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Det er blitt en stor og vakker bok. Den 
representerer et verdig minne over Jakob 
Weidemann, der maleriene fra hans siste 
utstilling i 2002 settes inn i en smakfull 
ramme gjennom fargevalg og layout. 31 
kapitler dekker de fleste sider av livet – for-
eldreskap, parforhold, utroskap, karrierejag, 
lederskap, lege-pasient-forholdet, sorg, tap, 
død.

Et gjennomgangstema er: Hvordan 
beholde verdigheten og selvrespekten når 
det stormer i og rundt deg. Boken er befri-
ende fri fra helsisme, dvs. alt vi bør gjøre 
for å holde oss sunne og friske.

Selv om kronologien i store trekk følger 
livsløpet, kan det likevel være vanskelig 
å finne tilbake til et tema. Teksten er sprin-
gende og kapitteloverskriftene lite presise – 
de består ofte av ordtak eller verselinjer. 
Den er dessuten krydret med sitater av pasi-
enter, forfattere, amerikanske presidenter, 
næringslivstopper etc.

Forfatteren fremstår litt som Askeladden 
som sa «jeg fant, jeg fant» og som først 
etterpå ser at funnene kan komme til nytte. 
Kunsten å leve er med andre ord ikke en 
bok om livsfilosofi som fagprofesjon. 
Boken er et personlig budskap om hva for-
fatteren har fått med seg av livsvisdom og 
livskunst gjennom livet.

I sitt slag fremstår boken som et overflø-
dighetshorn av levd erfaring – fra forfatte-
rens eget liv og mennesker han har møtt, 
rikelig kombinert med visdomsord og 
sitater han har plukket underveis. Noe pro-
blematisk kan det bli at de menneskene for-
fatteren omtaler, nesten uten unntak ender 
opp med å vinne «prinsessen og halve kon-
geriket».

Videre viser det seg påfallende ofte at 
det «å stå oppreist inne i seg» (tittelen på 
et av de sentrale kapitlene i boken) også 
lønner seg når det gjelder å få innflytelses-
rike posisjoner. Og god lønn (sic!). Men er 
det nå så opplagt at dette er resepten på det 
genuint gode liv? Mitt råd til barna mine 
vil i alle fall fortsatt stå ved lag: «Gå til den 
klassiske litteraturen, for eksempel Ibsens 
dramaer, Hamsuns Markens grøde eller 
Gabriel Scotts Kilden (som forfatteren ofte 
refererer til) når dere skal søke kunnskap 
om livet og de menneskelige utfordringer.»

Men når det er sagt: Jeg fraråder ingen 
å ha denne boken liggende på stuebordet. 
Den er estetisk og den optimistiske grunn-
tonen og overskuddet kan være befriende 
i hverdagen.

Marit Hafting
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
Voss sjukehus
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Forfatteren var 51 
år, lektor i ungdoms-
skolen og en enga-
sjert lærebokfor-
fatter i KRL-fagene 
da hun ble syk 
i desember 1998. 
Hun gikk til lege 
i januar 1999, fikk 

diagnosen kronisk myelogen leukemi 
i april, fikk cellegift og ble til slutt bein-
margstransplantert med marg fra broren 
i desember 1999. Transplantatet «tok», og 
hun prøvde seg tilbake i jobb, men ble til 
slutt uføretrygdet pga. hyppige infeksjoner 
og utmattelse. Hun lever med dette sluttre-
sultatet, holder foredrag og har skrevet 
denne boken som er basert på ringpermer, 
med kopier av alle prøveresultater, notater 
og epikriser pluss hennes egen dagbok.

Under lesingen merket jeg at jeg vekslet 
mellom to holdninger. Den ene var beund-
ring for hennes og familiens kampvilje og 
kjempeinnsatsen for å stå løpet. Hun er et 
eksempel for andre, og hennes erfaringer, 
både de gode og de vonde, er viktige. De er 
til hjelp og trøst for andre pasienter og deres 
pårørende, og de er nesten en lærebok for 
leger og sykepleiere – «de hvitkledde», som 
hun kaller dem. Noen får rett og slett dårlig 
karakter av pasienten og læreren, fordi de 
roter og somler og ikke forstår seg på kom-
munikasjon og pasientenes følelser. De 
snakket til henne og ikke med henne. Andre 
får toppkarakter for faglig dyktighet og 
menneskelig empati. Derfor burde boken bli 
en lærebok for helsepersonell, særlig for 
dem som steller med kronisk syke og deres 
pårørende. Den andre holdningen min var et 
sukk over enda en bok «om meg og syk-
dommen min» og over en selvopptatthet 
som egentlig burde være privat. Men jeg 
endte med den første holdningen. Dette er 
en god bok, og det er behov for den på to 
måter: Som en tommel opp for pasienter og 
deres pårørende: «Ikke gi deg!». Men óg en 
pekefinger til helsepersonellet: «Vær 
effektiv og ikke glem empatien!»

Kapitlene er korte og greie, med gode 
overskrifter, og viktige punkter er under-
streket i små dikt som bryter opp teksten på 
en god måte. Forlaget har lagt stor omtanke 
i layout og trykk, og det er blitt en vakker 
bok. Det er mange store svart-hvitt fotogra-
fier av blomster, som åpenbart betyr meget 
for forfatteren, men kanskje ikke like meget 
for leserne.

Min konklusjon er at leger og sykepleiere 

som arbeider med pasienter med alvorlige, 
kroniske sykdommer, særlig kreft, vil ha 
nytte av å lese og reflektere over denne 
boken.

Peter F. Hjort
Blommenholm
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Ti miniportretter av 
kvinner, komponert 
av et foto, en knapp 
biografi og en utdy-
pende samtale med 
bokens redaktør, 
danner et metaport-
rett: Den skrivende 
kvinne. Hun skriver 
om og ut fra en 
kjønnet posisjon. 
Hun reflekterer over 

kvinnens språk og væren. Hun skriver og 
sier hva hun vil – og vil det hun sier og 
skriver. For øvrig er hun flerstemt.

Litteraturviter Birgitte Huitfeldt Midttun 
har valgt seg nettopp disse ti kvinnene som 
samtalepartnere ut fra et overordnet mål: 
å samle noen av de mest hørte, toneangi-
vende, talende stemmer innenfor feminis-
tisk teori, filosofi og litteratur.

Hun har reist, ofte langt, for å kunne 
møte disse kvinnene, tenkerne, filosofene, 
poetene, psykoanalytikerne, språk- og litte-
raturviterne i ulike land og med ulik etnisk 
og språklig bakgrunn. Hun har reist til dem 
i fysisk forstand og sammen med dem 
i idéhistorisk og vitenskapsteoretisk for-
stand. Den felles reisen i feministisk teori 
har også samtidig vært en personlig erkjen-
nelses- og læringsvei. Alt dette gjenspeiler 
bokens tittel.

Er nå et slikt «personlig» eller «feminis-
tisk» samtale- eller erkjennelsesprosjekt av 
en eller annen interesse for fagpersoner 
i medisin? Ja, avgjort. De av oss som har 
oppfattet at man ikke blir født som kvinne, 
men at man blir det, knytter allerede egne 
forestillinger til navn som Julia Kristeva, 
Hélène Cixous, Luce Irigaray, Susan Bordo 
og Toril Moi. De av oss som har sin opp-
merksomhet rettet mot kvinnesaksspørsmål 
som pornografi, prostitusjon, seksuell tra-
kassering og vold mot kvinner, kjenner 
trolig allerede Martha Nussbaums filoso-
fiske refleksjoner om muligheter for 
moralsk praksis i vår tid og Drucilla Cor-
nells og Gayatri Spivaks analyser av betyd-
ningen av sosial klasse og globale, politiske 




