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problemer. Han slår ned på nedsettende 
betegnelser som reservedelsmennesker 
og designerbabyer. Det er vel typisk for 
medisinsk genetikk at direkte pasient- og 
familiekontakt farger ens holdning til de 
problemer som politikere har et mer 
dogmatisk forhold til.

De få illustrasjonene er ganske puslete 
og virker iblant noe tilfeldige. Språket blir 
innimellom nokså snirklete, og forlaget 
kunne med fordel ha pusset på endel formu-
leringer og språkfeil. Likevel er boken lett-
lest og kan anbefales forTidsskriftets lesere. 
Litteraturlisten er oppdatert og fyldig, og 
det finnes et godt register. Kolleger kan 
ha nytte av å sette seg inn i endel av proble-
matikken omkring medisinsk genetikk, 
det kommer garantert flere «Mehmet-
saker».

Carl Birger van der Hagen
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Olve Krange, Tormod Øia
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Ungdom, individualisering, identitet og mening. 
278 s. Oslo: Cappelen Akademisk forlag, 2005. 
Pris NOK 298
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«Bricolage» er et 
illustrerende og 
sentralt ord, som 
i denne boken blir 
brukt for å beskrive 
det moderne 
samfunns evne til 
å modernisere seg 
selv. Ordet er 
opprinnelig fransk, 
og henspiller på 
pusleri, flikking, 

lapping eller hobbyarbeid der mange små 
deler blir satt sammen til en helhet. Unge 
bricolører bruker stiler, tegn og symboler. 
Kampen om mobilmarkedet, mellom 
Nokia, Motorola og Sony-Ericsson, kan 
tolkes i et slikt perspektiv. Begrepet er 
hentet fra studier Lévi-Strauss gjorde 
i 1960-årene av urfolk i Brasil, og som viste 
at indianerstammer ordnet sin virkelighet 
klassifisert og logisk.

Boken er ikke rettet mot leger. Jeg er 
heller ikke sikker på at legene er samfun-
nets fremste bricolører, selv om det kanskje 
er en og annen som vil hevde det. Forfat-
terne ønsker å gå utover de instrumenter de 
tidligere har benyttet i sin samfunnsforsk-
ning, som sosial klasse, kjønn, alder, bosted 
og etnisk bakgrunn. De hevder at det er 
vokst frem en ny type teori og nye former 
for begrepsfesting av samtiden. Det leserne 
inviteres til, oppfatter jeg likner en kikke-
hullsoperasjon for å studere effekten av 
våre egne fortellinger og utvikling av moti-

vasjon, kultur, identitet og personlighet i det 
moderne samfunn.

Kikkehullsteknikkens visuelle begrens-
ninger er en parallell til de begrensninger 
forfatterne er underlagt. De er begge sosio-
loger og forskere ved Nova. Trolig kjenner 
mange av leserne forfatterne fra foredrag, 
artikler og tidligere bøker. Denne boken 
bygger på deres to tre år gamle doktorgrads-
arbeider. Deres instrumenter bærer tydelige 
spor av 68-generasjonens konstruksjoner. 
Vår tids postmoderne samfunn analyseres 
imidlertid ved hjelp av en lang rekke forfat-
tere. Tre er sentrale: Giddens, som deler 
epoken i høymoderne og senmoderne, 
Beck, som bruker termen risikosamfunnet 
og Baumann, som bruker metaforen 
flytende modernitet.

Individualisering trer frem som et sentralt 
begrep. Forfatternes grunnleggende spørs-
mål er om begrepet er en forutsetning for 
å forstå den nye moderniteten. Når røttene 
til norsk identitet blir belyst, er linjer trukket 
fra Håvamål («Men ordet om deg aldri døyr 
...») til Ibsens Peer Gynt, beskrevet som 
Brands vrangside, når teaterstykket ble for-
håndsanmeldt av Garborg i 1876. Spørsmå-
let blir reist: Er dagens ungdom kjenneteg-
net av jegsvakhet, behov for anerkjennelse 
og selvbekreftelse, og med mangel på evne 
til å knytte seg til andre mennesker?

Ungdom egner seg best for studier av 
sosiale forandringer, hevder forfatterne som 
begrunnelse for sin vinkling, fordi unge 
mennesker befinner seg i sentrum av den 
sosiale reproduksjon. Holder påstanden, er 
vinklingen selvsagt relevant og aktuell også 
for å forstå befolkningens helse. Bortsett fra 
partier som er skjemmet av en viss gjenta-
kelse, opplever jeg at boken belyser vår tid 
og er verdt å lese.

Ole Rikard Haavet

Seksjon for allmennmedisin
Universitetet i Oslo
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1700-tallet er et 
fascinerende 
århundre. Mange av 
problemene vi baler 
med nå, ble formu-
lert første gang 
i opplysningstiden. 
De abstrakte og 
store spørsmål, som 
teologien og mate-
matikken og til dels 

fysikken hadde forvaltet, ble erstattet av et 
fokus på mennesket og naturen. Frem 
vokste de nye vitenskapene om livet – 

biologi, kjemi og fysiologi. Frem vokste 
også den eksperimenterende vitenskap. 
Men først og fremst er dette den franske 
revolusjons århundre, med dets paroler om 
frihet, likhet og brorskap. Denis Dideroter 
en av de aller fremste representantene for 
den franske opplysningstid, og Anne 
Beathe Maurseth har levert en informativ 
og velskrevet bok om ham og hans verk. 
Hans mest kjente produkt, den franske 
encyklopedien, står for de fleste som selve 
sinnbildet på denne epoken. Maurseth 
hevder overbevisende at selv om encylope-
diens ambisjon var ufattelig; at all verdens 
kunnskap skulle samles i ett bokverk, 
betydde ikke det at de så på kunnskapen 
som statisk, snarere tvert i mot – verket var 
mer å forstå som en dokumentasjon for 
ettertiden. Encyklopedien kom ut i 28 bind 
i perioden 1751–72, og her skrev alle de 
toneangivende opplysningsfilosofene, 
kjente skikkelser som Voltaire, Rousseau og 
Montesquieu. I Opplysningens sjonglør blir 
det understreket hvordan håndverket frem-
heves i encyklopedien, noe Maurseth viser 
gjennom en interessant utlegning av Dide-
rots kapittel om strømpemaskinen. Det hun 
ikke skriver om (antakelig fordi det ikke var 
Diderot som skrev disse artiklene), er imid-
lertid at kirurgien av samme grunn inntok 
en privilegert stilling i encyklopedien. 
I encyclopedien hylles de for å være 
forkjempere for den sunne fornuft, for erfa-
ring og observasjon, og informative plansjer 
lages av deres instrumenter.

Maurseth drøfter interessant hvordan 
Diderot i boken d’Alemberts drøm, bruker 
samtidens personer, blant dem en matemati-
ker og en lege fra Montpellier-skolen, som 
hovedpersoner i en litterær-filosofisk tekst. 
Den tilnærming Diderot viser her, en konti-
nuerlig sjonglering mellom litteratur, viten-
skap og filosofi, viser Maurseth på en over-
bevisende måte er Diderots prosjekt. Maur-
seths Diderot er en sympatisk skikkelse, 
som understreker virkelighetens mangfold 
og omskiftelighet, en tverrfaglig figur. Men 
blir han litt for lik oss? I denne elegante 
beskrivelsen av en frapperende moderne 
Denis Diderot griper jeg meg i å savne det 
rare 1700-tallet, en periode som hadde plass 
til både monstre, mirakler og sjøormer. Hvor 
er de blitt av? Jeg synes også at det blir litt 
for mange baller i luften: også Maurseth blir 
litt for mye av en sjonglør til tider. Det 
hadde gjort en leser godt å lese skarpere for-
mulerte poenger, få en følelse av at mer står 
på spill. Hva er det her som virkelig brenner, 
og som skiller seg fra den enorme Diderot-
litteraturen som finnes fra før? Men boken 
er som sagt svært velskrevet og lettlest, og 
fri for knotete akademikersjargong. Derfor 
kan den anbefales for alle som ønsker seg 
litt annerledes lektyre som en avveksling.

Anne Kveim Lie

Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin
Universitetet i Oslo




