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Bøker Sakprosa

I boken De suverene langer journalist Per 
Egil Hegge ut mot sakkyndige, psykiatere, 
jurister og rettsvesen, med beskyldninger 
om maktarroganse, feilaktig praksis og 
manglende etisk sans. Hegge hevder at 
domstolene ukritisk har lagt sakkyndig-
erklæringer til grunn, og at det har ført 
til «mange katastrofer». Innholdet er 
usedvanlig sterk kost. Min første tanke 
var at boken burde bli pensum eller støt-
telitteratur ved profesjonsstudier og kurs 
i sakkyndighet. 
 Det er sunt å røske opp i vedtatte sann-
heter, og som Michael Skjelderup, første 
professor og lærer i rettsmedisin ved 
Universitetet i Oslo fra 1814, skal ha uttalt: 
«Forøvrigt gjør Lægen sig umage ikke at 
forveksle Sandsynlighet med Vished». 
Klokt. 

Tørrvittig. Hegge har utvilsomt mange 
gode poenger. Det han skriver om Den 
rettsmedisinske kommisjons krum-
spring rundt vurderingen av den første 
rettspsykiatriske erklæringen om Anders 
Behring Breivik er interessant og noe av 
det merkeligste jeg har lest på lenge. Jeg 
har ingen forutsetninger for å gå god for 
fremstillingen, men hvis Hegges fremstil-
ling er riktig, har kommisjonen fått seg et 
betydelig omdømmeproblem. 
 Hegge skriver godt, noen ganger så 
tørrvittig at jeg ler så jeg rister. Gjengi-
velsen av en «dialog» mellom ham og 
psykiatriprofessor Einar Kringlen er 
kostelig. Han skildrer at de to har en 
meningsutveksling og at: «Vår samtale 
gikk da mot en naturlig avslutning» når 
deres uenighet ble tydelig. 

I skyttergravene. Men latteren stilner raskt, 
for det er et alvorlig tema Hegge tar opp. 
Er det sant at sakkyndige har så stor makt 
i rettsapparatet? Og har denne makten vir-
kelig ført til «katastrofer»?  Flere forhold 
gjør at jeg etter ytterligere lesning blir mer 

skeptisk til å anbefale boken som pensum. 
Problemet er at Hegge ikke bare poeng-
terer, men også raljerer. Hans gjentatte 

krasse kritikk av navngitte sakkyndige og 
jurister gjør at formen får et unødvendig 
slemt preg. Hegges spisse og velformu-
lerte angrep vil ikke nødvendigvis føre til 
mer åpenhet og dialog, som han prisver-
dig nok ønsker. Mennesker som blir hardt 
angrepet, går gjerne i skyttergravene. 

 Samtidig undrer jeg meg over hvor 
greit det er å angripe sakkyndige i en 
pågående sak. De kan ikke forsvare seg, av 
hensyn til reglene som gjelder i rettslige 
prosesser. 
 Jeg kan heller ikke se at Hegge doku-
menterer at det er gjort feil av rettspsykia-
trisk sakkyndige som har ført til feilaktige 
dommer. De sakkyndigfeilene han bruker 
som eksempler, er gjort av somatiske 
medisinere som øyeleger og endokri-
nologer. I saken mot Behring Breivik 
mener Hegge å finne både metodefeil og 
språklige feil i den første rettspsykiatriske 
erklæringen (som anmelder risikerer man 
også opplagt å bli utsatt for samme offent-
lige språkvask), men det foreligger ingen 
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underholdende, velformulert – og ikke så lite retthaversk.

Hegge ikke bare poengte-
rer, han raljerer.

Det kan vel være noe i nærheten av en 
klisjé, men likevel: Russlands historie, 
størrelse og mangfold skaper et annet 
utgangspunkt for litteratur enn det man 
finner i for eksempel en bitteliten og 
nærmest monokulturell skandinavisk 
nasjon med fem års verdenshistorie på 
egen mark å se tilbake på. Mange russiske 
forfattere benytter seg av dette og skaper 
store, kaleidoskopiske, fargerike romaner 
fra flere geografiske områder og politiske 
epoker.
 Også de tre forfatterne i årets slipp fra 
CappelenDamms russiskserie Petrusjka 
trekker på denne egenarten. De to 

romanene til Eduard Kotsjergin (født 
1937) og Dina Rubina (født 1953) forsyner 
seg i tillegg av det gamle Sovjetunionens 
ufattelige dimensjoner. 
 Novellene til den betydelig yngre Zak-
har Prilepin (født 1975) er mindre knyttet 
til geografi, mer til det postsovjetiske rus-
siske mentale landskapet, et trist syn slik 
Putin-motstanderen og nasjonalbolsjevi-
ken Prilepin ser det. Men også hos ham er 
annerledesheten innad i giganten viktig, 
ikke minst når han skriver fra Tsjetsjenia, 
hvor han selv kjempet som spesialsoldat 
på nittitallet.

Varm vodka. Prilepins korteste tekster er 
gjerne konsentrert om en hovedstemning 
med en vri. Det er typisk at både den 
tullete vennerivaliseringen i tittelnovel-
len «Støvler fulle av varm vodka» og den 
sinnssvake, broderlige slapsticken i «En 
guttefortelling» utspiller seg mot bak-
grunner som gjør humoren ganske besk. 
De er gode, men de tre tekstene som 
utmerker seg som betydelige er bokens 
tre lengste. 
 Ungdoms- og ferieidyllen i «Synd» 
handler om unggutten som på ferie hos 
besteforeldrene og kusinene oppdager 
kvinnen i rollen som det lovede land. 
Det er en historie som damper av som-
mer og blomstring, men som oppløses 
med et frempek om at uskyld og håp er 

forbigående, og kanskje ikke vil komme 
tilbake uansett nåets tilsynelatende skjeb-
nebestemte selvfølgelighet. 
 I «Hvilken dag det blir» kombinerer 
Prilepin en ung manns omsorg for kjæ-
resten sin og valpene deres med to under-
fortellinger som forteller noe helt annet 
om hovedpersonen, og i samlingens 
fremste tekst, «Sersjanten», forteller han 
om en dag i Tsjetsjenia for et lag russiske 
soldater og lagføreren deres. 
 Prilepin veksler mellom sersjantens 
soldatfornuft og hans angst og hjemleng-
sel, hans ønske om å gjøre det riktige 
under stridens forløp og samtidig beskytte 
laget mot fienden. Og han viser hvordan 
sersjantens alle forholdsregler og planer 
er som ingenting målt mot krigens rea-
liteter. At Prilepin er blitt sammenlignet 
med Erich Maria Remarque (Intet nytt fra 
vestfronten) er fullt forståelig ut fra en tekst 
som «Sersjanten».

Overlevelsesinstinkt. Eduard Kotsjergin er 
75 og en av Russlands fremste scenografer, 
tungt behengt med kunstneriske æres-
bevisninger. Hans selvbiografiske roman 
Med Stalin som gudfar er en road- eller 
snarere trainmovie med start under annen 
verdenskrig.
 Under krigen brukte tyskerne verdifullt 
transportmateriale på å få fraktet jøder 
til utryddelsesleirene i stedet for å sende 
soldater og utstyr til desperate frontavde-
linger. Stalin brukte tilsvarende etterspurt 
flykapasitet på å frakte barn av folkefien-
der fra det beleirede Leningrad til Sibir. 

Han ville sikre gisler for eventuelle frem-
tidige partistrider, og blant disse befinner 
lille Eduard Stepanovitsj seg også.
 Gitt barnas utgangspunkt tilbys de ikke 
akkurat finfine forhold på barnehjemmet 
lille Eduard ender opp på. De steinharde 
partidamene Padda og Breiræva – og 
andre med like talende oppnavn  

– sørger for rammene, som deretter blir 
fylt av det like tøffe guttehierarkiet hvor 
«nesebusene» ikke engang er nederst på 
rangstigen.
 Men barnehjemmet er et sted hvor 
Eduard opparbeider seg både lysten 
og evnene til å rømme. Og det trengs. 
Allerede etter de første milene utenfor 
blir rømlingskameraten lokket vekk av en 
gjeng kriminelle straffesoldater som helt 
åpenbart er pedofile and then some. Det er 
overlevelsesinstinktet som redder Eduard, 
ikke for siste gang.

Scenisk. Den åtte år gamle guttungen 
legger i vei mot Leningrad og moren 
sin. Han skal bruke mange år på 
turen, skjerpe overlevelseskunstene og 
instinktene stadig mer, oppleve venn-
skap og hjelpsomhet, fortvilelse og død. 
Alt beskrevet med en sikker og bevisst 
betoning av omgivelsene og miljøene, 
hvordan togene og vognene faktisk er, 
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Postsovjetiske landskap: Zakhar Prilepin skriver 
sterkt om Tsjetsjenia, hvor han selv kjempet som 
spesialsoldat på nittitallet.

Petrusjka-serien gjør sitt beste for å leve opp til ideen 
om den viltvoksende, barokke russiske litteraturen.
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dom ennå. Kanskje boken skulle kommet 
ut etter at det forelå en rettskraftig dom? 
Slik den nå fremstår, virker den langt på 
vei som et partsinnlegg i saken.

Savner refleksjon. Ut fra boken er det hel-
ler ikke klart hvilke alternativer Hegge ser 
med hensyn til dagens praksis ved bruk 
av rettspsykiatrisk sakkyndige. Vil han ha 
dem totalt fjernet fra rettssalene? I denne 
sammenheng er det interessant å vise til 
en rapport av kriminolog Jane Dullum 
fra 2010 som nettopp viser behovet for 
sakkyndige. Hun finner at en rekke saker 
som er blitt sendt til Gjenopptakelseskom-
misjonen på grunn av tvil om tilregne-
lighetsspørsmålet, dreier seg om tilfeller 
hvor det ikke har vært brukt sakkyndige og 
hvor de tiltalte feilaktig er blitt dømt som 
tilregnelige av retten. 
 Om man fjerner sakkyndige fra retts-
salene, tror jeg ikke det vil ta lang tid før 
det kommer krav om å hente ekspertene 
inn igjen. Jeg er også noe kritisk til 
Hegges umiddelbare godkjennelse av at 
den første rettspsykiatriske erklæringen 
om Behring Breivik ble lekket til media 
og deretter kommentert av all verdens 
fagfolk. Er det greit at en rettspsykiatrisk 
erklæring, som er unntatt offentlighet av 

personvernhensyn, blir allmenn lesning? 
Jeg skjønner tanken om at det kan rettfer-
diggjøres i denne ekstraordinære saken. 
Med risiko for å fremstå som kjedelig 
korrekt har jeg ikke lest den omtalte rap-
porten fordi den er et hemmeligstemplet 
straffesaksdokument. Det jeg savner er 
en større etisk refleksjon rundt bruddet 
på taushetsplikt. For jeg tror ikke at en 
kunnskapsrik mann som Hegge mener 
at alle slike rapporter bør kunne leses på 
VGs nettsider? 

Risiko. Jeg har stor sans for Hegges mål 
om å lufte ut maktarroganse, profesjons-
dressur og feil begått av både rettsapparat 
og sakkyndige. Samtidig synes jeg Hegge 
går for hardt ut mot navngitte personer. 
En klar risiko med en slik bok er at den 
kan bidra til å skremme bort nye sak-
kyndige og dermed bane vei for de få 
som likevel er immune mot kritikk og 
endring av egen praksis. Og det var vel 
ikke meningen? Boken er interessant og 
leseverdig, men formen er nærmest ralje-
rende retthaversk – som om den suverene 
går mot de suverene. 

hvordan en skogshytte legges i landskapet, 
hvordan torgene i stasjonsbyene ser ut, 
høres ut og lukter. 
 Kotsjergins bakgrunn som scenograf 
skinner tydelig igjennom i de evig veks-
lende tablåene på den lange reiseruten. 
Det er klart at man kan tenke på Mark 
Twains omreisende guttunger, på Jack 
Londons farende fanter, og på Jules 
Vernes kurerer i det gamle Tsar-Russland 
om man vil, men Med Stalin som gudfar er 
først og fremst en rite de passage i ordenes 
mest nedskrapte og direkte forstand: Edu-
ard Stepanovitsj skaper sin reise, men den 
skaper også ham.

Dobbeltroman. Det er Dina Rubina som i 
denne runden lever mest opp til forestil-
lingen om den viltvoksende, barokke 
russiske litteraturen. På solsiden av gaten 
er signert «Tasjkent – Moskva – Jerusa-
lem», noe som gjenspeiler Rubinas eget 
livsløp. I boken er Tasjkent hovedåsted, 
som både usbekisk og sovjetisk by, men 
det finnes også avstikkere, ikke bare til 
Moskva og Jerusalem, men også til steder 
i Vesten hvor hovedpersonenes veier krys-
ses – igjen.
 På solsiden av gaten er nemlig en slags 
dobbeltroman som fra kapittel til kapittel 
veksler på å behandle bokens jeg-person 

og en annen talentfull og spesiell Tasj-
kent-jente, Vera. De to møtes som barn 
og senere som voksne, etter hvert i roller 
som emigrerte kunstnere. 

Fra lykkebarn til monster. Fortellingen om 
Vera er også historien om moren Katja, 
som gjennom Stalin-tidens mange mare-
ritt, utrenskningene, krigen, sulten og 
deportasjonene, går fra å være et lite lyk-
kebarn til å bli et monster som gjenspeiler 
tiden hun er vokst opp i. Rå, selvopptatt til 
det besatte, brutal – hun slår først og spør 
om datteren har gjort noe galt etterpå. 
 Mens Veras profil blir den stikk mot-
satte av morens: nesten overnaturlig rolig, 
men med voldsomme følelser presset 
ned og tilbake. Hun blir en kilde til både 
fascinasjon og irritasjon for jeg-personen, 
fortelleren, som endelig i en scene buser 
ut til Vera at hun «er hennes forfatter». Så 
kan man tolke det dit man vil.
 Rubinas fortellergrep lar henne spille 
flere skjebner ut mot hverandre. Gjen-
nom sine to perspektiver bølger boken 
frem og tilbake, med pauser, kontraster 
og paralleller i en lang rytme. Boken er 
kanskje noe i lengste laget: Beskrivelsen 
av de to hovedpersonenes voksenliv har 
ikke den samme intense dramatikken 
som scenene fra Tasjkent, hvor livsvilkå-
rene presser personer og fortelling til det 
ekstreme. Det skulle også bare mangle: 
Tasjkent-tiden byr på drama nok til flere 
generasjoner og et helt bibliotek.

Kontraster og paralleller: På solsiden av gaten 
er en dobbeltroman hvor Dina Rubina spiller flere 
skjebner ut mot hverandre. 
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•  Programansvarleg Maarten Rovers, RASA Muziek & Danz, Nederland 
•  Kristin Danielsen, direktør Norsk Musikkinformasjon 
•  Hilde Bjørkum, direktør, Førdefestivalen 
•  Siren Sundland, direktør kom. og samfunnsansvar, Sparebanken Vest 
•  kulturforskar Georg Arnestad med fleire. 
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