
Undset spåede om eutanasi
af Katrine Winkel Holm

I oktober i år offentliggjorde den store canadiske butikskæde La Maison Simons
en  helt  særlig  video (https : / /www.youtube.com/watch?
v=MRsO_YFIq9I) . Det er en video, der viser en ung kvinde, der ønsker at
dø,  og  som  ender  med  at  modtage  aktiv  dødshjælp,  ”medicinsk  assisteret
selvmord”, som det kaldes i Canada (Medical Assistence In Dying).

Butikskædens  video er  en lækkert  indpakket  hyldest  til  eutanasi,  der  bliver
fremstillet  i  smukke billeder,  fyldt  af  glæde,  varme og smilende mennesker.
Selve  medlidenhedsdrabet  på  kvinden,  kaldet  Jennyfer,  bliver  en  slags
performance, et udtryk for hvor flot og smagfuldt man kan iscenesætte sin egen
død – med hjælp fra en venlig, statslig dødsengel. Vel at mærke samtidig med at
butikskæden markedsfører sig selv og sine varer.

Videoen  fik  det  til  løbe  koldt  ned  af  ryggen  på  mig.  Så  lækkert  kan  man
promovere drab og menneskeforagt, for det er ikke anderledes i Canada end
alle andre steder, hvor eutanasi er blevet tilladt: Der er adskillige handikappede
og marginaliserede mennesker, der føler sig presset til at tage imod medicinsk
assisteret selvmord, fordi de ikke rigtig har nogen anden udvej. De tager imod
statens dødstilbud, fordi de ikke føler, at deres liv er noget værd. Staten, der
efter  vores  velfærdstankegang  skal  tage  sig  omsorgsfuldt  af  sine  borgere
gennem hele livet, skubber nu diskret på for at få dem ud af livet.

En velfærdsstat, der gæsteoptræder som dødsengel – det er muligvis fremtiden.
Men vi bør overhovedet ikke være overraskede, for det hele er blevet præcist
forudsagt  for  knap  100  år  siden  af  en  klog  norsk  forfatter,  Sigrid  Undset.
Der er flere grunde til at stoppe op ved Undset netop nu.

For  det  første  fordi  det  er  præcis  100  år  siden,  hun  fik  sit  store  store
internationale gennembrud med romanen Kristin Lavransdatter, hvis sidste bind
udkom i november 1922.

For det andet fordi hun, der i mange år er blevet overset, nu er ved at få en
renæssance.  Netop  nu  er  hendes  to  store  middelalderromaner,  Kristin
Lavransdatter og Olav Audunssøn ved at blive genoversat, bl.a. af forfatteren Ida
Jessen, der har skrevet kyndigt om hende. Jessen hylder hendes fremragende



skønlitterære  forfatterskab,  samtidig  med  at  hun  tager  afstand  fra  hendes
bidrag til  kulturdebatten,  som Jessen stempler som ”skinger”,  ”firkantet” og
”hamper”.

Jeg er ikke enig i det sidste. Netop i sin samtidskritik er Sigrid Undset både
præcis og profetisk. Skræmmende profetisk. Det bliver tydeligt, når man ser på
en af de kampe, hun tog i 1920'erne og 1930'erne. Her vendte hun sig højlydt
imod den menneskeforagt, som hun sporede i tidens optagethed af at skabe et
samfund  med  så  mange  sunde  og  vellykkede  individer  som  muligt.
Tankegangen,  som  førte  til  love  om  tvangssterilisering  også  herhjemme,
stemplede Undset som ”den socialhygiejniske tænkemåde” og så den som et
udslag  af  fremskridtsoptimismen:  Troen  på,  at  det  er  muligt  at  maksimere
sundhed og livslykke i  samfundet ved hjælp af videnskabelige metoder,  som
overlades i hænderne på særligt uddannede eksperter og samfundsingeniører.
Det bliver så dem, der får lov at definere, hvad der er værdigt liv og hvad der
ikke er.

Hensigten  er  ved  første  øjekast  menneskevenlig,  men  viser  sig  at  have  en
bagside. For definitionen af, hvad der er et værdigt liv, er snæver, og mange vil
uvægerligt falde udenfor. Der findes nu engang, skriver hun i 1935, individer
og slægter, som ikke kan forbedres, det er et faktum. Kulturoptimismen har
ikke taget i betragtning ”at undervisning og oplysning ikke kan hjælpe mod
biologisk  bestemt  skrøbelighed.  Problemet  er  der  –  og  hvor  den  kristne
tradition efterhånden forsvinder, bliver den eneste fornuftige løsning at lade
dem omkomme.”

Med andre ord: Det vil altid være fysisk og psykisk skrøbelige individer, der er
uimodtagelige for fysisk og moralsk forbedring. Og Undset forudså, at der ville
blive mindre og mindre forståelse for, at disse individer også har værdi.

Selv fik hun det tæt på livet, da hun fik en datter, der var psykisk handikappet.
”Min lille pige, som er åndssvag”, sådan omtalte hun datteren Maren Charlotte,
men ordet ”åndssvag”, der for længst er blevet stemplet som politisk ukorrekt,
var fra hendes side ikke udtryk for nedvurdering. Tværtimod. Hun elskede
datteren  usigeligt  og  kæmpede  af  al  magt  for  at  datteren  kunne  passes  i
hjemmet og ikke sendes på anstalt.

Og i takt med at Maren Charlottes psykiske handikap trådte tydeligere frem og
det stod klart, at hun hørte til de individer, der ville blive fravalgt og stemplet



som  uønskede  i  den  fremtidige  eugeniske  stat,  søgte  Undset  selv  efter  et
holdepunkt.
Hun fandt det i kristendommen og hun kom frem til,  at kristendommen er
bolværk  mod  menneskeforagten.  Fra  den  udgår  ”livssaften  i  den
kulturtradition som nu bliver beskæmmet med alle midler af alle former for
moralnihilistisk og statsforgudende mentalitet”.

Og Undset spåede, at man i takt med at kristendommen forsvinder, igen vil
begynde at skille sig af med uønskede individer, sådan man også gjorde det i
hedensk tid. Og sådan som man jo gjorde det i nazismens Tyskland – og Undset
var da også tidligt en afgjort modstander af nazismen.

Hun  så  klart,  at  når  vi  i  vores  civilisation  er  holdt  op  med  at  sætte
handikappede børn ud til  ulvene, skyldes det det klare og markante nej fra
kirken. Hvert menneske, geni eller handikappet,  er skabt i Guds billede, og
ingen stat har myndighed til at forgribe sig på Guds skabning og behandle det
som  en  unyttig  æder.  Kirkens  klare  tale  om  menneskets  værd  var  en  af
grundene til,  at  Undset  tilsluttede  sig  kirken,  den romersk  katolske,  midt  i
1920'erne.

Kernen i tidens kulturkamp ifølge Sigrid Undset var da også striden mellem de
ideologier, der ønsker den totale sekularisering af mennesket og løsrivelse fra
religion  og  de,  der  holder  fast  ved  kristendommens  tanke:  At  intet
menneskeværdigt samfund kan bygges på jorden uden at det er knyttet til et
rige som ikke er af denne verden.

Tog den norske forfatter fuldstændigt fejl,  når hun spåede, at  eutanasi  ville
blive  udbredt,  og  ”mindreværdige”  individer  stemplet  som  uønskede  i  en
afkristnet fremtid?

Nej, det er svært at komme udenom, at hun hendes advarsel var profetisk. Den
lækre glittede dødsreklame fra den canadiske butikskæde er et eksempel på
det. Og er det i øvrigt ikke tankevækkende, at børn med Downs syndrom er
ved helt  af  forsvinde? De fravælges  som uønskede inden de ser dagens lys.
Samtidig går eutanasien sin sejrsgang gennem de vestlige lande og sætter helt
forudsigeligt spørgsmålstegn ved de ensomme og skrøbelige individers værdi
som mennesker.



Kampen  mellem  nyhedenskabet  og  den  kristne  menneskeforståelse  er  med
andre  ord  mere  aktuel  end  nogensinde.  Og  kvalificeret  inspiration  til  den
kamp kan man i rigt mål hente hos Sigrid Undset.
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