
Ei hand å holde i 
(Odd Kåre Rabben synger “Ei hand å holde I") 

Bjørn André Widvey, Skeivt arkiv: 

Mitt navn er Odd Kåre Rabben og jeg er 16 år gammel. Jeg bor i ei lita bygd på Sunnmøre som heter 

Moltustranda. Da jeg ble født hadde en alvorlig blødersykdom som gjør at blodet mitt ikke stivner. 

Det er for det meste blødninger i ledd, og når jeg får disse blødningene må jeg ha et blodprodukt 

som får blodet til å stivne.  

Da jeg var 9 år var jeg så uheldig å bli hiv positiv av et infisert produkt.  

(sangen fortsetter) 

Bjørn André Widvey, Skeivt arkiv: 

Odd Kåre Rabben skrev denne teksten i forordet til boka “Ei hand å holde I". Boka ble ført i pennen 

av hans mor Vigdis Rabben, og den ble utgitt rett etter at han døde i februar 1993.  

Gutten fra Moltustranda ble ikke eldre enn 16 år. Likevel rakk Odd Kåre Rabben å berøre enormt 

mangen i løpet av sitt korte liv, og han satte dype spor etter seg.  

Du hører på “Skeiv historie” en podcast fra Skeivt arkiv. Mitt navn er Bjørn André Widvey.  

(sang stopper) 

Unggutten ble for mange i Norge det aller første møte med en hiv positiv. Diagnosen som det var en 

nesten garantert dødelig utgang på, nemlig aids. 

Klipp fra Dagsrevyen, 10. Sept 1983: 

“Norge har fått sitt første aids dødsoffer. En 35 år gammel mann fra Larvik døde i går morges på 

Ullevål sykehus i Oslo av denne sykdommen. Det er det fjerde tilfellet av sykdommen som er 

registrert her i landet.” 

Bjørn André Widvey, Skeivt arkiv: 

Det kunne Dagsrevyen melde lørdag 10. September 1983. På det tidspunktet var de 3 andre 

utskrevet fra sykehus. I reportasjen var Dagsrevyen og innom Oslo sitt homo utested Metropol, og 

samme kveld forventer de ca. 500 mennesker i en dørene. 

Dagsrevyens reporter: 

Hvordan har alt snakk om denne nye sykdommen påvirket besøket her i klubben? 

Representant for Metropol: 

Vi har ikke konstatert noen nedgang. 

Dagsrevyens reporter: 

Er dere redde for denne sykdommen her da? 

Representant for Metropol: 

Nei, jeg tror ikke det er noen generell redsel eller hysteri blant homofile som følge av aids. 



Bjørn André Widvey, Skeivt arkiv: 

Dnf 48 hadde samme sted holdt informasjonsmøter om sykdommen allerede i februar/mars samme 

år. Og det var vel 600 som møtte opp. Lignende informasjonsmøter var og blitt gjennomført i Bergen 

og Trondheim. 

Klipp fra Dagsrevyen: 

Helsedirektør Torbjørn Mork sier til Dagsnytt at homofile menn nå bør avstå fra å være blodgivere. 

Mork understreker at det er svært liten sjanse for at folk skal bli smittet av aids ved blodoverføring 

her i landet. 

Bjørn André Widvey, Skeivt arkiv: 

Samtidig sa han at det var veldig liten sjanse for at noen i Norge ville bli smittet via blodoverføring. I 

1983 informerte og institutt for blødere sine medlemmer og deres familier om sykdommen, men 

samtidig ble medlemmene fortalt at det først og fremst er noe som rammer folk i Afrika og USA.  

Det skulle enda gå 2 år før en hiv test kom på banen, og først da ble alle blødere i Norge innkalt til 

hiv-testing.  

Guttorm og Vigdis Rabben hadde en familie med 4 gutter, hvor 3 av dem, Kjell, Johnny og Odd Kåre 

alle var rammet av hemofili. Nest eldste sønnen Vegard, var den eneste som ikke hadde 

sykdommen. Hemofili også kalt blødersykdom, rammer bare gutter og blir nedarvet på morssiden.  

14. mai 1985 fikk mor Vigdis vite på telefon at yngstegutten var smittet med hiv viruset. Da var Odd 

Kåre bare 9 år gammel. Blodproduktene med koagulerende stoff som brukes til å stoppe 

blødningene, hadde vært infisert. Flaskene med disse produktene hadde vært forbruksvare hos 

familien i en årrekke. Bare tilfeldigheter gjorde at kun Odd Kåre var blitt smittet.  

Legen anbefalte meg å ikke forteller det til noen. Vi burde holde det for oss sjøl. Jeg følte meg som et 

korthus. Det var bare å ta vekk det nederste kortet, så ramla alt sammen. Slik beskriver Vigdis det 

sjøl i boka.  

Vigdis skriver og om den sterke skyldfølelsen hun satt meg som mor. Var det hun som hadde satt 

den sprøyten som inneholdt hiv-forurenset blodplasma på sønnen sin?  

Heldigvis for foreldrene, spurte ikke ungene sjøl etter svar på prøvene som var tatt av de alle tre.  

Da hun endelig fortalte sønnen om hans hiv positive diagnose, var det på en tur med 

campingvognen. Odd Kåre og da blitt 12 år gammel.  

«Kjære Gud, jeg greier ikke å gå ned igjen. Jeg klarer ikke dette her. Jeg så hvor glad Odd Kåre var 

fordi det var sommerferie. Jeg var kvalm og led alle slags kvaler.» 

Allikevel måtte hun stålsette seg og fortelle sønnen om den dødelige og ikke minst stigmatiserende 

diagnosen.  

«Odd Kåre, det er noe jeg må si deg. Det er noe vi må snakke om.  

Ja, bare spytt ut.  

Har du tenkt over at du som bløder kan være hiv positiv?  

Nei, det hadde han ikke tenkt på.  



Så satte han øynene i meg og sa: Er jeg det da? 

Ja, sa jeg. Det er du.» 

 Grunnen til at det gikk 3 år før mor fortalte om diagnosen til sin yngste sønn, var fordi det hadde 

vært viktig å gi ham en god barndom, fortalte hun senere.  

Det var deres behandlende lege på Rikshospitalet, Stig Frøland, som anbefalte dem å stå offentlig 

fram med sykdommen i september 1990.  

Odd Kåre var bare 14 år var han foran 200 elever og foreldre på skolen sin fortalte at han var hiv 

positiv. Etter møtet gikk han rundt i hver klasse og sa at han håpet at alt ble som før, “for ingenting 

er forandret. Det er bare det at dere vet litt mer om meg.”  

Hjembygda slo ring rundt Odd Kåre og familien hans. Det strømmer på med telefoner og blomster. 

Ved å stå fram, kunne de begynne å leve igjen, slippe å lyge og dekke over.  

Snart var Odd Kåre nyhetsstoff i alle landets aviser. VG kåret ham til årets navn i 1991.  

«Dere er sterke, sa folk. Det stemmer ikke, vi sto fram fordi vi var svake og så langt nede at vi ikke 

maktet det lenger.» Slik oppsummerte Vigdis rabben det hele selv.  

Tore Aasheim var journalist i billedbladet NÅ på begynnelsen av nittitallet. Han fikk en spesiell nær 

og god kontakt med Odd Kåre og mor Vigdis etter at han lagde en reportasje om dem. 

De mer eller mindre bodde på Rikshospitalet i lange perioder av gangen. Der var det lite privatliv. 

Lange dager preget av sykdom og rutiner. Odd Kåre var så tynn og avmagret at noen ganger så slet 

de med å finne blodårer for å sette sprøyter. Og da ble sprøytene satt rett i pannen. Likevel var han 

preget av en utrolig ro.  

«Jeg ble så imponert over hans styrke, forteller Åsheim. Vi sa skikkelig farvel hver gang jeg var på 

besøk. Odd Kåre var nøye på det. Vi visste jo ikke om vi kom til å sees igjen. Men det var også mye 

latter, og jeg husker hvordan Odd Kåre spurte meg om alt mulig. Han var spesielt interessert i å være 

journalist. Og en gang fikk jeg også smuglet inn rødvin til Vigdis, som en oppmuntring og sånn at vi 

kunne få litt helge kos», forteller Aasheim i dag. 

«Det var også der jeg fikk høre om drømmen til Odd Kåre hadde, om å besøke Disneyland i Paris før 

han døde. Det klarte vi å ordne, og selv om Odd Kåre ikke var i kjempeform, reiste vi.»  

Asheim forteller om en spesiell tur på mange måter. Innstillingen til folk som var smittet med hiv den 

gang, var helt annerledes enn i dag. De var for eksempel usikre på om de skulle informere 

flyselskapet om at han var HV positiv. Folk tok også kontakt med Åsheim og spurte om ikke han også 

var redd for å bli smittet siden han brukte så mye tid sammen med en som var det.  

«Odd Kåre hadde også lyst til å besøke Eiffeltårnet når vi først var i Paris. Vi tok turen. Og jeg husker 

jeg måtte lene meg bakover mot veggen i heisen, sånn at han kunne støtte seg opp mot meg og hvile 

på veien opp. Så sliten var han.  

Det var en sterk opplevelse å se. Han står der i blesten på toppen av tårnet mens han skuet utover 

storbyen. Han visste jo at han snart skulle dø.» 

Da de kom til selve Disneyland, måtte de ha rullestol for at Odd Kåre skulle ta seg rundt.  



«Det er så lange køer på sånne steder, men siden vi hadde en i rullestol, fikk vi slippe forbi. Og da 

kom det fra en nokså ufyselig turist, en amerikaner, at det er typisk... Setter du deg i en sånn, så 

slipper du forbi køen.  

Odd Kåre bare stoppet opp og spurte på perfekt engelsk om amerikanerne hadde lyst til å bytte 

plass. Da ble det stille.» 

Odd Kåre døde 18. februar 1993 hjemme i sin egen seng på Sunnmøre.  

Åsheim ble bedt av sin redaktør om å skrive nekrologen på vegne av NÅ. Han fikk beskjed om å 

skrive tekst lang nok til cirka én side, men teksten ble for lang og nekrologen ble på 2 sider.  

Jeg klarte ikke gjøre det kortere. Jeg satt og grein mens jeg skrev.  

Odd Kåre hadde gjort et så stort inntrykk på alle han møtte. Han var den vesle gutten som ga hiv et 

ansikt i Norge.  

«Du vet vi journalister har et lite bilde med navnet vårt ved siden av teksten.  Etter at bladet kom i 

salg opplevde jeg at folk stoppet meg på gata og takket meg for det jeg hadde skrevet om ham.  

På London pub kom folk bort til meg, ga meg en klem og grein. Det sier litt om hvor viktig Odd Kåres 

åpenhet var,» avslutter Åsheim. 

(Odd Kåre synger) 

Bjørn André Widvey, Skeivt arkiv: 

I 1991 ga Odd Kåre ut en musikk-kassett til inntekt for forskning på sykdommen.  

Hans versjon av «Ei hand å holde i» skaffet inntekter til Odd Kåres støttefond for hiv forskning.  

2. oktober 1991 kunne Odd Kåre overføre første 150.000 kronene til forskningen på Rikshospitalet.  

Etter hvert skulle det komme mye mer penger inn til fondet.  

(Odd Kåre synger) 

Han ble også tildelt Plussprisen i 1991. I februar 1992 fikk han møte kongen og dronningen på 

slottet, et møte som gjorde sterkt inntrykk og på de kongelige. Dronning Sonja oppfordret senere 

Vigdis Rabben til å fortsette jobben med å informere om, og å bygge ned fordommer mot 

sykdommen.  

Rabben skreiv boka «Ei hand å holde i» om sin sønn og hans sykdom, rett etter han døde. De første 

femtitusen eksemplarene ble revet vekk fra bokhyllene på bare noen få uker.  

Hun fortalte i et intervju med Blikk i november samme år, at hun med boken også ville vise baksiden 

av medaljen. Den modige unggutten som sleit med et hopetall infeksjoner, ikke bare den sterke 

gutten som stilte opp til all verdens intervjuer og samlet inn 2 millioner til aids-forskning.  

Odd Kåre mistet ungdomstiden. Han gikk rett fra å være barn til å måtte takle en voksen tilværelse 

med alvorlig sykdom.  

«De syv årene Odd Kåre fikk leve mellom smittetidspunktet og dagen han døde, var en kamp ikke 

mot det uunngåelige, men en kamp for å leve mest mulig på kortest mulig tid,» sa Vigdis Rabben selv 

i et intervju med hiv Norge i 2017, året før hun selv døde.  



Hun avsluttet det intervjuet med at du fremdeles tror kunnskap og kjennskap vil få ned fordommene 

og motvirke stigmatisering og diskriminering rundt hiv og aids. Hun syntes fremdeles det var litt for 

lite av begge deler.  

Du har hørt på podcasten Skeiv historie fra Skeivt arkiv ved Universitetet i Bergen. Husk å abonnere, 

så får du med deg alle episodene. 
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