magne er en ivrig fotograf på
fritida, og har fotografert dattera hjemme, på skolen, ute på tur, på behandling,
mens hun driver gåtrening og i full aksjon i svømmehallen og badekaret. Maria
elsker vann. Hver torsdag er hun i svømmehallen med skolen, og hver ettermiddag
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bader hun en time i badekaret hjemme. Om sommeren brukes badestampen ute
på terrassen flittig. Mange av menneskene rundt Maria er med på fotoprosjektet;
familie, venner og hjelpere, i tillegg til Marias ﬁrbeinte venn, familiebikkja Lilly, en
plugg av en bulldogg som stadig prøver å snappe Marias kosedyr.
På et av bildene ligger Maria på stellebordet. Hun er 14 år og får ny bleie.
- Maria kan ikke samtykke til at bildene vises. Hvilke etiske avveininger har dere
gjort som foreldre?
- Vi har diskutert grensene nøye, og jeg har ikke tatt med bilder som er
kompromitterende. Bildet på stellebordet er viktig. Det forteller mye om hvordan
det er å være sterkt hjelpetrengende, og det oppsummerer hennes tilstand: Maria
er blitt stor - samtidig som hun alltid kommer til å være et lite barn. Hun er
tildekket og eksponeres ikke på en upassende måte. For meg har det vært et
overordnet poeng at disse bildene ikke bare representerer Maria, men også
fungerer som en mer almen framstilling av å leve med utviklingshemning, sier
Magne.
Anne-Lene er som ektemannen, opptatt av, å synliggjøre barn som Maria. Hun var
aldri i tvil om at det var riktig å vise bildene.
- Disse barna synes bare i liten grad i samfunnet. Jeg tror det er umulig for andre å
fatte hvordan det er å være foreldre til et barn som Maria, men bilder kan gi et
inntrykk av hva det handler om og hvordan hennes verden er. Der tror jeg bilder er
et bedre virkemiddel enn tekst, sier hun.
Magne Geir Bøe har fotografert Maria i svarthvitt. Det valgte han for å vise at hun
lever i en annen virkelighet.
- Dessuten synes jeg svarthvitt er ﬁnt. Jeg er glad i Maria og vil at bildene skal
være ﬁne. De er jo også en hyllest til livet.
Magne føler at han har fått et enda nærmere forhold til Maria gjennom
fotoprosjektet. At han leser henne på en litt annen måte, fanger opp nyanser han
ikke har sett før. Hun er blitt vant til kamera, og følger som regel oppmerksomt
med når Magne fotograferer.
-Det er mange aktiviteter Maria ikke kan være med på. Fotograferingen er blitt en
ﬁn ting vi to har sammen, som far og datter. Jeg merker at hun er veldig til stede
når jeg tar opp kamera. Hun skjønner at det skjer noe. Av og til får jeg inntrykk av
at hun poserer, nesten som en hvilken som helst annen tenåring.
-Bildene av Maria er tatt fra en fars perspektiv, det er noe av det viktigste med dem,
mener Anne-Lene.
- Det er sjelden en far står fram med historien om å ha et funksjonshemmet barn,
det gjør som regel mor. Også helsevesenet ser på mor som den primære
omsorgspersonen. Så for meg er dette et interessant prosjekt også i
likestillingssammenheng, sier hun.
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Eeeh! Maria smiler like bredt og gir lyd fra seg igjen.
Godlyder, forklarer Magne. Selv om Maria ikke har ord, og aldri kommer til å lære å
snakke, gir hun tydelig uttrykk for følelser på andre måter.
- Hun er som regel ei blid jente. Hun smiler og ler og viser med hele seg at hun er
glad. Hun nynner, av og til synger hun. Jeg tror i alle fall det er sang, hennes form
for sang.
- Og når hun er sint?
-Da er det like tydelig. Nå, når hun er blitt tenåring og kommet i puberteten, får hun
raserianfall vi ikke har sett før. Hun kan bli veldig sint hvis hun ikke får det som hun
vil. Det hender hun biter i hendene sine i frustrasjon, eller dunker hodet mot
nærmeste harde overflate, vegger, stolbein eller hva som helst.
Maria har kommet seg ned fra sofaen og krabber målrettet på alle ﬁre over gulvet
mot faren. Personer med Angelmans sitter sjelden stille, heller ikke denne jenta.
Hun kaster seg rundt halsen på pappaen sin og gir ham en god bjørneklem. Litt
etter får Magasinets fotograf og journalist samme kjærlige behandling.
- Hun er veldig kosete og glad i å klemme, sier Magne.
- Vi må passe litt på, for det er typisk at hun ﬁnner på å kose med folk hun ikke
kjenner. Det kan noen ganger skape rare situasjoner. Og hun kan bli litt voldsom.
Det har gått med noen brillepar. Både hennes og mine.
Han ler og får Maria opp i stående stilling. Han støtter henne mens de tar noen
skritt ut på stuegulvet.
- Kom Maria, vi må gå litt, sier han og holder henne under armene.
Maria gikk sine første skritt da hun var 14 år. Det var en milepæl. Hun er ennå ikke
stødig, men trener mye på gå, både hjemme og på skolen.
-Å lære å gå har vært det store målet for Marias skolegang. Det er kjempeviktig for
henne. Vi vet at hun kommer til å få et liv på institusjon, og hvis hun kan bevege
seg og gå selv, vil det meste være enklere for henne.
Maria går på Krossen skole i Kristiansand, en skole med tilrettelagt undervisning
for elever med spesielle behov. I tillegg til gåtreningen handler skoledagene
hennes mye om å øve på kommunikasjonsferdigheter. Pedagogene har prøvd å
ﬁnne ut om hun kan nyttiggjøre seg av tegnspråk eller pekespråk, men hittil har
hun ikke vist fremgang.
-Vi er tilhengere av integrering i skolen. Men for Maria har det vært svært positivt å
gå på spesialskole, rett og slett fordi de har den nødvendige kompetansen der,
understreker Magne.
Med fotoboka og utstillingen om Maria vil Magne Geir Bøe vise hvordan et
annerledes liv kan være, fra innsida. Maria og han farter mye rundt i Kristiansand
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på elektrisk sykkel. Magne tråkker, Maria sitter foran i et spesialsete.
- Det hender at andre barn stirrer på Maria og lurer på hva det er med henne. Noe
som er naturlig, hun er jo annerledes. Men ofte hysjer foreldrene på dem og trekker
dem unna.
- Hvordan føles det?
- Jeg blir ikke såret. Jeg tror ikke det er vond vilje, men misforstått høflighet. Og
det synes jeg er dumt. Det skaper en avstand, en tanke om at annerledeshet er noe
man ikke skal forholde seg til. Men annerledeshet er verken mystisk eller farlig.
Barn med Downs har etter hvert vært mye framme, og det er veldig positivt, men
det ﬁnnes en stor gruppe mennesker med andre funksjonsnedsettelser som folk
ikke kjenner til.
Magne og Anne-Lene har ofte fått spørsmål om hvordan de klarer og orker livet
med Maria, hvordan de holder ut.
-I debatten om å få barn med alvorlig funksjonshemning sier enkelte at de tror de
ikke kan leve et slikt liv. Frykten for at livet skal bli umulig kan virke overveldende.
Hvilke valg andre gjør kan ikke jeg mene noe om, men jeg kan vise et alternativ.
Jeg mener at vi, som samfunn, har godt av å se at det er noen som trenger oss.
Mangfold er med på å bygge et humanistisk samfunn, sier Magne.
Bildeserien avsluttes med Marias konﬁrmasjon i 2016. En litt annerledes
konﬁrmasjon, men like fullt en merkedag på terskelen til ungdomstid og voksenliv.
- Vi ser for oss at Maria kan flytte hjemmefra om ﬁre-fem år, når hun er rundt 20. Vi
har allerede søkt om omsorgsbolig for henne, for den kommunale prosessen tar
lang tid. Du må søke mange år før det blir aktuelt. Vi håper hun kan bo i et
bofellesskap med andre som har tilsvarende behov, det tror vi ville vært bra for
henne.
-Hvordan er det å ha et barn som aldri kan bli selvstendig, men likevel planlegge
for den dagen hun skal flytte ut?
- Det er en tung tanke. Maria kommer alltid til å trenge oss, men vi blir eldre og en
dag er vi ikke her lenger. Det har vi forberedt oss på fra hun var ett år. Vi innså
raskt at hun en dag skal leve et annet sted enn hjemme med oss, og at vi er
avhengige av gode hjelpere. Vi er nødt til å samarbeide godt med kommune og
skole og alle andre hjelpeinstanser.
Fra Maria var ﬁre har Magne og Anne-Lene hatt avlastning. I jobben som leger så
de andre foreldre som var helt utslitte, og skjønte at de måtte ha hjelp. Fra mandag
til tirsdag hver uke, samt hver tredje helg, er Maria på Bispegra avlastningshjem i
Kristiansand.
Det var en vanskelig prosess for dem å slippe taket i barnet sitt.
-I starten føltes det veldig galt å gi henne fra seg, at vi som foreldre ikke kunne ta
vare på ﬁreåringen vår på fulltid. Men vi måtte gjøre det for å kunne fungere selv.
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Hvis ikke ville vi fått store problemer. Enten ville Anne-Lene og jeg røket i tottene
på hverandre, eller så ville det blitt et problem for de andre barna våre. Med Maria
på avlastningshjem ble det mer tid til dem.
Marias søsken vokste opp med en lillesøster som tok mye av foreldrenes tid og
oppmerksomhet. De måtte tidlig lære seg tålmodighet. Da de ble større, var det
ikke alltid like stas å ha med Maria på skoleavslutninger og andre arrangementer. I
en periode var de flaue over henne.
- Da bestemte vi at de skulle slippe å ha henne med i slike sammenhenger. Selv
om det også innebar at en av oss foreldrene heller ikke kunne være med, forteller
Magne.
Maria var fem år da Magne og Anne-Lene første gang reiste på en toukers
sommerferie med de to andre barna, uten henne. Tidligere hadde de bare reist bort
en uke.
- Da vi kom hjem, kjente ikke Maria meg igjen, sier Magne.
- Det er det såreste jeg noen gang har opplevd i forhold til henne, jeg håper jeg aldri
får oppleve det igjen. Det tok litt tid før vi hadde samme kontakt. Men etter hun ble
eldre, har hun taklet adskillelser bedre.
Marias søsken er i dag 18 og 21 år. De har et nært forhold til henne, men har valgt
å ikke medvirke i fotoprosjektet.
Som nyforelskede legestudenter drømte
Magne og Anne-Lene om å leve et aktivt liv med masse venner, en stor ungeflokk
med minst ﬁre barn, og de så for seg at de en gang ville jobbe utenlands for en
bistandsorganisasjon. Da Maria kom, ble virkeligheten en annen, ikke minst
sosialt.
- Vi har fortsatt gode venner, men er blitt mer isolerte etter at Maria ble større. Det
gikk ﬁnt da hun var liten og vennene våre også hadde små barn. Vi kunne dra på
turer og være sammen uten at det var et problem. Da barna deres vokste fra Maria,
var det ikke like enkelt. Så livet er blitt mer ensomt - det er kanskje på det punktet
livet har endret seg mest. Vi gjør mye alene, og mye hver for oss. Anne-Lene og jeg
drar ikke ofte på fest sammen.
Anne-Lene understreker at selv om livet med Maria er krevende, er det mulig å
mestre. -Det er ikke verdens undergang å få et utviklingshemmet barn. I jobben
min, innen psykisk helsevern for barn og unge, møter jeg mange foreldre som står i
tøffere situasjoner enn jeg gjør til daglig. Kanskje gjør de det mer i en periode, og
ikke i et livsløp, som vi gjør, men også det er tøft. Livet er tøft for mange, sier hun.
Likevel: To fulle legejobber, et utviklingshemmet barn, to andre barn i familien.
Kabalen burde ikke gå opp.
- Vi vil ikke framstå som superforeldre, det er vi ikke, sier Anne-Lene.
-Vi har fått kommentarer opp gjennom åra om at det er enkelt for oss, som er leger,
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å surfe gjennom systemet. Og selvfølgelig har vi fordeler som vet hvordan
systemet virker, men dermed vet vi også hva vi kan forvente og ikke forvente. Vi
har ikke urealistiske forventninger til hva helsevesenet eller andre kan bidra med.
Vi innstilte oss tidlig på at det ikke blir optimalt. Et avlastningstilbud for Maria kan
aldri bli et hjem, men det må vi leve med. Vi må lære oss at godt nok er godt nok.
Selv om vi bor i verdens rikeste land, kan vi ikke forvente at alt skal være optimalt.
Magne reagerer når andre tror at livet med et utviklingshemmet barn er trist.
- Det blir feil å si at det er trist. Ingen ønsker å få et barn med store utfordringer,
men det kunne vært verre diagnoser enn Angelmans. I begynnelsen syntes jeg det
tristeste var at Maria ikke skulle få de samme mulighetene som andre barn, at hun
ikke skulle få oppleve verden og delta i alt livet kan by på. Det har jeg snudd på, jeg
prøver å se det fra hennes perspektiv: Maria har et godt liv, innenfor sine rammer.
Og Anne-Lene og jeg har fått et rikere liv av å være foreldre til henne.
- Hva har dere lært av Maria? - Jeg er blitt mye modigere, sier Anne-Lene. - Jeg er
ikke redd for å være sårbar selv, og jeg er ikke redd for å møte andre i sårbare
situasjoner. Jeg tåler hjelpeløshet. Og Maria har lært meg å kommunisere mer
med kroppen, være nær. De ﬁneste øyeblikkene jeg har med Maria er når hun gir
meg en god klem, som får vare så lenge hun vil - og hun er ikke den som avslutter
med det første. Selv om jeg kanskje har det travelt, har jeg lært å ta meg tid og
virkelig nyte de øyeblikkene av nærhet. For det er den kanalen hun har. Det er det
Maria kan gi. Uforbeholdent.
Magne smiler, han har tygget på spørsmålet. - Hva jeg har lært av Maria? Åh! Det er
mye, men aller mest at livet er godt, sier han.
- Vi får ikke alltid det vi drømmer om, men vi kan få noe annet som er veldig bra,
hvis vi evner å se det. •
"Jeg vil vise at det går an å leve et godt liv med utviklingshemning, både for den
som er det, og for familien."
MAGNE GEIR BØE,
MARIAS PAPPA
"Jeg er glad i Maria og vil at bildene skal være ﬁne.
De er jo også en hyllest til livet. "
MAGNE GEIR BØE
"For meg er dette et interessant prosjekt også i likestillingssammenheng."
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ANNE-LENE BRATTVÅG (50),
MARIAS MAMMA
"Vi blir eldre og en dag er vi ikke her lenger. Det har vi forberedt oss på fra hun var
ett år."
MAGNE GEIR BØE
"Maria har lært meg å kommunisere mer med kroppen, være nær."
ANNE-LENE BRATTVÅG
ANGELMANS SYNDROM
• En sjelden og alvorlig utviklingshemning som skyldes kromosomfeil.
• Personer med syndromet har forsinket mental og motorisk utvikling, mangelfullt
utviklet talespråk, epilepsi, redusert søvnbehov, høyt aktivitetsnivå og særegent
adferdsmønster som kjennetegnes ved at de blant annet er svært urolige og har
svak evne til konsentrasjon. De fleste er glade og vennlige. Ble opprinnelig kalt
«happy puppet» syndrom.
• Ansiktstrekkene er karakteristiske, med mindre hodeomkrets enn normalt, bred
munn og tunge som ofte skyter fram.
• I Norge blir det født mellom to og seks barn årlig med syndromet, som i de fleste
tilfeller kan påvises med gentest.
• I 2013 var det registrert 113 personer med Angelmans syndrom i Norge. Det
antas at flere har syndromet utan å ha fått diagnosen.
• Mennesker med syndromet har normal levealder.
Kilde:

kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

FORSKER PÅ FARS ROLLE
kompetansesenter for sjeldne diagnoser skal i vår gjennomføre en studie
på fedre som har barn med funksjonsnedsettelse.
- Vi vet en del om mammas rolle i slike familie, nå vil vi vite mer om pappas rolle
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og betydning, sier Torun Vatne, spesialist i barne- og ungdomspsykologi og forsker
på kommunikasjon i familier ved
.
Ifølge Vatne viser flere studier at mødre til barn med funksjonsnedsettelse har
større stressbelastning og større psykiske helseutfordringer enn fedrene.
- Da må vi spørre oss hvorfor. Hva er det med fedrene og fedrenes liv i disse
familiene? Er de annerledes rustet? Er de involvert på en annen måte? Det trenger
vi å ﬁnne ut mer om, sier Vatne.
En studie gjennomført på
fra 2014 til 2017, viser en tendens til at
funksjonsfriske søskens psykiske helse i disse familiene henger sammen med
fars psykiske helse, ikke mors.
- Har far det vanskelig, ser det ut til at det er enda vanskeligere for funksjonsfriske
søsken. Så det er tydelig at far har en sentral funksjon, selv om mor vanligvis er
mest involvert i forhold til barn med alvorlige diagnoser. Spørsmålet er om far har
en litt annen rolle i forhold til de funksjonsfriske barna? Og hvis far har det
vanskelig, hva da?
har fokusgrupper med fedre for å få innspill til hva som er viktig å belyse i
undersøkelsen.
- Vi må ha med oss pappas perspektiv helt fra planleggingsfasen, sier Vatne.
Hun synes det er interessant at en del fedre i disse familiene ikke har tenkt så mye
på at de har en annen rolle enn mødrene, og at de kanskje har en annen rolle enn
andre fedre.
har kurstilbud til familier fra hele landet, og konstaterer at det som regel
er mor som går ned i stilling eller slutter å jobbe for å ta hovedansvar for barnet.
- Noen fedre faller kanskje litt av lasset. De får ikke samme innblikk som mødrene i
barnets liv. Selv om det er opp til hver enkelt familie hvordan de organiserer
hverdagen, snakker vi mye med foreldre om at det er viktig å være bevisst på dette.
Begge parter må involveres i barnets liv, slik at de kan dele utfordringer og stå i det
sammen, sier Vatne.
- LIVET MED MARIA: Maria har Angelmans syndrom og er mentalt på nivå med en 1-åring. Hun vokser
opp uten noen gang å bli voksen.
- MARIA OG LILLY: Maria liker dyr og er vant til hund. Familiehunden Lilly er bulldogg og prøver stadig å
rappe Marias kosedyr.
- HVERDAGSLIV: Bildet av Maria på stellebordet er viktig for Magne Geir Bøe. -Det oppsummerer
hennes tilstand, at Maria er blitt stor, samtidig som hun alltid vil være et lite barn. Det er også viktig at
hun er tildekket og ikke eksponeres på en upassende måte. For meg har det vært et overordnet poeng
at bildene ikke bare representerer Maria, men også fungerer som en allmenn framstilling av å leve med
utviklingshemning.
- BONES PAPPAKOS: Maria liker å klemme og kose og er stort sett blid. I USA kalles mennesker med
Angelmans ofte «angels» fordi de smiler så mye.
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- PAPPA - MED HJERTET I HALSEN: Maria står oppreist alene for første gang, 14 år gammel. Magne
fotograferte med hjertet i halsen, redd for at hun skulle falle.
- MED MAMMA: Maria har ikke språk, verken ord eller tegn. Mamma Anne-Lene Brattvåg
kommuniserer med henne på andre måter, først og fremst ved å være nær.
- MARIAS ELEMENT: Maria har, som mange med Angelmans syndrom, en forkjærlighet for vann og
blanke, skinnende overflater og gjenstander. Hun elsker å bade og går aldri ut av vannet før hun må.
- GÅR SEG TIL: Da Maria begynte på skolen, var målet at hun skulle lære å gå. Her øver hun hjemme i
stua.
- PÅ TRYGGG GRUNN: Maria og Lilly speider etter blanke, skinnende såpebobler en varm sommerdag.
Magne har bygget en stor, innelukket terrasse så både tobeinte og ﬁrbeinte kan tumle trygt rundt.
- ALENE: På lekeplassen, men i sin egen verden. Maria har ikke venner. Hun kan ha glede av å være
sammen med andre barn, men har ikke nådd så langt mentalt at hun kan leke med noen.
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