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Syk kjærlighet
Bok roman
Jan Roar
Leikvoll
Bovara

Samlaget

Jan Roar Leikvoll fortsetter sin
poetiske utforskning av pervertert
kjærlighetslengsel.

Man setter seg ikke ned med en
bok av Jan Roar Leikvoll for å hygge seg. Hans to tidligere romaner Eit vintereventyr (2008) og
Fiolinane (2010) er utsøkte, men
intenst ubehagelige beskrivelser av kjærlighetslengsel i omgivelser der det dyriske har tatt
overhånd. Mens debuten er en
skrekkvisjon fra en ikke navngitt
konsentrasjonsleir, foregår bok
nummer to på en ørkenlignende
søppelfylling.
Underdog med makt

Handlingen i årets roman utspiller seg i et tidløst klostermiljø.
Det er ikke så hyggelig der, heller.
Jeg-fortelleren Frrok er gartner
sammen med vennen Flori. Men
Flori har oppført seg så besynderlig i det siste og vil heller sitte i et
tårnværelse og skrive enn å drive
med hagearbeid.
Hovedpersonen vet ikke sine
arme råd. Hvordan skal han hanskes med hagen, for ikke å snakke om kistene med løsunger som
blir plassert utenfor klosterporten? Og da en prostituert fra
landsbyen Bovara stiller seg opp

Bestialiteten har en viktig plass i Jan Roar Leikvolls roman.
Foto: berit Roald

utenfor murene og spør etter Flori, blir tilværelsen slik Frrok kjenner den, for alvor truet.
Underdogen, som vi raskt
skjønner at han er, får makt. Det
skal vise seg å bli farlig.
Boken innledes med et sitat
fra en gammel, svensk barnebønn: «Gud som haver barnen
kär, se till mig som liten är.» Dermed slår den an en tone av barnlig uskyld som ganske snart blir
kontrastert av hendelsene som
beskrives. For selv om Bovara i likhet med de tidligere Leikvoll-utgivelsene handler om lengselen
etter kjærlighet, etter å være noe
for noen, er det også her en pervertert lengsel det er snakk om.
Full av kontraster

Den slående motsetningen mellom det poetiske språket og brutaliteten som skildres, er et annet
trekk vi kan kjenne igjen fra de
foregående romanene. De mest
avskyelige handlinger er skrevet
frem i et følsomt, ladet språk, og
slik oppnår forfatteren en helt

særegen effekt. Vi vemmes samtidig som vi opplever estetisk nytelse.
Det er kanskje ikke totalt uproblematisk. For kan ikke det skjønne tilsløre bestialiteten i det vi
leser om?
Samtidig er det mitt klare inntrykk at Leikvoll bruker foreningen av skjønnhet og grusomhet
til å uttrykke et varmt forsvar for
humanistiske grunnverdier. Hovedpersonens kjærlighetshandlinger er perverterte og forskrudde, for å si det forsiktig, men
gjennom skildringene av disse
kommer også en gjennomgående tematikk til syne. Vi er ikke
kommet til jorden for å gå her
for oss selv: «[…] ingen kjem den
lange vegen hit for å vere aleine,
alt som fanst, var ikke meint for
eitt hovud aleine.»
Om jeg skal komme med en
forsiktig innvending, er det at Bovara, slik jeg leser den, ikke tilfører forfatterskapet så mye nytt.
En sterk bok er det uansett.
Anne Merethe K. Prinos
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Utenlandske klassikere blir
ikke flittig lest i Norge. Vi har
stort sett hatt nok med våre
egne, selv om det ikke er så
mange av dem. Men på forsommeren kom Lord Byrons
gjennombruddsverk i komplett norsk utgave, gjendiktet
av Geir Uthaug. Childe Harolds
pilgrimsferd er beretningen om
en ung manns reiser og refleksjoner. Som så ofte i litteraturen har hovedpersonen en del
likhetstrekk med forfatteren,
man kan gjerne lese verket som
Byrons oppgjør med hendelser
i eget liv. Ikke minst heiser han
frihetens fane, noe som ikke
var ukontroversielt i 1812, da
verket ble utgitt. Geir Uthaug
har gjort et stort arbeid med
Byrons verselinjer, og har i tillegg skrevet et biografisk etterord som er til å få forstand av.
Folkelesning blir det nok ikke
likevel, men muligheten er der,
for den som har den riktige nysgjerrighet.

Det var på tide. At vi endelig har
fått på plass en akademisk vurdering av husmorens utrettelige rolle i det norske samfunn.
Jeg er akkurat gammel nok til
å ha en vag erindring av mors
myndige rolle på kjøkkenet på
slutten av 50-tallet. Den gang
far beveget seg forsiktig over
gulvet mellom komfyr og benkeplate. Ydmyk og hjelpeløs,
slik mannen i huset fremsto
på kjøkkenet på 1950-tallet. Det
var husmorens gullalder.
Anne Marit Myrstad tar oss
med på en interessant vandring gjennom etterkrigstidens
medielandskap. Husmoren har
vært oppskattet og opphøyd,
men også offer for kvinnebevegelsens opprør mot ideen om
at husmorrollen er den voksne kvinnes livsvalg og skjebne.
Husmorfilmene får bred
plass i boken. Drøftingen av
dem gir oss et godt innblikk i
utviklingen av forbrukersamfunnet.

Rune Hallheim

Torstein Hvattum

Lind & Co

Gamle forfatterskap trenger
både ordforklaringer og kommentarer. I Norge er det svake
tradisjoner for slike edisjonsfilologiske utgaver for andre enn
Henrik Ibsen.
Svenskene går grundigere til
verks, og nå er det Hjalmar Söderberg (1869-1941) som står for
tur. Hele det samlede forfatterskapet skal utgis på nytt med
noter og forklaringer. De to første titlene er Förvillelser og Den
allvarsamma leken.
Sistnevnte har en unik posisjon i svensk litteratur. Den
er full av romantikk, ungdommelig overmot og skakkjørte
skjebner. Det er i år nøyaktig
hundre år siden boken utkom
første gang, men ikke desto
mindre kan den leses som en
kommentar til et moderne
kjærlighetsliv fullt av vegring
mot det etablerte. En fantastisk
roman som i år skal filmatiseres for tredje gang.
Ingunn Økland

Helt opp mot vår tid hadde legekunsten så skrøpelig vitenskapelig
grunnlag at det kunne være tryggere
å ty til folkemedisinen, konstaterer
Ben Goldacre.

«Legemiddelindustrien
er ond»
Bok sakprosa
Ben Goldacre
Kvakksalverne
Gyldendal.
Oversatt av
Rune R. Moen

Bjarne Røsjø
Helbredernes hemmeligheter
Spartacus

Alternativ medisin i kritisk lys. Men mest nådeløs juling får legemiddelindustrien.
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Legemiddelindustrien er blitt en av verdens
største og mest profitable næringer, den
presser fortjenesten til siste dråpe, mener
den engelske medisineren og publikumsyndlingen Ben Goldacre. Foto: Scanpix

«Før 1935 var legene i bunn og grunn ubrukelige», skriver han. Alt vi forbinder med moderne
medisin har fått sitt gjennombrudd siden den
gang, fastslår Goldacre. I fordums tid kunne legene langt oftere enn i dag ta livet av sine pasienter, med årelating og andre skrekkelige metoder. Var det rart at mange oppsøkte folkemedisin
og naturmedisin? Og hva med homeopatene?
De var i hvert fall ikke farlige, slik legene kunne
være, etter hans syn.
Ben Goldacre (38) er anerkjent og omstridt.
Alt ganske ung vakte han internasjonal oppmerksomhet med sine avsløringer av dem han
mener er falske profeter innen helbredelsens
kunst. Han har bakgrunn fra Oxford og andre av
de beste læresteder, og er samtidig totalt ukonvensjonell. I hans bestselger Kvakksalverne (Bad
Science) som Rune Moen har oversatt utmerket
til norsk, hadde jeg ventet, på bakgrunn av presseintervjuer, at Goldacre særlig ville svinge pisken over den alternative medisin.
Det gjør han jo. I hvert fall avviser han homeopatenes medisiner som bare tull. Men den sterkeste dom feller Goldacre over to langt sterkere
makter: den farmasøytiske industri og kosttilskuddsindustrien.
Industrien forfører legene

«Legemiddelindustrien er ond», lyder forfatterens dom. Den er blitt en av verdens største og
mest profitable næringer, den fanger og forfører
legene med sine knep, den presser fortjenesten
til siste dråpe med ublu priser, så lenge patentene gir enerett, den misbruker og forvrenger
forskningsresultater og forfusker bivirkningene,
skriver Goldacre. Industrien produserer livsnødvendigheter, ridende på et offentlig finansiert
helsevesens brede rygg, men møter knapt hindere i sin hensynsløse jakt på utbytte til aksjonærene, mener denne refseren.
Kosttilskuddsindustrien slipper ikke lettere.
Goldacre hevder at de fleste av dens produkter
er virkningsløse og overprisede blendverk som
lurer godtroende legfolk trill rundt.
Vi pressefolk blir hudflettet for hva vi kaster
oss på. Hvem serverer i dag askeavkok, 1970-tallets farsott, den gang viet utallige førstesider?
Pompøse sjarlataner

Aller hardest går Goldacre ut mot navngitte ernæringseksperter som er blitt berømtheter i

hans hjemland, kler av dem og rundjuler dem
som pompøse sjarlataner.
Man kunne ventet at en bok som dette ble fulgt
av en strøm med søksmål. Men hvem ville vunnet en sak mot Goldacre?
Overfor homeopatene er han faktisk mer nyansert. Etter å ha begrunnet hvorfor pillene deres
ikke virker, vedgår han at behandlingen deres
har sine positive sider, fordi de gir pasientene
omsorg, tid og omtanke, «og alle de andre tilhørende fordelene ved gammeldags, paternalistisk, beroligende medisin».
En norsk likesinnet

Som et norsk motstykke til Goldacre, like sterkt
fylt av mistro, men med journalistisk bakgrunn,
er Bjarne Røsjø, med bok om Helbredernes hemmeligheter. Hva Røsjø ikke har med, er Goldacres
slakt av legemiddelindustrien. Til gjengjeld går
Røsjø inn i vår hjemlige debatt om alternativ
medisin og folkemedisin, ikke minst utløst av
Snåsamannen.
Hva både Goldacre og Røsjø drøfter nøye, er
virkningene av behandling som vitenskapelig
sett skulle vært virkningsløs, men som likevel
hjelper, hva fagfolkene kaller «placebo». De forklarer hvorfor mye av den alternative medisinen og folkemedisinen utløser positiv virkning
i pasientenes sentralnervesystem, slik at det skal
være en fysiologisk årsak til at de demper sykdommer og plager.
Snåsamannen

Blant folkemedisinens og naturmedisinens behandlere må det skjelnes mellom sjarlatanene
og de hederlige. Også Røsjø og Goldacre prøver
å skjelne. Og mange av naturmedisinens urter,
som folk til alle tider måtte greie seg med, har
bevislig en virkning i vitenskapelig forstand.
Snåsamannens evner prøver Røsjø å fortolke på
en vitenskapelig måte. Ikke alle slike fortolkninger overbeviser like mye. Det er rimelig å tenke
seg at krefter finnes der ute som vitenskapen i
dag ikke kan forklare. Mange av vitenskapens
nyvinninger i vår tid ville i tidligere århundrer
blitt avvist som utenkelig eller den rene magi.
Det er vel ikke sikkert at der vitenskapen er i dag,
der vil den forbli. Mange av oss fortsetter gladelig å følge våre egne kjerringråd, men vi trenger
ikke nøye oss med dem.
Ulf Andenæs
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