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Jeg skal ikke trette med fio-
linisten, virtuosen og til dels 
komponisten Ole Bulls livs-
løp og bravader, historiene 

hører til nasjonaleiendommen: 
En nesegrus beundret verdens-

mann på turne i Europa, på Cuba 
og i Amerika (hvor han til slutt slo 
seg ned). Ryktet gikk og gjorde 
«de store» – blant dem Robert 
Schumann – oppmerksomme på 
ham. Og i Amerika som ellers sto 
«kursen» på Ole Bulls svært høyt. 
I noen ledige øyeblikk grunnla 
han nybyggerkolonien Oleanna, i 
Pennsylvania, som riktignok ble 
fraflyttet ganske raskt. Men han 

spilte, og han spilte så det gråt, 
publikum gråt.

Ufortynnet energi. Men det er 
nytt å fortelle: Fiolinisten Annar  
Follesø og pianisten Wolfgang 
Plagge har lyttet til Ole Bulls 
lynne og rekonstruert og «lap-
pet sammen», kan en vel uhøy-
tidelig si, flere av verkene som 
i utgangspunktet bare finnes 

i bruddstykker og forsiktige 
 antydninger. Nå kan en spørre 
om det som er vekk i det hele tatt 
har vært der – han var kjent som 
en stor improvisator, han var god 
på «vilspel», som det het – fritt 
spill. Men det slår ikke Plagge/
Follesø seg helt til ro med, mye 
var fullkomponert, men har for-
svunnet. De tar i hvert fall tak i 
materialet med ufortynnet viten 

og energi. Det låter fortreffelig, 
riktig oppkvikkende. Enkelte 
steder gjenkjenner vi Plagges 
klo (fint!), andre steder over hodet 
ikke, overgangene er trinnfrie 
(fint!).

Kjærlighet fra Gud. Titler som 
Norges Fjelde og Vilspel i Lio sier 
sitt, det er norsk, virtuose fanta-
sier over norske folketoner, de får 

Finnes det noe mer hjerteskjærende enn å sitte i et sydlig utland, lengte hjem 
og så plutselig kommer Ole Bulls Sæterjentens søndag på radioen? 

Lengselens milde bris

ALBUM: Interessant nok er omslaget preget av Caspar David Friedrichs kjente bilde Livsstadier. Fint at ikke alt med Ole Bull illus-
treres med norske fjell. Foto: Wikimedia Commons
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virkelig kjørt seg. Og fantasien over Lilly Dale, en 
sang som forteller om hennes tragiske død – her 
på berget kjenner vi gjennomgangsteamet som 
Kjærlighet fra Gud. Ole Bull lagde ikke, som  Harald 
Sæverud sa om sitt, sine folketoner selv. Vi kjen-
ner dem, de drar, de lengter. I motsetning til hos 
mange virtuoser, er fellesnevneren her melankoli 
og vi kjenner lengselens milde bris i alt sammen. 
Underlig nok må også den svært populære, spansk-
portugisiske, vakre og sørgelige 1500-tallsmelodi-
en La follia (galskap) ha funnet vegen inn i Norges 
Fjelde, i barokken gikk den som en skyttel i veven 
hos størrelser som Corelli, Marais, Vivaldi og et 
utall andre. Han kan ha hørt den, det var rart om 
han ikke hadde det. Eller så kom det bare deisende 
ned, som hans eget.

Seg selv. Det er en slags plakatklistret sann-
het at Ole Bull var en elendig komponist, «alt er 
fragmentert og formen dårlig». Det går an å si det 
slik, det er sant – i hvert fall fragmentert i form og 
foredrag. La det være som det er – Follesø, Plagge 
og Det norske radioorkesteret med Eun Sun Kim 
som dirigent, spiller det i spillende øyeblikk som 
om det er det viktigste i verden. Og så er det én 
gang sånn – at for oss som ikke tenker i Darwins 
leie om verdens «kontinuerlig utvikling», må det 
minste fingeravtrykk av en personlighet ha sin 
berettigelse. Og personligheten griper. Da er det 
uunngåelig å si at Ole Bull har sin og ingen er bedre 
til å være Ole Bull enn han selv, her riktignok godt 
hjulpet av to av tidens beste på området, Annar 
Follesø, og Wolfgang Plagge.

Grasiøst og modig. En fin innspilling, altså – en 
aner det Schumann sa etter å ha hørt Ole Bull spille: 
«Han er trygg, grasiøs og modig». For anledningen 
kan en legge til «fløyelsmyk». Og lyden, den er helt 
særdeles, noe annet er det ingen som venter fra 
elitelydmesteren Morten Lindberg.

Album Klassisk

OLE BULL 
Largo posato e Rondò capriccioso 
Norges Fjelde 
Fantasi over «Lilly Dale» 
Vilspel i Lio 
Siste romanse
Annar Follesø, Wolfgang Plagge, Det nor-
ske radioorkester, dir: Eun Sun Kim 
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Blir menneskeheten dumme-
re? Det mente Robert K. Gra-
ham og bestemte seg for å åpne 
en sædbank der donorene var 
 Nobelprisvinnere. I en sak i 
Vårt Land i går møtte vi noen 
av  donorbarna.

– Jeg følte meg aldri som et de-
signerbarn, sa Leandra Ramm.

Logisk tanke. Eivor Ander-
sen Oftestad har skrevet boka 
Vi lager barn (Frekk forlag 
2016). Den handler om hvordan 
forestillinger om å få barn har 

endret seg de siste 500 
årene. Hun mener 

Grahams program 
står i en rett linje 
fra eugenikken, 
slik den ble utvi-
klet og fantasert 

om fra begynnel-
sen av forrige år-

hundre. Euge-
nikken er også 
kjent som ra-
sehygiene som 
tar sikte på å 
forbedre arve-
lige egenska-
per i en befolk-
ning. Kunnskap 
om evolusjo-
nen fra Darwin 
ble overført til 
menneskelig re-
produksjon, slik 

man tidlig begynte med når det 
gjaldt foredling av dyre raser, 
påpeker hun. 

– Hvis vi godtar donasjon av 
arveanlegg som metode for å 
produsere barn, så er det logisk å 
bruke best mulig materiale, noe 
annet er egentlig uansvarlig. Det 
er en logikk som preger moderne 
reproduksjon i økende grad. Men 
hvis utgangspunktet er at barn 
er resultat av en relasjon mel-
lom foreldrene, så kan det ikke 
forsvares slik Nick Isel i reporta-
sjen har som utgangspunkt. Det 

handler om hva et barn er, og hva 
foreldre er, sier Oftestad.

Etiske problem. I likhet med 
Oftestad ser også Morten Magels-
sen Grahams prosjekt som klart 
uttrykk for eugenikk. Magelssen 
er førsteamanuensis ved Senter 
for medisinsk etikk ved Univer-
sitetet i Oslo. 

– Graham ønsket å bringe flere 
intelligente individer til verden. 
Eugenikk handler nettopp om å 
forsøke å endre egenskaper på 
befolkningsnivå. De grunnleg-
gende etiske problemene med 
eugenikken, er at den forutsetter 
at store grupper mennesker ikke 
er gode nok som de er, og at den 
gir oss verdi etter egenskaper. Et-
ter mitt syn er all eugenikk etisk 
problematisk, men noen former 
er verre enn andre. For eksempel 
er tvangssterilisering verre enn 
Grahams sædbank, som var et 
frivillig tilbud til par som var vil-
lige til å betale, sier Magelssen.

Katastrofe. Leandra Ramm 
fortalte om sin bakgrunn med 
foreldre som i sju år prøvde å få 
barn før de oppdaget at faren 
var infertil. Løsningen ble sæd-
banken Repository for Germinal 
Choice – på folkemunne kjent 
som «Nobelpris-sædbanken» 
 eller «genifabrikken». Ramm 
er derfor et resultat av et av de 

mest omstridte menneskelige 
ingeniørprosjektene i moderne 
amerikansk historie

Grunnleggeren Graham fryk-
tet det ville utløse en «genetisk 
katastrofe» og intelligensmes-
sig degenerasjon at mange av 
de smarteste folkene i sin gene-
rasjon ikke fikk barn. Selv om 
sædbanken ikke lykkes med å 
samle arvemateriale fra Nobel-
prisvinn ere og sædbanken ble 
nedlagt like før årtusenskiftet, 
resulterte virksomheten i 217 
fødsler. 

Innsnevring. Morten Magelssen  
understreker at selv om gener er 
viktige og intelligens i stor grad 
er bestemt av genene, bestemmer 
ikke genene vår vei i livet.

– Vi har nå mulighet til å 
plukke  de «riktige» kjønnscell-
ene for å designe barnet med høy 
IQ og de «riktige» egenskapene. 
Det kan lede til en innsnevring 
av menneskelivet og troen på 
hva individet kan utrette. Men 
vår skjebne er ikke forseglet av 
 genene. I et samfunn som verd-
setter forskjellige egenskaper 
kan vi utfylle hverandre, spille 
hverandre gode, sier Magelssen.

Naivt syn. Han mener også å se 
at Grahams sædbank bygget på 
et «noe naivt syn på intelligens» 
og spør om evner, samfunnsnytte 
og lykke kan knyttes til høy IQ.

– Andre ting kan være vel så 
viktige. Vi mennesker utfyller  
hverandre. Jeg tror ikke det er 
mangel på folk med høy IQ i 
Norge, men derimot en mangel 
på anerkjennelse for visse yrker 
og menneskene som fyller dem. 
Det er ikke nødvendigvis presti-
sjetunge jobber som krever den 
aller høyeste IQ-en, som holder 
samfunnet oppe. Ikke minst nå 
under koronakrisen er det blitt 
tydelig at vi er avhengig av de 
som fyller samfunnskritiske 
funksjoner, som renovasjon og 
transport. Jeg skulle ønske aner-
kjennelsen kunne fordeles litt 
jevnere, sier Magelssen. 

FØDSEL: Muligheten til å designe barn med «riktige» egenskaper kan føre 
til en innsnevring av menneskelivet, advarer ekspert. 

Mener ‘Nobelpris-sæd-
banken’ var  rasehygiene

EUGENIKK

 !Eugenikken var en lære om å 
forbedre den menneskelige befolk-
ningers biologiske kvalitet. 

 !Dette skulle gjøres gjennom å 
regulere reproduksjonen. 

 ! I første rekke ønsket man å 
sørge for at mennesker med an-
tatt verdifulle arvelige egenskaper 
skulle få flere barn enn mennesker 
med antatt mindreverdige arvelige 
egenskaper.

Kilde: Store medisinske leksikon
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SAN FRANSISCO, USA
FREDRIK KALSTVEIT (TEKST OG FOTO)
kultur@vl.no

I koret av basilikakirken Mission Dolores i San 
Francisco står Leandra Ramm, en liten kvinne 
med en kraftfull stemme. 

Mezzosopranrøsten brer seg ut i kirkeski-
pet, når helt fram til tilhørerne på bakerste rad. 
Flickan kom ifrån sin älsklings möte, synger hun. 
Til tross hva sangteksten og det norskklingende 
Ramm-etternavnet tilsier, er hun ikke av skan-
dinavisk opphav. Ramm har lært seg å synge på 
svensk for anledningen. Hun kan også synge på 
italiensk, fransk, tysk, spansk, russisk og tsjekkisk. 

Sangstemmen og språkferdighetene har gitt 
henne  roller i oppsetninger som Barbereren i 
 Sevilla og Figaros bryllup i de mest prestisjetunge 
operaene i Nord-Amerika og Europa. 

Og fremdeles er hun bare 35, hvilket ikke er en 
alder innenfor operabransjen, der de færreste når 
toppen før de tipper 40.

Et spesielt barn. – Jeg har fremdeles flere opp-
setninger jeg har lyst til å gjøre. Det er absolutt 
ikke slik at jeg har gått tom for fremtidsmål, sier 
hun noen dager etter konserten. 

Jeg treffer henne på en restaurant ved bredden 
av San Francisco-bukta. Når hun ramser opp scen-
ene hun drømmer om å stå på, er det lett å være 
optimistisk på hennes vegne. Hun fremstår som 
en «det bare ordner seg for». Smilehull dypner i 
kinnene når hun ler, og svarene er velartikulerte, 
men aldri selvtilfredse, selv når hun snakker om 
det nokså bemerkelsesverdige livet sitt. 

Allerede ni måneder gammel kunne hun snakke  
og gå. Få år etter trakterte hun fløyteinstrument 
med en presisjon som gjorde at talentstipender 
finansierte den private skolegangen. I ten-

DESIGNERBARN: Leandra Ramm følte seg aldri annerledes, til tross for at hun er unnfanget på ukonvensjonelt vis. 
35 år gammel har hun allerede hatt en 20 år lang karriere og er i dag tilknyttet operaen i San Francisco.

- Jeg følte meg 
aldri som et 
 designerbarn
DONORBARN: Er menneskeheten iferd med å bli dummere? Det 
mente Robert K. Graham som bestemte seg for å åpne en sædbank der 
 donorene var Nobelprisvinnere. I dag snakker donorbarna ut.  

REPOSITORY FOR
GERMINAL CHOICE 

 !Repository for Germinal  
Choice var en sædbank i 
 Escondindo California, som 
var i drift mellom 1980 og 
1999.

 !Grunnleggeren var opp-
finneren Robert K. Graham. 
Graham var blitt mange-
millionær ved å finne opp 
knuse sikre brilleglass. 

 !Repository for Germi-
nal Choice hjalp i løpet av 
sin  eksistens mer enn 217 
 kvinner å bli befruktet. 

ARKITEKTEN: Robert 
K. Graham viser fram en 
 beholder for spermen til en 
av donorene til hans sæd-
bank, Repository for Germi-
nal Choice. Fra 1980 til 1999 
hjalp han mer enn 217 kvin-
ner å bli befruktet. Tanken 
var å finne mannlige donorer 
med høy intelligens for å 
skape en smartere genera-
sjon. Bildet er fra Escondido, 
California, 1982. 
 Foto: Ignelzi/AP Photo/NTB scanpix

 !

! Jeg er hellig over bevist om at alle kan oppnå store ting i livet og at livsfasitene våre ikke står 
skrevet i genene, sier Leandra Ramm, trebarnsmor og selv donorbarn.

!
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Er menneskeheten iferd 
med å bli dummere? Det 
mente Robert K. Graham 
som bestemte seg for å åpne 
en sædbank der  donorene 
var Nobelprisvinnere. I dag 
 snakker donorbarna ut.

RASEHYGIENE:  
Kirkehistori-
ker og forsker 
Eivor Ander-
sen Oftestad 
mener Gra-
hams program 
står i en rett 
linje fra euge-
nikken eller 
rasehygienen. 
 Foto: Adrian 
 Nielsen/arkiv

! En aner det Robert Schu-
mann sa etter å ha hørt Ole 

Bull spille: «Han er trygg, grasiøs og 
modig».  Olav Egil Aune

FIOLINIST: Ole Bull (1810–1880) var mektig populær i 
sin samtid – ikke minst i USA.

! De grunnleggende etiske problemene med eugenikken, er at den forutsetter at store grupper mennesker ikke er gode 
nok som de er, sier Morten Magelssen, førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. 
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