
Bokanmeldelser 

«Ser du meg na, mamma? 
Na ser du meg, vel?)) 

Fagformidling og debatt 

Et fors0k pa a skape orden, sammenheng og mening. All cere t il 

Aage Storm Borchrevink for fors0k pa a forsta Breivik. 

Boka er lettlest og velskrevet. Tidvis gir 
den et meget interessant tidsbilde av Oslo 
som oppvekstby. Hvordan er det a vrere 
barn her? Hvordan var det, for eksempel 
hvis man er f0dt i 1979? Fint at noen l!ilf
ter frem et fenomen som klasse og dmfter 
det. Ris ungdomskole. Barna fra blokkene. 
Barna fra villaene. «Og mora di? Hun er 
hjelpepleier, altsa?• 

Fint at noen zoomer inn pa var nrere 
historie, deler av historien om vare nye 
landsmenn og -kvinner, sett fra barne- og 
ungdomsperspektiv. F0rst var elever med 

Aa.---ENNORSK 
TRAGEDIE 
ANDERS II .. IN8 U£1VIK 

08 VEIPI£ TIL UTIYA 

Aage Storm Borchgrevlnk I En 
norsk t ragedle Anders Behring 
Breivik og veiene til U~a, 
Gy/dendal, 2012. 367 sider 

asiatisk, afrikansk eller s0ramerikansk 
opprinnelse bare eksotiske, spennende 
kuriosa. Sa ble de flere, og man sa ned pa 
dem. Markerte avstand. Sa ble de tonean
givende, de t0ffe, de som organiserte seg 
pa en mate som kunne utman!ilVrere mang 
en norsk tretten-fjortenaring, og ogsa el
dre, norske ungdommer. De t0ffe gutta 
som plutselig jentene syntes var kule. De 
tlilffe gutta det ble et poeng a ha goodwill 
hos, som man kunne beundre og kunne 
hate. Oslo 0st og Oslo vest og kryssende 
m0tepunkter. 

Breiviks klangbunn 
Og sa Tasengjengen. Tagging som utl0p 
for frustrasjon og kreativitet og ikke minst 
markeringsbehov. Identitetsskapende 
prosjekter. Gutten som spraymalte signa
turen MORG rundt omkring, til og med 
pa overvakede Karl Johan. 

Dataspill som desensitiverende metode. 
Rus. Kanskje for lite studert i boka? 
Tankevekkende og interessant det hele. 

Stoff som kan fa mang en mamma til a 
kjenne et bekymret st0t i magen. I den
ne sammenhengen: Breiviks klangbunn, 
deler av den. Et tidsbilde, men ingen for
klaring pa Breiviks senere atferd. En ikke 
pafallende spesiell historie om grupperi
valisering, forslilk pa a passe inn og vinne 
respekt, blant unge gutter. 

Borchgrevink l0fter ogsa frem en
keltskjebner: enkelte av ungdommene 

pa Ut0ya, Jonas Gahr St0re, hjelpere fra 
carnpingplassen. Denne 0ya, som var gitt 
i gave og f0rst representerte et problem. 
Hjelperne, bateierne som utvilsomt red
det mange liv, far den heder de fortjener. 
Politiets fomlete handtering far sitt. 

Problematlsk kildebruk 
Andre deler av boka fremstar uhyre pro
blematiske slik undertegnede vurderer 
det. Bruken av konfidensielt materiale. 
Det rna vrere supplert av Breiviks (tid
ligere) stemor, tar en seg i a undre. Her 
er karakteristikkene av mor, begreper 
som er kjente for aile psykologer som har 
lest journaler i psykisk helsetjeneste. De 
er ikke n0dvendigvis pene. De er ikke 
ment for offentligheten. De er pirren
de, og selvsagt er vi aile nysgjerrige. Hva 
skjedde der hjemme pa Silkestra? Egent
lig, egentlig? 

Det er likevel ikke forsvarlig a bru
ke taushetsbelagt materiale. Borchgre
vink prCilver a skape balanse med a be
skrive ogsa mors bakgrunn. Han papeker 
ogsa etterrettelig at mor selv ba om hjelp, 

A henge det hele pa en 
kvinne i den mest sarbare 

situasjon en kan tenke 
seg, med Gyldendals 

velsignelse, blir for en kelt 
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Fagformidling og debatt 

fra Barnevernet, da Breivik var en liten 
gutt. Forfatteren er slem, synes jeg, nar 
han nrermest gj0r narr av mor og hen
nes to barn pa vei til Statens senter for 
barne- og ungdomspsykiatri, og ikke £in
ner veien der det strengt tart bare er en 
vei, if0lge Borchgrevink. Underforstatt: 
Mor har ikke mange ressurser. Men Sta
tens senter for barne- og ungdomspsy
kiatri er faktisk ikke sa lett a finne. Bor
chgrevink er heller ikke St0 i mateo han 
handterer journalopplysingene han har 
fatt, pa. Mangelen pa fagkunnskap skin
ner igjennom. 

Breivik som offer for mors mange for
styrrede projeksjoner? Hva sa? Vi som ar
beider som klinikere, har h0rt oppvekst
skildringer som far harene til a reise seg. 
Det er ikke forklaring god nok. 

A tcile det uavklarte 
Jeg tror 22. juli fordrer at vi taler det uav
klarte. Sikkert noe av det vanskeligste 
som er. Vi 0nsker orden, sammenheng, 
mening. Men ord som omsorgssvikt, trau
mer, narsissime, Asperger, psykose, per
sonlighetsforstyrrelse og einst0ing ( et 
begrep som bare er del vis sant i Breiviks 
tilfelle ), kan ikke gi et fyllestgj0rende svar. 

Selvsagt pmver vi a forst11. Som sagt, 
all rere til Borchgrevink. Men a benge det 
hele pa en kvinne i den mest sarbare si
tuasjon en kan tenke seg, med Gylden
dals velsignelse, blir for en.kelt etter un
dertegnedes mening. 

Vi bar sett det opp gjennom histori
en. Europa bar sin andre verdenskrig og 
blant annet j0deutryddelsen, som gro
teske eksempler pa bva mennesker er i 
stand til. Og krigen i Jugoslavia. I sene
rear har vi opplevd skolemassakrer, ogsa 
i Norden, voldelige soloutspill fra unge 
menn med d0delig utfall for flere, som 
oftest ogsa for gjerningsmannen. Og na 
22.07.2011. Regjeringskvartalet og Ut0ya. 
Jeg tror dette enda rna csynke• en god 
stund, og at det er prematurt a skrive 
eden endelige historiem. Kanskje kom
mer den aldri. Borchgrevinks bok had
de st11tt seg pa en mer ydmyk, undrende 
form, og paa dr0fte teorier om utvikling 
av aggresjon og void uten a lese journaler. 

Anmeldt av Kari Normann, 
psykolog, spesialist 1 klinisk 

voksenpsykologi 

Harde tak 
for vanskelig 
hverdagslykke 

Ann Heberlein 1 Et godt llv, Cappe/en 
Damm, 2012. 212 sider 

ET 1M 
GODT ). 
LIV 
Ann llebt-rleln 

I 2008 skrev den sven
ske teologen og tre
barnsmoren Ann 
Heberlein bade utle
verende og medriven
de om sine egne selv
mordsplaner. Boka 
slutter med at hun 
skriver seg inn pa et 
hotell i K0benhavn 
etter a ha etterlatt fa

milien med klesskuffen full av rene tru
ser og nystr0kne skjorter hjemme i Sveri
ge. Livsgnisten bar sluknet, og m0rket er 
det eneste altemativet som gjenstar i for
fatterens sino. 94 ooo svensker dro kortet 
for boka leg vii ikke de, jeg vil bare ikke leve, 
som ble hennes gjennombrudd. Tittelen 
har fatt bortimot fyndordstatus, ogsa i Nor
ge, og betegner barna av 68-generasjonens 
uforstaelige, men gjenkjennelige dilemma: 
Hvorfor kan vi ikke tillate oss selv a vrere 
lykkelige, vi som bar fatt absolutt alle mu
ligheter livet har a by pa? Utdannelse og in
teressante jobber, ektefelle valgt med hjer
tet, mette barn og m0bler fra Norrgavel? 

Na er en h0yst levende Heberlein flyt
tet ut av botellrommet i K0ben og er til
bake der hun kom fra, med boka Et godt 
liv. Tittelen er til a misforsta. For verket 
befinner seg milevis unna lettvinthete
ne i reolen der bokhandlernes Ti-gode
r11d-for-det-ene-og-det andre-sjanger star 
oppstilt med klorblekete tenner og slap
pe bitt. Like mye som deter historien om 
hvordan Heberlein krafser seg til bake til 
livet, er det en filosofisk reise der den be
r0rte Ieser tvinges til a tenke igjennom 
hva som gir mening til eget liv: Altsa ar
beid, arbeid og atter hardt arbeid. Med et 
sitat av den 0sterrikske nevrologen, psy
kiateren og Holocaust-overleveren Viktor 
Frankl viser Heberlein oss kompleksite
ten i dette prosjektet: cDet vanskelige er 
ikke a holde ut meningsl0sheten. Det som 
kreves av mennesket er at det skal hoi
de ut sin manglende evne til a fatte den 

Bokanmeldelser 

ubetingede meningsfullhet i rasjonelle 
begreper». Det fins altsa mening. Vi kan 
bare ikke forsta den eller fortelle om den. 
Ingen lystreise, med andre ord, men me
ningsfull fordi den tvinger oss til a stille 
sp0rsmal ved hva som faktisk gir mening. 

Nadel0st forteller Heberlein, som har 
diagnosen bipolar lidelse, om den store 
avstanden mellom sin fasade som feiret 
intellektuell med bleket har, mdmalt 
munn og ordet i sin makt pa den ene si
den, og indre kaos og perioder som pasi
ent i fritt fall pa den andre. Om verdens 
mest talmodige ektemann og bama som 
elsker benne til tross for at de sjelden vet 
hvor de har benne. Som en del av histo
rien analyserer hun hvordan hun som rik
skjendis med psykisk lidelse blir kynisk 

En filosofisk reise der den 
ber~rte Ieser tvinges til a 

tenke igjennom hva som gir 
mening til eget liv 

utnyttet av sitt eget forlag med en redak
t0r i front, sam blottet for empati haler 
benne landet rundt pa en fullstendig ut
mattende promoturne for l eg vii ikke de 

.... Hun gj0r det uten det minste fors0k pa 
a fraskive seg sitt eget ansvar for hvorfor 
ting ble som de ble. Heberlein bar stor 
vilje til a dissekere sitt eget livsprosjekt, 
og en evne til a forrnidle sin hardt erver
vede innsikt pa en mate som etterlater 
denne leseren bade sliten og begeistret. 
Et sp0rsmal som trenger seg pa: Hvordan 
bar det vrert for Heberleins nrermeste fa
miliemedlemmer a se henne utlevere seg 
selv sa intenst gjennom to b0ker? Har de 
batt et ord med i laget? 

Forfatteren bar en t0ff vei til bake til 
livet, til a bli frisk. Men hun lykkes, idet 
hun bar tilgitt seg selv for sine mangler 
og sin ufullkommenhet og har erkjent at 
hverdagene er de det er flest av i et men
neskeliv. Deter de som rna funke for at vi 
skal oppna friheten vi trenger til a kun
ne !eve et godt liv. Deter en innsikt som 
ikke er ny, men som Ann Heberlein for
midler mer overbevisende enn de fleste 
andre som bar fors0kt seg. 

Anmeldt av Per Halvorsen, 
nettredakter i Psykologforeningen 
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