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Anmeldelser   PERSPEKTIV OG DEBATT
     

tisk hevde at helse før opplysningstiden ble 
oppfattet som Guds gave og at sykdom og 
død var straff for synd.

Boken kan på sett og vis leses som en 
apologi for den svenske sosialdemokratiske 
velferdsstaten. Men det blir problematisk 
når komparasjonsverktøyet hentes frem. 
Hva sammenliknes den svenske utviklingen 
med? Situasjonen i Sør-Afrika etter avvik-
lingen av apartheid og forholdene i Russ-
land etter Gorbatsjov. Riktig galt går det når 
russiske menns svekkede helsetilstand 
i 1990-årene får representere en parallell til 
svenske tilstander i siste halvdel av 1800-
tallet. Det er perspektiver som kan oppfattes 
som ikke lite ahistoriske.

Det er klart det er mulig å lære en hel del 
av denne utgivelsen. Men jeg nøler litt med 
å anbefale den – og jeg klarer ikke fri meg 
fra følelsen av at deler av den er skrevet 
med venstre hånd. Antakelig kan den fun-
gere best som utgangspunkt for diskusjoner. 
Det er heller ikke noen dårlig målsetting. 
Men sørg for å ta med motforestillinger.

Ole Georg Moseng
Institutt for sykepleievitenskap og helsefag
Universitetet i Oslo
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Den norske legen Torkil Færø (f. 1969) har 
utgitt sin første fotobok – på eget forlag. 
Med sin velutviklede og skarpe observa-
sjonsevne har han reist rundt i store deler av 
verden og fanget øyeblikk som sitrer av 
varme, gru, sårbarhet og lengsel. Han viser 
oss mennesker han har møtt der de befinner 
seg i livet. I forordet skriver han: «Slices of 
hope, glimpses of dreams, these are the 
essentials of life I see – whether the glass 
is broken or filled to the brim.»

Færø har ingen formell fotoutdanning, 
men har fotografert i mange år. Fotogra-
fiene spenner over en tidsepoke på 13 år. 
Noen er i svart-hvitt, noen i farger. Han 
følger ingen regler, men tar bilder av det 
som berører ham – en enslig gjetergutt 
i Marokko, skadede krigsveteraner fra 
Angola, et eldre kjærestepar fra Hellas. Bil-

dene får referanseramme i et essay skrevet 
av finskamerikanske Arno Rafael Mink-
kinen (f. 1945). For øvrig gir Færø oss få 
ledetråder – bare angivelse av sted og tid for 
det enkelte motiv, sammen med hyperkorte, 
men konsise titler. Resten er opp til oss. Og 
bildene innbyr til å skape historier.

De langstrakte bildene er av høy fotogra-
fisk kvalitet og akkompagneres av enkle 
strektegninger på motstående side. Dette 
forsterker linjene i de velkomponerte moti-
vene på en vakker og original måte.

Færø er blitt karakterisert som klassisk 
reportasjefotograf med et sterkt humanis-
tisk innhold i bildene sine. House calls 
anbefales for alle som ønsker en stund 
i godstolen fylt av estetikk og mulighet for 
refleksjon over mangfoldet i den menneske-
lige eksistens.

Anne Gitte Hertzberg
Tidsskriftet
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A time to dance, a time to die
The extraordinary story of the dancing plague of 
1518. 267 s, ill. Cambridge: Icon Books, 2008. 
Pris GBP 13
ISBN 978-184831021-6

En het midtsom-
merdag i juli 1518 
gikk fru Troffea 
plutselig ut av huset 
sitt i Strasbourg og 
begynte å danse. 
Uten musikkak-
kompagnement. Til 
stigende irritasjon 
fra sin mann fort-
satte hun å danse, 
stadig mer intenst. 
Sent om kvelden 

falt hun om, fullstendig utmattet, badet 
i svette, og sovnet. Hun ble hentet med 
makt og fraktet til en helligdom dedikert til 
sankt Vitus oppe i fjellene. Det var imid-
lertid bare begynnelsen; snart hadde dansen 
spredt seg med epidemisk kraft. Innen en 
måned var det kanskje så mange som 400 
dansere som holdt det gående dag og natt, 
inntil de falt bevisstløse om. Noen døde. 
Legene som ble konsultert, mente det 
skyldtes urent blod. Derfor anbefalte de at 
man skulle la dem danse så de urene ele-
mentene kunne komme ut med svetten. 
De dansende ble samlet på byens utendørs 
arenaer, og musikk ble spilt for dem for 
å intensivere tempoet og slik øke utsond-
ringen. Da dette ikke virket, begynte man 
å transportere de syke til helligdommen viet 
sankt Vitus, der de bl.a. ble utstyrt med små 
kors og røde sko. To måneder senere falt 
byen atter til ro.

I den foreliggende boken beskrives dette 
bisarre drama med usedvanlig narrativ 
nerve. John Waller er historiker ved 
Michigan State University og har skrevet 
svært underholdende om et sært tema i vår 
medisinske historie. Mange har tidligere 
forklart dette merkelige fenomenet kjemisk 
eller biologisk. De fleste har ment det var 
en form for ergotisme. Mot dette hevder 
Waller at ergotisme fører til kramper og 
villfarelser, ikke rytmiske bevegelser som 
i dans. Hans alternative forklaring er en 
stadig stigende fysisk og emosjonell nød 
i byen.

I en verden der alt som skjedde hadde 
betydning i den større sammenheng, ble 
alvorlige hendelser tolket som advarsler fra 
Gud. Og innbyggerne i Strasbourg hadde 
nok av slike å ta til inntekt for en økende 
bekymring: En rekke dårlige innhøstninger, 
tørkeperioder fulgt av styrtregn kulminerte 
i eskalerende kornpriser og hungersnød 
i 1517. Tusenvis døde av underernæring og 
ledsagende sykdommer. I tillegg kom 
angrep av pest og en ny og skremmende 
venerisk sykdom («den franske syke»), som 
hadde kommet til Strasbourg i 1495 og fort-
satte å gi synlige skader på borgerne i byen. 
I en tid da menneskene mer enn noensinne 
trengte åndelig veiledning, var innbyg-
gernes tillit til kirken lik null. Kirkens menn 
var moralsk forkvaklet, utbyttet sine med-
mennesker økonomisk og fråtset i en tid da 
alt var mangelvare.

Wallers endelige argument er at danse-
epidemien egentlig var en spontan kollektiv 
transe som uttrykk for psykisk desintegra-
sjon på bakgrunn av intens emosjonell og 
fysisk belastning. Poenget hans er at kultu-
relle konvensjoner bestemmer hva slags 
uttrykk patologisk angst får.

Jeg har ikke fagkunnskap nok til 
å evaluere forfatterens argumenter om at 
dette var en konversjonsnevrose – og tviler 
vel egentlig på om han har det heller. Waller 
har skrevet en velskrevet og interessant bok, 
men dette er den klart svakeste delen av 
den, og med dårligst empirisk grunnlag. 
Hadde han nøyd seg med å konstatere visse 
likheter med den moderne club-kulturen, 
hadde den stått seg bedre som historisk 
undersøkelse.

Anne Kveim Lie
Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin
Universitetet i Oslo




