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Stian har Downs syndrom, og her forteller søsteren fra oppveksten med en bror som skiller seg ut og har
spesielle behov.
Det var tider da hun ønsket seg et helt vanlig familieliv uten en bror som tok så mye plass, men hun tilskriver
også oppveksten med Stian sine mest positive egenskaper.
Hun skriver vart og varmt om barndommen, men hun skildrer også ambivalens og sorg. Blant annet forteller
hun om hvordan farens tragiske død påvirket familien.
I dag er Stian voksen og bor i egen bolig, og med støtte fra sine nærmeste klarer han det meste. Men da han
skulle fly alene til sin mor på Tenerife, ble han stoppet i innsjekkingen og måtte reise hjem til boligen igjen.
Dette tente et stort engasjement hos Trude. I notater og samtaler med filosof Henrik Syse, søskenforsker
Kirsten Hofgaard Lycke, politiker Heidi Nordby Lunde og advokat Geir Lippestad, gjør hun seg noen tanker
om menneskeverd og hvordan vi behandler de som er annerledes. I dag velges ni av ti fostre med Downs bort,
og hun undrer på hvilket samfunn vi skaper dersom vi sorterer vekk de barna som ikke er ønsket. Skal vi ha
rett til å velge våre barn?
Jeg taler til deg i disse dager fra dypet av ditt hjerte, til din ånd, ved min ånd, og jeg minner deg om ting, jeg
inntar tankelivet ditt. Jeg gir deg nye ideer. Hvorfor: Det er sant som det sies, man glemmer aldri første

gangen. Første gangen man kjører bil, første gangen man har sex, og første gangen man blir håpløst. Det var
engang en mann som var ute å ferdes. Så kom han langt om lenge til en stor og vakker gård; det var en
herregård så gild at den gjerne kunne ha vært et. …om det å få en valp i huset ET NYTT FAMILIEMEDLEM
TIL FRUSTRASJON ELLER GLEDE. En fantastisk spennende og opplevelsesrik tid er begynt. En tid som
vil preges av. Lite ante jeg med mine stadige forelskelser i ungdommen rettet mot det motsatte kjønn at jeg
flere år senere ville få et særdeles smakfullt vendepunkt i livet mitt. La meg få stille deg et spørsmål: Hva tror
du er viktigst når du skal lære deg et nytt språk: å lære fakta om språket? eller å begynne å bruke språket
aktivt? Jeg våknet og kjente meg litt ør. Hva var det som skjedde før jeg sovnet? Vi drakk ikke, så jeg var ikke
full og ikke i bakrus. Jeg lå en liten stund og bare. Jeg tror flink pike syndromet rammer begge kjønn, og jeg
tror ryddejobben består i å avklare hvorfor vi gjør det vi gjør, og hva/hvem som styrer prioriteringene. Med
lette fingre hjelper jeg Trine å trekke dynen av Harald. Sakte og så forsiktig som mulig, for er det en ting vi
absolutt vil unngå så er det å vekke ham. Kjenner du deg igjen her? Andre ser på meg som reservert og
reflekterende; Jeg føler meg komfortabel alene og jeg liker ting jeg kan gjøre på egenhånd

