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PROFESJON OG SAMFUNN   Anmeldelser    

Dramaets akse utgjøres av den enkeltes 
forventninger, livets tilfeldigheter og de val-
gene som tas. Perownes medisinske karriere 
preger handlingen både som hovedbane og 
kulisse i det vi følger hans faglige tenkning, 
livet på hans klinikk og i et nær fatalt møte 
med en nevrologisk pasient i det sivile liv. 
Nevrologiske og nevrokirurgiske problem-
stillinger er omhyggelig skildret. Forfat-
teren anfører i etterordet belegg med tyngde 
– han har blant annet hospitert på nevro-
kirurgisk avdeling og rådført seg med en 
rekke faglige kapasiteter. Litteraturen er 
til stede gjennom Perownes litterært krea-
tive og ytterst velorienterte familie, dens 
rolle i hovedhandlingen og som metaper-
spektiv.

Samtidig som litteraturen og medisinen 
her presenteres svært konkret, oppnår de 
også en vesentlig metaforisk betydning med 
litteraturen som tenkning og etikk, mens 
medisinen er handling og konsekvens.

Beskrivelsen av den uhellsvangre nevro-
logiske pasienten kan leses som en utvidet 
kasuistikk, og beskrivelsen av Perowne selv 
er en til dels provoserende kasuistikk av 
«det medisinske mennesket».

Dramaet finner sin forløsning i littera-
turen som her demonstrerer en enestående 
formidlingskraft og en meningsbærende 
evne, hvilket særlig bør tas til etterretning 
av oss nå som selv ikke de mest fantastiske 
medisinske nyvinninger makter å gi fag-
feltet den spenst og aura det kunne og 
skulle ha hatt.

Saturday har til tross for minutiøs opp-
bygning og heftig klimaks, ikke den samme 
besettende intensitet og nærmest uutholde-
lige fallhøyde som omtalte favorittitler. Til 
gjengjeld har den en tilgjengelighet, og 
jeg ville også tro appell, som gjør den til en 
lekkerbisken på linje med østers i butter-
deig.

Nina Helene Alnes Sitek

Oslo
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3.6. 2005 forsvarte biokjemiker og viten-
skapsteoretiker Jesper Hoffmeyer sin 
avhandling Biosemiotik for den filosofiske 
doktorgrad ved Aarhus Universitet. Samme 
dag utkom boken som oppsummerer forfat-
terens vitenskapelige virke gjennom mer en 
25 år. Den lange modningsprosessen har 
nok bidratt til tekstens stilsikre eleganse og 
til at selv de mest kompliserte teoretiske 
utlegninger synes selvinnlysende og kor-

rekte. I så måte føyer Hoffmeyer seg inn 
i rekken av andre forfattere med forføre-
riske hensikter, inklusive Charles Darwin, 
Richard Dawkins og Stephen Jay Gould. Til 
like med disse forfattere tar Hoffmeyer for 
seg de store spørsmål i biologien, som livets 
opprinnelse, evolusjon og utvikling, og han 
gir som dem svar som er kreativt nyfortol-
kende. 

Biosemiotikk (gr. semeion – tegn), som 
er studiet av levende systemer sett fra et 
tegnteoretisk perspektiv, bygger på moleky-
lærbiologiske, biokjemiske og cellebiolo-
giske observasjoner. Men biosemiotikken 
går utover disse fagdisiplinene ved at den 
anser alle biologiske prosesser som formid-
let av tegn, og biosemiotikken kan derved 
fungere som fortolkningskriterium innenfor 
alle livsvitenskapene. Ved å anvende et 
felles begrepsapparat ved fortolkning av så 
forskjellige fenomener som celledifferen-
siering, språkutvikling og sosial interaksjon 
søker Hoffmeyer å overskride barrierene 
mellom sjel og legeme, natur og kultur og 
liv og død.

Hoffmeyer innvender mot klassisk bio-
logi at den er for reduksjonistisk og i for 
sterk grad preget av et gensentrert perspek-
tiv, noe som igjen har ført til at organismen 
kun ses som et passivt redskap for å videre-
føre genene til neste generasjon. Motsatt 
dette synet hevder Hoffmeyer organismens 
sentrale og aktive rolle i evolusjonsproses-
sen. Ved å analysere livsprosessen som en 
kommunikasjon via tegn klarer Hoffmeyer, 
i større grad enn andre teoretikere, å trekke 
linjer mellom aktivitet utøvd på flere biolo-
giske nivåer. Det biosemiotiske perspektivet 
får gjennom dette også konsekvenser for 
medisinens og psykologiens fortolkning av 
sykdom og behandling, og gir dessuten en 
uventet vinkling på etiske dilemmaer som 
legen møter ved livets begynnelse og slutt.

Hoffmeyer har to målsettinger; han vil 
presentere fundamentet for den biosemio-
tiske idé, og han vil vise hvordan denne idé 
bidrar til en nyfortolkning av biologiske 
prosesser. Han lykkes svært godt med sitt 
andre prosjekt, men klarer i mindre grad 
å formidle det filosofiske fundamentet 
for sitt første prosjekt. Dette skyldes delvis 
at boken mangler en mer utførlig drøfting 
av Charles Sanders Peirces tegnlære, som 
mye av bokens argumentasjon bygger på. 
Peirces kosmologiske filosofi drøftes der-
imot inngående, og Hoffmeyer tar, som 
Peirce, til orde for å anvende finale årsaks-
forklaringer, om enn ikke i aristotelisk for-
stand, i biologien. Denne delen av boken 
vil nok for mange fremstå som kontrover-
siell.

Biosemiotikk er velskrevet og tankevek-
kende, og ideene står tett i tett langsetter 
sidene; det er knapt et tema innen biofilo-
sofi som ikke blir diskutert. Boken bør 
kunne bidra til å integrere medisinen med 
de øvrige biovitenskapene, og vil trolig bli 
en milepæl innen teoretisk biologi. Det er 

derfor synd at førsteutgaven skjemmes av 
trykkfeil, at referanselisten er ufullstendig, 
og til slutt; at boken mangler indeks er nær-
mest utilgivelig.

Elling Ulvestad

Avdeling for mikrobiologi og immunologi
Gades Institutt
Haukeland Universitetssjukehus
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Sommeren 1969 satte 
Neil Armstrong og 
Edwin Aldrin sine 
føtter på månen, de 
første i menneskehe-
tens historie. Ytter-
ligere fem Apollo-
ferder ble gjennom-
ført med ti astro-
nauter. Apollo-pro-
grammet kostet over 
150 milliarder kroner 

og hadde på sitt høydepunkt over 350 000 
mennesker i arbeid med tusener av industri-
bedrifter og et par hundre universiteter som 
hjelpere. Programmet ble stoppet i 1972.

Det var president Kennedy som under 
rivaliseringen med Sovjet-Unionen i 1961 
besluttet å sette en mann på månen innen 
utgangen av tiåret. Men det ble president 
Nixon som skulle få ønske månebestigerne 
velkommen tilbake til jorda, bl.a. med føl-
gende: . «This is the greatest week in the 
history of the world since the Creation».

Den engelske journalisten Andrew Smith 
har skrevet en bok der utgangspunktet var 
å oppspore de gjenlevende for å studere 
deres liv etter måneferdene. Tolv mann fikk 
gleden av å sette sine bein på månen. Av 
disse var ni i live da forfatteren skrev sin 
bok.

Det er blitt en skuffende bok med mye 
prat, og lite interessant om de ni astronau-
tene. Men kanskje er forklaringen banal, 
dette var ikke særlig interessante mennes-
ker. De tolv utvalgte var en homogen 
gruppe, alle var hvite, amerikanske menn, 
født 1930–1935. Alle kom de fra marinen 
eller luftforsvaret som piloter, og mange var 
sønner av militære høyere offiserer. Det var 
åpenbart viktig å velge ut flegmatiske rasjo-
nelle personer uten angst og avvikende 
trekk, personer som både var villige til 
å følge vedtatte regler nøyaktig, men som 
samtidig hadde evne til å improvisere. Alle 
var konkurransepregete individer, og inter-
essant nok var alle enten den eldste eller 
første sønn i en søskenflokk.

Til tross for at man la stor vekt på team-




