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Et farvel til Frederica

Den danske fysikeren Niels
Bohr sa en gang at om du
ikke får vondt i hodet av å
tenke på kvantefysikk, så har
du ikke en gang forstått hva
det dreier seg om. Å prøve å
holde styr på karakterene og
ideene i A.S. Byatts «En plys-
trende kvinne» – siste bind i
hennes såkalte Frederica-
kvartett – kan føles som en
lignende øvelse. 

Den engelske forfatteren
A.S. Byatt (1936–) er mest
kjent for sin herlige romanse
«Besettelse». Denne godbiten
for litteraturelskere ble beløn-
net med Booker-prisen i 1990,
og er senere filmatisert. Alli-
kevel er det nok de fire bø-
kene om livet til den begave-
de og lett selvopptatte Frede-
rica Potter som er hennes ho-
vedverk. Kvartetten som hel-
het omhandler perioden fra
1952 til 1970, og gir et godt bil-
de av engelsk etterkrigshisto-
rie, der Frederica personifise-
rer kvinnenes gradvis mer
selvstendige rolle.

I første bind møtte vi tenå-
ringsjenta Frederica som bod-
de med sin familie i en lands-
by i North Yorkshire, men i
begynnelsen av det siste bin-
det er hun blitt alenemor i
London. Hun er også på vei til
å bli en kjent TV-personlighet
med sine intellektuelle prate-
programmer for BBC. Men
Frederica dominerer ikke «En
plystrende kvinne» i like stor
grad som i de tre foregående
bøkene, og leseren mister
henne i perioder helt av syne. 

I stedet florerer det med
naturvitenskapsmenn og -
kvinner som forbereder seg
til den store «Kropp og sinn-
konferansen» på universitetet
i Yorkshire, der det når tiden
er inne holdes innlegg som

«Instinkt og læring hos ville
og tamme dyr» og «Hukom-
melsens nevrokjemi».

Året er 1968 og studentopp-
røret ulmer. Et «anti-univer-
sitet» opprettes i nærheten, i
likhet med hovedkvarteret til
den religiøse sekten Åndens
tigre. Men A.S. Byatt virker
ikke alltid helt komfortabel
med tidens omveltninger, og
hun står definitivt ikke på ra-
bulistenes side. Forfatterens
ærend er et annet og større
enn det den feministiske bok-
ormen Fredericas liv kan
romme alene. I «En plys-
trende kvinne» handler det
om religion og naturviten-
skap, ensomhet og terapi.

Byatt regnes som en vanske-
lig tilgjengelig forfatter, men
det er ikke på grunn av
krumspringene i hennes for-
tellinger. Det sies at hun skri-
ver som om James Joyce aldri
har levd, mens George Eliot
er den som oftest nevnes som
hennes hovedinspirasjon. Det
er snarere mengden av karak-
terer og tanker som gjør By-
atts bøker krevende, og dette
gjelder ikke minst her. 

I det store persongalleriet
oppstår et utall av berørings-
punkter, men karakterene
har det til felles at de har van-
skeligheter med virkelig å
komme nær hverandre. De
støter heller tilfeldig sammen
som om de var molekyler. Her
er ordene til presten Daniel,
enkemannen etter Fredericas
søster:

«Hvis man fortsetter – å se
på folk som ur med brukne
fjærer – blir man til slutt like
presis og distansert som en
vitenskapsmann som stirrer
ned i et mikroskop og ser
bakterier sverme. Man be-
gynner å stille diagnoser. Det
blir kirurgisk. Det er ikke
som alminnelig kjærlighet.»

Det er typisk for denne bo-
ken at følelser blir uttrykt
gjennom tekniske eller natur-
vitenskapelige termer. Byatt
byr ikke akkurat på overflod
av vanlig menneskelig varme
– det famles og kaves med ord

og kropper – men hun skriver
med innlevelse om de for-
skjelligste mennesker slik de
er i seg selv, i sine egne verde-
ner. 

Dette er forfatterens styr-
ke. Den karismatiske sektle-
deren Joshua Lamb er kan-
skje det mest fascinerende
portrettet, og han er et godt
eksempel på hvor ensomme
Byatts karakterer er, så alene
med sine ideer. 

En av bokens hovedpersoner,
en snegleforsker med det
merkelige navnet Luk Lys-
gaard-Peacock, bidrar til den
store konferansen med et
foredrag der han snakker
om «den overflødige han-
nen»:

«Menneskene har ordnet
det slik at kvinner er under-
trykt av menn og barn av
begge. Men hvis man ser
nærmere på hvordan de en-
kelte liv utfolder seg, ville
jeg hevde at de endelige ta-
perne er de overflødige han-
nene. Man behøver bare å
begynne med å tenke på
kjønnsforskjellene i syk-
domsstatistikken i sin alm-
innelighet og i dødsraten på
alle alderstrinn.»

Dette er kanskje både en
form for politisk feminisme
og en metaforisk frykt for en-
somhet uttrykt med biologi-
ens språk. Karakteren Luk
lanseres som komplementær
til den mer kulturelt orienter-
te Frederica. Han er ikke litte-
raturinteressert, men reflek-
terer over eksistensielle pro-
blemstillinger i et naturviten-
skapelig perspektiv. Fortelle-
ren presenterer ham slik:

«Han leste hverken roma-
ner eller historiebøker. Tids-

skalaen hans var evolusjo-
nær, formen på fantasiene
hans var tøyelig, men alltid
realitetsbetont. Han merket
seg, vitenskapelig, at biologer
delte hans heftig forsvarte
pragmatiske agnostisisme.
Fysikere fant det av en eller
annen grunn lettere å bygge
opp eller beholde religiøse
trosoppfatninger.»

Mangfoldet og dybden i
ideene er mer enn noe annet
det som særpreger «En plys-
trende kvinne». Denne komp-
leksiteten viser Byatt på sitt
beste og verste: Det er godt og
lærerikt, men det virker av og
til som om hun er mer opptatt
av det hun skriver enn av den
som skal lese det.

En annen fysiker, briten Step-
hen Hawking, har sagt at filo-
sofer burde sette seg mer inn
i biologi og fysikk for ikke å
risikere å redusere sine tan-
ker til rent ordkløveri. Han
mener det er underlig at hu-
manister ofte synes å overse i
hvor stor grad naturvitenska-
pen berører eksistensielle
spørsmål. I «En plystrende
kvinne» har A.S. Byatt latt
vekt på å balansere kultur- og
naturvitenskapene, blant an-
net gjennom Frederica og
Luk, og talentfullt bidratt til
det Hawking etterlyser.

Med dette er altså den
lange historien om Frederica
avsluttet. Det er kanskje ikke
den beste av de fire bøkene,
og nok den som minst står seg
alene, men etter en stund der
denne leseren følte at Byatt
hadde rotet seg bort på de
nord-engelske viddene, klarer
hun å samle trådene og kom-
ponere en durabelig slutt.

Fredrik Giertsen
kultur@klassekampen.no

KREVENDE: Men berikende: A.S. Byatts evne til å skrive med inn-
levelse om de forskjelligste mennesker, er hennes store styrke,
mener vår anmelder. FOTO: BRITISH COUNCIL

N24.no velvillig og småkritisk mottatt
Den nye næringslivsavisen på
nettet, N24.no presenterte seg
i går. Aktører i markedet er
velvillige til premiereproduk-
tet, men setter spørsmålstegn
ved om det var dette innholdet
de var forespeilet.

Utgiver Hans Chr. Vadseth
mener selv at hans nettsted er
veldig godt mottatt, og regnet
med at over 100.000 lesere vil
finne fram til N24.no i løpet av
gårsdagen. Han tror det nor-
ske markedet er stort nok til å

tåle fire næringslivsaviser på
nettet, men har som mål å bli
størst og best av de fire. Dette
skal gjøres blant annet ved å
videreføre i N24.no det han
kaller VGs uforutsigbare
friskhet, men samtidig ha for

øye at nettstedet henvender
seg til et annet publikum.

Otto Narvestad, administre-
rende direktør i analyseselska-
pet Carat Interactiv, mener at
N24.no helt sikkert når sitt mål
om det daglig antall lesere,

men finner premiereproduk-
tet presentasjonsmessig litt ro-
tete. Og han synes ikke at avi-
sen i sterk nok grad er preget
av næringslivsstoffet – det blir
etter Narvestads mening litt
for mye «Se og Hør». ©NTB
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Naturvitenskap møter eksistensielle spørsmål i et virvar av et persongalleri. 

BØKER
A.S. Byatt
«En plystrende 
kvinne», roman
Pax, 2006
Oversatt av 
Knut Johansen

anmeldelse
I den siste av fire bøker om
den feministiske bokormen
Frederica mister vi henne
tidvis av syne.

«Mangfoldet og
dybden i ideene er
mer enn noe annet
det som særpreger
boka»




