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De som klarer seg godt
Når vesle Per vokser opp i et hjem der far 
eller mor har store alkoholproblemer, eller 
lille Emma har vært utsatt for overgrep, er 
det lett å tenke at dette vil få ødeleggende 
følger for barnets mentale utvikling. Men 
er det så sikkert? Noen barn utvikler seg 
positivt, selv om vilkårene i utgangspunktet 
er dårlige. I dette nummeret av Hubro er 
temaet resiliens – eller motstandskraft i 
dagligspråket. Resiliens er et forholdsvis 
nytt begrep innenfor psykologien. I stedet 
for å se etter problemer er dette en måte for 
behandlere å tenke positivt, ved å fokusere 
på at det er faktisk mange som klarer seg. 
I følge Helen Christie ved Regionssenter 
for barn og unges psykiske helse i Oslo 
ser mange på resiliens som en personlig 
egenskap. Dette mener Christie er et skjevt 
bilde. Hun sier at man kan ha et godt utfall 
i en situasjon der man har vært utsatt for 
store belastninger, men dette kan ikke 
berre knyttes til personlige egenskaper. 
Det hevdes at utvikling av resiliens skjer 
i samspillet mellom barns individuelle 
egenskaper og forhold i barnets miljø.Det er 
likevel et åpent spørsmål om påkjennelser i 
tidlig barndom kan gi fysiske plager senere, 
blant annet forskes det på mage/tarm-
problemer knyttet til stressopplevelser i 
barndommen. Nevrobiologiske studier av 
rotter viser at dersom de ikke får den omsorg 
de er avhengige av, kan de bli syke og svært 
vare for stress. 
I dette Hubro kan du lese siste del fra vår 
reise til Tibet, der UiB-forskere og ansatte 
ved Tibet University har et omfattende 
og spennende samarbeid om forskning 
og utdanning i denne viktige del av 
verden. Vi gir også et nærmere innblikk 
i livet og forskningen til en av verdens 
mest fremstående akademikere, Jürgen 
Habermas, som nylig var i Bergen for å 
motta Holbergprisen på 4,5 millioner kroner. 
En annen viktig pris, Nobels fredspris, er 
tildelt Det internasjonale atomenergibyrået 
(IAEA). UiB-forsker Astrid Forland gir oss 
en beskrivelse av atomtrusselen slik den 
fremstår for verden i dag.
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Her snakkar vi om kompliserte saman-
hengar, i følge førsteamanuensis ved 
Psykologisk fakultet, og psykologspesialist 
Bente Storm Mowatt Haugland. Ho er 
oppteken av kva faktorar som kan gjere 
barn motstandsdyktige, eller på fagspråket 
resiliente, mot problem trass i ein 
problematisk oppvekst.

Skal ikke stemple barn
– Foreldres alkoholmisbruk aleine kan 
ikkje forklare auka risko for problem hos 
barn, seier Haugland, som har forska 
på barn i familiar der ein av foreldra er 
alkoholmisbrukar. Ho har opplevd å få 

krass kritikk frå enkelte for dette synet og 
har blitt skulda for å legitimere foreldres 
alkoholbruk, samt å undervurdere den 
effekten stresset ved å vekse opp i ein slik 
familie har på barn. Haugland avviser 
desse påstandane: 

– Dette perspektivet skal ikkje vere ein 
sovepute, men vi må hugse på at det er 
like farleg å stemple desse barna som 
dømde til å få problem. Innanfor såkalla 
utviklingspsykopatologi snakkar vi om 
risikokjeder. Det ser ut til at der det blir 
ei opphoping av problem som rus, vald, 
psykiske problem og økonomiske problem, 
så slår det nesten alltid ut i store problem 
hjå barnet. Konservative estimat viser at 
4–7 prosent av alle barn har foreldre som 
er rusmisbrukarar. Ganske mange av disse 
barna ser ut til å klare seg relativt bra. 
Nokre kan óg bli styrka, og vi kan snakke 
om ein vaksinasjonseffekt. Men for å få 
ein slik effekt skal ein ikkje ha for mange 
risikofaktorar samtidig.

Kritisk til stereotypiar
Då Bente Storm Mowatt Haugland jobba 
som psykolog i PPT-tjenesten og på 
familierådgivningskontor på 1980-talet 
vart ho stadig meir kritisk til sterotypiane 
som finst rundt det å vekse opp med 
foreldre som er misbrukarar. 

– Psykologien har vore dominert av 
elendighetsforsking. Ein har også i altfor 
stor grad nytta den såkalla «Main effect 
model». Ein har samanlikna barn av 
alkoholmisbrukarar med barn av ikkje-
misbrukarar – og ikkje overraskande 
funne at alkoholikarbarna kom dårligare 
ut på alle felt. Det er nyttig at vi har fått 
dokumentert at det er ei risikogruppe, 

Håp for alle

Det er ikkje slik at dersom du har hatt ein 
«dårlig barndom» så vil du automatisk få 
problem seinare i livet. 

«…med få unntak er 
fordervelsen stemplet 
som et Kains merke i 
pannen hos barn av 
fordrukne foreldre…»
William Bessey, 1872



TemA › Resiliens – mestring mot alle odds ‹

HUBRO 4/20054

Over seksti prosent av barn av alkoholikarar let 
ikkje til å ha problem i si fungering, viser ei 
undersøking gjort ved Universitetet i Bergen.
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– Psykologien har vore dominert av 
elendighetsforsking, meiner Bente 
Storm Mowatt Haugland ved 
Institutt for klinisk psykologi ved 
Universitetet i Bergen.

I Tanzania jobbar psykologar og 
lokale grupper for å førebygge 
angst og depresjonar hjå barn av 
foreldre som er døde av aids. 
I det afrikanske landet er rundt ein 
million born foreldrelause på grunn 
av aidsepidemien. Det er tradisjon for, 
og stor vilje til å integrere foreldrelause 
barn og unge i den utvida familien og i 
lokalsamfunnet. Men å få desse borna 
inn i huset er utfordrande, i høve til både 
relasjonar og økonomi. 

– Ofte går det likevel forholdsvis bra 
med desse borna, men dei opplever mange 
subjektive plager. Søvnvanskar, mareritt og 
konsentrasjonsvanskar blir rapportert av 

alle borna, seier Mai Bente Snipstad. Ho 
er stipendiat i psykologi ved Universitetet i 
Bergen og er sentral i prosjektet i Tanzania.

Som i dei fleste kulturar er det heller 
ikkje i Tanzania vanleg å snakke med born 
om døden, men gjennom eit prosjekt som 
fokuserer på meistring håpar dei å bidra 
til kunnskap om aids og styrke omsorga 
for foreldrelause. Psykologen peikar på 
at varsemd er svært viktig når tiltak skal 
iverksetjast i ein kultur grunnleggande 
annleis enn vår, og ho jobbar tett med 
den store kvinnedrevne organisasjonen 
KIWAKKUKI. Målet er å bidra til betre 
omsorgsvilkår for dei foreldrelause borna 
og førebygge psykiske lidingar seinare i 
livet. 

– Angst og depresjon er faktisk eit 

mykje større problem enn at dei har 
antisosial oppførsel, slik ein før har 
frykta når ein får ei stor gruppe med 
foreldrelause. Men omsorgskapasiteten 
er no strekt til det ytste, og det er viktig 
å støtte lokalsamfunn, familiar og 
omsorgsgjevarar til å klare desse store 
oppgåvene. Ikkje minst må borna hjelpast 
til å kome igjennom sine opplevingar og 
reaksjonar, seier Snipstad. I samarbeid 
med KIWAKKUKI har dei derfor utvikla 
eit program for å samle omsorgsgjevarar i 
samtalegrupper lokalt, der fokus er omsorg 
og kommunikasjon med born. Desse 
gruppene kan også fungere som ein sosial 
støttestruktur.

TEKST: Hilde K. Kvalvaag

men det er lett å gløyme at her er det eit 
mangfold av ulike røynsler.

Mor kompenserer
I 2004 disputerte ho med ei avhandling der 
ho viser at det er store ulikskapar i korleis 
drikkinga til fedrene påverkar samspelet 
i familiane. Medan alkoholmisbruket 
dominerte både i dagleglivet og på 
høgtidsdagar i nokre familier, klarte 
andre i større grad å oppretthalde rutiner 
og rituale trass i drikkinga. Over seksti 
prosent av barna let på det tidspunktet 
undersøkinga vart gjort ikkje til å ha 
problem i si fungering. Barna var frå 5 
til 11 år, og dei yngste på 5–6 år hadde 
ikkje fleire problem enn barn frå normale 
familier. Haugland deler familiene inn 
etter fire typar: Beskyttande familiar, 
emosjonelt ustabile familiar, eksponerande 
familiar og kaotiske familiar. I dei 
to første typane fungerer dagleglivet 
nokonlunde normalt, og dersom far 
melder seg ut kompenserer mor. Det er 
i dei to sistnemnde familietypane at vi 
i første rekke finn barna med problem. 
Veks ein opp i ein «kaosfamilie» må ein 
truleg vere svært spesiell, til dømes ha høg 
intelligens, eit tiltalande vesen, gode sosiale 
ferdigheter og resiliensfaktorer som støtte 
frå nettverket rundt familien, for å klare 
seg godt. 

Nettverk viktig
– Avgjerande for korleis det går med 
barna er i kva grad barna blir eksponert 
for problem knytt til dei vaksne, og i 

kor stor grad familien blir invadert av 
rusen. Graden av konflikt er også viktig, 
og likeeins det kjenslemessige klimaet i 
familien, seier Haugland.

Beskyttande faktorar som kan bidra 
til resiliens finn ein både hjå barnet sjølv, 
hjå familien og i nettverket. Dei som 
klarar seg godt etter å ha vakse opp med 
foreldre som er alkoholmisbrukarar er 
ikkje «løvetannbarn» med uvanleg sterke 
personlege eigenskaper. Dei er ofte barn 
som har blitt «sett» av nokon og barn som 
har hatt ein del fungerande rammer rundt 
livet sitt, seier Haugland. 

Ho fortel at innafor utviklingspsyko-
patologi er det ikkje lenger haldepunkt for 
eit deterministisk syn på utvikling. Dersom 
far drikk og eit barn får åtferdsvansker, 
angst og depresjon, kan hendingar, 
samhandling eller eigenskaper ved barnet 
bidra til at denne utviklinga blir endra. 
Barnet kan likevel få ei god tilpasning 
seinare i livet. Eitt døme er eit studie frå 
Island som viste at blant samfunnstoppane 
hadde eit fleirtal vakse opp i heimar der 
foreldra hadde alkoholproblem. 

Bør få støtte frå andre vaksne
Årsaka til at såpass mange klarer seg 
bra etter å ha vakse opp i heimar med 
rusmisbruk er såleis resultat av eit samspel 
mellom mange faktorar. Resiliens er 
imidlertid ikkje ein statisk tilstand. Det 
kan vere «sovande effektar» som gjer at 
enkelte av desse borna vil utvikle vanskar 
på seinare utviklingstrinn. For at barn 
kjem seg gjennom barndommen og 

fungerer godt tyder ikkje på at dei har 
hatt det OK. Ein rimeleg velfungerande 
barndom gjev deg noko. Du lærer å 
omgåast andre, du lærer å regulere eigne 
kjensler og du får grunnleggande positive 
haldningar til deg sjølv, til andre menneske 
og til verda.

– Men det er ikkje slik at ein god 
barndom beskytter deg for evig og alltid, 
og det er heller ikkje slik at ein vond 
barndom gjer at du vil få eit dårleg liv. 

Barn i familiar der det er rusmisbruk 
bør få ein støttefamilie eller ein annen 
vaksen i eller utanfor familien som kan 
være til støtte og hjelp. Det vil kunne vere 
redninga for mange av desse borna, seier 
Haugland. 

TEKST: Hilde K. Kvalvaag
FOTO: GV-Press og Magnus Vabø

Vil auke meistring hjå foreldrelause
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– Antakelsen av at traumatiske opplevelser 
automatisk ødelegger deg for all fremtid, 
er definitivt skadelig i seg selv. Jeg har 
arbeidet mye med overgrep, og jenter som 
har vært utsatt for det, sier gjerne at det 
verste er reaksjonen de møter hos andre 
mennesker som tror at de er ødelagte. 
En slik forventet «ødelagthet» blir en 
merbelastning for dem. Etter en belastende 
opplevelse trenger man å kunne ha tro 
på at man kan gjenerobre det man er 
blitt fratatt, sier Helen Christie. Hun er 
direktør ved Regionsenter for barn og 
unges psykiske helse, Helseregion øst 
og sør. Hun har også arbeidet mye med 
traumatiserte barn og ungdommer, og 
med resiliensforskning. Tidligere i høst 
fikk senteret en større bevilgning fra 
Forskningsrådet for å forske videre på 
resiliensbegrepet. Blant annet skal man 
undersøke betydningen av genetikk og 
personlighet i en studie av eneggede 
tvillinger.

Ikke personlig egenskap
– Mange ser på resiliens som en personlig 
egenskap. Jeg foretrekker en definisjon 
knyttet til den amerikanske psykologen 
George A. Bonanno, hvor resiliens 
kjennetegner et utfall. Man kan ha et godt 
utfall i en situasjon der man har vært utsatt 
for store belastninger, men utfallet kan 
ikke bare knyttes til personlige egenskaper. 
Familie- og samfunnsmessige aspekter har 
for eksempel også stor betydning.

Det har nylig vært utført en studie på 
100 iranske flyktninger som nå er bosatt i 
Sverige, og som hadde vært utsatt for ulike 
traumatiske opplevelser som tortur og krig. 
Studien undersøkte både personlighet, 
psykopatologi, mestringsstrategier og sosial 
og samfunnsmessig støtte hos flyktningene. 
Omtrent en femdel var resiliente, men det 
var en kombinasjon av mange faktorer, 
både individuelle og eksterne, som bidro 
til det.

– De som var resiliente, var i det 
store og hele mindre «harm avoidant», 
de prøvde altså ikke alltid å unngå vonde 
ting. De var mer målbevisste og visste hvor 

de ville med livene sine, og de følte at de 
hadde innflytelse over sitt eget liv. Selv i 
situasjoner hvor man ikke har mange valg, 
som når man sitter i fengsel, klarer man 
seg bedre hvis man føler at man i alle fall 
har tatt noen få beslutninger selv, forteller 
Christie.

Viktig å velge
– Men det betyr vel at det er svært 
vanskelig å omsette resiliensforskning til 
behandling?

– Når det gjelder traumatiserte 
flyktninger tror jeg det finnes noen 
generelle ting alle vil ha godt av. Vår 
asylpolitikk hvor flyktninger har en veldig 
passiv hverdag med mye venting, er helt 
klart forverrende for dem. Da opplever 
man lett at ens egenverd er truet. Mange 
rapporterer at det er avgjørende å ta 
beslutninger, å få mestre noe, og ikke minst 
å føle at det er behov for dem. Men slike 
resiliensbyggende tiltak må naturligvis ikke 
komme i stedet for behandling. Er man 
traumatisert, må selve traumet behandles.

Å tenke at resiliens er noe som er 
relevant for klinikere, er ifølge Christie noe 
ganske nytt. 

– Nå merker jeg sterkere fokusering, 
ikke på hva som har skjedd, men på 
hvordan det nedfeller seg. Jeg arbeider 
mye med barn som har opplevd ulike 
overgrep. Mange av barna som henvises 
til meg, kommer ikke fordi de har spesielt 
store problemer, men fordi noen i deres 
omgivelser tar for gitt at de er blitt ødelagt 
av det de har opplevd. Mitt poeng er 
at størrelsen på intervensjonen ikke 
nødvendigvis trenger å være proporsjonal 
med størrelsen på hendelsen. Jeg har for 
eksempel hatt en tiåring hos meg som 
var utsatt for en grov voldtekt, men hun 
trengte ikke så mye hjelp for å komme 
på plass igjen. Det var atskillig verre for 
foreldrene.

Må ikke bagatellisere lidelse
Det er i slike situasjoner det er viktig å 
være oppmerksom på faren for forventet 
«ødelagthet».

– På den annen side møter mange 
også den motsatte holdningen – at «nå 
må du da være kommet over det, det er jo 
nesten et år siden». Jeg arbeider en del med 
nordmenn som mistet noen som sto dem 
nær i tsunamien andre juledag i fjor. De 
forteller at nå begynner mennesker rundt 
dem å forvente at det skal gå bedre. Det 
oppleves også som belastende.

– Hva kan man som medmenneske da 
gjøre?

– Det er viktig å være interessert, 
men nøytral. Ikke spørre «Nå går det vel 
framover?», men heller «Hvordan har du 
det i dag?» Da kan man få anledning til å 
svare at, jo takk, det går bra i dag, men i 
går var en vond dag for meg.

Christie har også opplevd å bli møtt 
med kritiske reaksjoner på sitt fokus på 
resiliens – men da helst fra pasientene.

– Når man trekker frem positive 
ressurser som håp og mestring i klinisk 
anvendelse, blir man av og til møtt 
med reaksjoner som «du ser ikke min 
smerte». Det er viktig å holde balansen 
her. Jeg reagerer av og til selv. Nå virker 
det som mange er veldig opptatte av at 
vi heller skal være ressursorienterte enn 
patologiorienterte i behandlingen. Jeg 
leser mye om mestring og forebygging i 
strategiplaner og offentlige dokumenter. 
Men man må se begge perspektiver. Ser 
man bort fra det patologiske, blir det 
en benektelse, en flukt, som heller ikke 
er bra. Men det er helt klart en fare ved 
resiliensforskning, at man kan komme til 
å bagatellisere og individualisere lidelse. 
Samtidig er det viktig å komme bort fra 
det deterministiske perspektivet, at man er 
dømt av det man har opplevd. 

TEKST: Kjerstin Gjengedal
FOTO: GV Press

Farlige forventninger

Mennesker som har opplevd traumatiske hendelser, møter mange 
forventninger fra omgivelsene. Den farligste er kanskje «stakkars deg, 
du er vel ødelagt for livet, du?»
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Etter en belastende opplevelse trenger man å kunne ha 
tro på at man kan gjenerobre det man er blitt fratatt, 
i følge Helen Christie, direktør ved Regionsenter for barn 
og unges psykiske helse, Helseregion øst og sør.
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Angst, stress og hukommelsessvikt er kjennetegn på rottebarn som har vært utsatt for langvarig atskillelse fra sin mor.

Morssavn øker stress
Mens menneskebarn reagerer svært ulikt 
på stress, og noen klarer seg bra på tross av 
store påkjennelser, viser rottebarn et tydelig 
mønster. Jo mer stress, jo større er sjansen 
for problemer senere i livet. Anne Marita 
Milde har atskilt rottemødre og deres 
avkom tre timer daglig i den mest sårbare 
utviklingsfasen, fra levedag to til fjorten. 
Hennes forskning viser at tidlig atskillelse 

mellom mor og barn gir både psykologiske 
og somatiske virkninger. Økt risiko for 
angst og tarmlidelser, dårligere læring og 
hukommelse, og økt preferanse for alkohol, 
er noe av det som preger rottebarna etter 
atskillelsen. 

Oppmerksomhet er positivt 
– Når mor kommer tilbake etter slik 

påtvunget atskillelse, vier hun ungene 
mindre oppmerksomhet enn normalt. 
Dette slår helt klart negativt ut for ungene, 
forteller Milde, som er postdoktor ved 
Institutt for biologisk og medisinsk 
psykologi.

Parallelt har Milde skilt andre mor og 
avkom i mye kortere perioder, ti minutter 
daglig, noe som førte til at mor vier ungene 

Når rottebarn skilles tidlig fra sine mødre, risikerer de å få både 
vondt i magen, dårlig hukommelse og tilbøyeligheter til å 
begynne å drikke.
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Forsker Anne Marita Milde ser blant annet 
etter sammenhenger mellom tidlig mor/barn-
separasjon og tarmsykdommer. Hun har 
funnet at funksjonelle plager i stor grad kan 
skrives tilbake til psykologiske faktorer.

mer oppmerksomhet enn normalt.
– Dette slår heldig ut for avkommet, 

noe vi måler på vekt, stressrespons og 
symptomer på tarmlidelser som voksen. 
Det er tydelig at ungene er helt avhengige 
av taktil stimulering, at mor slikker dem, 
drar dem inn under buken og dier, og 
bærer dem etter nakkeskinnet. Slikkingen 
er også viktig for å stimulere utskilling av 
urin, ellers kan avkommet bli sykt og ikke 
leve opp, påpeker Milde.

22 døgn gamle er avkommene store 
nok til å klare seg selv, og rottemor forlater 
dem. Rotter regnes som fullvoksne når 
de er tre-fire måneder gamle. I denne 
fasen har Milde utsatt rottene sine for 
ulike manipulasjoner, for eksempel med 
høyfrekvent lyd.

– Det er signifikant forskjell på de 
rottene som har vært adskilt fra mor tre 
timer daglig og de som har vært adskilt i 
ti minutter. Førstnevnte har langt høyere 
skvettrespons, noe som i virkeligheten er et 
parameter på angst.

Stress gir alkohol-preferanser
I andre målinger har hun plassert rottene 
i en stor, firkantet boks. De med kort 
morsseparasjon orienterer seg greit over 
hele boksen, mens de med lang separasjon 
holder seg mer langs veggene og hjørnene, 
og viser mindre nysgjerrig atferd. 
Dessuten viser de langtidsseparerte rottene 
langtidseffekt om de utsettes for akutt, 
ubehagelig og uforutsigbart stress, forteller 
Milde.

– Jeg testet blant annet med korte, 
elektriske støt, og de langtidsseparterte 
viste veldig høy stressrespons selv flere 
uker senere. Jeg har også funnet at 
denne gruppen viser klare symptomer på 
fysiologisk forstyrrelse og sårdannelse i 
tykktarmen. Andre studier viser at disse 
rottene har en økt preferanse for alkohol.

– Til tross for slike signifikante funn: 
Ser du eksempler på at noen klarer seg 
likevel, mot oddsene?

– Jo, noen klarer seg likevel, men de er 
i klart mindretall. Dessuten har vi i disse 
forsøkene bare sett på virkninger avgrenset 
til angst og tarmsykdommer. Hadde vi 
studert andre mulige virkninger, ville vi 
kanskje sett at de som tilsynelatende klarer 
seg bra, har utviklet andre problemer, 
for eksempel problemer med læring eller 
hukommelse. En større amerikansk 
undersøkelse fra 2003, der 17 000 
voksne mennesker deltok, viser en klar 
sammenheng mellom betydelig stress i 
barndommen og overhyppighet av blant 
annet hjerte- og karsykdommer som 
voksen, samt rusproblemer, påpeker Milde. 

Forsker med bredt perspektiv
I en tidlig fase gikk Milde til litteraturen 
for å finne data om forholdene 
mellom tidlig mor/barn-separasjon og 
tarmsykdommer, og var overrasket over å 
ikke finne noe som helst. I forskningen har 
hun beveget seg bort fra et rent medisinsk 
eller rent psykologisk perspektiv, og over 
til et bredere, hvor både psykologiske, 
biologiske og miljømessige faktorer er 
innkapslet.

– Medisinske forklaringsmodeller, for 
eksempel bakterielle årsaksforklaringer 
på magesår, har nok vært mer akseptert 
enn de mer diffuse og sammensatte 
psykosomatiske årsaker, som jeg er 
spesielt opptatt av. Det er nok litt spesielt 
at jeg som utdannet psykolog forsker på 
tarm, men jeg er opptatt av å bruke min 
utdanningsbakgrunn og kliniske praksis 
til å finne ut mer om betydningen av 
tilknytning, og hvilken risiko fravær av 
nærhet gir for å utvikle stressrelaterte 
symptomer og lidelser som voksen.

– Kan funn ved rotteforsøk overføres til 
å fortelle noe om oss mennesker også?

– Jeg er påpasselig med ikke å la 
meg forlede til å tenke: «Jeg har funnet 
årsaken!» Jeg sier at denne forskningen 
peker på ulike virkninger og viser at man 
ikke kan utelukke en sammenheng mellom 
tidlig mor/barn-separasjon på den ene 
siden, og økt stress og tarmproblemer på 
den andre. Men vi må være forsiktige med 
å generalisere og si at separasjon er uheldig, 
punktum. Flere faktorer spiller inn her, 
blant dem personlighet, omsorg fra andre 

i nærmiljøet, spesiell oppmerksomhet fra 
barnehagepersonell eller lærere.

Studerer magepasienter
Likevel har all forskning på dyr en 
målsetting om å formidle ny kunnskap 
også om mennesker, påpeker Milde. Da 
trenger man å komplettere med kliniske 
studier på mennesker. Samtidig med 
rotteforsøkene har Milde derfor også drevet 
med såkalt tilknytningsforskning, en gren 
innen psykologien hvor man studerer ulike 
mor/barn-samspill og hvilke virkninger 
disse gir i det voksne liv.

Hun har intervjuet pasienter med 
organisk tarmlidelse (UC), hvor røntgen 
eller ultralyd påviser sår, og pasienter med 
funksjonell tarmlidelse (IBS), hvor man 
med medisinske målinger ikke kan påvise 
sår, til tross for at pasienten har klare 
symptomer. Dataene er til analyse i 
skrivende stund, og foreløpige funn viser 
interessante forskjeller mellom de to 
pasientgruppene. 

– Undersøkelsen viser at funksjonelle 
plager i stor grad skyldes psykologiske 
faktorer. Dessuten viser den at både 
traumatiske barndomsopplevelser og 
separasjon fra nære omsorgspersoner gir 
økt grad av engstelse for å bli forlatt som 
voksen, røper Milde.

Substituttmor fungerer fint
Til sist: Hva forteller rotteforsøkene oss om 
kjønn? 

– Det er ikke slik at rotteavkom er 
avhengig av sin biologiske mor for å utvikle 
seg til en harmonisk og velfungerende 
voksenrotte. Forsøk viser at substituttmor 
fungerer like fint dersom hun viser 
tilstrekkelig omsorgsatferd. Rotter utvikler 
ikke emosjonelle bånd på samme måte som 
vi mennesker gjør. 

I teorien skulle også rottefar ha 
kunnet fungere som substituttmor, men i 
virkelighetens verden skjer dette aldri. 

– Rotter er laverestående pattedyr. 
Hannens rolle er å befrukte. Jo flere han 
befrukter, jo bedre. Noe annen rolle har 
han ikke i denne sammenhengen. Blant 
høyerestående pattedyr som sjimpanser 
kan farens rolle være mer framtredende. 
Generelt er det slik at jo mer høyerestående 
art, jo større rolle spiller far når det gjelder 
beskyttelse av avkommet, avslutter Anne 
Marita Milde. 

TEKST: Runo Isaksen
FOTO: Scanpix og Magnus Vabø
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Vil tenke nytt om familie

I romanen Mansfield Park av Jane Austen 
får hovudpersonen Fanny Price etter 10 år 
hos adoptivfamilien eit val. Ho kan anten 
reise tilbake til den biologiske familien eller 
ho kan bli hos familien ho er adoptert inn 
i. Fanny Price vil først til den biologiske 
familien. Ho er lukkeleg over å endeleg få 
komme heim, men oppdagar at ho og den 
biologiske familien ikkje har kjensler att for 
kvar andre. Fanny erkjenner så at det ho 
kallar «heim» er no hos adoptivfamilien. 

– Denne romanen er uvanleg fordi den 
problematiserer ope kva familie er i høve 
til distinksjonen biologi versus adopsjon. 
Litteraturen problematiserer sjeldan 
biologisk slektskap som opphøga ideal i 
høve til adopsjon, sjølv om det i ein del 
tekstar finst det eg kallar «blinde punkt» 
der biologisk tilhøyrigheit er indirekte 
problematisert, seier Follevåg. Det kan 
til dømes vere at den biologiske familien 
blir omtala som eit absolutt ideal både av 
forteljaren og karakterane, medan det i 
praksis viser seg at adoptivrelasjonar er like 
avgjerande. 

Ekte versus uekte
I doktorgradsprosjektet sitt trekker 
Follevåg linjene frå klassisk litteratur som 
Kong Ødipus av Sofokles via forfattarar 
som Jane Austen og fram til dagens 
superheltar. 

Nesten alle tekstane er prega av at 
biologisk tilhøyrigheit er det beste og 
mest naturlege. Biologosentrisme kallar 
Follevåg tanken om at det biologiske står 
over alle andre formar for familie. Han 
bygger vidare på filosofen Derrida sitt 
omgrep logosentrisme, som uttrykkjer at 
vestleg tenking har hatt ein sterk tendens 
til å dele verda inn i anten-eller og der den 
eine parten får ein opphøga verdi i høve til 
den andre. Eit døme på dette er tenkinga 
om mann versus kvinne, der mannen har 
blitt tildelt positive eigenskapar som «sterk, 
fornuftig, kultivert, kontrollert, autoritær 
sjølvstendig», medan kvinna er «svak, 

ufornuftig, underdanig, usjølvstendig». 
Slik blir ofte den biologiske familien sett på 
som å være «sann, ekte, verkeleg, trygg og 
sterk», medan adoptivfamilien er «usann, 
uekte, uverkeleg, utrygg og svak». 

Adopterte heltar
– Den gresk-romerske mytologien er eit 
godt døme på kva eg meiner med «blinde 
punkt» i høve til familie. I teorien er 
den biologiske familien eit absolutt ideal 
i mytologien. Til dømes er det ei eiga 
gudinne for fødsel i gresk mytologi, 
men ingen guddom for adopsjon og 
adoptivfamilien. Men i praksis finst det 
knapt nokon som veks opp i ein «vanleg» 
kjernefamilie saman med sine biologiske 
foreldre. Likevel har adoptivfamilien 
som oftast kun som funksjon å føre den 
adopterte tilbake til biologiske slektningar 
gjerne etter mange år. Der ein finn det 
mest radikale synet på adopsjon er i 
teikneseriar, fortel stipendiaten som også 
har med romanen Austerlitz av W.G. 
Sebald, i avhandlinga si. Der blir ein liten 
tsjekkisk jødegut plassert hjå fosterforeldre 
i Wales då krigen bryt ut. Han lever eit 
svært einsamt liv og leitar til slutt opp att 
«røtene» sine – utan at det blir det store 
vendepunktet som han hadde håpa på i alle 
dei åra. Etter kvart som Austerlitz kjem 
nærmare og nærmare svaret på «sanninga» 
om seg sjølv og dei biologiske foreldra blir 
berre den eksistensielle krisa større. 

Risikobarn?
Adopterte blir altså svært ofte definerte 
etter kva dei manglar i høve til ikkje-
adopterte. TV-programmet «Tore på 
Sporet» har gjenforent adopterte med 
biologisk slekt, med eller mot deira vilje, 
og av psykologar og andre fagfolk har 
adopterte blitt definert som barn med 
risiko for utviklingsforstyrrelse, som 
menneske som manglar kjerne og «brikker» 
i livshistoria si. Dei mest anerkjende 
forskarane på adopsjon i Noreg, Barbro 

Sætersdal og Monica Dalen, seier i boka 
«Hvem er jeg? Adopsjon. Identitet. 
Etnisitet.»:

«Alle adopterte må forholde seg til 
en spesiell dobbelthet i sin livssituasjon. 
Adopsjon er ikke bare å få en ny familie, 
et nytt land og nye muligheter. Det er 
også et tap av familie, slekt og fødeland. 
Det sentrale, eksistensielle spørsmålet i 
ungdomsårene. Hvem er jeg? får for dem et 
dypere og mer komplisert meningsinnhold 
enn for de fleste andre.»

I følgje Sætersdal og Dalen har altså 
adopterte eit «brudd» i livshistoria si. Dei 
«manglar» og har «tapt» noko, nemleg den 
biologiske familien og fødelandet. 

Geir Follevåg har gjort det til ei 
kampsak å endre desse oppfatningane. 
Han meiner at slike tenkemåtar er 
forutinntatte og botnar i at vi manglar 
reiskap for å tenke om familien utan å 
tenke biologi. Dette gjeld også innanfor 
litteraturvitskapen. Tekstar blir tolka 
utan refleksjon over kva familie er, hevdar 
stipendiaten i litteraturvitskap. 

Eit døme på korleis biologosentrisme 
hos fortolkarane kan skape feiltolkingar 
er den nemnde Mansfield Park. Den 
adopterte hovudpersonen Fanny Price 
veljer som nemnt til slutt adoptivfamilien 
sin og kallar den for «heim». 

– Adoptivfaren til Fanny seier 
at Fanny er «indeed the daughter he 
wanted» heller enn hans to biologiske 
døtre. Likevel presterer store delar av 
sekundærlitteraturen å seie at Fanny er 
«heimlaus» og «outsider» og ein einsam 
person utan emosjonelle relasjonar til 
folka rundt seg. Biologosentrismen 
hos fortolkarane gjer at dei ikkje tar 
adoptivrelasjonane i romanen alvorleg, eller 
dei registrerer rett og slett ikkje Fanny si 
radikale omdefinering av kva som er ein 
«heim», hevdar Follevåg. 

Må aktivt velje foreldreansvar
Follevåg kallar avhandlinga si eit filosofisk-

Geir Follevåg utforskar korleis adopterte er framstilt i litteraturen. Der blir dei med 
få unntak framstilt som heimlause, utan tette emosjonelle relasjonar til andre og 
utan sjanse til eit verkeleg lukkeleg liv.
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politisk prosjekt. Ved å stille kritiske 
spørsmål til automatiserte oppfatningar 
kan ein kome fram til filosofiske alternativ 
til å tenke familie. Korleis kan ein så 
definere «familie» på ein måte som gjer at 
den biologiske familien ikkje får ein slik 
idyllisert og romantisert status i høve til 
adoptivfamilien?

– I Sartre sin eksistensfilosofi er til 
dømes spørsmålet om fridom eit viktig 
moment. Men med fridomen følgjer også 
ansvar for å ta eksistensielle val utan å tru 
at «ting vil gå av seg sjølv». Dette gjeld 
også familie. Den biologiske familien er 
ikkje av «naturen» god og velfungerande. 
Det biologiske er ikkje i seg sjølv nok til 
å danne ein «god» familie. Hadde det 
vore slik hadde ikkje adoptivfamilien 
vore nødvendig og vi hadde ikkje trengt 
barnevern. Dette inneber andre vegen 
at biologiske foreldre i høgaste grad har 
ansvar for å aktivt velje å ta på seg ansvaret 
for barnet for å kunne kalle seg forelder. 
Det biologiske åleine tvingar ikkje med 
mekanisk nødvendighet nokon til å ta 
på seg ansvaret for eit barn. All praksis 

gjennom historia viser dette. Heilt tilbake 
til Babylon finst det eigne lovforskrifter 
om adopsjon. Det mest avgjerande for om 
ein skal kunne kallast forelder til eit barn 
må dermed vere det nemnde eksistensielle 
valet om å ta på seg ansvaret for barnet. På 
denne måten stiller biologiske foreldre og 
adoptivforeldre heilt likt. 

Kva er det «naturlege»?
Mykje av problemet i den allmenne 
forståinga av adopsjon i dag bunnar i at det 
filosofiske i altfor stor grad er fråverande 
i debatten rundt adopsjon. Vi kan ikkje 
nytte berre empiri og intervju for å føre 
ein prinsipiell debatt. Follevåg viser til at 
for femti-seksti år sidan følte kvinner at 
det var naturleg å vere på kjøkkenet, men 
det var ikkje riktig av den grunn når vi 
ser utviklinga som har skjedd etterpå. At 
mange adopterte føler at det er naturleg 
å lengte etter røtene tyder heller ikkje at 
dette er «sanninga» om å vere adoptert. 

Han meiner mange fleire bør stille seg 
spørsmålet om kvifor dette med røter er 
så viktig, og peikar sjølv på at fødselen 

har vore eit svært viktig symbol innanfor 
nesten all mytologi – og at det enno er 
mange spor etter tidleg mytologisk og 
religiøs tenking i daglegspråket vårt. Men 
dette er ein farleg måte å tenke på som 
også kan knyttast til nasjonalisme og 
nazisme, der «røter» var eit heidersord, seier 
Follevåg, 

– Praksis viser igjen og igjen at vi 
er fullt i stand til å opprette familiære 
relasjonar til folk vi ikkje er i biologisk 
slekt med, seier Follevåg. Då er det også på 
høg tid å føreta ein filosofisk «språkvask» 
og «tankevask» slik at vi kan ta eit oppgjer 
med biologosentrismen. Då hadde også 
mange adopterte fått det betre fordi dei 
slepp å gå rundt og tru at dei «manglar» 
noko heilt essensielt som ikkje-adopterte 
har. Førestellinga om at mennesket har 
«røter» og er «planter» finn vi så langt 
tilbake som vi har skriftlege kjelder på. 
Det er rett og slett ei utdatert og primitiv 
forståing av mennesket, avsluttar han. 

TEKST: Hilde K. Kvalvaag
FOTO: Paul Sigve Amundsen. 

Geir Follevåg meiner at mange adopterte ville fått det betre om vi hadde tenkt annleis om kva det er som skaper ein familie.
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Mette Andersson, Hakan Sicakkan og Yngve Lithman er tilknyttet International Migration 
and Ethnic Relations (IMER) ved UiB. 

Det sier førsteamanuensis i sosiologi 
Mette Andersson ved forskningssenteret 
International Migration and Ethnic 
Relations (IMER) på UiB.

Verdensborger-visjon
Med terrorbombene i London og 
opprøret i franske og danske forsteder 
som tilfeldig bakteppe, vil det i vinter og 
til våren komme ut en rekke bøker fra 
forskningsmiljøet IMER som omhandler 
migrasjon og integrasjon i Europa. Bøkene 
er skrevet ut fra et forsøk på å forstå disse 
prosessene i en globalisert virkelighet.

– Frankrike er et ekstremt hierarkisk 
samfunn når det gjelder kjønn og etnisitet, 
men slike opprør som vi har sett i franske 
storbyer kan også skje andre steder. Felles 
for mange andregenerasjons innvandrere i 
Vest-Europa, er en følelse av utenforskap. 
Mange av dem har gitt opp å få innpass i 
samfunnet, sier Mette Andersson.

Stigmatisert av sine egne
– Selv om de aller fleste innvandrere 
klarer seg bra, deler de aller fleste en viss 
frustrasjon som kan få utløp på forskjellige 
måter. Noen jobber knallhardt og gjør 
suksess, mens andre faller fullstendig 
utenfor. Innvandrere som havner i gjenger 
blir også stigmatisert av sine egne, og i en 

Verdensborgere i opprør

Frankrike har praktisert en verdensborger-visjon som har gått ut på å ikke samle 
innvandrerne etter etnisitet, men å spre dem utover. Dette har skapt fattige 
drabantbyer uten «community» eller samhold. 

slik situasjon kan det ofte være bedre å bli 
sett på som farlig eller gal enn å ikke bli 
sett i det hele tatt. Dette kan utløse farlige 
situasjoner som de vi har sett i Frankrike 
eller i London, sier Andersson. 

Boken «Youth, Otherness, and the 
Plural City: Modes of Belonging and Social 
Life» som er redigert av Mette Andersson, 
Yngve Lithman (som er leder for IMER) 
og den svenske forskeren Ove Särnhede, 
handler om nettopp dette. I boken trekker 
forskerne paralleller mellom situasjonen 
for minoritetsungdommer i land som 
Storbritannia, Frankrike og Norge, og 
setter frem en teori om at unge med 
etnisk minoritetsbakgrunn deler visse 
karakteristikker på tvers av landegrensene. 

– Veldig mange andregenerasjons 
innvandrere i Vest-Europa har det felles 
at de føler en frustrasjon ved å bli satt i 
båsen «de andre». De har da to valg: de 
kan enten prøve å bli som majoriteten, 
eller dyrke en annen tilhørighet og forbli 
utenfor normalen. Å satse på det første 
er vanskelig, fordi barn av ikke-vestlige 
innvandrere har en annen hudfarge, de har 
andre navn og de ser annerledes ut. Velger 
man det andre alternativet, kan man bli 
distansert og skjøvet ut av majoritetens 
fellesskap, sier Andersson.

Nytt blikk
Det har blitt forsket mye på migrasjon, 
og spørsmålet har ofte vært hvordan man 
skal integrere. Forskerne på IMER har 
kjørt frem nye fortolkningsrammer hvor 
innvandrere ikke blir eksotisert. I stedet 
har de forsøkt å etablere et nytt blikk på 
disse spørsmålene. 

– Multikulturelle teorier handler 
om å integrere ferdige grupper inn i en 
ferdig definert nasjonalstat. Vi må gå bort 
fra gruppetenkningen, bryte med den 
kulturelle essensialismen. Tilhørigheten 
til samfunnet må være av en slik art at 
alle blir en del av et fellesskap som gir folk 
muligheter. Spørsmålet er hvordan kan 
man være en del av samfunnet i tillegg til 
å være en del av andre communities, sier 
Yngve Lithman.

– Ta bort normaliteten
Hakan Sicakkan har sammen med Yngve 
Lithman redigert bøkene «Changing the 
Basis of Citizenship in the Modern State» 
og «What Happens When the Society 
is Diverse» som kommer ut neste år. 
Sicakkan er opptatt av at de begrepene vi 
bruker, skaper et hierarki. Han mener at 
nøkkelen til en god integrering ligger i å 
ta bort normaliteten som vilkår for at et 
samfunn skal fungere. 

– Vi må utvikle et mangfoldighets-
perspektiv, gjøre mulig en analyse av sosial 
eksistens basert på «annenhet» snarere 
enn forskjellighet mellom mennesker eller 
grupper. Vi må gå bort fra normen og se på 
diversiteten i våre analyser av samfunnet, 
hvor alle sosiale eksistenser blir likestilt i et 
«annenhetsperspektiv».

Konsekvensen blir en ny tenkning 
rundt «selvet» og «den andre», slik at de 
blir likestilt, og det Sicakkan omtaler som 
«mentalt mobile». 

Mette Andersson viser til at hun 
har gjort feltarbeid i en idrettsklubb på 
Grünerløkka med ungdommer fra 50 
nasjoner. 

– Denne idrettsklubben er et eksempel 
på et rom som nøytraliserer denne følelsen 
av å ikke tilhøre normalen. Det finnes slike 
lommer, og de kan være nyttige modeller, 
sier hun. 

TEKST OG FOTO: Sindre Holme
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Unike band til viktig land
For å kunna forska i Den autonome region Tibet må ein 
ha kunnskap om og respekt for dei mange skikkar og 
religiøse omsyn som tibetanarane legg vekt på. Ikke minst 
gjeld dette tilhøva i naturen, der heilage dyr, fjell, elver, 
innsjøar og tre styrer mykje av innbyggjarane sitt forhold til 
omgjevnadene. Ein god porsjon tålmod og fysisk styrke kjem 
også vel med for dei som vil utfolda seg i denne regionen, 
der gjennomsnittshøgda i landskapet er nær 5000 meter over 
havet. Området er lite utforska, og plasseringa på «verdas tak» 
gjer det svært interessant for forsking innan fleire disiplinar, 
spesielt naturvitskap. Universitetet i Bergen sitt unike 

samarbeid med Tibet University og kinesiske styresmakter 
har gjeve rom for spennande forsking og nybrottsarbeid i 
regionen, alt avhengig av den gode kontakten med Tibet sine 
eigne akademikarar, deira kunnskapar og tilrettelegging. Som 
gjestar i Tibet har forskarar frå UiB fått gode forskingsvilkår, 
samstundes som UiB er og har vore med på å heva 
utdanningsnivået blant lærarane på Tibet University. Ei rekkje 
mastergrader med utgangspunkt i dette samarbeidet er levert 
ved UiB dei siste åra, og fleire held på med å ta doktorgraden 
med seg attende til heimlandet. 
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I laboratoriet på Tibet University skjærer Otto Grahl Nielsen og masterstudent Luo Sang ut ørsmå fileter fra ferskvannsfisk. Prøvene skal siden fraktes til 
Universitetet i Bergen for å gjennomgå avanserte analyser.

Jakten på fiskefettet

Gjensidig nytte
Luo Sangs studier gir grunnleggende 
kunnskap om et lite utforsket felt i 
hans hjemtrakter. Men viktigst for ham 
personlig er å utvide kunnskapene sine 
innen analysemetodikk, slik at han etter 
et par år i Bergen kan vende tilbake til 
lærerjobben ved Tibet University med 
en mastergrad innen analytisk kjemi 
– og forske mer. Og for Grahl-Nielsen 
er samarbeidet med tibetanske lærere 
en kjærkommen innfallsvinkel til egen 
forskning, og grunnlag for et viktig 
kontaktnett i et vanskelig tilgjengelig 
område av verden. De mange hellige fjell 
og sjøer, store avstander, topografi med 
barsk natur og svimlende høyder gjør at 
man trenger all den hjelp man kan få når 
man har forsknings-ærender i Tibet. 

– Det er en stor glede å delta i dette 
samarbeidet. Jeg har fått mye igjen for 
kontakten med det tibetanske miljøet i 
Bergen og i Lhasa, sier Grahl-Nielsen, som 
nå søker Nettverk for universitetssamarbeid 
Tibet-Norge om midler til å følge opp 
prosjektene på egne vegne. 

TEKST OG FOTO: Elin F. Styve

Ved hjelp av ørsmå vevsprøver skal fettsyreinnholdet i tibetanske ferskvannsfisker 
avsløres. Hittil er det oppdaget mer omega 3 enn det som var forventet.

Sammen med professor Otto Grahl-
Nielsen gjør mastergradsstudent Luo Sang 
fra Tibet spennende oppdagelser hos fisk 
som hittil har vært i fred for forskningen.

Eksotiske fileter
Jakten på det gode fiskefettet omega 
3, men også andre typer fettsyrer i 
fisk, er så vidt begynt. Bittesmå biter 
– ned til 30 milligram – fra fiskenes 
vev skjæres omhyggelig ut, veies og 
fryses ned, for siden å transporteres til 
Universitetet i Bergen for en runde i 
avanserte instrumenter. I høst har en 
såkalt gasskromatograf med ekstrakter av 
200 små, eksotiske fileter surret og gått i 
maskinen på Kjemisk institutt. Detaljert 
informasjon hentes så ut i store mengder, 
som siden skal behandles på data, og til 
slutt avsløre noen av ferskvannsfiskens 
hemmeligheter.

Resultater fra de nylig påbegynte 
studiene skal sammenlignes med 
tilsvarende studier fra andre deler av 
verden, blant annet Victoriasjøen i Uganda 
og Baikalsjøen i Sibir.

I land med kortere levealder enn 
vår, og der befolkningen spiser lite fisk, 
er det interessant å se om det finnes 

naturressurser som kunne vært bedre 
utnyttet i helsesammenheng. 

Systematiserer informasjon
– Det er en vanlig oppfatning at det 
er lite av de sunne omega 3-fettsyrene 
i ferskvannsfisk. Men en tidligere 
masteroppgave ved UiB, signert en annen 
tibetansk student, har påvist uventede 
mengder omega 3 i fisk fra tibetanske sjøer, 
sier Otto Grahl-Nielsen. Luo Sangs studier 
bygger delvis videre på disse funnene. 
Han utforsker det totale fettinnholdet i 
fiskekjøttet og hjertemuskulaturen, hvorav 
fettsyrer er den viktigste delen.

Luo Sang gjør også ved hjelp av 
vevsprøver en innbyrdes sammenligning 
av slektskapet mellom ti forskjellige arter 
av fisk fra tibetanske elver og innsjøer. 
Dette har ikke vært gjort før. Ved hjelp 
av biologer fra Tibet University fikk 
Grahl-Nilsen og Luo Sang i sommer en 
total oversikt over navn på de ti fiskeartene 
på latin, engelsk og tibetansk. Artene er 
tidligere beskrevet, men få, verken forskere 
eller lekfolk, er kjent med forskjellene på 
de ulike fiskene som ved første øyekast ser 
ganske like ut. 
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Med opplæringen han fikk ved Universitetet i Bergen er 
La Duo er trolig den eneste tibetanske forskeren som har 
god trening i paleoøkologiske teknikker. Nå utforsker han 
naturens forhistorie i hjemlandet sitt.

Her bores etter myrsedimenter for å rekonstruere utviklingen og dannelsen av 
myrområdet som har pågått de siste 3000 år. Sedimentuttakene ble nedfryst i Lhasa 
og siden fraktet frosset til Bergen. Sedimentene var her så harde at i tillegg til å skru 
ned boret måtte man slå det ned med en trestokk. (Foto: Torstein Solhøy)

På taket på feltstasjonen i Yan 
Ba Jing sitter La Duo og ser ut 
over de golde fjellene som 
omkranser landsbyen. Han 
skal avsløre naturens historie i 
området.
Den tibetanske doktorgradsstudenten 
ved UiB er i gang med spennende 
undersøkelser om paleoøkologi som 
strekker seg flere tusen år tilbake i tid. For 
naturen i denne delen av Tibet har ikke 
alltid sett ut som den gjør i dag. 

En gang var det skog
Dagens landskap opp til 5000 meters 
høyde i store deler av Tibet er treløse 
«ørken-områder» og gress-stepper med 
sparsommelig vegetasjon. Slike landskap 
er vanligvis antatt å ha vært naturlig 
treløse gjennom mesteparten av tiden 
siden siste istid, for 15 000 til 20 000 år 
siden. Men professor Georg Miehe ved 
universitetet i Marburg og hans kolleger 
har sammen med La Duo avdekket mange 
«lommer» med trær, for det meste de 
hellige Juniperus convallium and J. tibetica, 
som er beslektet med vår einer. Dette kan 
være rester av et mer sammenhengende 
skogsbelte som en gang strakte seg 600 
kilometer mot vest fra dagens skogsgrense 
i sør-øst Tibet. Dagens forekomst av disse 
«lommene» med trær og skog reiser en 

rekke viktige økologiske spørsmål, som 
La Duo med sin doktorgrad kan gi noen 
svar på. Vokste det mer sammenhengende 
skog i det midtre og vestlige Tibet, og i 
så fall, hvorfor et det så begrenset vekst 
nå? Hvilken rolle spiller klimaendringene 
etter siste istid for påvirkningen av 
omfanget på skogen i vest-Tibet? Hvor 
mye av dagens landskap skyldes århundrer 
av menneskelig påvirkning i form av 
beiting og avskogning? Forståelse for 
dette vil skape en viktig bakgrunn for 
landskapsstyring og bevaring i fremtiden 
under forhold med økt drivhuseffekt og 
globale klimaforandringer. Tidligere har 
man antatt at det tørre klimaet i vest, 
sammenlignet med det østlige området av 
Tibet, er årsaken til at der ikke er skog. 
La Duos hypotese er at det på tross av 
lav nedbør i vest har eksistert skog, og at 
overbeiting hindrer ny skogvekst. Skogen 
er viktig for å binde jorden, stabilisere 
skråninger og hindre jordglidninger. 
Trærne er også en viktig ressurs til bruk 
som ved og bygningsmateriale. For å danne 
ny skog i området kan man gå til det steg 
å gjerde inn trærne for å hindre at dyrene 
ødelegger dem.

Unik kunnskap
Mastergraden til La Duo omhandlet 
økologien og paleoøkologien – fortidens 
økologi – av våtmarksområdene nær 
Lhasa (3650 meter over havet). Med 
opplæringen han fikk ved Universitetet 

i Bergen er La Duo er trolig den eneste 
tibetanske forskeren som har god trening i 
paleoøkologiske teknikker, i følge forskerne 
John og Hilary Birks og Torstein Solhøy, 
som han har samarbeidet med. Det at 
han kjenner språket, floraen og faunaen i 
området, er en stor fordel i forhold til hva 
utenlandske forskere har å bidra med. 

UiB-år gir muligheter
Da Kinas myndigheter etablerte en 
komité for å undersøke biodiversiteten i 
det store landet, trengte de fagfolk til å 
dekke de ulike regionene. På bakgrunn 
av sin mastergrad fra UiB, ble La Duo en 
ressursperson i denne komitéen.

– Det er fantastisk å få muligheten til å 
drive med det jeg brenner for, og å få jobbe 
mot en doktorgrad. Dette er «virgin area», 
jomfruelig mark sett med forskerøyne, og 
uhyre spennende å utforske. Årene i Bergen 
gir meg store muligheter til å forske videre 
i hjemlandet mitt senere, sier La Duo 
når vi spør hva som motiverer ham for å 
bo så langt borte i så mange år, i en helt 
fremmed kultur.

– Det hjelper også godt at vi er en 
ganske stor gruppe med tibetanere i 
Bergen, da føler man seg ikke så alene, 
smiler La Duo, og berømmer i samme 
åndedrag sine veiledere og støttespillere 
blant UiBs stab. 

TEKST OG FOTO: Elin F. Styve

Historisk fornemmelse for skog
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Med utstyr fra og avanserte matematiske modeller utviklet ved 
UiB, skal Namtso lake analyseres. Det såkalte CDT-instrumentet 
måler ledningsevne, temperatur og dypde på utvalgte steder i 
innsjøen.
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Matematikkstudent Diki Youdron og hennes medhjelpere var i sommer ute på den hellige 
innsjøen med båt for å ta prøver.

På den hellige innsjøen 
Namtso gjorde fire 
tibetanske UiB-studenter 
spennende undersøkelser i 
sommer. Det er første gang 
noen utforsker innsjøen, og 
lokalbefolkningen fryktet for 
Buddhas vrede.
Nomadene som holder til i området 
trakk ned til stranden da Diki Youdron 
og hennes kolleger sjøsatte båten som 
skulle ta dem ut på den urørte innsjøen.

– Noe galt kan komme til å hende 
dere, advarte de oss. Men vi snakket 
med dem og forklarte at vi ikke skulle 
skade eller skitne til elven eller naturen, 
og at forskning kunne komme både 
folk og natur til gode. Derfor ville nok 
Buddha både hjelpe oss og beskytte oss, 
forteller Diki. 

Skånsomme
Namtso er den største innsjøen i Tibet, 
og verdens største og høyest liggende 
saltvannsinnsjø – 4718 meter over havet. 
Den er salt fordi fordampingen er større 
enn ferskvannstilførselen. Fordi sjøen 
er hellig rører ikke nomadene i området 
verken vannet eller fisken der, og det 
har aldri vært båter på sjøens overflate. 
Derfor var det et stort steg å ta for de 
fire som kom med båt og moderne 
utstyr fra UiB for å samle inn data til 
sin forskning. Det at tibetanerne selv 
gjør undersøkelser og at det ikke er 
«inntrengere» i form av utenlandske 
forskere, har mye å si for befolkningens 
aksept for andres inntreden i disse 
områdene.

– Tibetanerne er svært skånsomme 
mot sin hellige natur, og vi trår varsomt. 

Fra toppen av fjellene er Namtso et 
ubeskrivelig syn, som et stort speil, med 
klar og ren krystallblå farge. For oss var 
det spesielt å skulle legge båten utpå, 
men vi gjorde det med respekt og med 
myndighetenes og nomadenes tillatelse, 
sier Diki. Hun er matematikklærer ved 
Tibet University og helt i begynnelsen 
på sine mastergradsstudier ved UiB. 
Etter en krevende tilvenningsprosess har 
hun nå funnet seg godt til rette i Norge 
og på sitt studiested. 

Matematisk modell fra UiB
Datainnsamlingen av strøm og 
tetthet i Namtso fra i sommer er 
med og danner grunnlag for hennes 
masteroppgave. Den bygger videre på 
datagrunnlaget til en annen tibetansk 

student, Pu Dopwang, som benyttet 
en matematisk modell utviklet av 
professor Jarle Berntsen til å beregne 
strøm og spredning av vann fra elvene i 
innsjøen. Berntsen er også Dikis veileder 
på masterstudiet. Hun fokuserer på 
prosesser nær elvemunningene, og skal 
finne ut hva som skjer når elvevannet 
strømmer ut i sjøen – hvor det tar veien, 
og hvordan det nye ferske vannet fra 
breene blander seg med det salte vannet 
som er der fra før. Berntsens modell for 
beregning av strøm i hav og innsjøer 
ble første gang tatt i bruk i 1995. Nå er 
den altså med på å undersøke strøm og 
spredningsprosesser i verdens høyeste 
innsjø. 

TEKST: Elin F. Styve

På bølgelengde med Buddha
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Fyr i omnen, smørte på 
kanna og feltmeisterskap i 
gode historier. Slik er livet 
etter ein vanleg dag på 
jobben for studentar og 
forskarar på feltstasjonane 
i Tibet.

Feltliv Kulda ute vert glømt når «stasjonsmeister» 
Truoma kjem med sjølvlaga vannbakkels 
og varm yak-mjølk til forskarfølgjet 
frå fjerne land. Denne dagen er det 
proviantering og utstyrssjekk som er 
ærendet for folka frå Bergen og Lhasa, med 
ein omfattande lunsj som det viktigaste 
innslaget. Det er ikkje lett å ta seg fram til 
stasjonen denne gongen, då vannstanden 
i elva gjer den stri og umogleg å kryssa til 
fots. Men ein av landsbykarane stiller med 
sin store «truck» for å få oss over. Syngande 
og hoiande på lasteplanet får 8–9 norske og 
tibetanske feltarbeidarar frå Universitetet i 
Bergen tørrskodd transport frå hovudvegen 
og opp til det kvitkalka huset i det nakne 
landskapet. Feltstasjonen i Yan Ba Jing 
(4200 m.o.h.) er ny, bygd i rekordfart i 
2004. Den ligg eit par timars kjøring frå 

Lhasa ved fjellkjeda Tanghla som ragar 
heile 7000 meter over havet. Stasjonen 
har forholdsvis kort avstand til breen 
Nyainquen Tanghla, som er eit viktig 
område for forsking innan klima, biologi 
og økologi. Forskarane tilbringer i periodar 
fleire veker i feltet her. 

Frå før samarbeider UiB med Tibet 
University om ein anna feltstasjon, 
Djama, i eit frodig dalføre utanfor 
Lhasa der det gøymer seg både bjørn og 
snøleopard. Stasjonane er bygde med støtte 
frå Nettverk for universitetssamarbeid 
Tibet-Norge og Store Norske Spitsbergen 
Kulkompani. Det er lokale landsbyfolk 
som har tilsyn med stasjonane i dei 
periodane dei ikkje er i bruk. 

TEKST OG FOTO: Elin F. Styve

Det er opp til 60 lette jordskjelv i måneden i og rundt Lhasa. 
Seismisk utstyr overvåker jordskorpebevegelsene rundt 
byen, og noen av instrumentene voktes av buddhistmunker. 
Tsoja Wangmo og Ciring fra Environmental Physics institute 
ved Tibet University studerer aktiviteten i jordskorpen i en 
radius på om lag 300 kilometer rundt Lhasa. I et kloster i 
fjellet nord for Lhasa står utstyr fra Universitetet i Bergen, og 
samler data til Cirings masteroppgave i seismologi. På bildet 
gjør professor Jens Havskov støymålinger utenfor klosteret 
sammen med Ciring (t.v.) og Tsoja Wangmo (t.h). 

Foto: Norsang

Pu Bu, Tsering, Tash Tsering, La Duo, Torstein Solhøy, Yngvar Gjessing og Cai Dong nyt ein omfangsrik lunsj på feltstasjonen i Yan Ba Jing. Bonden 
Truoma sine barnebarn leikar utanfor.

Skjelvende studier
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Den giftige planten Astragalus strictus kan vera nyttig som gjødsel, men farleg å eta for dyra. Der biologane gav opp, fann Truoma på eiga 
hand løysinga for å kvitta seg med plagen. Resepten var dyrepiss. 

Då buskapen vart sjuk på 
beite, vart det viktig å 
knekkja den giftige planten 
som skada dyra. Og der 
forskarane kom til kort, fann 
bonden Truoma si eiga 
geniale løysing.
Både geiter og yak-dyr fall om, vart sjuke 
og døydde etter å ha ete den giftige planten 
Astragalus strictus, som breidde om seg 
i beiteområda ved Yanba Jing utanfor 
Lhasa. Overbeite gav plass til planten 
som formerte seg fort, og det vart eit 
stort problem for bøndene og dyra deira. 
Franske og kinesiske vitskapsfolk vart 
trekte inn i problemstillinga, og freista å 
finna ut av kva som kunne stoppa spreiinga 
av den lumske planten. Men dei fann ikkje 
svar.

Dyrepiss var løysinga
Truoma har klart seg heile livet utan 
bokleg lærdom, men lever tett på naturen 

og dyra og brukar eigne erfaringar til å 
finna løysingar på det meste. Og svaret på 
det vitskapsfolka fånyttes har freista finna 
ut av, var rett og slett dyrepiss. Truoma 
gjekk systematisk til verks med å dekkja 
til plantene over det enorme beiteområdet 
med jord. 

Jorda stamma frå gardstunet der dyra 
gjekk rundt då dei ikkje var på beite. 
Truoma registrerte at denne jorda faktisk 
tok livet av den giftige planten. Ved 
ettertanke fann han ut at det spesielle 
med denne jorda var at den inneheld store 
mengder av urin frå dyr. 

Truoma er ein høgt akta mann i 
lokalsamfunnet, og har tilsyn med 
feltstasjonen som Tibet University og 
UiB driv i lag i Yanba Jing. Han gjer 
også daglege vermålingar på instrumenta 
som er utplassert ved feltstasjonen. Lunt 
og utan store fakter fortel han om sitt 
vesle forskingsprosjekt, og biologane på 
feltstasjonen tykkjer det er ei imponerande 
historie. Om dei internasjonale 
vitskapsfolka seinare tek Truoma sin empiri 
med seg i si forsking seier soga ingenting 

om, men dyra hans har det no godt, i alle 
fall. 

Nyttig som gjødsel
Druoma sin metode gjer truleg at 
plantene døyr av det me kan kalla 
overgjødsling. Astragalus strictus er i følge 
førsteamanuensis Torstein Solhøy ein art 
i erteblomstfamilien. Den er innan slekta 
Astragalus som på norsk heiter mjelt. 
Planten finst i Pakistan, Butan og Tibet, i 
høgda 2100–5000 m.o.h. 

La Duo, ein av biologane ved 
feltstasjonen, fortel at problemet med 
forgifting av dyra også var kjent i 
landsbyen han kjem frå i Tibet. Dei både 
fjerna planten og gjorde seg nytte av den: 
Dei grov den opp, la den i jordgroper, 
dekka den med tørt gras og let den «gjæra» 
i 2–3 månader for så å ha den på markene 
som gjødsel. Alle desse erteplantene bind 
nemleg nitrogen frå lufta, og er verdifulle 
som gjødselplanter og til jordforbetring. 

TEKST OG FOTO: Elin F. Styve

Bonde med eigen vitskap
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Å få problemer med pusten kan være 
sterkt angstframkallende. Likevel er den 
medisinske behandlingen vanligvis rettet 
mot den fysiske sykdommen, og ikke mot 
de psykologiske problemene lungepasienter 
kan oppleve. Et samarbeidsprosjekt mellom 
psykologer og leger skal nå rette på dette 
misforholdet.

Angst og bekymring
Lungesykdommen KOLS (kronisk 
obstruktiv lungesykdom) rammer om lag 
7 prosent av befolkningen. Den viktigste 
risikofaktoren for å utvikle KOLS, er 
langvarig røyking. KOLS-pasienter mister 
gradvis lungefunksjon, og kan få sterkt 
nedsatt generelt funksjonsnivå.

– KOLS er en somatisk sykdom, men 
det å ha problemer med pusten kan også 
gi seg utslag i angst og bekymring. Vi vet 
at en ganske stor del av KOLS-pasientene 
også har symptomer som er forenlig 
med ulike angstlidelser, sier professor 
ved Institutt for klinisk psykologi ved 
Universitetet i Bergen, Inger Hilde 
Nordhus. 

Hun leder prosjektet «Å leve med 
KOLS», som gjøres i samarbeid med 
Lungeavdelingen ved Haukeland 
Universitetssjukehus. Prosjektet 
sammenligner standard medisinsk 
behandling og psykologiske 
behandlingsmetoder rettet mot KOLS-
pasienter. Pasientene får tilbud om 
gruppeterapi i tillegg til den medisinske 
behandlingen de allerede benytter.

Vond spiral
– Vi har tidligere ikke vært så opptatt av 
pasientens angst. Men sammenhengen 
mellom KOLS og angst kan gi en 
nedadgående spiral i pasientens 
funksjonsnivå, spesielt hvis lunge-
kapasiteten forverrer seg, forteller professor 
Per Bakke ved lungeseksjonen ved Institutt 
for indremedisin.

– Mange pasienter får svært 
innskrenket livskvalitet, og blir passive 
og tiltaksløse. Da ligger depresjonen ikke 

langt unna. Poenget er å prøve å hjelpe 
disse pasientene til å kjenne igjen egne 
negative reaksjonsmønstre, og hjelpe dem 
med å gripe fatt i de positive ressursene 
de har, sier masterstudent Nina Bjerke. 
Sammen med studentstipendiat Minna 
Hynninen deltar hun som masterstudent i 
prosjektet.

– Psykisk trening er like viktig som 
fysisk trening. En trenger hjelp til å ta tak i 
seg selv. KOLS-pasienter som har vært med 
på gruppetilbudet så langt, fremhever at 
det kan være til stor hjelp å se seg selv med 
andre briller og bli mer observant på hvilke 
reaksjoner de somatiske symptomene 
skaper hos dem selv, forteller Bjerke.

Samme sykdom, ulikt 
funksjonsnivå
Inger Hilde Nordhus peker på at fokus på 
de forholdene som kan utløse egne negative 
reaksjoner, er et sentralt utgangspunkt for 
behandling rettet mot en rekke somatiske 
sykdommer. 

– Den ekspertisen vi bygger nå, kan 
også brukes på andre grupper, for eksempel 
pasienter med søvnproblemer. Det 
overordnede målet med dette prosjektet er 
at psykologiske reaksjoner på egen sykdom 
bør få et klarere fokus ved behandling 
av lungepasienter. Det krever at vi får et 
tydelig bilde av i hvor stor grad angst, 
nedstemthet eller tilsvarende symptomer 
forekommer hos den enkelte pasienten. 
Vi trenger derfor god kartlegging som 
grunnlag for å tilpasse egnet behandling. 

Prosjektet har utgangspunkt i at psyke 
og soma er to sider av samme sak, noe som 
kan virke selvsagt, men som slett ikke alltid 
blir fulgt opp i medisinsk behandling.

– Fordi psykisk velvære har stor 
betydning for funksjonsnivået, kan det 
være store ulikheter i funksjonsnivået hos 
pasienter med samme lungekapasitet. Det 
er for eksempel enormt forskjellig hvor mye 
folk klarer av arbeidsbelastning i forhold 
til hva de føler av pustebesvær, opplyser 
Bakke.

Forebygger isolasjon
KOLS-pasientene som deltar i prosjektet, 
får tilbud om å delta i gruppeterapi med 
grupper på 4–6 pasienter. Det er en 
kostnadseffektiv terapiform som kan gi 
stort utbytte, ifølge Nordhus.

– Bare det å oppleve at man har noen å 
identifisere seg med og at man deler felles 
erfaringer, kan bety mye. I tillegg er vi ute 
etter å alminneliggjøre psykiske lidelser. 
Det finnes mange myter om hva angst 
og depresjon er. Samtidig er helseangst 
helt normalt. Mange pasienter som får 
behandling for den somatiske sykdommen 
sin, lurer på hvor de kan henvende seg med 
den angsten de føler. Et slikt tilbud som 
dette kan gi dem en ny tilnærming til egen 
angst, og skape et grunnlag for mestring. 
Det koster ikke mye, men pasientene føler 
seg sett og ivaretatt.

– KOLS-pasienter har lett for å bli 
isolerte etter hvert som sykdommen blir 
verre. Samtidig føler mange skyld ved å vite 
at det er en lidelse de har påført seg selv 
ved å røyke. Pasienter med for eksempel 
hjerte-karsykdommer har på et vis høyere 
status i helsevesenet. Men KOLS er langt 
farligere, så det er mye å vinne på et styrket 
behandlingstilbud, innskyter Bakke, og 
legger til:

– Klarer man å takle sin angst og 
depresjon, kan man i neste omgang klare 
å ta medisinene riktig, og i sin tur slutte å 
røyke. Slik kan opplevelse av mestring spres 
til flere områder i pasientens liv. 

TEKST: Kjerstin Gjengedal
FOTO: Paul Sigve Amundsen og GV Press

Tar angsten alvorlig

Psykologer og leger går nå sammen om å hjelpe KOLS-pasienter med å takle de 
psykiske problemene som kan oppstå i kjølvannet av sykdommen.
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Forskningsprosjektet «Å leve med Kols» er et samarbeid mellom forskere ved 
Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen og Lungeavdelingen, Institutt 
for Indremedisin ved Haukeland Universitetssjukehus. Prosjektet ledes av professor 
Inger Hilde Nordhus, og ansvarlig lege for prosjektet er professor Per Bakke. 
Prosjektet gir KOLS-pasienter tilbud om psykologisk gruppeterapi i tillegg til vanlig 
medisinsk behandling. (Illustrasjonsfoto)

Frå venstre: Minna Hynninen, Inger Hilde 
Nordhus, Per Bakke og Nina Bjerke.
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Atomvåpentrugsmålet 
tok slett ikkje slutt 
med den kalde krigen. 
Tildelinga av årets fredspris 
til Det internasjonale 
atomenergibyrået (IAEA) 
er ei skarp påminning om 
dette. 

– Auken i regionale konfliktar, spreiinga av 
atomvåpenteknologi og brot på artikkel III 
i Ikkje-spreiingstraktaten for kjernevåpen 
har skapt heilt nye problemstillingar, seier 
professor Astrid Forland ved Historisk 
institutt.

– Merksemda kring atomvåpen 
forsvann i stor grad med den kalde krigen. 
Men i røynda var det på den tida at 
hemmelege kjernevåpenprogram, etablerte 
i strid med Ikkje-spreiingstraktaten 
(NPT), begynte å bli synlege. Gulf-krigen 
i 1991 var i så måte svært viktig, fordi det 
vart avslørt at Irak hadde eit hemmeleg 
program. Andre land enn dei gamle 
supermaktene kom med andre ord på at dei 
kunne trenge atomvåpen. Men det sivile 
samfunnet mista stort sett interessa.

Forland vonar fredsprisen kan vekkje noko 
av denne interessa til live att. 

Sjølv gjer ho sitt til å auke merksemda 
ved å vera med på å skrive bok om 
emnet. Boka er ein del av det NUPI-leia 
forskingsprosjektet «Halting Nuclear 
Proliferation in the 21st Century». 
Prosjektet som er finansiert av Forskings-
rådet har deltakarar frå mange land, og 
skal avsluttast på vårparten neste år.

Regime for å hindre spreiing
Forland meiner fredspristildelinga først og 
fremst er eit sterkt signal om kor viktig det 
er å ha eit regime for å hindra spreiing av 
kjernevåpen. 

– Tildelinga seier at det er viktig at 
ein har internasjonale avtalar, og at desse 
blir respekterte og følgde opp. Det er eit 
viktig signal å sende fordi mange hevdar at 
NPT ikkje har noka hensikt, ettersom han 
likevel ikkje greier å hindre spreiing. I USA 
er det ein sterk fraksjon som arbeider mot 
at ein skal inngå internasjonale avtaler. 
Dei meiner at USA er sterkt nok til å greie 
seg sjølv, og også til å ta på seg rolla som 
verdspoliti. Dei får sjølvsagt gode argument 
på handa når dei kan vise til at NPT 
likevel ikkje hindrar spreiing. Men sjølv 
om NPT er under press, er IAEA viktig. 
Røynslene frå Irak viser at når dei får høve 

til å gjere jobben sin, er dei i stand til det.
I Ikkje-spreiingstraktaten er det USA, 

Russland, Storbritannia, Frankrike og Kina 
som er nemnde som atomvåpenmakter. 
Etter den kalde krigen gjekk delar av 
handelen med atomvåpenteknologi under 
jorda, og heldt fram utanfor IAEA sin 
kontroll. Sidan traktaten såg dagens lys, 
har India, Pakistan og Israel også skaffa seg 
atomvåpen. Det er problematisk, sidan dei 
tre landa har ein uavklart status innanfor 
ikkje-spreiingsregimet.

Må vere ven med USA
– USA har meir eller mindre anerkjent 
India som atomvåpenmakt, og det er eit 
problem fordi det kan tolkast som eit 
teikn på at USA ikkje bryr seg om NPT, 
og at statar berre kan ta seg til rette som 
dei vil. Litt av bakgrunnen er nok at 
USA ser på Kina som ein komande rival 
på verdsmarknaden, og vil bygge gode 
relasjonar til India som ein motvekt mot 
dette. Det er forståeleg, men det sender 
feil signal når det gjeld ikkje-spreiing. 
Samstundes har USA sidan 2002 hatt ei 
strategisk doktrine som seier at dei tek seg 
rett til å bruke militærmakt, til dømes 
bombe atomanlegg, for å hindre andre 
land i skaffe atomvåpen. Det vitnar om ei 
forskjellsbehandling, der det står om kva 

Skjør atomfred

Det internasjonale atomenergibyrået vart 
etablert i 1957, og har ein kontrollfunksjon 
for ikkje-spreiingsregimet for atomvåpen, 
og særleg ikkje-spreiingstraktaten (NPT) 
frå 1968. «I ei tid då nedrustningsarbeidet 
står i stampe, der det er fare for spreiing 
av atomvåpen både til statar og 
terroristgrupper, og der kjernekrafta på ny 
ser ut til å spela ei aukande rolle, er IAEAs 
innsats uvurderleg viktig», heiter det i 
annonseringa av prisen frå Nobelinstituttet.

Ikkje-spreiingstraktaten var eit resultat av 
forhandlingar mellom landa som hadde 
atomvåpen, og det store fleirtalet som ikkje 
hadde det. Dei som ikkje hadde, forplikta 
seg gjennom traktaten til ikkje å skaffe 
atomvåpen, eller hjelpe andre til å skaffe 
dei. Dei fem landa som hadde atomvåpen, 
fekk framleis ha dei. Til gjengjeld måtte dei 
forplikte seg til mellom anna å forhandle om 
nedrusting.

Gjennom artikkel III i NPT har IAEA eit 
spesielt ansvar for å kontrollere at sivile 
atomanlegg ikkje blir nytta til militære 
formål, for eksempel til produksjon av 
plutonium eller anrika uran for våpenformål.

– Men den kontrollen IAEA har, er avgrensa 
til dei anlegga landa sjølve oppgjev. 
Slik sett har ein ingen garanti for at land 
ikkje bryt forpliktingane sine, og ikkje-
spreiingstraktaten får dermed ei avgrensa 
rekkjevidde. Ei rekkje land har sett i 
gong atomvåpenprogram trass i at dei 
er medlemmar i NPT. På den andre sida 
vil mange hevde at atomvåpenmaktene 
heller ikkje har halde sine forpliktingar til å 
ruste ned. Det er heilt klart eit stort politisk 
problem at det er så liten vilje til å forhandle 
om nedrustning, seier Astrid Forland 
(biletet).

Nedrusting i stampe
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I sommar lova USAs president George W. Bush den indiske statsministeren Manmohan Singh å støtte Indias utvikling av eit 
kjernekraftprogram for sivile formål, utan å kreve at teknologien ikkje skal brukast til våpen. USA har i følgje Astrid Forland anerkjent 
India som atomvåpenmakt.

tilhøve eit land har til USA. Er tilhøvet 
godt, ser USA gjerne gjennom fingrane 
med at ein skaffar atomvåpen. Er det 
dårlig, risikerer ein å bli bomba, fortel 
Forland.

– Det som skjer her, er eit politisk 
problem. Kanskje vil det sivile samfunnet 
og media bli meir merksame på dette no.

Kontroll er ikkje nok
IAEA sine inspeksjonar av atomanlegg 
og spaltbart materiale er eit viktig 
verktøy i arbeidet for å hindra 
spreiing av kjernevåpen. Men desse 
kontrollordningane kjem til kort mot nye 
eksportnettverk og brot på internasjonale 

avtalar som NPT. Arbeidet blir også hindra 
av liten vilje til nedrusting. IAEA manglar 
på ingen måte utfordringar midt i gleda 
over fredsprisen.

Etter den første krigen mot Irak 
i 1991, vart det framforhandla ein 
tilleggsprotokoll til NPT. Den gjev IAEA 
sterkare verkemidlar, som rett til uventa 
inspeksjonar og utvida kontroll. Men 
tilleggsprotokollen er ikkje ein del av NPT 
i så måte, og det er opp til kvart land om 
det vil akseptere tilleggsprotokollen.

– Det ville vere fornuftig å arbeide 
for at tilleggsprotokollen blir knytt til 
traktaten, men heller ikkje det vil bety at 
ein finn alt. Kontroll er berre éi side av 

saka. Ei anna viktig oppgåve er å løyse dei 
konfliktane som gjer at statar meiner dei 
treng atomvåpen i utgangspunktet. Men 
medan arbeidet for å løysa vanskelege 
regionale konfliktar pågår, er det overmåte 
viktig å ta vare på ikkje-spreiingsregimet 
og å styrkja dei normene som det byggjer 
på. I sin ytste konsekvens handlar det om 
eit val mellom folkerett og bruk av militær 
makt for å sikra fred i verda, poengterer 
Forland. 

TEKST: Kjerstin Gjengedal
FOTO: Scanpix og Magnus Vabø
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30. november mottok Jürgen 
Habermas Holbergprisen 2005 i 
Bergen for sitt fremragende 
akademiske arbeid innen humaniora, 
samfunnsvitenskap, teologi og juss.
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Det moderne som ufullendt prosjekt

Den som ønsker et visst 
kjennskap til vår tids 
akademiske liv, kommer ikke 
utenom navnet Jürgen 
Habermas. Få kan med samme 
rett som Habermas gjøre krav 
på tittelen verdens mest 
fremstående nålevende 
akademiker.
Det store prisdrysset som har blitt 
Habermas til del den senere tid taler 
i så henseende sitt tydelige språk. At 
Habermas er anerkjent, betyr imidlertid 
ikke at han er spesielt godt forstått. Å bli 
redusert til enkle merkelapper er nok noe 
alle akademiske «superstars» må regne 
med. I Habermas’ tilfelle innebærer det 
som oftest at han blir stemplet som en 
noe naiv opplysningshumanist med helt 
urealistiske forhåpninger på fornuftens 
og modernitetens vegne. Senest i 
Morgenbladet 28. oktober i år kritiserte 
en norsk samfunnsviter Habermas på 
følgende måte: «Å ha en tro på kraften 
i Det fornuftige argument, er ikke bare 
naivt eller arrogant, det er direkte farlig i 
en verden som nettopp overkjører fornuft, 
og hindrer alternativ argumentasjon». 
Mange har også reagert på hans krevende 
skrivestil – som Gudmund Hernes: «Hans 
vidløftige stil og svulmende uttrykksmåte 
representerer det aller verste i tysk 
akademisk tradisjon». For den som er 
villig til å trenge bak slike klisjeer, åpner 
det seg imidlertid et forfatterskap det kan 
være svært produktivt å tenke både med 
og mot for den som ønsker å forstå vår tids 
muligheter og utfordringer.

Moderniteten som skjebne og 
utfordring
Da Habermas i 1980 ble tildelt Adorno-
prisen, holdt han et foredrag med en 
tittel som kan stå som overskrift over et 
forfatterskap som strekker seg fra midten 
av 50-tallet og frem til i dag: «Det moderne 
som ufullendt prosjekt». Den enkleste 
måten å sammenfatte dette på, ville være å 
si følgende: Det å være moderne vil si å leve 
i en tid hvor vi er helt overlatt til oss selv. 
Vår skjebne er at vi ikke lenger kan støtte 
oss til gud, kosmos, tradisjon, naturens 

orden, åpenbarte skrifter eller lignende. 
Habermas sier: «Det moderne kan ikke 
lenger bruke andre epokers forbilder som 
målestokk. Det moderne er utelukkende 
henvist til seg selv – det må hente sin 
normativitet fra seg selv». Men det vil ikke 
si at vi er redningsløst fortapt, som mange 
kulturpessimister hevder. Moderniteten 
tilbyr nemlig kulturelle, politiske og 
moralske ressurser som kan løse de 
unektelig store problemer modernitetens 
sønner og døtre står overfor. Tiltroen til det 
moderne prosjekt avhenger imidlertid av at 
vi ikke oppfatter moderniteten for snevert. 
To ledetråder er helt sentrale for Habermas 
i denne sammenheng: kommunikativ 
handling og demokrati. Hans ønsker 
med dette er å bidra til en fortolkning 
av samtiden som nettopp fanger inn den 
kommunikative fornuft og det potensiale 
for demokrati som ligger innbakt i 
moderne livsformers infrastruktur.

Kommunikativ handling og 
demokrati
Habermas er svært sentral i det som gjerne 
kalles «den språklige vendingen» innen 
humaniora og samfunnsvitenskapen 
de siste 20–30 årene. Til grunn for 
Habermas’ kanskje viktigste begrep, 
«kommunikativ handling», ligger den 
innsikt at menneskearten koordinerer 
sitt samkvem gjennom språklig 

kommunikasjon. Dette gir oss en unik 
mulighet til å løse konflikter og leve 
sammen på en fredelig og rettferdig måte. 
I motsetning til makt og penger, som 
baserer seg på trusler og belønninger, er 
språklig formidlet samhandling nemlig 
basert på det Habermas kaller «kraften 
i det bedre argument»: for å komme til 
språklig enighet med en samtalepartner, 
har jeg ikke noen annen «valuta» til 

disposisjon enn de argumenter jeg kan 
anføre for å begrunne for eksempel 
sannheten i det jeg sier eller den moralske 
riktigheten i den oppfordringen jeg 
kommer med. Habermas: «Det er egentlig 
svært enkelt: alltid når vi mener det vi sier, 
reiser vi en fordring om at det vi sier er 
sant, riktig eller sannferdig. Med denne 
fordringen bryter en liten bit av idealitet 
inn i vår hverdagsverden, ettersom slike 
gyldighetsfordringer i siste instans bare kan 
innløses gjennom argumenter».

Habermas er imidlertid på ingen 
måte naiv på vegne av argumentenes og 
den kommunikative fornufts posisjon i 
moderne samfunn. Utgangspunktet for 
hans kritiske samtidsdiagnose er nettopp 
hvorledes penger og makt «koloniserer» 
vår felles livsverden når kapitalistiske 
markeder og statlige byråkratier trenger 
inn i samfunnssfærer som familien, skolen, 
universiteter og høyskoler, kunsten, det 
sivile samfunn og offentligheten. Gjennom 
kommersialisering og byråkratisering 
fordrives den kommunikative handling fra 
vår hverdagspraksis, mener han. Ettersom 
bare kommunikativ handling ifølge 
Habermas kan ivareta viktige funksjoner 
som kulturell reproduksjon, sosial 
integrasjon og sosialisering, vil resultatet 
over tid bli «samfunnspatologier» som 
meningstap, normoppløsning og psykiske 
problemer.

Ifølge Habermas er likevel ikke 
moderne samfunn hjelpeløse stilt overfor 
byråkratiers og markeders kolonisering 
av livsverden. Demokrati kan ses på som 
den måten livsverden kan forsvare seg mot 
byråkrati og marked på: Det er den måten 
moderne samfunn har institusjonalisert 
måter å løse konflikter på hvor diskusjon 
og kraften i det bedre argument erstatter 
fysisk vold, trusler, makt og penger. 
Sentrum i Habermas’ demokratiforståelse 
er således den «borgerlige offentlighet». 
Som det heter i boken Den borgerlige 
offentlighet fra 1962: «privatfolk samles 
til publikum» for å diskutere allmenne 
politiske spørsmål. Også i dag gjentar 
Habermas: «Demokratiets tilstand lar 
seg avlese på den politiske offentlighetens 
hjerteslag». I offentligheten er det nemlig 
bare kraften i det bedre argument, og 
ikke sosiale kjennetegn som klasse, 
kjønn, stand, etnisitet og så videre som 
gir innflytelse – alle stiller likt, mener 

«Demokratiets 
tilstand lar seg avlese 
på den politiske 
offentlighetens 
hjerteslag»
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han. Problemforståelser og løsningsforslag 
som vinner frem i offentligheten blir 
deretter hovedsakelig løftet inn i det 
formelle politiske system via politiske 
partier. Her blir de gitt en helt annen sosial 
gjennomslagskraft gjennom å omdannes 
til formelle politiske vedtak som deretter 
implementeres av statsforvaltningen og 
vedtas som formelle lover sanksjonert 
av staten. Habermas er selvfølgelig 
oppmerksom på at dette er en noe idealisert 
fremstilling av demokratiske prosesser, men 
insisterer likevel på at dette potensialet for 
fornuftig selvregulering er tilgjengelig i alle 
moderne samfunn med en demokratisk 
statsforfatning, et vitalt sivilt samfunn, en 
rimelig herredømmefri borgerlig offentlighet 
og en liberal politisk kultur. Tar vi for oss 
måten for eksempel arbeiderklassen, kvinner 
og etniske minoriteter i Vest-Europa har 
brukt det politiske system til å kjempe 
frem anerkjennelse, rettigheter og ressurser 
på, er det mye som tyder på at Habermas’ 
demokratiforståelse tross alt gir en god 
beskrivelse av vår politiske styreform når 
den virker på sitt beste.

Bredt engasjement
Ifølge den franske sosiologen Pierre 
Bourdieu er moderne intellektuelle i 
tradisjonen fra Voltaire, Zola og Sartre 
«todimensjonale skapninger». Ved siden 
av sitt akademiske arbeid engasjerer de seg 
også politisk gjennom intervensjoner i det 
offentlige rom utenfor akademia. Denne 
todimensjonaliteten preger i høyeste grad 
Habermas’ virke. Trolig må vi tilbake til 
Jean Paul Sartre for å finne en akademiker 
med en like aktiv og fremskutt posisjon 
i den politiske offentligheten. Habermas 
ble først kjent for et større publikum 
i forbindelse med studentopprøret i 
1968, som han i stor grad stilte seg bak 
– til tross for den famøse advarselen 
om «venstrefascisme» i en debatt med 
studentlederen Rudi Dutschke i 1967. 
Et kontinuerlig tema i hans politiske 
intervensjoner har vært hvorledes Tyskland 
skal forholde seg til sin vanskelige fortid 
– første gang Habermas intervenerte i 
den politiske offentligheten var i 1953, da 
han som ung student kritiserte filosofen 
Martin Heidegger for manglende vilje til 
å innrømme feil begått under naziregimet. 
Men Habermas har også engasjert seg 
i saker som universitetets sosiale rolle, 
forsvar for sivil ulydighet, velferdsstatens 
skjebne, tysk gjenforening, innvandring, 
Gulf-krigen, konfliktene i det tidligere 
Jugoslavia etc. De senere årene er det særlig 
europeisk integrasjon, mulighetene for å 
etablere en internasjonal rettsorden, Irak-
krigen, religionskonflikter og bioteknologi 
som har opptatt Habermas. Som vi ser 
er hans engasjement meget bredt, og 
siden Habermas i sine teorier vektlegger 

betydningen av kommunikasjon i det 
offentlige rom, er det her stor grad av 
samsvar mellom liv og lære.

Opplevelsen av ikke å bli forstått
Habermas er svært lite glad i å snakke 
om seg selv. Da han i 2004 fikk den 
svært prestisjefylte Kyoto-prisen, ble han 
imidlertid – høyst ufrivillig – presset til 
å si noe om de biografiske og historiske 
kildene bak forfatterskapet. Habermas 
har på grunn av hareskår en svært nasal 
talemåte og dårlig artikulasjon. Han hevdet 
derfor at det livslange fokuset på språk 
og kommunikasjon har sitt opphav i den 
fundamentale opplevelsen det er å ikke bli 
forstått av andre: «Feilslått kommunikasjon 
styrer oppmerksomheten mot en ellers 
tildekket mellomverden av symboler», har 
han uttalt.

Vel så viktig for forfatterskapet er 
erfaringen fra nazitiden: «Det som virkelig 
bestemte mine politiske synspunkter, var 

året 1945. På det punktet krysset rytmen 
i min personlige utvikling tidens store 
begivenheter». Habermas var bare fire år 
da nazistene kom til makten i 1933. Han 
vokste opp i en familie i den lille byen 
Gummersbach i Vest-Tyskland i et miljø 
preget av det han beskriver som «borgerlig 
tilpasning til politiske omgivelser som man 
ikke fullt ut identifiserte seg med, men 
som man heller ikke alvorlig kritiserte». 
Habermas var, som de fleste barn og 
unge i Tyskland på den tiden, medlem i 
Hitler-Jugend, og ble som 15-åring sendt 
til Vestfronten. Da regimet brøt sammen i 
1945, kom sjokket: «Liksom over natten ble 
det samfunnet og det regimet som utgjorde 
en halvveis normal hverdag avslørt som 
patologisk og forbrytersk. Derigjennom ble 
konfrontasjonen med arven fra nazitiden 
et grunntema i mitt voksne politiske liv. 
Man så plutselig at det var et politisk 
kriminelt system man hadde levd i. 
Det hadde jeg aldri forestilt meg». Den 
voldsomme energien som preger Habermas’ 
forsvar for det moderne prosjekt har sin 
rot i det sivilisasjonssammenbrudd som 
åpnet seg for ham gjennom filmavisene fra 
konsentrasjonsleirene og radiooverføringer 
og avisreferater fra rettsoppgjøret i 
Nürnberg: «Etter avdekkingen av Holocaust 
fikk alt en dobbel bunn. Hva vi tidligere 
opplevde som en mer eller mindre normal 
barndom og ungdomstid, var nå blitt en 
hverdag i skyggen av et sivilisasjonssammen
brudd».

Tett kontakt med Norge
Habermas har hatt veldig stor innflytelse 
på norsk akademisk og intellektuelt liv. 
Dette skyldes først og fremst at han 
stod frem som en «teoretisk fadder» for 
en generasjon av studentopprørere som 
etter hvert skulle bli sentrale både innen 
akademia og den politiske offentligheten. 
Filosofen Hans Skjervheim formidlet på 
60-tallet Habermas’ skrifter til unge norske 
filosofer og samfunnsvitere som Gunnar 
Skirbekk, Rune Slagstad, Ragnvald 
Kalleberg, Helge Høibraaten og Jon 
Hellesnes. 68’ernes positivismekritikk og 
angrep på senkapitalismens teknokratiske 
sosiale orden lød derfor som et ekko 
av Habermas’ tidlige skrifter. Yngre 
generasjoner norske akademikere har 
nok ikke vært like påvirket av Habermas.  
Ironikerne fra «Generasjon X» har hatt en 
vel så sterk dragning mot Foucault, Derrida 
og andre former for Nietzsche-inspirert 
postmoderne modernitetskritikk – selv 
om det finnes «habermasianere» også blant 
yngre generasjoner av norske akademikere.

Selv er Habermas hovedsakelig et 
produkt av de «store» tenkerne innen 
vestlig filosofi og samfunnsvitenskap, som 
Kant, Hegel, Marx, Mead og Wittgenstein, 
men han innrømmer samtidig å være 
påvirket av sine norske kolleger: 

– Det var min venn Karl-Otto Apel 
som i sin tid gjorde meg oppmerksom 
på Hans Skjervheims avhandling 
«Objectivism and the study of Man». 
Denne tidlige boken hadde stor betydning 
for min forståelse av samfunnsvitenskapens 
egenart, sier han til Hubro.

– Deretter markerte Skjervheims 
invitasjon til Bergen begynnelsen på en 
over 30 år lang periode med personlig 
kontakt med en mange norske kolleger. 
I denne sammenheng kan jeg særlig nevne 
Gunnar Skirbekk, Helge Høibraaten og 
Jon Hellesnes. 

– Siden man lærer mest av sine 
studenter, bør jeg også nevne de norske 
studenter som kom til Frankfurt og deltok 
i mitt kollokvium der. I den senere tid har 
jeg blitt imponert over artikler av to kjente 
nordmenn, som jeg også har møtt ved 
ulike anledninger – Jon Elsters analyser av 
«arguing versus bargaining» og Dagfinn 
Føllesdals kritikk av «Quine», avslutter 
Habermas. 

 
TEKST: Gunnar C. Aakvaag
FOTO: ©Holbergprisen/Florian Breier

«Etter avdekkingen av 
Holocaust fikk alt en 
dobbel bunn»
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– Termen «viking» ble i samtiden brukt 
av mennesker på De britiske øyer, ikke av 
mennesker i Skandinavia. Det er usikkert 
hva ordet kommer av. Noen mener at det 
har sammenheng med wic eller vicus, et 
kontinentalt ord for by eller handelsplass, 
andre mener at det kommer av verbet vike, 
som skulle bety reise bort, være hjemmefra. 
Et tredje forslag er at det er menn fra 
Viken, det vil si Oslofjord-området. I dag 
synes flere å slutte seg til det siste. De første 
vikingene var trolig nordmenn, og de levde 
her i tidsrommet ca. 800–1030, forteller 
professor emerita Bergljot Solberg ved 
Arkeologisk Institutt. 

Hva levde de av?
– De drev næringsvirksomhet knyttet til 
fiske, dyr som beitet i fjellet. Utvinning i 
kleber- og skiferbrudd drev de også med. 

Hvordan var viking-samfunnet organisert?
– Vi har ingen kilder som med rene 
ord forteller hvordan samfunnet var i 
vikingtiden. Men arkeologiske funn og 
opplysninger i skriftlige kilder gir oss 
visse forestillinger. Kildematerialet vitner 
om at Norge tidlig på 800-tallet besto av 
en rekke små riker der folket var bundet 
sammen ved kultsentre og tingsamband. 
Herskerne ble kalt enten konger, jarler eller 
herser. Vi kan ikke regne alle smårikene 
som «norske», mye tyder på dansk 
overherredømme i Sørøst-Norge i deler av 
perioden

Hvorfor søkte vikingene ut?
– Formålene med høvdingenes 
handelsvirksomhet kan ha vært flere. Ett 
av dem har utvilsomt vært å skaffe seg 

attraktive varer som skulle brukes ved 
gjestebud og som gaver til alliansepartnere. 
Store jordeiendommer var en forutsetning 
for å kunne underholde et følge våpenføre 
menn, slik konger, jarler og andre 
høvdinger hadde. Stormenn og høvdinger 
hadde behov for inntekter utover det de 
fikk fra egne gårder. Vikingferdene gjorde 
det mulig å samle seg rikdommer.

Hvorfor begynte de å plyndre?
– I løpet av 600–700 tallet ble 
skipsteknologien videreutviklet i 
Skandinavia, slik at skip kunne krysse 
åpent hav. Dette var en forutsetning 
for både fredelige handelsferder og 
plyndringsferder til for eksempel De 
britiske øyer. De første plyndringene vi 
kjenner til er av kirker og klostre som ikke 
var i stand til å forsvare seg. Beretninger 
om hvor enkelt det var å skaffe seg skatter 
fra kirker og klostre har trolig ført til at 
aktiviteten økte.

Når begynte de første plyndringene?
– I 787, seks år før overfallet på 
Lindisfarne, beskriver the Anglo-
Saxon Cronicle drapet på en kongelig 
ombudsmann i Sør-England- 
Ombudsmannen var gått ned til stranden 
for å ta imot tre skip. Han ville føre 
mannskapet til kongen, «for han visste 
ikke hvor de var fra». Mennene satte seg 
til motverge og slo ombudsmannen i hjel. 
Ifølge en yngre tilføyelse til krøniken 
var de fra Here land, det vi nå omtaler 
som Hordaland. Ombudsmannen regnet 
åpenbart med at han hadde å gjøre med 
fredelige kjøpmenn, men så viste det seg 
at han tok feil. Beretningen om denne 

hendelsen viser at det normalt fantes 
fredelige handelsforbindelser mellom 
landene.

Hvilket omdømme hadde vikingene? 
– I Skandinavia har vikingtiden vært sett 
på som en storhetstid da folk fra nord 
gjorde seg gjeldende over store deler av 
Europa, og norrøne skip nådde helt til 
Grønland og kyster i Nord-Amerika. Ute 
i Europa så samtiden ganske annerledes 
på vikingene. På De britiske øyer og på 
kontinentet ble vikingene først og fremst 
sett på som overfallsmenn og røvere. 
Arkeologiske utgravninger i Skandinavia, 
York og Dublin har ført til at vikingene er 
blitt anerkjent også som håndverkere og 
handelsmenn. 

Var nordmennene fredelige før vikingtiden?
– Det var de neppe. Våpenofringer og 
borganlegg vitner om urolige tider. 

Er denne tradisjonen noe å være stolt over i dag?
– Mange har hevdet at vikingene har 
fått et for snilt ettermæle. Historikeren 
Yngvar Ustvedt har skrevet en bok hvor 
han går inn på hva historikerne har 
ment om vikingene til ulike tider, og 
han stiller spørsmål ved i hvilken grad vi 
kan stole på kildene. Ikke minst gjelder 
dette sagafortellerne og senere tiders 
diktere. Han mener at vikingene til dels 
har blitt glorifisert i vår egen tid, og at 
de mer brutale sidene er blitt neddempet. 
Vikingtiden var nok egentlig ikke særlig 
oppløftende – i alle fall ikke for ofrene. 

TEKST: Sindre Holme
ILLUSTR.: TANK/Jens

De var kloke handelsmenn og flittige bønder.  
Så ble de hensynsløse pirater og blodige imperialister. 
Hvem var våre forfedre vikingene?

Helt berserk

i MoseN
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kronikk
Av Vigdis Vandvik, 
post.doc ved Institutt 
for biologi, UiB

Størrelsen betyr noe

Er det nå så sikkert at naturen 
er et tett sammenvevet system 
hvor alle arter spiller sin helt 
bestemte rolle, og hvor alle 
er gjensidig avhengige av 
hverandre?
Man trenger ikke å ha sett mange 
naturprogrammer på TV for å bli 
overbevist om at i naturen har hver art sin 
helt bestemte plass, sin helt spesielle rolle 
i det store samspillet. I biologien kaller vi 
disse rollene for nisjer, og nisjebegrepet er 
helt sentralt innenfor økologi og evolusjon. 
En nisje oppsummerer alle de krav en art 
har til sine omgivelser; fra fysiske forhold 
som klima og livsmiljø via tilgang på 
næring, vann og andre ressurser til adgang 
til egnede steder for oppfostring av avkom. 
Nisjebegrepet har sitt alter ego i begrepet 
om konkurranse. Dette er fordi, i følge 
en argumentasjon som gjerne knyttes til 
Charles Darwin selv, alle arter produserer 
et overskudd av avkom, slik at bare de 
som er best tilpasset det lokale miljøet vil 
overleve og få sjansen til å sende sine gener 
videre til neste generasjon. Dermed får 
vi det som kalles konkurranseprinsippet 
i moderne økologi: To arter kan bare 
leve sammen hvis nisjene deres ikke er 
fullstendig like. Eller: Hver enkelt art 
må være best på noe, hvis ikke vil den 
utryddes. Dette virker intuitivt riktig, og 
det kan også vises teoretisk ved hjelp av 
matematiske modeller. 

Hubbell utfordret verdensbildet
Disse idéene har lagt grunnlaget for 
økologisk forskning i snart hundre år; 
formet spørsmålene vi har stilt oss, og 
pekt på mønstre som utber forklaring. 
Som for eksempel biodiversitet. I 
følge konkurranseprinsippet skal vi i 
utgangspunktet regne med å finne bare 

en art av hvert slag i en gitt naturtype. Ett 
treslag i skogen, én blomsterplante i enga, 
én fiskeart i vannet. Når vi finner flere, og 
det gjør vi som regel, er dette et fenomen 
som trenger en forklaring. Vi leter i 
nisjevolumene, og spør: På hvilke økologisk 
viktige måter er alle disse treslagene, 
blomstene, eller fiskeartene forskjellige? 

I boka The unified neutral theory of 
biogeography and biodiversity fra 2001 
utfordret Stephen P. Hubbell hele dette 
verdensbildet. Hubbell hadde i flere tiår 
arbeidet i et av de mest artsrike samfunn 
på kloden – de tropiske regnskogene. 
Han ble stadig mer frustrert av å forsøke å 
forklare hvordan flere hundre arter av trær 
som var til forveksling like i alle økologiske 
trekk man kunne tenke seg å måle (i.e., de 
har tilsynelatende identiske nisjer) kunne 
leve side om side i disse skogene. 

En mulig løsning fant Hubbel ved å 
gjøre følgende tankeeksperiment: Sett at 
nisjeforskjeller likevel ikke er nødvendig 
for at arter skal kunne leve sammen? 
Med andre ord at konkurranseprinsippet 
ikke gjelder? Hvilke mønstre ville vi da 
forvente å finne i naturen? For å svare 
på dette spørsmålet lagde Hubbell et 
dataprogram som simulerte det økologiske 
samspillet i et tenkt samfunn. En skog, 
for eksempel. Noen enkle regler bestemte 
hvordan dette samspillet skulle fungere: 
Alle individene i samfunnet, uavhengig av 
hvilken art de tilhørte, skulle ha nøyaktig 
samme sannsynlighet for å overleve, 
formere seg, og spre frøene sine. Individene 
skulle konkurrere om begrensede 
ressurser, men ingen art skulle ha noe 
konkurransefortrinn foran de andre. 
Dessuten, bestemte Hubbell, måtte han 
tillate evolusjon; nye arter oppstår nå og 
da, men også dette skulle skje helt tilfeldig. 

Fleip eller fakta?
Hubbells nøytrale modell fungerte, igjen 
i følge ham selv, forbausende bra. Så lenge 
han spesifiserte noenlunde realistiske 
parametre for modellen sin (antall trær i 
skogen; hvert enkelt individs frøproduksjon 
og spredning, dødelighet, mutasjonsrate) 
fant han at modellen var i stand til å 
predikere mange av de mønstrene vi finner 
ute i naturen: Forholdet mellom sjeldne 
og vanlige arter i et samfunn, artenes 
geografiske utbredelser, og variasjon i 
artmangfold mellom habitater og regioner. 

Han kunne med andre ord forklare 
naturens komplekse diversitetsmønstre 
simpelthen ut fra antall individer 
og evolusjonsraten i de forskjellige 
økosystemene. 

Men er verden virkelig så enkel? Kan vi 
virkelig glemme nisjene? Dette vil i så fall 
markere en revolusjon – et paradigmeskifte 
– innenfor økologi og evolusjon. Ikke 
overraskende har Hubbells teori vakt 
debatt rundt omkring i forskermiljøene. 
Omfanget kan illustreres av at boka, så 
langt, har blitt sitert over 400 ganger i 
den vitenskapelige litteraturen. Hittil har 
en stor andel av debatten vært formulert 
som direkte tester av teorien; er den sann 
eller er den ikke? Det kan imidlertid være 
like interessant å se på Hubbells teori 
som en nullmodell for økologisk teori; da 
blir det mer interessant å spørre hvor godt 
teorien kan predikere naturens mønstre, 
hvilke alternative (nisjebaserte) modeller vi 
trenger for å forklare avvik fra de nøytrale 
prediksjonene, og ikke minst hvordan den 
relative viktigheten av nøytrale og nisjebaserte 
prosesser varierer mellom organismetyper, 
habitater, og geografiske regioner.

Premisser for naturforvaltningen
Nå kan man innvende at slike spørsmål 
er akademiske og virkelighetsfjerne 
og har svært liten relevans utenfor 
grunnforskningens snevre sfære. Men 
det er faktisk teorier som disse som 
danner grunnlaget for vår forståelse av 
hvordan økosystemene fungerer, og som 
dermed gir premissene for den praktiske 
naturforvaltningen og for strategier for 
bevaringen av det biologiske mangfoldet. 
For eksempel: I en verden hvor de klassiske 
nisjeteoriene råder vil vi bevare det 
biologiske mangfoldet hvis vi tar vare på et 
representativt mangfold av naturtyper. I en 
verden hvor nøytrale prosesser spiller inn 
er ikke dette nok. Hubbells teori viser jo at 
økosystemets størrelse (det vil si det totale 
antall individer) er en viktig forutsetning 
for at mangfold skal kunne opprettholdes. 
Dette betyr at hvis vi reduserer arealene 
av en naturtype så vil vi også måtte regne 
med å miste arter. Mangfoldet kan altså 
bare bevares hvis vi tar vare på store nok 
arealer av de verdifulle naturtypene. Både 
i Hubbells favorittsystem, regnskogene, og 
her hjemme vil dette tilleggskravet kunne 
by på betydelige utfordringer. 

KRonikK
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Hubbells teori viser at økosystemets størrelse, det totale antall individer, er en viktig forutsetning for at mangfold skal kunne opprettholdes 
både i regnskogen og i naturen ellers. Foto: Scanpix
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Banebrytende om kreftens opphav
Nyere forskning viser at kreft kan dannes fra en kreftstamcelle 
og at denne ene cellen står for kreftsvulstens utvikling. Nå 
lanserer professor Rolf Bjerkvig en rekke hypoteser som kan løse 
gåten om kreftens opphav. 

I en kreftsvulst er det mange typer kreftceller med ulike 
egenskaper og med ulikt genmateriale. Ofte klarer man å ta 
knekken på mer enn 90 prosent av kreftcellene. Det hender 
imidlertid at de resterende cellene begynner å dele seg og lage 
en ny svulst. Slike celler som gir opphav til kreft, er blitt 
betegnet som kreftstamceller. 

– Problemet er at kreftstamceller og normale stamceller har 
veldig mange likheter, og en har ikke funnet midler til å knekke 
kreftstamcellene uten å ødelegge kroppens normale stamceller. 
En utfordring er å finne metoder til å identifisere dem, og skille 
de syke cellene fra de normale cellene, sier Bjerkvig, som er 
professor ved Institutt for biomedisin ved UiB.

I artikkelen «The Origin of the cancer stem cell: current 
controversies and new insights» i tidsskriftet Nature Reviews 
Cancer oppsummerer Rolf Bjerkvig den kunnskap forskningen 
har tilegnet seg om kreftstamceller hittil, og skisserer en rekke 
teorier om hvordan de dannes. Han skriver at kreftceller kan 
overføre genmateriale til normale celler i kroppen, og at slike 
prosesser kan være viktige i en kreftutvikling.

Artikkelen, som er skrevet i samarbeid med blant andre UiB-
forsker Berit Tysnes, har fått stor oppmerksomhet i 
forskningsmiljøer verden over. Den kan nå bidra til å stake ut 
veien videre for kreftforskningen.

Friskmelder Golfstrømmen
Saltinnholdet i norske farvann har siden midten av 90-tallet 
steget gradvis. 

Dette betyr at Golfstrømmen ikke svekkes. Klimaforskerne Anne 
Britt Sandø og Helge Drange ved Nansensenteret og 
Bjerknessenteret ved UiB har gjort funn som viser at sirkulasjonen 
i verdenshavene stabiliseres. I artikkelen «Influence of the Atlantic 
Subpolar Gyre on the Thermohaline Circulation», presentert i 
tidsskriftet Science, viser de at Golfstrømmen vil bevege seg 
uendret langs norskekysten i alle fall i noen tiår til. 

Saltholdigheten til vannmassene som strømmer nordover i 
Atlanterhavet er viktig for golfstrømsystemet. Det er 
blandingsforholdet mellom salte vannmasser fra sørlige 
havområder og ferskt vann fra nordlige havområder, som 
bestemmer saltholdigheten på vannet som strømmer inn i våre 
farvann. Sandø og Drange har brukt en avansert havmodell for å 
finne årsaken til de rekordhøye saltholdighetene de siste årene. 
Generelt vil lav saltholdighet føre til svak Golfstrøm. Målinger 
gjort fra 1960 viser at saltinnholdet stadig er blitt lavere, noe som 
har blitt regnet som en trussel mot Golfstrømmens styrke. Et lavt 
saltinnhold i sjøen indikerer at ferskvannet fra nedbør og 
smelting av is i nordområdene har økt, noe som kan bety svekket 
tilførsel av varme og saltholdige vannmasser fra sør. De nye 
observasjonene viser imidlertid at det motsatte nå skjer: Siden 
1995 har saltinnholdet økt igjen.

Døve som etnisk gruppe
Døve kan i liten grad forstås innenfor et nasjonalstatlig perspektiv. De 
er en del av en global bevegelse som har fellestrekk med etniske 
minoriteter. Dette er en av konklusjonene i boken «Deaf Identities in 
the Making. Local Lives, Transnational Connections» som kom ut på 
det amerikanske forlaget Gallaudet University Press i oktober. 
Forfatter er antropolog og forsker ved Rokkansenteret, Jan-Kåre 
Breivik (bildet). I boken fokuserer han på hvordan døves identitet 
konstitueres gjennom livshistoriske beretninger. Historiene til ti døve 
nordmenn danner bokens empiriske grunnlag. Boken er en 
bearbeiding av doktoravhandlingen han leverte i 2001. 
Forskningsarbeidet om døve og identitet startet allerede i 1996. 
Breivik oppdaget tidlig at mange døve er skeptiske til forskere, men 
fikk etter hvert innpass i de døves miljø.

Noe av skepsisen var rettet mot den tradisjonelle oppfatningen av at 
døve er funksjonshemmede. Breivik valgte derfor å fokusere studien 
mot de døves posisjon som en språklig mindretallsgruppe. Et av de 
viktigste funnene var at døve med forskjellig etnisk bakgrunn ofte har 
samme erfaringer knyttet til det å være døv.

Unikt laboratorium åpnet
Det nyopprettede Senter for element- og isotopanalyse er unikt i 
norsk sammenheng, og vil bli et tverrfaglig felleslaboratorium for 
hele UiB. Senteret tilbyr forskere fra hele UiB muligheten til å få 
analysert alt fra bergarter til blodserumprøver. I tillegg vil det bli 
lagt til rette for tverrfaglig forskning. Centre for Element and 
Isotope Analysis (CEIA), som er den engelske versjonen av navnet, 
springer ut av langvarige behov ved ulike fagmiljøer på det 
matematisk-naturvitenskapelige, odontologiske og medisinske 
fakultet. 

– CEIA vil stå helt sentralt i arbeidet på Institutt for geovitenskap 
framover, og på mange andre UiB-institutter også. Det er mitt ønske 
og krav at vi vil se et senter for fremragende elementanalyse, sa 
professor Olav Eldhom, styrer ved Institutt for geovitenskap, i sin 
åpningstale. Arkeologer, molekylærbiologer, marinbiologer, 
medisinere og geovitere har allerede brukt laboratoriet en tid i 
oppstartsfasen. Men først da senteret fikk koblet til seg en 
vitenskaplig ansatt i analytisk geokjemi, førsteamanuensis Jan 
Kosler, følte at man at siste byggestein var på plass.

ILL. FOTO: Marius E. Hauge

FOTO: Sindre Holme

FOTO: Elin F. Styve
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Kompliserte koraller
Koraller og sjøanemoner som lenge har vært regnet for enkle 
havdyr, viser seg å være mer genetisk kompliserte enn tidligere 
antatt.

De har like mange gener som pattedyr flest, inkludert 
mennesker. Mange gener som man har trodd har blitt «funnet 
opp» i virveldyr viser seg å være svært gamle og finnes i disse 
«enkle» dyrene. Dette snur opp-ned på idéen om at 
kompleksiteten til de høyerestående organismer - som 
mennesket – bygger på genetisk kompleksitet. En internasjonal 
forskningsgruppe ledet av Ulrich Technau (gruppeleder ved 
Sars, UiB, og David Miller (University of Townsville, Australia), 
har publisert sine overraskende funn i desemberutgaven av 
tidsskriftet Trends in Genetics. Det viser seg at antall og 
mangfoldighet av gener som er nødvendig for å danne en 
sjøanemone eller korall er omtrent det samme som trengs for å 
danne en mus eller et menneske, i følge David Miller. 
I sammenligningen mellom 26 000 aktive gener fra en korall og 
en sjøanemone (som tilhører nesledyrene) og DNA fra mer 
kompliserte dyr, fant Technau og hans kollegaer at korallen og 
sjøanemonen hadde flere gener felles med de komplekse dyr 
enn de hadde forventet. Mesteparten av de gener som trengs 
for å instruere celler og vev til å utvikle seg korrekt gjennom 
fosterutviklingen finnes også i disse mer enkle dyreartene.

Nesledyrene har også gener som er typiske hos planter og sopp 
og som vanligvis ikke finnes hos dyr. Det er mulig at disse 
genene hjelper nesledyrene å tilpasse seg spesielle 
miljøbetingelser på måter som ikke har vært kjent før. 

Resultatene understreker også betydningen av at gener har 
forsvunnet etter hvert som dyrene har utviklet seg gjennom 
evolusjonen. Det ser ut til at flesteparten av genene var til stede 
før nesledyrene skilte lag med resten av dyreriket for mer enn 
500 millioner år siden.

Skolemåltid bedrer ungdoms helse
For å endre ungdoms spisevaner 
vil felles måltider på skolen være 
en riktig vei å gå.

Det er ikke nok å be foreldrene 
sende med ungene næringsrik 
mat. Samfunnet bør ta ansvaret 
for å gi barn og unge minst et 
næringsrikt måltid om dagen. 
Dette vil helt klart være den mest 
effektive måten å fremme gode 
matvaner, mener forsker Oddrun 
Samdal (bildet), som er et av 
medlemmene i en ny 
arbeidsgruppe utnevnt av Utdannings- og forskningsdepartementet. 
Gruppen skal vurdere ulike sider ved skolemåltider og kostnader knyttet 
til dette. Data fra undersøkelser så langt viser tydelig at for å få en 
vellykket omlegging av spesielt ungdoms spisevaner må man vektlegge 
felles måltider på skolen, i felles fysiske omgivelser.

– Vi må tenke struktur, slik det er i dag spiser ungdomsskoleelever maten 
i friminuttene, og det er da det blir lett å kaste matpakken i søpla. Derfor 
må vi få til mer strukturerte rammer både når det gjelder tilgjengelighet 
og tid til å spise maten. Her må vi også se på skolens behov og 
muligheten for å kombinere disse med gode matvaner, sier pedagogen. 
Hun påpeker at rammevilkårene for familiene har endret seg med begge 
foreldre i arbeid, og at samfunnet bør bistå noen av familiens oppgaver 
ved å gi barn skolemåltid. Ikke bare for å øke barns skoleprestasjoner og 
trivsel på skolen, men også for å legge grunnlaget for god helse hos de 
unge.

Gammel vannteknologi billigst og best
Vann er avgjørende i all fattigdomsbekjempelse. De siste 
årene har forskerne fått øynene opp for tradisjonelle former 
for vannhøsting, som stadig er i bruk. Det internasjonale 
forskningsnettverket «Local Knowledge and natural resource 
management in the Andes» er lokalisert til UiBs Senter for 
miljø- og ressursstudier. De fokuserer på lokal og tradisjonell 
småskalavannforvaltning basert på lokalbefolkningens 
kunnskap. 

– Vår forskning viser at ny teknologi ikke nødvendigvis er 
best, og at livskraftig teknologi fantes også tidligere. Mange 
av dammene i Ecuador har blitt brukt sammenhengende i 
fire tusen år, sier professor Jorge Marcos fra Guayaquil i 
Eqador. For to år siden fikk Marcos’ forskergruppe Ecuadors 
nasjonale forskningspris for sitt arbeid på dette feltet. Marcos 
har særlig forsket på spesielle damanlegg kalt «albarrada». 
Albarradaene sikrer at landsbygden kan leve til neste 
regnværsperiode. Det er et veldig smart opplegg og 
utvilsomt den billigste og beste måten å forvalte vann på i 
dette området, sier Marcos videre.

– For å kunne bidra konstruktivt i fattigdomsbekjempelsen 
må forskere og bistandsarbeidere utenfra først lære det som 
lokalbefolkningen kan når det gjelder natur- og 
ressursforvaltning, og det tar tid, kommenterer 
prosjektkoordinator Frode F. Jacobsen.

Nord-Korea snuser på nordisk modell
Nordic Centre ved Fudan-universitetet i Shanghai har nylig vært 
møtested for nordiske velferdsforskere og nordkoreanske representanter 
for ministerier og universiteter.

Forsker Nanna Kildal, Rokkansenteret, og professor i sammenlignende 
politikk Stein Kuhnle deltok i den spesielle workshopen som handlet om 
‘Social Welfare and Economic Development’. Fra nordkoreansk side var 
det 15 deltagere. At dette arrangementet kunne finne sted kan tyde på 
at Nord-Korea er interessert i å åpne et nytt vindu mot verden. Det tyder 
også på at politiske myndigheter i Nord-Korea er interesserte i å bli 
informert om og lære fra den ‘skandinaviske velferds- og 
samfunnsmodellen’, i følge Stein Kuhnle. Han synes også det er svært 
hyggelig at Fudan-universitetets Nordic Centre, som UiB er et aktivt 
medlem av, var en egnet ‘nøytral’ møteplass for en slik workshop. Nanna 
Kildal og Stein Kuhnle overleverte også boken de har redigert: Normative 
Foundations of the Welfare State: The Nordic Experience til lederen for den 
nordkoreanske delegasjonen.
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Den nyetablerte 
forskerskolen Nordic Marine 
Academy (NMA) sikrer faglig 
samarbeid på tvers av 
institusjoner, og gjør det 
mulig å hente inn inter-
nasjonale foredragsholdere i 
toppklassen.

NMA er et nordisk forskningsnettverk 
fullfinansiert av NordForsk i samarbeid 
med Nordisk Arbeidsgruppe for 
Fiskeriforskning. Rammen er på 
to millioner kroner i året, foreløpig 
i fem år. Formålet er å styrke 
forskerutdanning, innovasjonsgrunnlag 
og kompetansebygging rundt marine 
økosystemer. Akademiet, som ledes fra 
UiB, ble offisielt åpnet av den norske 
fiskeriministeren i København i vinter, 
men fredag 7. oktober ble startskuddet for 
de første forskerkursene feiret ved UiB.

Nettverksbygging
Kursansvarlige er professor Rögnvaldur 
Hannesson fra NHH, Christian Jørgensen 
og førsteamanuensis Øyvind Fiksen fra 
Institutt for biologi ved UiB. 

I høst ble det i alt holdt fem kurs, 
hvor de to første ble arrangert i Bergen. 
I oktober holdt NHH et kurs om 
fiskeriøkonomi, og førti unge havforskere 
var samlet på den marinbiologiske stasjon 
på Espegrend i regi av UiB. Dette kurset 
integrerte fysisk oseanografi, biologisk 
oseanografi, og menneskedrevet biologisk 
evolusjon både gjennom klimaforandring 
og ressursutnyttelse. De beste foreleserne 
innen feltet var hentet inn til å undervise 
på kurset med rundt 40 deltakere. Fiksen 

og Jørgensen forteller at oppholdet på 
Espegrend er en fantastisk anledning for 
de unge forskerne til å knytte kontakter, og 
ikke bare i Norden. Deltakerne er også fra 
andre europeiske land, samt Canada.

Naturlig ansvar for UiB
Under markeringen av oppstarten ble 
UiBs sentrale rolle i opprettelsen trukket 
frem. Med NMA er UiB det første norske 
universitet som har koordineringsansvaret 
for en nordisk forskerskole.

– Det var aldri noen tvil om at dette 
ansvaret burde ligge ved UiB. Her er 
det et tungt fagmiljø som favner bredt, 
sa avdelingsleder i Nordforsk, Torkild 
Vinther, som hadde tatt turen fra Danmark 
i anledningen. 

Direktør for NMA, Arild Folkvord 
fra Institutt for biologi, påpekte at det 
hadde vært noen drakamper om den 
faglige innrettingen underveis, men at 
intensjonen var at akademiet skulle omfatte 
marinforskning i et vidt perspektiv. Han la 
også vekt på betydningen av samarbeid på 
tvers av institusjoner og landegrenser.

I dag er det 42 medlemsinstitusjoner 
i akademiet, og selv om samarbeidet er 
nordisk, så rommer den også en åpning 
mot øst. Foreløpig er polske institusjoner 
med. 

TEKST: Silje Gripsrud

Nordisk løft for unge havforskere

Kursene ved den nordiske forskerskolen finner blant annet sted på UiBs forskningsstasjon 
på Espegrend (arkivfoto: Odd Mehus)


