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nettopp den atferden som redder parforhol-
det. Og så videre – i det tilnærmet uende-
lige. Og kulturens holdninger er mildt sagt 
varierende, nærliggende illustrert i vår egen 
samtid med franskmennenes skuldertrekk 
over Mitterrands sidesprang i kontrast til 
amerikanernes moralske delirium over 
Clintons sigar.

Å skulle skrive en bok om utroskap er 
som en våt forleggerdrøm. Det er slikt stoff 
presseoppslag og myke weekendbilag veves 
av. Men ideen er kanskje like vanskelig 
å realisere på en original og interessevek-
kende måte som den er opplagt. Mange ten-
tative forfattere har tidligere sagt nei. Noen 
har kanskje vært engstelige for å skrive 
i glasshus. Andre har sikkert klokt tenkt at 
oppgaven faktisk er meget krevende.

Psykologiprofessor Frode Thuen 
i Bergen – i dag Aftenpostens etterfølger til 
kloke Sissel Gran – har takket ja. Han gjør 
en hederlig innsats, skriver godt, henter 
stoff fra fiksjonslitteratur, film og fra mange 
kliniske vignetter. Og han bidrar med rele-
vante typologier av sidesprangets fenome-
nologi, med praksiser og reaksjoner. Men 
han mestrer dessverre ikke oppgaven. 
Hederlig betyr likevel ikke at dette er en 
bok som har noe særlig nytt å fortelle.

Det har kanskje med selve fenomenet 
å gjøre: Nettopp fordi vi forholder oss til en 
rik litteratur og til en film- og TV-verden 
som har gjort utroskapen til selve urdrama-
turgien i mange av sine fortellinger, vet vi 
mye fra før. Og leger, behandlere, venner, 
pårørende eller simpelthen menn og 
kvinner med et varierende antall sidesprang 
og/eller brudd bak seg, fra null til hundre, 
vet enda mer; i form av egen taus eller 
eksplisitt kunnskap om fenomenet.

Et annet dilemma i boken er av sjanger-
messig karakter. Mange forfattere har løftet 
fenomener som forelskelse, kjærlighet, 
familie, troskap og utroskap opp til til dels 
stor og systematisk, vitenskap; som sosiolo-
gene Francesco Alberoni, Zygmunt Bau-
mann og Anthony Giddens. Min store favo-
ritt er den franske språkfilosofen Roland 
Barthes, med en bok som på dansk har den 
fantastiske tittelen Kærlighedens forrykte 
tale (1). Thuen nøyer seg derimot med 
korte, og således overfladiske, referanser til 
forskjellige vitenskapelige bidrag og dis-
kurser. Slik sett oppleves denne boken mer 
som en sterkt forstørret versjon av samlivs-
spaltene, hvor sjangeren er ment å være 
vennlig og terapeutisk journalistikk. Av 
og til blir helheten mindre enn delene.

I disse spaltene, som Thuen altså selv er 
en produsent av, er det som regel en brev-
skriver som ønsker et svar på et aktuelt 
dilemma. Her i denne maksiversjonen av 
helgebilaget er det ingen trengende som 
spør, og det blir derfor noe uklart hvem 
forfatteren henvender seg til. Slik sett faller 
boken mellom sjangerstolene.

Jeg har derfor ikke noe sterkt behov for 
å mene at dette er boken leger må lese. Hva 

jeg kunne ha ønsket mer av – selv om man 
i anmelderiets kodeks strengt tatt skal 
anmelde den boken man leser, og ikke den 
man hadde villet at forfatteren hadde skre-
vet – er at Thuen sterkere fordypet seg 
i denne store utfordrende oppgaven; gravde 
i andres og ikke egne tekster. Han kunne 
blant annet ha beveget seg utenfor det vest-
lige psykologiske menneskets snevre kultu-
relle kontekst og eksempelvis problemati-
sert utroskap som fenomen i forskjellige 
antropologiske, historiske, sosiale, reli-
giøse, juridiske og etniske rammer.

Norge er i ferd med å bli et flerkulturelt 
samfunn, noe som betyr at utroskapens 
kompleksitet blir enda tydeligere for oss. 
For noen er utroskapen en norm å strebe 
etter, markering av revir, for andre et legiti-
mert grunnlag for drap.
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Professor i sosio-
logi ved Universite-
tet i Oslo Willy 
Pedersen har revi-
dert sin ettertrak-
tede bok om ung-
dom og rusmidler. 
Den er basert på 
undersøkelsen 
Ungdom, livsstil og 
rusmidler, utgått fra 
Norsk institutt for 

forskning om oppvekst, velferd og aldring, 
men trekker også inn andre datakilder. 
Materiale fra en rekke sentrale norske fors-
kere er trukket inn. Dette er en viktig bok. 
Den setter den norske rusmiddelvirkelighe-
ten og -forskningen på kartet nasjonalt og 
internasjonalt og viser hvordan sosiologisk 
forskning kan gi oss forståelse av unges rus-
middelbruk. Vi får her bakgrunnen for 
mange av de senere årenes medieoppslag.

Boken illustreres godt med ungdomme-
nes egne historier. Det hjelper oss å forstå 
undersøkelsenes tall. Og boken gir en innfø-
ring i hvordan bruk av alkohol, tobakk og 
narkotika henger sammen med annen atferd 
som vold og sex. Vi får innblikk i debutalde-
rens betydning, og Pedersen belyser foreldre 
som rollemodeller og langere. Ikke minst 
belyses sosiale forskjeller på en rekke måter.

Boken er skrevet av en sosiolog og har 
dennes utgangspunkt, men jeg synes forfat-
teren også klarer å formidle informasjon 
fra andre faglige ståsteder. Den nevrobio-
logiske modellen for rusmiddelmisbruk 
og -avhengighet er en pusteøvelse ikke alle 
behersker, men Willy Pedersen klarer 
å formidle denne på en god måte uten at 
det blir for komplisert eller overforenklet. 
Selvsagt kunne man ønske seg mer detaljer 
og utledninger av konsekvenser, men dette 
faller utenfor bokens tema og omfang. Slike 
betraktninger synes jeg gjelder mange av 
temaene i boken.

Trenger man en revidert utgave av boken 
fra 1998? Bare hvis revisjonen fører med 
seg noe substansielt nytt! Det gjør denne 
boken. Forfatteren har gjort en god innsats 
for å oppdatere resultatdelen og har endret 
innholdet i boken i tråd med ny forskning 
og det mer dagsaktuelle rusmiddelscenariet.

Boken er bra og kan anbefales til alle 
som vil kjenne rusmiddelfeltet, dvs. alle 
leger, men spesielt psykiatere og samfunns- 
og allmennmedisinere. Den er selvsagt også 
aktuell for alle helsearbeidere og -studenter 
som i sitt virke kommer borti rusmiddelpro-
blematikk generelt og ungdom og rus 
spesielt.

Bittersøtt er velskrevet. Språket flyter 
godt, men er samtidig nøyaktig. Boken har 
en tiltalende layout, en oversiktlig oppbyg-
ning, et passe antall referanser og lettfatte-
lige figurer. Dette er et godt eksempel på 
hvordan forskning kan og bør formidles 
tilbake til den allmennhet som har finansiert 
den. Slik lærer vi ikke bare av bokens 
innhold, men også dens form. Andre fors-
kere bør gå hen og gjøre likedan!
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Denne boken har 
det tatt 17 år 
å skrive. Den er et 
essay på mer enn 
400 sider. Hva er 
egentlig et essay? 
En ærgjerrig og 
klassisk tilnær-
ming til sjangeren, 
slik som med store 
essayister som 
Montaigne, Hol-
berg og Freud, er at 
man personlig, 

sjangermessig og i kunnskap og refleksjon 
setter seg selv på strekk.




