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– Den første gangen jeg virkelig 
forstod at Astrid var annerledes 
var jeg sju år gammel. «Du er ikke 
frisk, du!», sa ei nabojente ertende. 
Men Astrid nektet og forklarte 
at hun hverken var forkjølet eller 
hadde feber. Nabojenta forsatte: 
«Min mor sier det. For du er ikke 
slik vi andre er!», forteller Norunn 
Amundsen. 

Nå har lillesøsteren skrevet bok 
om Storesøster Astrid på Spartacus 
forlag. Den handler om hvordan 
det var å vokse opp med en søs-
ter som hadde Downs syndrom i 
årene etter krigen. På den tiden 
skulle slike mennesker helst gjem-
mes vekk.

Urettferdig. – Jeg syntes det var 
veldig urettferdig at Astrid ikke 
kunne gjøre alt jeg fikk lov til. Det 
var ikke vanlig at det første barnet 
fikk Downs syndrom, og da var 
det jo egentlig jeg som skulle vært 
syk. Jeg fikk dårlig samvittighet 
fordi storesøsteren min hadde fått 
en annen rolle enn hun skulle hatt. 
Det tror jeg mange søsken til barn 
med Downs syndrom sliter med. 

Astrid var fem år eldre enn 
Norunn. Hun var mørk i håret og 
i stemmen, hadde tindrende blå 
øyne. litt lubben, men fast og god 
å klemme på. 

– Jeg beundret Astrid fordi hun 
kunne så mye mer enn meg. Hun 
kalte meg bare søster, sa aldri nav-
net mitt, forteller Amundsen.    

Bytting. Astrid ble født 8. august 
1942. Først året etter fikk foreldre-

ne vite diagnosen. Da var allerede 
datteren et velkjent tema i den lille 
vestlandsbygda. Sladderen gikk og 
mange benyttet anledningen til å 
stirre på den lille «byttingen» når 
moren besøkte butikken.

En bytting er et barn de under-
jordiske har stjålet og byttet ut 
med sitt eget barn. Det var det 
Astrid ble kalt i begynnelsen, siden 
ble diagnosen formulert som ånds-
svak, mongoloid og til slutt Downs 
syndrom. 

– Moren min ville ikke ha meg. 
Hadde det vært fri abort da, ville 
jeg ikke blitt født. Mor var livredd 
for å få et barn til. Hun var så 
redd for å mislykkes, hun hadde jo 
ikke klart å få et velskapt barn den 

første gangen, forteller Norunn 
Amundsen. 

Lyte. Astrids diagnose ble et 
tungt slag for moren som på et 
tidspunkt var i ferd med å drukne 
både seg selv og sin førstefødte 
datter. Faren gav ikke tillatelse til 
abort, så legen kunne ikke gjen-
nomføre det.

– Når vi får velskapte barn så har 
vi mestret oppgaven vår. Et vel-
skapt barn betyr lykke. Det er det 
som er det normale. Slik var det 
den gangen, og det er akkurat på 
samme måten i dag. Men hva leg-
ger vi i velskapt? 

– Ja, hva legger du i det ordet?
– Det er når vi får et slikt barn 

samfunnet rundt oss forventer at 
vi skal få. Et barn uten noen lyter 
eller feil. 

Skam. Foreldrene ble skilt. Livet 
med et funksjonshemmet barn 
hadde en høy pris. 

– Det var møtet med folk som var 
det vanskeligste. At de ikke klarte å 
takle situasjonen når de møtte no-
en som var avvikende fra normalen. 
Da fikk de gjerne medlidenhet i 
blikket eller en hjelpeløs holdning. 
Det utløste en opplevelse av at de 
som er pårørende har noe å skjem-
mes over.  

Norunn var tre år og flyttet med 
moren, mens Astrid ble boende 
hos faren. Han fikk hjelp av sin 
gamle mor til å ta seg av datteren. 
Farmoren ble Astrid og Norunn 
sin trygge havn, der møttes de i 
alle fall i sommerferiene. 

Åndssvak. Da Astrid fylte seks 
ville foreldrene at hun skulle be-
gynne på skolen. Det endte med 
at jenta ble registrert i Åndssvake-
registeret. Seks år skulle det ta før 
Astrid fikk et tilbud. Da faren fikk 
beskjed om at hun stod på plass 
nummer 3.767, satte han foten ned 
og ba om fortgang i saken. Samme 
året fikk hun plass på Helgesæther, 
en institusjon som ble drevet i Ru-
dolf Steiners ånd for barn med av-
vik. Astrid trivdes godt og miljøet 
var stimulerende, men Norunn og 
familien fikk bare treffe henne to 
timer hver 14. dag. Etter hvert fikk 
Norunn i oppgave å hente henne. 

– Da gikk jeg over fra rollen som 
lillesøster til å bli storesøster. 

Apekatter. En dag møtte søstrene 
en familie med far, mor og tre 
barn. De skulle til fjells, men da de 
så jenta med downs syndrom, stan-
set faren opp og sperret veien for 
dem. Deretter lekset han opp for 
barna sine hva som feilet Astrid. 

– Jeg følte meg forferdelig hjel-
peløs for ikke å kunne gjøre noe. 
Jeg var bare 12 år og skjønte at jeg 
måtte beskytte Astrid. Vi stod som 
to apekatter som ble beglodd.

En annerledes søster

REPORTASJEN Downs i familien

Bildet av Astrid Amundsen ble aldri ble hengt på veggen hjemme i 
stua. Hun hadde et kromosom mer enn lillesøster Norunn.

Norunn Amundsen har skrevet bok 
(t.h.) om sin storesøster Astrid, som 
hadde Downs syndrom.

Sommer hos farmor. Norunn (t.v.) får være sammen med  
storesøsteren Astrid (t.h.) så mye hun vil.  Foto: Privat  

Norunn 
Amundsen 
var lillesøster, 
men overtok 
omsorgen for 
sin storesøs-
ter, Astrid, 
da foreldrene 
ikke orket 
mer. 

Foto: Spartacus forlag  


