
”LANGT FRA STAMMEN” av Andrew Solomon 

Foreldre, barn og jakten på identitet 

 

Forholdet mellom arv, miljø, oppvekst og identitet er både motsetningsfylt og 

vanskelig for mange. Hvordan takler vi forskjellighet, og hvordan kan vi best 

leve med motsetninger innad i familien? For å utforske dette komplekse temaet 

intervjuet den prisbelønnede, amerikanske journalisten og forfatteren 

Andrew Solomon (50) over 300 familier over en periode på ti år. Resultatet er 

blitt koloss av en bok på nærmere 1000 sider. Han vever sammen kunnskap om 
psykologi, medisin, politikk og samfunnsvitenskap. 

Barna som skildres her, er epler som har falt langt fra stammen. De har falt et 

helt annet sted – noen et par frukthager lenger bort, andre på den andre siden av kloden. 

Det er lite som føles mer tilfredsstillende enn vellykkede og hengivne barn, og få situasjoner som føles 
verre enn når barna våre mislykkes eller avviser oss, skriver Solomon. Når vi får barn, vil vi at de skal bli 

som oss: 

«I den grad barna våre likner oss, er de våre største beundrere. I den grad de er annerledes enn oss, kan 

de være våre mest infame baktalere». Solomon mener vi helt fra første stund lokker våre barn til å bli 

imitasjoner av oss selv, og at vi som foreldre lengter etter det som kanskje er livets mest dypfølte 

kompliment: Det at barna velger å leve etter våre verdisystemer. Selv om mange av oss er stolte over at vi 

selv er annerledes enn våre foreldre, blir vi fryktelig triste over hvor forskjellige våre barn er fra oss.  

Boka er delt inn i 12 kapitler, hvor kapittel 5, har overskriften ”autist”. I dette kapittelet, på nesten 100 

sider, følger Solomon flere familier med et eller flere barn med autisme. Her får vi innsikt i hvor kompleks 

autisme er og hvordan det påvirker familiene på godt og vondt.   

Utdrag: ”Sommeren etter at Nancys andre barn,Luke, fylte to, satt Nancy og søsteren i Cape Cod, og da sa søsteren: ”Du 
har fått deg et problem til.” Nancy skjønte ingenting. Sønnen min virket helt normal etter alt det jeg har opplevd med 
Fiona,” fortalte hun. Men i motsetning til søsteren hadde hun ingen erfaring med normale barn.”Etter det dreide livet seg 

bare om testing, testing, testing.” 

”Av og til spør mannen min om jeg ville ha giftet meg med ham igjen, og da svarer jeg: ”Ja, men ikke med de ungene. Hvis 
vi hadde visst det vi vet nå, ville vi ikke gjort det. Om jeg elsker barna mine? Ja. Om jeg ville gjort alt for dem? Ja. Jeg 
har dem, jeg gjør alt jeg kan og jeg elsker dem. Men jeg ville ikke gjort det igjen. Jeg tror de som sier at de ville gjort 

det, lyver.” 

 

Boka er stor, men hvert kapittel kan leses uavhengig av hverandre. Solomon beskriver døve barn, 
kortvokste, Downs syndrom, autisme, schizofreni, funksjonshemmet, vidunderbarn, voldtektsunnfanget, 

kriminell og transkjønnet. Dette er en bok som angår absolutt alle. Anbefales! 
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