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Anmeldelser   PERSPEKTIV OG DEBATT
     

ledning for dem som er interessert i vår 
store folkesykdom tuberkulosen, men også 
for alle med generell interesse for det sam-
funn som gikk foran dagens overflodssam-
funn. Dessuten for dem som ønsker nye for-
slag til god lesning.
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Oliver Sacks 
(f. 1933) fikk sin 
medisinske grunn-
utdanning i Oxford. 
Tidlig i 1960-årene 
flyttet han til USA. 
Han gjennomførte 
spesialistutdan-
ningen i nevrologi 
i San Francisco og 
har siden praktisert 
som nevrolog 
i New York. Sacks 

er mest kjent for sitt forfatterskap – han har 
skrevet om nevrologisk sykdom og skildret 
mennesker med nevrologiske lidelser (1). 
Awakenings (1973), som ble filmatisert 
i 1990, omhandler hans erfaringer med 
pasienter som led av alvorlige ettervirk-
ninger av en hjernebetennelse kalt encepha-
litits lethargica. Enkelte av Sacks’ bøker er 
oversatt til norsk, mest kjent er kanskje 
Mannen som forvekslet kona med en hatt 
(1985) og En antropolog på Mars (1995).

Sacks har besøkt Norge flere ganger, og 
i A leg to stand on (1984) kommer han med 
en selvbiografisk beretning om sine erfa-
ringer etter at han under en tur ved Hardan-
gerfjorden i august 1974 pådro seg en 
venstresidig quadricepsseneruptur. De far-
geblindes øy og konglepalmeøya (1996) er 
resultatet av et feltarbeid i Stillehavet, der 
han samarbeidet med den norske forskeren 
Knut Nordby (1942–2005), som selv var 
rammet av total fargeblindhet (akroma-
topsi).

Kliniske historier og beretninger står 
sentralt i Sacks’ forfatterskap. Han har 
ønsket å videreutvikle en medisinsk fortel-
lertradisjon som retter oppmerksomheten 
mot det syke mennesket så vel som de nev-
rologiske sykdommene (2). Tittelen på hans 
nyeste produkt er derfor ingen tilfeldighet. 
Musicophilia: tales of music and the brain 
(2007) belyser hvordan mennesker forstår 
og forholder seg til musikk og hvordan 
sykdom i nervesystemet kan påvirke 

hvordan man opplever lyd og musikk. Det 
er fire seksjoner med i alt 29 kapitler. 
Emnet hjernen og musikken har gjerne vært 
inndelt i akustiske, kognitive og estetiske 
aspekter (3). Selv om tittelen Musicophilia 
bebuder et estetisk fokus, omhandles 
hovedsakelig de kognitive aspektene ved 
musikken. I den siste delen settes imidlertid 
søkelyset på musikk, emosjoner og iden-
titet.

Sacks skriver godt om hvordan hjernen 
fungerer og om hvordan ulike sykdomstil-
stander kan påvirke hjernens bearbeiding av 
musikalske inntrykk. Temaer som er berørt 
er epileptisk betingede musikalske opple-
velser, absolutt gehør og døvhet samt bruk 
av musikk innen behandling av ulike nevro-
logiske tilstander som demens, afasi og Par-
kinsons sykdom. Han trekker veksler på en 
rekke litterære beskrivelser av musikalske 
opplevelser, men han benytter seg også 
aktivt av innholdet i brevveksling med per-
soner som har kontaktet ham for å dele sine 
erfaringer. Det er med overraskelse og en 
viss begeistring man kan konstatere at et av 
kapitlene i boken er basert på korrespon-
dansen med en norsk kollega, Jørgen Jør-
gensen (f. 1936). Der blir en såkalt pseudos-
tereoeffekt etter kirurgisk behandling av et 
akustikusnevrinom gjenstand for diskusjon.

Det finnes en del litteratur om musikkens 
virkninger på kroppen og om hjernen og 
musikk (4, 5). Sacks virker godt orientert 
i litteraturen, og teksten er solid forankret 
i relevante referanser. Doktoravhandlingen 
til den norske medisineren Hans Jacob 
Ustvedt (1903–82) er imidlertid ikke 
kommet med på litteraturlisten (6). Ustvedt, 
som selv spilte piano, disputerte i 1938 på 
et pionerarbeid hvor han kartla musikalitet 
og musikalske funksjonsutfall hos pasienter 
som var rammet av hjerneslag (7).

Musicophilia er leseverdig og under-
holdende, i tillegg til at den byr på innsikt 
i hvordan hjernen bearbeider musikalske 
inntrykk. Den omhandler musikalske feno-
mener som i liten grad er omtalt i tradi-
sjonelle medisinske lærebøker, men som 
pasienter like fullt kan komme til å kon-
sultere lege for. Sacks demonstrerer nok 
en gang at han er en enestående forteller 
og en populærvitenskapelig formidler av 
rang.
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Professor emeritus 
Nils Johan Lavik 
(f. 1931) har 
skrevet en biografi 
om sin grandonkel 
– skuespilleren, 
regissøren og tea-
terdirektøren Doro-
theus (Dore) Lavik 
(1863–1908). For-
fatterens psykiatri-
bakgrunn er lite 

påtrengende, og bortsett fra hovedperso-
nens nære forhold til kollega Oscar Egede 
Nissen (1843–1911) og frue Fernanda 
(1863–1920) er det lite av innholdet som 
tilfredsstiller smale medisinske interesser. 
Dette er ren teaterhistorie, og som sådan 
antakelig av betydelig verdi. For denne 
anmelder var Dore Lavik tidligere bare 
kjent som den «tapende» part i kampen om 
samboeren Marie Andersen (1881–1969) 
med Knut Hamsun (1859–1952). Forfat-
teren fremstiller også sin slektning som 
mye av en «taper»: Som bondesønn fra 
Vestlandet hadde han store problemer med 
å bli anerkjent av hovedstadens kulturelite, 
hans språk fant ikke plass i «Salon og Por-
tiere», han fikk ikke ansettelse ved Natio-
naltheatret og han måtte slåss med dårlig 
økonomi, slitsom reising og uerfarne skue-
spillere i sitt eget turnéensemble.

Sammen med sin første kone Ludovica 
Levy (1856–1922) grunnla Lavik i 1899 
sitt eget teater i Kristiania, Sekondteateret. 
Dette prosjektet fikk kort levetid, til tross 
for et kunstnerisk høyt nivå på forestillin-
gene og meget velvillige kritikker. Ekte-
paret hadde åpenbart ambisjoner, de startet 
også teaterskole. Påfallende mange senere 
storheter i norsk teater fikk sin første vei-
ledning her: Hauk Aabel (1869–1961), 
Agnes Mowinckel (1875–1963), Harald 
Otto (1865–1928) og Ingolf Schancke 
(1877–1954). Anekdotiske opplysninger av 
denne typen er spennende også for en 
vanlig leser: Ingolf Schanckes hjerteskjæ-
rende anmodninger til teaterdirektøren om 
en krone i forskudd på lønnen til mat, Vil-
helm Krags (1871–1933) utilslørte, nedset-




