
�Ingen�borger�uten�
kjønn

Fredrik�Barth:��
Den�evige�nomade

Skattejakt�på�
Skjelettkysten

Den hvite hetero 
– en truet rase?

magasin�fra�Universitetet�i�Bergen�

2/
2008
15.�årgang

TEMA  
SEKSUELL�IDENTITET

Sex-appell�fra�
staten



HUBRO Nr 2/2008 Magasin fra Universitetet i Bergen. Kommer ut med 4 utgaver pr. år / REDAKSJON Ansvarlig redaktør: Torny E. Aarbakke / Redaktør: Elin F. Styve, elin.
styve@uib.no / Temaansvarlig: Hilde K. Kvalvaag, hilde.kvalvaag@uib.no / Journalister i dette nr: Kim E. Andreassen / Kjerstin Gjengedal / Gudrun Urd Sylte / Eivind Senneset 
/ Grafisk form: Lars O. Haaheim / Christian Bakke, Formidlingsavdelingen, UiB / REDAKSJONSRÅD Post.doc. Mette Andersson / professor Tore Furevik / professor Ole Didrik 
Lærum / forsker Tone Hellesund / ADRESSE Nygårdsgt 5, 5015 Bergen, tlf: 55 58 69 00 / Besøksadresse: Nygårdsgt 5 / E-post: hubro@uib.no / Abonnementet er gratis / OPPLAG 
DETTE NR 16 500 / Trykk: Bodoni / Framsidefoto: iStockphoto / Universitetet i Bergen har om lag 14 500 studenter og 3 200 ansatte / Rektor: Sigmund Grønmo / 
Universitetsdirektør: Kari Tove Elvbakken / ISSN 1503-9919 / For annonser, kontakt redaksjonen

UiB er medlem av World University Network (www.wun.ac.uk), og Coimbra-gruppen (www.coimbra-group.eu), 
en samling av tradisjonsrike europeiske universiteter.
Hubro (lat.: Bubo bubo), den største av uglene våre. Den er en typisk vestlandsfugl, og en truet dyreart. Hubroen 
er klarsynt og klok, og er kjennetegnet i Universitetet i Bergen sin logo.

Abonner gratis på HUBRO. Send�navn�og�postadresse�til:�hubro@uib.no�eller�ring�55�58�69�00

Seksualiteten er rundt oss på alle kanter. Samfunnet er 
gjennomseksualisert, sies det. Men hvilke mekanismer ligger bak 
konstruksjonen av seksuell identitet? Den seksuelle identiteten er mer 
enn biologi. I dag er seksuell identitet og kjønnsidentitet mer flytende 
enn før, men fremdeles står den såkalte hetero-normativiteten sterkt. 
For sex er også et middel til å bevare familien som enhet. I de statlige 
samlivskursene blir folk fortalt hvordan det best kan gjøres. 
Samtidig skal vi være frigjorte og åpne for annerledeshet. I Norge kom 
en det endring i straffeloven i 1902 som reelt sett betydde avskaffelse 
av det generelle forbudet mot homoseksualitet mellom menn. En 
annen seksuell variant stod de aseksuelle peppermøene for. Disse 
foregangskvinnene innen kvinnesak fikk et tilbakeslag i selvforståelsen 
da alle sunne individer ble tilskrevet den heterofile seksualiteten på 
1930-tallet. Kjærlighet mellom kvinner, og det aseksuelle idealet som 
peppermøene hadde forholdt seg til, ble plutselig veldig gammeldags. 
Men også mannsrollen er i endring. Mannen har «oppstått» som 

seksualobjekt i reklame, og man kan få inntrykk av at mannsrollen 
har blitt romsligere, men er det egentlig slik at den maskuline mannen 
nå er på vei tilbake på banen? Og kvinner, er de dypest sett uten egen 
identitet, slik filosofen Luce Irigaray hevder? 
Hubro har fulgt med på tokt til Skjelettkysten utenfor Namibia, hvor 
mastergradsstudenter, doktorgradsstipendiater og erfarne vitenskapelig 
ansatte samarbeider om en rekke forskningsprosjekter. Forskningsskipet 
G.O. Sars byr på fasiliteter i verdensklasse, når det marine liv skal 
utforskes. Innsamling av viktig materiale er foretatt, nå gjenstår 
arbeidet med å analysere funnene og fremskaffe ny kunnskap om havets 
hemmeligheter. 
Sosialantropologen Fredrik Barth er en levende legende, som i spalten 
«Tilbakeblikk» deler opplevelser fra sin spennende forskerkarriere med 
oss. Og i kronikken advarer førsteamanuensis Astrid Grasdal om at 
private helseforsikringer kan undergrave offentlige helsetjenester.
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De nye tabuene er 
aseksualitet og trans-
seksualitet. Homofili har vi 
vent oss til.

Selv om ikke alle har et seksuelt aktivt liv, er 
det i dag en norm om at alle er seksuelle. Å 
forske på aseksualitet framstår som umulig, 
ingen vil stå fram og si at de ikke vil ha, eller 
har hatt, et seksualliv. Det mener forsker 
Tone Hellesund, som også hevder at det å 
leve et aseksuelt liv kanskje er det største 
tabu i dag. 

For øvrig eksisterer det et virvar av 
seksualiteter, der homofili er i ferd med å 
bli noe hverdagslig. Flere er velvillige eller 
likegyldige overfor homofile, men det finnes 
fremdeles noen som er sterkt negative, i 
følge førsteamanuensis i psykologi ved UiB, 
Norman Anderssen. 

Også den økende synliggjøringen av 
transseksualitet kan virke provoserende og 
forvirrende på noen. Ifølge forskere Hubro 
har snakket med, ser et ut til at nordmenn 
har vent seg til homofili, men sliter med å 
forstå transseksualitet.

– Heteroseksualiteten er normen for 
statlig politikk, og er den normen som 
andre seksualitetsformer blir målt opp 
mot. Samtidig eksisterer det en kamp 

om å bli heteronormal nok, om å passe 
inn i de skiftende grensene for passende 
heteroseksualitet, sier Hilde Danielsen, som 
blant annet forsker på seksualitet.

Å skape sitt kjønn
Mye seksualitetsforskning er nå særlig 
inspirert av Judith Butlers kjønnsteorier, 
der det ikke finnes noen væren uten gjøren. 
Butler ønsker en kjønnsomveltning med 
ulike typer kjønnsidentiteter og seksualiteter, 
og hun ønsker å utfordre motsetninger 
som mann/kvinne og aktiv/passiv. Butler 
mener at vi ikke er utstyrt med noen mystisk 
indre essens eller kjerne som venter på å bli 
realisert, verken som mann eller kvinne.

Konsekvensen av dette blir at seksuell 
identitet og begjær ikke er en nødvendig 
følge av kjønn. 

– Sammenhengene mellom kjønn, 
identitet og begjær er ikke opplagte, ut fra 
denne tenkningen. Et eksempel: Om du 
er kvinne og kler deg og kanskje fører deg 
«maskulint», kan du likevel bli seksuelt 
tiltrukket av menn. Det finnes ingen 
automatisk sammenheng mellom kjønnet 
man er født med og måten man «skaper» sitt 
kjønn, sier Hilde Danielsen.

Dette var også det et radikalt nye med 
Simone de Beauvoirs «Det annet kjønn» da 
den kom i 1946: Tanken om at kjønn er noe 
vi skaper, og ikke noe man er født med.

Samtidig er det fremdeles slik, også for 
mange sosiologer og psykologer, at kjønn 
og seksualitet er noe naturgitt, dermed blir 
det radikalt å analysere dette som sosiale 

konstruksjoner, mener Norman Anderssen. 
Det finnes forskere som er kritiske til 
dekonstruksjon og queer-teori slik den blant 
annet fremstilles av Judith Butler. Disse 
mener at dersom man mister de materielle 
livsbetingelser av syne, kan vi stå igjen med 
analytiske redskaper som er mangelfulle for å 
beskrive folks liv. 

Tvekjønnet og forvirret
I den argentinske filmen XXY som går 
på kino nå, møter vi den tvekjønnete 
tenåringen Alex. Alex har hittil levd livet 
som jente, men nå sliter hun med å finne 
sin identitet. I følge Marit Vaula Rasmussen 
som forsker på intersex-barn, har folk 
begynt å venne seg til den transseksuelle 
problemstilling. 

Vaula Rasmussen tror ikke XXY kunne 
fått slik suksess for noen år siden. 

– Det er en økende bevissthet om at 
menneskelivet er mangfoldig, og det virker 
som om det er mye velvilje hos folk for å øke 
toleransen, sier hun.

Den lille empirien som finnes på 
ungdom og voksnes seksuelle praksiser, viser 
likevel ikke så stor grad av eksperimentering 
som man kanskje kunne forvente, 
gitt dagens åpenhet for ulike seksuelle 
identiteter. Selv om kategorier løses opp 
og er i ferd med å bli mer flytende, er det 
samtidig konserverende krefter på banen. 
Mye tyder på at det maskuline «lukkede» 
mannsidealet vinner terreng, ifølge Fredrik 
Langeland, som har forsket på det nye 
mannsidealet. 

TEKST: HilDe K. KvAlvAAg 
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Den�hvite�hetero�
–�en�truet�rase?
er den mye omtalte mannskrisen bare en oppfinnsom 
strategi som skal sette mannen i sentrum nok en gang?

TEKST: KjeRSTin gjengeDAl FOTO: mARiUS e. HAUge 

At mannsrollen er i krise, er blitt en 
slags offisiell sannhet. Bare det siste året 
har avisspaltene flommet over av en 
miks av mannspanel, pappapermisjon, 
voldtektsbølger og utfall mot feminiseringen 
av skolen, kirken og organisasjonslivet. 
Påstandene hagler: Menn sliter med å 
skape sin egen identitet, det er ingen som 
har bruk for dem, kvinnene tar seg til 
rette på mannens tradisjonelle domene, og 
når kontrollen glipper, må mannen ta ut 
frustrasjonen i form av vold og rusmidler.

endring blir til «krise»
Men det er ikke noe nytt at maskuliniteten 
er i krise. Det skjer hver gang samfunnet 
opplever perioder med endring, mener 
Fredrik Langeland, maskulinitetsforsker og 
redaktør for queer-tidsskriftet Trikster.

– For eksempel var mannen i krise også 
på 1890-talet, da en spirende feminisme 
truet den tradisjonelle mannsrollen. 
Den gangen ble idretten redningen for 
mannligheten, ved å tilby et frirom hvor 
menn kunne få være menn og ta tilbake 
maskuliniteten de var blitt frarøvet. 
Siden den gang har urbaniseringen, og en 
stadig mindre fysisk utfordrende livsstil, 
representert en vedvarende trussel mot 
mannligheten, mener han.

Vil man være kynisk, kan man altså hevde 
at mannen snart burde ha forsont seg med 
krisen og kommet seg videre i livet.

Langeland presiserer at når mannen er 
i krise, så er det i virkeligheten den hvite, 
heterofile mannen det er snakk om. Det 
er en spesiell type maskulinitet som er 
truet. I sin masteroppgave har han studert 
denne maskulinitetstypen ved å se på 
sportsreportasjer i Dagbladet.

– Gjennom analyse av tekst og bilder av 
idrettsmenn, så jeg på hvordan en hvit norsk 
heteroseksuell kropp, som er hard og som 
har kontroll, står i kontrast til ikke-hvite 
menns kropper.

Han viser til forskjellen mellom en 
reportasje om roeren Olaf Tufte og en om 
fotballspilleren John Carew som eksempel. 
Tufte, som bor på gård, framstilles i 
reportasjen som en autentisk norsk bonde. 

iscenesatt maskulinitet
– Det er ikke fokusert eksplisitt på kroppen, 
den er bare implisitt til stede når han løfter 
vedkubber, for eksempel. Det er aldri noe 
kikkerblikk på kroppen hans. Dette kaller 
jeg en hegemonisk maskulinitet.

I kontrast til dette står reportasjen om 
Carew, som er portrettert delvis avkledd 
på et tyrkisk bad i Istanbul. Reportasjen 
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fokuserer sterkt på Carews kropp, på måten 
han poserer på og iscenesetter seg selv foran 
kamera. 

– Det står til og med at han «kjæler med 
kamera». Som leser blir man invitert til å 
kikke.

– Er det ikke den rollen vi er vant til at 
kvinner skal ha?

– Jo, skillet mellom disse to ulike 
mennene representerer tradisjonelt skillet 
mellom mann og kvinne, så det blir en 
slags feminisering og erotisering av Carew. 
Kroppen hans er markert, tilstede, og 
veldig synlig for oss. Men ser vi nøyere 
etter, oppdager vi at bildene av Tufte også 
representerer en iscenesettelse av en bestemt 
type maskulinitet. Vi legger bare ikke merke 
til det før vi ser kontrasten mellom dem.

– I hvor stor grad er det tradisjonelle 
synet på mannen knyttet til seksualitet?

– Når man snakker om mannen, 
mener man gjerne den hvite, heteroseksulle 
mannen. Det er nettopp derfor 
kjønnsforskningen ønsker å problematisere 
forståelsen av maskulinitet ved å snakke 
om ulike maskuliniteter. Det finnes ulike 
mannlighetsformer, men det er gjerne 
én form som troner på toppen. Når 
folk som Carew blir erotisert, tipper det 
over i noe homoerotisk. En slik posisjon 
representerer tradisjonelt en underordnet 
maskulinitetsform i det vestlige samfunnet.

– Men er ikke dette kikkerblikket noe 
Carew legger opp til selv?

– Man kan selvsagt ødelegge mitt poeng 
ved å påpeke at Carew jo har kjempestatus, 
og at hans form for maskulinitet er 
noe han selv oppsøker. Og det er jo det 

også. Da ser man at det er rom for flere 
mannlighetsdiskurser i dagens mediebile. 

Han nevner også den metroseksuelle 
mannen, som var mye omtalt for 
noen år siden, som et fenomen som 
forstyrrer grensene mellom homo- 
og heteroseksualitet. Den engelske 
fotballspilleren David Beckham var selve 
personifiseringen av den metroseksuelle 
mannen, som godt kunne være 
storforbruker av hud- og hårpleieprodukter 
og kosmetikk, samtidig som ingen var i 
tvil om at han var både heteroseksuell og 
maskulin.

– Det er ganske interessant at 
metroseksualiteten dukket opp i fotballen, 
som jo er intenst homofob. Det spørs 
nok om Beckham kunne tillatt seg å leke 
slik med det homoerotiske hvis han ikke 
hadde vært gift med Victoria slik at hans 
heteroseksualitet var hevet over tvil.

mannskroppen estetiseres
I oppgaven sin har Langeland også studert 
hvordan en tradisjonell, hvit, hegemonisk 

kropp kan bli enda mer usårbar ved å 
gå gjennom en periode med sårbarhet. 
Erkeeksempelet er den amerikanske 
syklisten Lance Armstrong, som har hatt 
en dramatisk sykdomshistorie. Han fikk 
testikkelkreft med små sjanser for å overleve, 
men kom tilbake og vant Tour de France 
flere ganger etterpå. 

– Han har en veldig sterk posisjon i 
USA, også politisk, og er blitt karakterisert 
som den første amerikanske helten etter 
9/11. Det som er spennende, er hvordan 
gjenreisningen av hans sårbare kropp er blitt 
et viktig nasjonalt symbol. Jeg mener det 
kan leses som en parallellhistorie til USA 
og nasjonens ønske om gjenreising etter 
9/11. En sårbar kropp som reiser seg og 
gjenerobrer en heroisk maskulinitet.

Samtidig mener han det er en trend 
i tiden at også mannskroppen estetiseres. 
Nå er den hvite mannskroppen også i ferd 
med å bli synlig, på samme måte som 
kvinnekropper og fargede menns kropper 
lenge har vært synlige og brukt som visuelle 
objekter i det offentlige rom. Men han er 
ikke sikker på om flere nakne hvite menn 
nødvendigvis representerer et fremskritt.

– Mange er veldig opptatt av at når 
denne mannskroppen også blir synlig, så 
symboliserer det liksom patriarkatets fall. Jeg 
ser ikke helt den sammenhengen. Jeg tror 
ikke vi får et mer rettferdig samfunn bare 
menn er nakne i mediebildet. Det er nok 
andre ting som skal til.

Fare for reaksjonær mannlighet
Istedet mener Langeland det er interessant 
å se hvordan mannen, gjennom sin nye 
sårbare rolle, har klart kunststykket å bli 
sentrum for oppmerksomheten nok en 
gang. I den forstand er mannlighetskrisen 
med på å gjenopprette verdensordenen: 
Igjen skal det snakkes om mannen i enhver 
sammenheng.

Mannsforskeren Jørgen Lorentzen har 
ifølge Dagens Næringsliv uttalt at mange 
menn definerer maskulinitet som total 
kontroll: Kontroll over følelser, familie 
og jobb. Dermed er det fort gjort å ty til 
vold hvis kontrollen truer med å glippe. 
Det ligger tross alt i den tradisjonelle 
mannsrollen å handle seg ut av problemene.

Det gjør Fredrik Langeland en smule 
bekymret for at den hvite manns følelse av å 
være i krise skal lede tilbake til en reaksjonær 
mannlighet. 

– Mannen er liksom alltid enten 
hersker eller offer, det er ingen middelvei. 
Det skremmer meg litt. Når man ser den 
type maskulinitet som president Bush 
står for, og vi ser at Rambo er tilbake 
på kino som representant for den gamle 
80-tallsmaskuliniteten, slår det meg at det 
ikke er bra. Riktignok blir det feil å si at 
vi er på full fart tilbake til et reaksjonært 
maskulinitetsideal, for bildet er ikke entydig. 
Men jeg synes like fullt det er en tendens i 
den retningen. 

«�DET�ER�GaNSKE�
INTERESSaNT�aT�
METRoSEKSUaLITETEN�
DUKKET�oPP�I�
FoTBaLLEN,�SoM�Jo�ER�
INTENST�hoMoFoB»
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Mannlige norske forfattere ser ut til å ha 
sluttet å lete etter litterære uttrykk for en 
samtidig mannlig seksualitet.

Feige�forfatter-menn
TEKST: miA KOlBjøRnSen

FOTO: THOR BRøDReSKiFT

Det mener Pål Bjørby, førsteamanuensis i 
nordisk litteratur. Gjennom sin forskning er 

han blitt slått av hvor påfallende lite menn 
omtaler kroppen, særlig mannskroppen, i 
litteraturen. Han mener at det har skjedd en 
forrykking i norsk litteratur de siste tiårene.

– Samtidig som en rekke kvinnelige 
forfattere har kommet på banen med 
frilynt, tildels uhemmet og saftig erotikk, 
trekker mannlige kolleger seg tilbake eller 

beveger seg mot andre interesseområder. 
Mens kvinnelige forfattere i alderen 20–40 
har færre hindringer, skrupler og mer lyst 
til å skrive om kropp og seksualitet, synes 
få mannlige norske forfattere seg utfordret 
til å skrive denne formen for «fittstim»-
litteratur på mannens premisser. Kvinner 
skriver direkte, noen ganger nærmest 
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brutalt om kropp, sex og tabubelagte 
emner, og i samme prosess skriver de fram 
kvinnekropper, begjær og erfaringer, som 
langt overgår det mannlige forfattere har av 
engasjement på området, sier han.

Perifert og perverst
Så mens Karin Moe serverer groteske 
erotiske beskrivelser av kvinnens indre, 
Gro Dahle eksperimenterer litterært med 
en form for erotisering av morskroppen, 
Olaug Nilssen skriver om den sprengkåte 
tenåringsjenten Alma, som «kjenner ein 
vill trong til å putte heile vasken opp i 
underlivet», og sist ut unge Hedda H. 
Robertsen, som debuterer med en bebudet 
«skamløst» erotisk roman, mener altså 
Bjørby at de mannlige forfatterne har sittet 
på gjerdet. 

– De skriver både lite og dårlig om 
seksualitet, konstaterer han.

– Men hva med forfattere som Karl-
Ove Knausgård og hans Ute av verden, 
Tore Renbergs Mannen som elsket Yngve, 
Lars Ramslies Fatso, bare for å nevne noen. 
Kan ikke noen av disse mannlige norske 
forfatterne sies å utforske den mannlige 
seksualiteten?

– Her kunne man kanskje legge til 
Torgrim Eggens Pynt også, sier Bjørby 
og fortsetter: For å gjøre et forsøk på å si 
noe felles om disse bøkenes «sex»-innhold, 
mener jeg det fortoner seg som perifert, 
distansert, forvridd, ja til og med perverst 
i noen tilfeller. Det blir så estetisert, 
overdimensjonert og hjelpeløst at effekten 
helt uteblir, mener han. 

Frykten for mannskroppen
Med et mulig unntak for Mads Larsens 
populistiske Pornopung, og deler av Matias 
Faldbakkens forfatterskap, undrer han seg 
over hvor få mannlige norske forfattere som 
i det hele tatt begir seg ut på og enda mindre 
lykkes med en utforskning av den mannlige 
seksualiteten. Han har noen tanker om 
hvorfor – han tror det skyldes frykten for å 
virke for opptatt av mannskroppen.

– Det er snakk om en effektiv indre 
sensur, homoseksuell panikk og frykten 
for å bli misforstått, for å fremstå som 
homoerotisk. Dette samtidig som «man» vil 
identifisere seg med andre heterofile i riktig 

ende av den homososiale skala. Her er det 
også snakk om frykten for Den Andre i seg 
selv. 

Han tror også fremveksten av åpne 
erotiske krav fra kvinner som lever ut sine 
seksuelle ønsker, og homoerotikkens stadig 
mer synlige og tydelige tilstedeværelse i det 
offentlige rom, forårsaker uro og avsky hos 
menn, også mannlige forfattere. 

– Resultatet blir at mens det sosiale 
rommet flyter over av seksuelle uttrykk, 
ser man en skyhet, tomhet og forsiktighet 
i det litterære rommet, sier Bjørby, som 
tror menn strever med å forstå og fornye 
den mannlige kroppen i forhold til den nye 
kvinnen og den homoerotiske kroppen, at 
det er en form for selvvern å trekke seg unna 
temaet. 

en tristessehistorie
– Den etablerte norske kanon, med 
navn som Fløgstad, Solstad, Kjærstad, 
Fosnes Hansen, Fosse og Jacobsen, 
har vært underlagt det politiske eller 
andre intellektuelle ærender, som 
pro-poststrukturalistisk eller anti-
postmodernistisk, mens det kroppslige og 
erotiske fjernes. Hva har vi egentlig etter 
Agnar Mykle? Ingen har turt å ta opp 
tråden etter Ask. Selv ikke de kanoniserte 
kvinnelige forfatterne, som Ørstavik, 
Ullmann og Marstein. Norsk litterær 
behandling av seksualitet har vært en eneste 
lang tristessehistorie de siste femti årene, slår 
Bjørby fast og trekker noen linjer tilbake i 
tid – til Arne Garborg.

– På Garborgs tid, i 1870–80-årene, 
ville menn absolutt skrive om seksualitet, 
men da uten at kvinnene var på banen. 
Garborgs overordnede ønske var å føre 
mennesket, særskilt kvinnen, tilbake til 
naturen og dens orden. Han ville lege den 
skaden som modernitetens kultiverende 
hærverk hadde forårsaket på det rene, sunne 
og naturlige, det han kalte det vakreste ved 
menneskelivet, nemlig seksualiteten og 
begjæret, samleiet.

– Kanskje har enkelte kvinneforfattere 
i dag kommet nærmere det Garborg så 
for seg i 1894, men likevel langt friere og 
utfordrende enn han selv kunne ha forestilt 
seg det i bokform, avslutter Bjørby. 

«�MENS�DET�SoSIaLE�
RoMMET�FLYTER�
oVER�aV�SEKSUELLE�
UTTRYKK,�SER�MaN�EN�
SKYhET,�ToMhET�oG�
FoRSIKTIGhET��
I�DET�LITTERÆRE�
RoMMET»

Pål�Bjørby�er�førsteamanuensis�
i�nordisk�litteratur�ved�Institutt�
for�lingvistiske,�litterære�og�
estetiske�studier�ved�UiB.�han�har�
publisert�en�rekke�artikler�om�
nordiske�forfatterskap�fra�1800-�
og�1900-tallet,�gjesteredigert�
tidsskrifter�i�inn-�og�utland,�skrevet�
bøker�om�Skram,�Ibsen,�nynorsk�
litteratur�og�er�hovedredaktør�for�
bokserien�Norwegian�Women�
Writers.�Teoretisk�har�han�vært�
spesielt�opptatt�av�kjønnsteori,�
feministisk-�og�queerteori.�
Bjørby�har�lang�fartstid�fra�både�
amerikansk�og�norsk�kvinne-�og�
kjønnsforskning.�Nylig�var�han�
redaktør�for�et�dobbeltnummer�av�
The�Journal�of�homosexuality,�med�
tittelen�Queering�Norway,�utgitt�
i�USa,�der�en�rekke�kjente�norske�
kjønnsforskere�på�ulike�områder�
bidrar.�han�er�også�i�ferd�med�
å�redigere�en�litteraturhistorisk�
håndbok�myntet�på�innvandrere.�
håndboken�er�delt�inn�i�ulike�
emner,�som�familie,�religion,�natur,�
nasjonalisme,�dannelse,�språk�og�
kjønn.

Pål�Bjørby

FAKTA
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Litteratur�i�seksualitetens��
grenseland

Dette er bare noe av det studentene som har 
deltatt på seminarrekken om litteratur og 
seksualitet, arrangert ved UiB denne våren, 
har vært igjennom. Men hvorfor egentlig en 
hel seminarrekke om dette temaet?

Seksualitet viktig for litteraturen
– Det er enkelt å svare på. Seksualitet 
er og har vært et viktig motiv og tema i 
litteraturen, helt fra dens begynnelse, sier 
professor Ellen Mortensen ved Senter 
for kvinne- og kjønnsforskning. Hun er, 
sammen med professor Per Buvik ved 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske 
studier, faglig ansvarlig for seminarrekken.

– En annen motivasjon er at vi tror at 
i den overseksualiserte verden vi lever i, 
er litteraturen et privilegert område for å 
tematisere og problematisere det vi kaller 
seksualitet. Litteraturen er et viktig medium 

for å studere seksualitet i sammenheng 
med større sivilisasjonsflater, som følelser, 
borgerskapet, kjønnsroller, det mannlige og 
det kvinnelige. Seksualitet er et interessant 
grenseland, der natur og kultur møtes, sier 
de to seminarlederne.

– Dette forholdet mellom natur 
og kultur, mellom seksualitet og 
samfunn, mellom seksualitet og kjønn, 
har vært grunnspørsmål gjennom hele 
seminarrekken, presiserer Per Buvik og 
legger til at den amerikanske professor og 
mediestjerne Camille Paglia, har vært en 
spesielt viktig teoretisk referanse.

Fra marquis de Sade til julia Kristeva
Ellers har Freud, George Bataille, Nietzsche, 
Foucault, Julia Kristeva og Judith Butler 
også dannet et teoretisk bakteppe for tema. 
Både Buvik og Mortensen er imponert over 
studentenes faglige engasjement og nivået på 
diskusjonene. 

– Vi er på mange måter overfødd på 
seksualitet i dagens samfunn, men på en 
overfladisk måte. Vi har gjennom seminaret 

fått bekreftet at tenkende unge mennesker i 
dag ønsker andre blikk, mer teoretiske blikk 
på seksualitet, sier Mortensen.

Seminaret er av praktiske hensyn 
avgrenset fra opplysningstiden og frem til i 
dag, med Marquis de Sade, som viktig skille.

– Det er påfallende at med unntak av 
Almudena Grandes Lulu, er teksten til 
de Sade, den tidligste teksten vi har med, 
den mest seksuelt eksplisitte teksten, sier 
Mortensen og Buvik.

Dette understreker Paglias poeng om at 
seksualiteten blir mer og mer sublimert og 
at vi ser en tiltakende teoretisering av den, 
som gir seg utslag i litteraturen, hevder de 
to professorene. De legger til at tenkningen 
omkring seksualitet har forandret seg veldig 
opp gjennom historien:

– Det viser med stor tydelighet at 
spørsmål om hva seksualitet er ikke er gitt 
av naturen, men er noe som reformuleres og 
defineres på nytt og på nytt. 

En lesning av Hedda 
Gabler med spesielt blikk 
for de hårete detaljene, 
et møte med sadismens 
navngiver, et dypdykk i den 
omstridte professor Paglias 
sprelske teorier.

Kate�Winslet�som�Madeleine�og�Geoffrey�Rush�som�Marquis�de�Sade�i�en�scene�fra�filmen�’Quills’

SEKSUELL�IDENTITET
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TEKST: miA KOlBjøRnSen

FOTO: SCAnPix
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Seksualiteten�til�ei�peparmøy
Synnøve Finden var ei 
peparmøy. Ho gifta seg 
aldri, men heile sitt vaksne 
liv delte ho med ei anna 
kvinne. Har me grunn til å 
hevde at ho var lesbisk?

Nemner me ordet peparmøy i dag, ser me 
for oss ei stram, tilkneppa og gjerne snerpete 
eldre dame. Ei som aldri fekk seg mann. Ei 
attergløyme. 

Men peparmøyene frå slutten av 1800-talet 
var like gjerne kvinner som valde å leve eit 
annleis liv. Eit liv utanfor dei borgarlege 
institusjonane som ekteskap og moderskap. 
Dei var tidlege karrierekvinner. Synnøve 
Finden (1882–1957) som me i dag kjenner 
frå eit ostemerke, var ei slik. I 1928 opna ho 
sin eigen ostefabrikk i Oslo. 

Utenkeleg kvinnesex
Mot slutten av 1800-talet var det ikkje 
uvanleg at kvinner levde i parforhold med 
andre kvinner. Livslange kjærleiksforhold, 
som til dømes Synnøve Finden og Pernille 
Holmen hadde. 

– I dag ville me sagt at dei var lesbiske. 
Men dei levde i ei tid då kategoriane homo 

og hetero endå ikkje var allment kjend. 
Peparmøyene er eit godt døme på korleis 
seksuell identitet er kulturelt konstruert, 
seier Tone Hellesund, forskar ved 
Rokkansenteret. 

I doktorgraden sin frå 2002 forska 
ho på peparmøyene, dei single borgarlege 
kvinnene, i perioden mellom 1870 og 1940. 

Homoseksualitet som omgrep vart først 
funne opp kring midten av 1800-talet. I 
første omgang var det menn i mannlege 
parforhold som vart råka av mistankar om 
homoseksualitet. Ugifte kvinner kunne 
leve saman i parforhold. Dei vart inviterte 
til middag og julefeiring som eit par. Men 
at kvinnene hadde eit seksuelt forhold var 
utenkeleg i samtida.

SEKSUELL�IDENTITET
TEMA

«�FoR�NoKRE�VaRT�
DEN�SEKSUELLE�
REVoLUSJoNEN�EI�
FRIGJERING.�MEN�FoR�
aNDRE�VaRT�DET�EIT�
aNGREP�På�LIVET�DEI�
haDDE�LEVD»

TEKST: gUDRUn URD SylTe

FOTO: Synnøve FinDen ASA
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– Det var ikkje opne seksuelle relasjonar 
mellom kvinnene, og i svært mange tilfelle 
ingen seksuelle relasjonar i det heile, seier 
Hellesund. 

For fine til fabrikk
I borgarskapets attenhundretal var kvinna 
sin plass i heimen. Ho vart forsørgd av 
mannen. Men etterkvart som det vart fleire 
ugifte kvinner, såg ein det urimelege i at dei 
ikkje skulle forsørgje seg sjølve når dei var i 
stand til det. I den unge, moderne staten var 
det stort behov for arbeidskraft ettersom nye 
velferdsordningar som helsevesen og skule 
vart utbygd. 

Peparmøyene, borgarskapets ugifte 
kvinner, var for fine 
til å ta ufaglært arbeid 
på fabrikk. Etter kvart 
opna ein opp for at 
også kvinner kunne få 
seg utdanning og dei 
gjekk ut i arbeidslivet 
som lærarinner, sjukepleiarar og misjonærar. 
Dei ugifte kvinnene sitt ønske om å vere 
sjølvstendige passa godt inn med staten sitt 
behov for rimeleg arbeidskraft. Mange av dei 
gjekk ut i arbeidslivet med eit kall. Arbeidet 
gav dei legitime grunnar til å velje vekk 
mann og barn. Det danna seg store kollektiv 
av ugifte kvinner.

– I dag har ein ikkje same legitimitet 
til å velje vekk mann og barn, og det er 
heller ikkje lett å leve aleine. Parforholdet 
vert no sett på som den ultimate arena for 
sjølvrealisering. 

Brekkstong for kvinnerørsla
Peparmøyene gjekk ut i samfunnet, tok 
arbeid og engasjerte seg. Kvinnene styrte 
organisasjonsliv, dei var aktive i veldedige 
organisasjonar, dei var ei vesentleg brikke i 
oppbygginga av organisasjonssamfunnet. 

– Peparmøyene vart brukte som 
brekkstong for kvinnerørsla. Saman med 
inntoget i arbeidslivet kom også kravet om 
stemmerett, seier Hellesund.

Men dei ugifte kvinnene vart også sett 
på som ein trussel mot det etablerte. Og 
det med god grunn, for dei gjekk ut og tok 
posisjonar. Peparmøyene var opptekne av 
sedelighet og moral. Som Synnøve Finden 
og Pernille Holmen, var mange djupt 
religiøse. 

snudd på hovudet. Alle kvinner vart no 
tilskrivne ein seksualitet, og denne skulle 
praktiserast. Den heteroseksuelle relasjonen 
kom meir i sentrum, og dei homososiale 
omgangsformene vart sett på som meir og 
meir gamaldagse, seier Hellesund

I løpet av mellomkrigstida segla friske 
sterke friluftskroppar opp som ideal. 
Kvinner og menn kunne vere kameratar. 
Med sosialdemokratiet i emning vart 
eit godt sexliv sett på som det beste for 
samfunnet. Kvinnefellesskap vart gamaldags. 
Peparmøyene som hadde vore opptekne av 
sedelighet og levde etter aseksuelle ideal, vart 
plutseleg patologiserte og frigide. 

– For nokre vart den seksuelle 
revolusjonen 
ei frigjering. 
Men for andre 
vart det eit 
angrep på livet 
dei hadde levd. 
Peparmøyene 

fall gjennom når det nye seksualliberale 
synet vann fram. Dei vart utsette for harde 
angrep, og latterleggjorte.

lesbisk på sine eldre dagar
I dag heng stereotypien om den inntørka og 
ullfullende peparmøya framleis med. Og det 
å leve eit aseksuelt liv, er tabu.

– Sjølv om ikkje alle har eit seksuelt 
aktivt liv i dag, er det ei norm om at alle er 
seksuelle. Å forske på aseksualitet framstår 
som umogeleg, ingen vil stå fram og seie 
at dei ikkje ønskjer seg eller har hatt eit 
seksualliv, meiner Hellesund. 

Dei mange peparmøyene frå slutten 
av attenhundretalet levde gjerne i nære 
emosjonelle parforhold, slik som Synnøve 
Finden og Pernille Holmen. At ein i dag 
ville ein sett merkelappen lesbisk på dei, 
viser i følgje Tone Hellesund korleis ein 
konstruerer seksuell identitet. Praksisen 
kan vere den same, men samfunnet sine 
oppfatningar og merkelappar kan skifte 
dramatisk.

I løpet av doktorgradsarbeidet sitt 
på slutten av nittitalet, møtte ho fleire 
eldre kvinner som hadde levd som ugifte 
heile livet. Utover 1980- og 90-talet vart 
kategorien lesbisk allment tatt i bruk i 
samfunnet. 

– Då opplevde kvinnene på sine 
eldre dagar å bli mistenkeleggjorte. Men 
dei hadde aldri tenkt på sitt eige liv som 
ukonvensjonelt, seier Tone Hellesund. 

Predikantens skitne tankar
Peparmøyene såg seg sjølve som spydspissen 
av det siviliserte samfunnet. Idealet var 
aseksualitet.

Dei to kvinnene Finden og 
Holmen levde saman heile livet. Utan 
å problematisere det, delte dei seng og 
soverom. Den som reagerte på det, var ein 
av dei mange predikantane som fekk husly 
hjå Holmen og Finden. Han meinte det 
ikkje var sømeleg.

– Frå den dagen av sette dei ein 
kommode mellom sengene. Dei to kvinnene 
hadde ikkje tenkt på det i det heile. Det var 
predikanten som hadde skitne tankar, seier 
Hellesund. 

Korleis kan kvinnene som på mange 
område er føregangskvinner i tidleg 
kvinnerørsle, ikkje verte verdsette for dette 
i dag?

Noko av svaret kan handle om deira 
manglande heteroseksualitet. 

latterleggjering
– Det skjedde ein seksuell revolusjon i 
mellomkrigstida. Synet på kvinnene sin 
seksualitet vart snudd opp ned. Medan 
alle skikkelege kvinner vart forventa å 
mangle ein aktiv seksualitet, vart dette no 

«�INGEN�VIL�STå�FRaM�oG�SEIE�aT�DEI�IKKJE�
øNSKJER�SEG�ELLER�haR�haTT�EIT�SEKSUaLLIV»

arbeidet�gav�peparmøyene�legitimitet�til�å�velje�
vekk�mann�og�barn,�mens�i�dag�vert�parforholdet�
sett�på�som�den�ultimate�arena�for�sjølvrealisering,�
seier�Tone�hellesund.�Foto:�Thor�Brødreskift.
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når sosialdemokratiet løfter 
på dynen vår, er det for 
barnas beste. Det statlige 
samlivskurset for nybakte 
foreldre behandler sex som 
en pragmatisk selvfølge, og 
bekrefter hetero-normalen 
som politisk målsetning.

«En trygg seksualitet som har i seg både 
de psykologiske, sosiale og biologiske 
dimensjoner og utgjør en moden og varig 
voksenrelasjon, virker positivt inn på barna 
i familien.»
 – Familiemeldingen 2002–2003

Siden 2004 har det vært politisk enighet 
om at alle par i Norge som får barn for 
første gang, bør få tilbud om samlivskurs 
på statens regning. Tilbudet er et resultat av 
Stortingsmelding nr. 29 fra Bondeviks andre 
regjering. Den såkalte Familiemeldingen 
presenterer statens politikk for forpliktende 
samliv og foreldreskap. Disse elementene 
danner også bakteppet for samlivskurset, 
som har som hovedmål å styrke langvarige 
parforhold og hindre samlivsbrudd.

– Det offentlige banker på soveroms-
døren og trer inn som en utvidet familie 
med noen redskaper for å ivareta samlivet. 
Men staten bidrar dermed også til å 
konservere og utfordre normer og ideal 
for parforhold, sier kulturforsker Hilde 

Danielsen. Sammen med forskerkollega Kari 
Ludvigsen ved Rokkansenteret og Wencke 
Mühleisen ved Universitetet i Stavanger, 
har hun forsket på både den forutgående 
politiske debatten, rammene rundt og 
innholdet i det statlige samlivskurset. Et av 
mange tema har vært hva staten mener om 
sex.

– Kurset tilbys som et virkemiddel i 
velferdsstaten og må nødvendigvis være 
forankret i verdier som er legitime både 
i befolkningen og politikken. Dette gjør 
kurset velegnet til å kaste lys over den statlig 
konstruerte mainstream-seksualiteten, 
mener Danielsen og Mühleisen.

Brett opp ermene!
Kurset, som bærer det megetsigende 
navnet «Godt Samliv», er organisert 
gjennom helsestasjonene og går over en 
dag eller to kvelder. I tillegg til emner 
som arbeidsdeling, kommunikasjon og 
konfliktløsning, behandles temaet sex. Felles 
for det hele er hensynet til barnet.

– Det er en overordnet idé om stabilitet 
som blir frontet på kurset, og seksualitet 
blir satt inn i denne rammen. Sex blir et 
virkemiddel i tjenesten for barnets beste, 
og legitimerer dermed statens innblanding 
i parforholdet, sier Hilde Danielsen og 
Wenche Mühleisen.

På femtitallet ville formodentlig den 
slags statlig intervensjon blitt omtalt som 
folkeopplysning – med konkrete råd til 
kvinnen om å ha middagen klar til mannen 
kom hjem fra jobb og ikke stille i fettet 
forkle enda hun hadde strevet på kjøkkenet 
dagen lang. Samleie skulle en ha to ganger i 
uken. Retorikken er noe forandret siden den 
gang.

– Fra etterkrigstidens dager ble et sunt 
sexliv ansett som sunt for samfunnet. Fra 

syttitallet dreiet det seg mer om autonomi. 
I dag handler det om parbehov, fellesskap 
og barn – med fokus på begrepet «kvalitet».
Parene på kurs blir selv gjort til eksperter på 
eget samliv og bedt om å identifisere egne 
behov og forventninger til forholdet, sier 
Danielsen. 

Men særlig romantisk er det fortsatt 
ikke. Den pasjonerte, lidenskapelige 
Hollywood-kjærligheten er et fraværende 
tema på kursene. De gode rådene har en 
veldig pragmatisk karakter. «Ha sex på nye 
steder. Slå av TV-en. Legg dere tidlig. Legg 
dere nydusjet og nakne i sengen med nytt 
sengetøy i et varmt soverom med dempet 
belysning», heter det i kursheftet.

– Normen er at man skal ha sex i et 
parforhold – men òg det at seksualitet ikke 
bare er naturlig, men noe som kan styres, 
som kan jobbes med. Koblingen mellom 
det ekte og kunstige er egentlig ganske 
morsom. Man har en sterk idé om at sex 
skal være spontant, men kurset byr på en 
innføring i hvordan denne spontaniteten 
skal planlegges, sier Danielsen.

TEKST: eivinD SenneSeT 
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Sex-appell�fra�staten

hilde�Danielsen.�Foto:�Jan�Kåre�Wilhelmsen
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Forskerne ble i det hele tatt overrasket over 
i hvor stor grad seksualitet blir assosiert 
med arbeid og investering på kursene. De 
mener denne koblingen peker mot utviskede 
grenser mellom det offentlige og private. 
Ikke bare drar man en intim diskurs ut i det 
offentlige rom, man henter også retorikken 
fra arbeidslivet. 

– Det baserer seg på idealet om det 
skapende individ. Barn og samliv er gjort 
om til et prosjekt, og man henter redskapene 
fra der man skaper – fra arbeidslivet, sier 
Danielsen.

Fra USA med forskjeller
Kurset «Godt Samliv» er basert på Prep 
– et lisensiert, amerikansk kursprodukt 
som Modum Bad driver i Norge. Men 
i USA – samlivskursenes hjemland – er 
ikke slike kurs et statlig anliggende. At 
det har blitt slik i Norge, mener forskerne 
skyldes forskjellene mellom det privatiserte, 
terapeutiske samfunnet i USA og den 
norske sosialdemokratiske velferdsstaten. 
Det er imidlertid mer enn grensene mellom 
det private og det offentlige som skiller de 
amerikanske og norske samlivskursene. 
Retorikken i USA er for eksempel langt mer 
aggressiv. Her snakkes det om «fighting for 
your marriage» og om viktigheten av å ha 
suksess i samlivet. Hvilket vil si ekteskapet. 
Samboerskap og skilsmisser anses som 

uhyrligheter. I Norge er suksessretorikken 
og ekteskapsbiasen nøytralisert for 
sosialdemokratiske forhold. Samboerskap og 
skilsmisser er helt legitime fenomener. Den 
norske retorikken dreier seg ikke om å slåss 
mot samlivsbrudd, men å ivareta det gode i 
forholdet.

– Men det er fortsatt en norm om 
stabilitet og forpliktelse som kursene søker å 
forplante videre til andre deler av samfunnet. 
Det ligger i kortene at ekteskapet blir ansett 
som den «beste» formen for samliv, men KrF, 
som har hatt disse kursene som hjertesak, 
ville aldri fått politisk gjennomslag for 
denne satsingen om de ikke hadde gjort 
det uavhengig av familieforhold, sier Hilde 
Danielsen.

Politisk korrekt
Stat og ekspertise har gått sammen for 
å tilby emosjonell kapital. Men har folk 
flest egentlig behov for det? Arrangørene 
har brukt kursdeltagernes egne positive 
evalueringer for å bevise samfunnsbehovet. 

– Kurset er basert på forventningen om 
at parene skal være likestilte og etterstrebe 
enda større likestilling. De som går på kurs 
slutter opp om disse normene. De som 
ikke gjør det, faller utenfor. Men det som 
formidles er utbredte og legitime normer 
i samfunnet vårt. Om kursinnholdet 
hadde stått i et for stort misforhold til 

befolkningens verdier, hadde kurset 
kollapset. Det er veldig politisk korrekt, sier 
Hilde Danielsen. 

Under rødgrønn regjering har det statlige 
samlivskurset blitt ytterligere tilpasset typisk 
AP- og SV-politikk, blant annet gjennom et 
sterkere fokus på likekjønnspar og etniske 
minoriteter. Adoptivforeldre, handikappede 
og godt voksne blir nevnt i samme åndedrag. 
Men denne synliggjøringen av mangfoldet 
innebærer ikke en reell mangfoldiggjøring, 
mener forskerne. 

– Når man løfter frem egne grupper med-
virker det til å gjøre disse gruppene anner-
ledes. Det er et implisitt ideal at forskjeller 
skal smeltes inn i en mal. Og den malen 
er fortsatt det stabile og likestilte hetero-
normale foreldreparet, mener Danielsen og 
Mühleisen. 

«�MaN�haR�EN�STERK�IDÉ�oM�aT�SEX�SKaL�VÆRE�SPoNTaNT,�MEN�KURSET�BYR��
På�EN�INNFøRING�I�hVoRDaN�DENNE�SPoNTaNITETEN�SKaL�PLaNLEGGES»
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Ingen�borgar�utan�kjønn
– er det gut eller jente? – vi veit ikkje heilt. 
Kanskje litt av begge.

Kva vart det? Det er ofte første vi spør om når eit barn har komme 
til verda. Men kva om det verken er gut eller jente, men noko midt 
i mellom? Kva gjer foreldre og helsevesen med eit nyfødd barn som 
ikkje har sin naturlege plass i ein kategori? 

Kvart år blir det fødd 10–12 såkalla intersex-barn i Noreg. Det 
som kjenneteiknar desse er at kjønnsorgana er alvorleg misdanna 
og nokre av barna har kjønnskromosomfeil. Val av kjønn har 
tradisjonelt vore jente. Intersex-borna har tidlegare blitt operert 

nokså med ein gong, og oftast til jenter fordi det er enklare å 
konstruere kvinnelege kjønnsorgan enn mannlege. Kirurgien er i 
mange tilfelle irreversibel. Det som då blir gjort er at ein reduserer 
ein liten, men seksuelt følsom penis og konstruerer ei kroppsåpning 
som ser ut som ein vagina. Problemet er at denne vil mangle seksuelt 
følsomt vev, fordi slikt vev ikkje kan framstillast kunstig.

Kjønna lovverk
Det fins ein heil del intersex-barn som har blitt vaksne og føler at dei 
lever med feil kjønn. Desse fortel om låg livskvalitet og store psykiske 
kostnader som følgje av det tidlege inngrepet. Kvifor har helsevesenet 
og staten vore så ivrige på å operere barna så tidleg? Praksis i intersex-
behandling har vore å byrje så tidleg som mogleg.  
I den seinare tid har det vore ei viss dreiing til å likevel utsetje kjønna 

Truleg�kan�det�i�framtida�bli�mogleg�å�behandle�bort�intersex�medan�fosteret�er�i�livmora.�Intersex�blir�definert�som�funksjonshemming.�
hermafroditter�er�eit�omgrep�ein�har�gått�bort�frå�å�bruke�om�intersex-barn,�mellom�anna�fordi�det�kan�misforståast�som�at�det�er�
mogleg�å�vere�fødd�med�to�komplette�sett�med�kjønnsorgan.�I�tillegg�til�dei�få�intersex-barna�kjem�alle�som�blir�fødde�enten�med�
Klinefelter�syndrom�eller�Turners�syndrom.�Dette�er�ein�kromosomfeil�som�kjem�av�at�dei�manglar�eit�X-kromosom.�Individ�med�
Klinefelter�syndrom�har�derimot�eit�ekstra�X-kromosom.�Dette�gjev�ekstra�arvemateriale�i�alle�cellene�i�kroppen.�Derfor�utviklar�personar�
med�denne�tilstanden�seg�ikkje�normalt,�og�er�disponert�for�ei�rekke�medisinske�problem.�Turners�syndrom�er�ein�medfødd�tilstand�som�
er�kjenneteikna�av�lav�slutthøgde�og�manglande�pubertetsutvikling.�Mental�utvikling�er�oftast�normal.�

Talet�på�barn�som�blir�fødde�med�uklart�kjønn�aukar.

SEKSUELL�IDENTITET
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Frå�filmplakaten�til�den�argentinske��
filmen�XXY�som�handlar�om�den�tvekjønna�alex.
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–�Det�er�merkeleg�at�det�er�så�lite�diskusjon�og�debatt�rundt�
operasjonane�av�intersex-barn,�seier�Marit�Vaula�Rasmussen.�
Foto:�Paul�S.�amundsen.
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behandling til ein ser korleis barnet utviklar kjønna identitet. Om 
barnet blir operert som lite, er foreldra aktive medspelarar, mellom 
anna må dei hjelpe til med å halde vagina open. Utan kjønnshormon 
kan intersex-barn ikkje komme i puberteten, derfor vil det vere 
naudsynt med behandling. Spørsmålet er kva for behandling, og kva 
tid i barnets liv. Daler av behandlinga kan vere helsefremjande. Til 
dømes kan det å unnlate å gje kunstig østrogen føre til at nokre av 
intersex-barna får problem med beinskjørheit, og nokre kan mangle 
salter i kroppen som det er livsviktig å få tilført.

– Eit barn utan kjønnsidentitet er uhandterleg, både juridisk og 
sosialt. For i staten kan du ikkje eksistere utan kjønn. For å få eit 
personnummer og bli registrert som borgar må du enten vere mann 
eller kvinne. Kjønn gjer seg gjeldande i store delar av lovverket, og 
vi har ogå kjønna personnummer, seier sosialantropolog Marit Vaula 
Rasmussen. Ho tar doktorgrad på «De usynlige intersex-barna». 
Ho vil finne ut korleis det er å leve med intersex-diagnose, eller vere 
foreldre til desse barna. 

Store følgjer
Rasmussen ser også på korleis 
intersex-barna blir møtt i medisinen 
og av behandlingsapparatet. Det 
har overraska henne kor lite denne 
praksisen blir diskutert, trass i dei 
vanskelige etiske utfordringene den 
fører med seg. 

– Inngrepa kan få enorme 
konsekvenser for intersexbarnas 
psykiske helse og framtidige 
seksualliv. Det er merkeleg at dette 
blir gjort utan diskusjon og debatt. 
Om vi seier at det er greit, eller til og 
med fordelaktig å operere dei som 
små, kva grunngjev vi det med, spør 
Rasmussen.

– Er det kanskje fordi det er eit 
sterkt tabu knytt til denne tilstanden 
og foreldra helst vil «dysse det ned»?

– Eg har enno ikkje fått intervjua 
nokre foreldre, men eg har inntrykk 
av at dei fleste foreldre er engstelege 
for omverdas reaksjonar. Det er 
definitivt eit sterkt tabu knytt særskilt 
til intersex, og til alt som har med 
særskilde former for kjønn generelt.

Vaula Rasmussen peikar på at 
generelt er det norske helsevesenet 
restriktive med å innvilge operasjoner 
for transseksuelle, og grunngjevinga er 
nettopp at operasjonene er ugjenkallelige.

– Det er eit tankevekkende paradoks at respekten for den 
opprinnelige kroppen er stor når det kjem til transseksuelle 
voksne, mens kroppane til intersex-barna blir endra for alltid, 
seier Rasmussen. Ho peikar på at for å få operasjon som vaksen 
transseksuell må ein gjennom den såkalla «Real life»-testen. Dette er 
ein langvarig og omfattande test der du skal vise at du klarer deg som 
mann eller kvinne i «det verkelege livet». 

Omstridd omgrep
Omgrepet intersex er omstridd fordi det er uklart kva det inneber. 
Er det noko midt i mellom, eller både mann-kvinne, eller er 
det ei funksjonshemming som treng behandling? I USA vil den 
viktigaste interesseorganisasjonen for interseksuelle, Intersex 
Society of North America (ISNA), bytte ut intersex med «disorders 
of sex development». ISNA er kritiske til den tvangsmessige 
behandlinga av intersex-borna, likevel ønsker dei å distansere seg frå 
identitetspolitiske aktivistar som hevdar at interseksuelle treng rom 
og aksept framfor behandling.

Staten har ei litt vanskeleg rolle oppi det heile. Den ligg både 
framfor og bak, og må ta stilling til om den skal representere 
borgarane eller stake ut ein ny kurs. Men vi bør stille oss spørsmålet 
kva vi som samfunn vil oppnå med å bruke kjønn som så sentral 
identitetsmarkør, meiner antropologen. 

legar disiplinerer kroppen
– Medisinens og statens handtering av 
intersex viser at kjønn ikkje er noko 
naturgitt som berre kan administrerast, det 
må også formast. Når kjønnet er uklart, 
går staten inn og gjer ei avgrensing ved 
hjelp av medisin, seier Rasmussen. Ho 
hevdar at det er eit nært tilhøve mellom 
statsmakt og medisinsk ideologi og praksis. 

– Medisinen blir gjerne sett på som 
ei slags objektiv forståing av kroppen. 
Eg analyserer medisinen som sosialt og 
kulturelt felt. Særleg opptek det meg 
korleis den moderne medisinen og 
legestanden disiplinerer og normerer 
kroppen, og korleis den gjer det i samspel 
med den moderne staten. Intersex gjev 
ein veldig god inngangsport til å studere 
akkurat dette.

Intersextilstandane set på prøve 
våre oppfatningar av kjønn: Vi er ikkje 
nødvendigvis enten mann eller kvinne og 
berre det, seier Rasmussen. Ho meiner 
ikkje at vi bør operere med et tredje kjønn, 
men tykkjer samtidig at intersex er ein god 
illustrasjon på at kjønn ikke gjev opplagte 
kategoriar.

– Vi må komme forbi å sanksjonere 
det uklare fordi det forvirrar oss. Vi må 
løyse opp i kategoriane vi tenker ut frå og 
gjere dei meir romslege, seier Rasmussen, 
og viser til den franske strukturalisten 
Claude Levi Strauss som meinte at vi alltid 

tenker i opposisjonar, som til dømes varm-kald og kvinne-mann.
Rasmussen håper å få intervjue både medisinarar og vaksne 

intersex-pasienter til avhandlinga si. Temaet er svært tabubelagt, og 
ho har blitt åtvara om at det kjem til å bli vanskeleg å nå fram til 
informantar. Dette viser kor viktig det er å forske på dette, seier ho. 



Skilnaden mellom kjønna 
gjenstår å bli tenkt som ein 
verkeleg skilnad, i følgje 
den belgiske filosofen og 
kjønnsteoretikaren luce 
irigaray. 

Luce Irigaray understrekar eit likeverd 
mellom kjønna gjennom respekten for 
skilnadane mellom dei. Ho hevdar at det 
mannlige og det kvinnelige må tenkast 
som to heilt ulike størrelsar, kor ein unngår 
å redusere den andre til objekt for seg. 
Tanken bak er at det ikkje er mogleg å 
finne ein høgare fellesnemnar som dei 
to kjønna går opp i, utan å gjere seg 
skuldig i ein reduksjon av det eine til ei 
mindreverdig utgåve av det andre. Irigaray 
søker med denne tenkinga å bryte med ein 
einskapstanke. Sjølve omgrepet identitet vil 
få ei ny tyding, gitt at kjønnsskilnaden vart 
tenkt som ein verkeleg skilnad. Dermed blir 
grunnleggande filosofiske omgrep rokka ved. 

Den andres fridom
– Irigaray vil bli ståande som ein av dei 
viktigaste tenkarane i vår tid, meiner filosof 
ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning 
ved Universitetet i Bergen, Kristin Sampson. 

I love to you

Professor i filosofi ved Universitetet i Bergen, Vigdis Songe-Møller, har også jobba med 
Irigarays tekstar. 

– For meg har Irigarays lesnad av filosofihistoriske tekstar vore viktigast, særleg hennar 
svært originale tolkingar av Platon, ein filosof eg sjølv har arbeida mykje med. Det er 
særleg hennar tolking av holelikninga, ein nøkkeltekst i Vestens filosofi og med enorme 
ringverknader siden den vart skriven for nesten to og eit halvt tusen år sidan, som har spelt ei 
viktig rolle for meg. 

Songe-Møller viser til at Irigaray mellom anna analyserer Platons bruk av metaforar, og 
gjennom ein satirisk imitasjon av Platons tekst får ho fram at Platon knyter det kvinnelege 
til skyggetilværet i hola. Medan det mannlege blir assosiert med den meir opphøgde 
rasjonaliteten. Irigaray har formidla viktige innsikter om konsekvensane av den nærast totale 

Den�belgiske�filosofen�Luce�Irigaray�vil�ha�eit�eige�
språk�for�kvinner.�Bildet�er�frå�«Kvinnereisen:�møter�
med�feminismens�tenkere�(2008)»,�humanist�forlag.
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Kristin�Sampson�forskar�på�Luce�
Irigarays�teoriar�om�fridom.�
Foto:�Paul�S.�amundsen
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Ho forskar på Irigarays teoriar om fridom. 
Sampson seier at det gjenstår mykje før 
Irigaray er fullt ut akseptert, men at interessa 
for henne som filosof er stigande.

Kristin Sampson ser særskilt på 
omgrepet fridom hjå Irigaray, og korleis vi 
skal tenke kjønnskilnaden i høve til fridom. 
Omgrepet fridom har vore tenkt ut frå eit 
aktivt handlande menneske. Sampson vil 
som Irigaray rette søkelyset mot den andres 
fridom. Dette fordi eigen fridom heng 
saman med at vi set andre fri. Den belgiske 
filosofen hevdar at kvinna er i eksil og er 
ein okkupert stad. Dermed manglar ho ein 
stad for seg sjølv der ho kan etablere ein 
kvinneleg identitet. Eit slikt syn får nokre 
følgjer:

– Vi kan spørje om kva slag identitet 
er det Irigaray er ute etter, gitt at 
kjønnsskilnaden vart tenkt som ein verkeleg 
skilnad. Om ho har rett i at det verande er 
forma fallisk og at kvinna er den okkuperte 
staden, så vil det ikkje vere mogleg for 
mannen å møte noko anna enn seg sjølv 
eller sitt eige speglbilete, sin refleksjon, i 
kvinna. Dersom kvinna og mannen derimot 
hadde vore kvarandres ulike andre så ville 
dette ha gjort mogleg eit møte mellom dei, 
påpeikar Sampson. 

lepper heller enn fallos 
Irigaray hevdar at kvinna har blitt tenkt 
som ein negasjon; ein ikkje-mann. Det 
har ikkje funnest ein verkeleg kvinneleg 
identitet opptil no i historia. I boka 
I Love to You frå 1990 handlar det om eit 
mogleg møte mellom kjønna. For å få til 
«verkelege møter mellom kjønna» må vi 
endre strukturane i språket, samstundes er 
det naudsynt med djupare psykoanalytiske 
endringar. Luce Irigaray vil ha forandringar 
i draumane våre og det imaginære. Men for 
Irigaray handlar dette ikkje berre om språk 
og det psykoanalystiske. Det handlar om 
representasjonar i kulturen, om lovverk, om 

det politiske, kort sagt om mange ulike plan. 
Ho vil også endre bileta og metaforane vi 
tenker med. Som eit alternativ til fallosen 
har ho lagt fram eit bilete av to lepper.

– Figuren med dei to leppene kan tolkast 
på ulike vis. Mellom anna er det mogleg å 
knytte dette til språk og seksualitet. Leppene 
er alltid to, gjennom dette bildet kan ein 
komme utanom den einskapstenkinga som 
Irigaray knytter til det falliske. Ho prøver 
også å skrive inn andre metaforikkar i 
språket, i tillegg til synsmetaforikken som 
ho hevdar har vore altfor framtredande. I 
ein del av dei meir poetiske tekstane skriv 
ho fram hørsels- og berøringsmetaforikkar. 

I seinare tekstar har ho også tatt opp att 
synsmetaforikk i eit forsøk på å omskrive 
denne.

«mystery of the Other»
Kvinner må sjølve seie kva dei er, seier 
Irigaray. Og menn må byrje å snakke om 
seg sjølve som menn. Men kva det skal tyde 
å vere kvinner må vi finne ut i relasjon til 
andre kvinner. For om kjønnsskilnaden skal 
tenkast som ein verkeleg skilnad, er det ein 
føresetnad at det fins ein kvinneleg identitet. 
Ho meiner ikkje identitet som ei kjerne 
i individet, seier Sampson. Altså ikkje ei 
kvinneleg kjerne, men som noko som blir til 
i relasjoner mellom kvinner. Identitet høyrer 
slik til i mellomromma mellom oss.

Det er også ulike måtar å tenke om 
kjærleik på, knytt til ulike måtar å tenke 
omkring relasjonen mellom to menneske. 
Irigaray meiner at vi skal lytte til andres 
skilnader og respektere «the mystery of the 
other». 

– Du skal ikkje prøve å besitte den 
andre. For korleis skal eit kjærleiksmøte 
kunne gå bra når den eine lever gjennom 
den andre? spør Kristin Sampson.

Ho viser til at Irigaray meiner at i 
kjærleiksrelasjonar står vi i fare for å redusere 
den andre til ein sum av slik den vi elskar 
har stått fram for oss i fortida. Slik lukkar 
vi samtidig augo for at den vi elskar er i 
skaping og forandring, og for den openheita 
som rettar seg mot framtida. Ein trur at 
ein veit kven den andre er, og gir ikkje 
den andre rom for forandring. Dermed 
forheld du deg ikkje til den andre som ein 
forskjelligarta annan. 

Men kvar skal vi begynne. Kor tar 
omveltinga til, om ein godtek Irigarays 
analyser. Svaret er alle stader. I kunst, filosofi 
og i rettssystemet, med eigne kjønnsbaserte 
lover. Dette er 76 år gamle Irigarays 
bodskap. 

maskuline dominansen innan filosofiens kanon sidan Platon. 
Hennar tekster gjev rom for ein kritisk lesnad av denne kanon, og 
har slik vore viktig for feministisk filosofi.

Vigdis Songe-Møller er meir skeptisk til andre sider ved 
filosofien hennar, som til dømes Irigarays tankar om at det finst 
to fundamentalt ulike subjektposisjonar: Den mannlege og den 
kvinnelege. 

– Eg har vanskeleg for å sjå for meg at det faktisk er slik, og eg 
er også usikker på moglege konsekvensar av ein slik teori, for til 
dømes oppdraging av gutar og jenter. Her bryt Irigaray med sin 
franske feministiske forgjenger, Simone de Beauvoir, som tvert om 

understrekar at det ikkje fins nokon prinsipiell skilnad mellom eit 
kvinneleg og mannleg subjekt. Irigaray sitt prosjekt er å frigjere 
kvinna frå å vere den Andre, til sjølv å kunne bli eit fritt og skapande 
subjekt. For at det skal bli mogleg, må vi – både kvinner og menn 
– overskride dei rammene som tradisjonelle kjønnsroller har satt for 
liva våre. Beauvoir såg neppe føre seg at ei slik frigjering vil føre til 
utviklinga av eit kvinneleg språk, slik Irigaray ser ut til å ha, kanskje 
snarare meir frigjorde enkeltmenneske, kvinner som menn, innanfor 
et felles språklig univers. Her er eg på line med Beauvoir, seier Vigdis 
Songe Møller.  

Luce�Irigaray�er�lingvist,�
psykoanalytikar,�filosof�og�feminist-
teoretikar.�ho�forheld�seg�til�
tenkarar�som�heidegger,�Nietzsche�
og�Levinas.�Luce�irigaray�er�mest�
kjend�for�verka�Speculum�of�the�
other�Woman�(1974)�og�This�Sex�
Which�Is�Not�one�(1977).

Luce�Irigaray
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Av de nordiske landene 
har norge vært det mest 
tilbakeholdne med å 
straffe homoseksuell 
praksis de siste hundre 
år. ett unntak var den 
store sedelighetssaken og 
opprullingen av «Den brune 
ring» i Bergen på 1930-
tallet.

Paragraf 213 i Straffeloven av 1902 lød som 
følger:

Finder der utugtig Omgjængelse Sted 
mellem Personer af Mandkjøn, straffes de, der 
heri gjør sig skyldige eller som medvirker dertil, 
med Fængsel indtil 1 Aar.

Med samme Straf ansees den, som har 
utuktig Omgjængelse med Dyr.

Paatale finder alene Sted, naar det 
paakræves af almene Hensyn. 

– Siden paragrafen har med passasjen om 
allmenne hensyn, var den i praksis en 
avskaffelse av det generelle forbudet mot 
homoseksualitet mellom menn. Norge 
var således på en måte det første landet i 
Norden som avskaffet det generelle forbudet 
mot mannlig homoseksualitet. Loven 
ble kun brukt i helt spesielle tilfeller, sier 
stipendiat i historie ved UiB, Runar Jordåen. 

Opprullingen av «Den brune ring»
Et av de helt spesielle tilfellene hvor 
paragrafen ble anvendt etter 1902 var i 
den store sedelighetssaken mot det som på 
folkemunne ble kalt «Den brune ring» i 
Bergen i 1937 og 1938. 

– Hovedsiktede i saken drev en 
frukthandel på Mulen hvor det vanket 

en del gutter over og under den seksuelle 
lavalderen på 16 år, som kunne oppnå visse 
fordeler. Det viste seg at hovedmannen 
hadde hatt seksuelle forhold til flere 
av guttene, noen av dem helt ned i 
12-årsalderen. I tillegg hadde han drevet 
med en mer eller mindre organisert 
formidlingsvirksomhet. Selv om betegnelsen 
«pedofili» aldri ble brukt under saken, 
og knapt nok fantes i det norske språket 
på denne tiden, førte etterforskningen til 
opprullingen både av det vi i dag ville kalt et 
pedofilinettverk, og et homofilinettverk. 

I avhør ble den ene etter den andre dratt 
inn, og noen mente at det var flere nettverk 
som ble opprullet. 

– Mange av disse mennene hadde 
verken hatt forhold til unge gutter eller hatt 
kjennskap til hovedmannen i det hele tatt. 
Disse fikk kun en advarsel, og påminning 
om at homoseksualitet i prinsippet var 
forbudt. Spesielt ble de advart mot å ha 
forhold til menn under 21 år. 

Ulike syn på homofili
I 1925 hadde Riksadvokaten sendt ut en 
anbefaling om at paragraf 213 kun skulle 
anvendes i forhold mellom en mann over, og 
en mann under 21 år. Denne anbefalingen 

Vekket�sovende�
homo-paragraf
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Runar�Jordåen�er�universitetsstipendiat�i�historie�
ved�UiB.�Nå�arbeider�han�på�en�avhandling�
om�hvordan�homoseksualitet�ble�konstruert�
i�medisinske�diskurser�i�Norge�fra�1880-1950.�
(Foto:�Kieran�Kolle)
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støttet seg på det rådende psykiatriske og 
medisinske synet på homoseksualitet på 
denne tiden. 

– Homoseksualitet ble av psykiatrien 
fra slutten av 1800-tallet ansett som noe 
som var en del av personligheten og som 
preget dem det gjaldt. Det ble av de fleste 
psykiatere sett på som noe som i de fleste 
tilfeller skyldtes en medfødt disposisjon 
som kunne opptre sammen med andre 
psykiatriske symptomer, og som oftest 
fulgtes av et kjønns-utypisk følelsesregister 
og opptreden. Hos de fleste ble imidlertid 
denne oppfatningen kombinert med et syn 
om at mange hadde en biologisk disposisjon 
som var ubestemt, der den voksne 
seksualiteten avgjordes av ytre påvirkning 
i barndom og ungdom. Derfor anså man 
det som viktig å skåne ungdommen mot 
homoseksuell påvirkning. Men noen 
psykiatere mente også at homoseksualitet 
er medfødt, enten fullstendig eller delvis. 
Det var en del diskusjoner om alle var 
disponerte, eller om det kun gjaldt noen få.

Begrepsforvirring
Diskusjonen om homoseksualitet innenfor 
psykiatrien og medisinen, og usikkerheten 
rundt dette, ga også grobunn for taktikk 
og strategier i rettssaken mot «Den brune 
ring». Da politiet nøstet opp saken spurte de 
om siktede var homoseksuell eller ei. I noen 
tilfeller kunne det svare seg å innrømme at 
en var homofil, i andre tilfeller ikke. 

– Ut fra forutsetningen om at 
påtalemyndighetene og medisinerne 
anså homoseksualitet som noe iboende 
og medfødt, kunne man tenke seg at 
handlingene på en måte ble unnskyldt, hvis 
man sa at man var homoseksuell.

Men selv om de tiltalte svarte slik de 
trodde påtalemyndighetene og medisinerne 
anså som det riktige svaret, kunne nøling 
også være uttrykk for at de tiltalte var 

ukomfortable med begrepene. Noen kunne 
for eksempel si at de ikke var homoseksuelle, 
men tilbøyelige til å ha sex med menn. 

– Mye tyder på at det fantes andre 
diskurser om selvet den gang enn i dag. 
Forståelsen av homoseksualitet som iboende 
eller medfødt er mer utbredt i dag. En av 
grunnene til at mange nølte med å svare 
på om de var homoseksuelle eller ikke, var 
nok også fordi de ikke kjente til, eller kjente 
seg igjen i homoseksualitetsbegrepet som 
ble brukt av medisin og psykiatri på denne 
tiden. Det var trolig i større grad mulig å 
ha seksuelle forhold til personer av samme 
kjønn uten at man oppfattet dette som en 
del av ens identitet, eller at man ble omfattet 
av homoseksualitetsbegrepet. Begrepet ble 
første gang brukt i Norge på 1890-tallet 
innen psykiatrien, og det begynte ikke å få 
en viss folkelig utbredelse før i 1930-årene.

gutter som utnyttet menn?
Avisenes brede dekning av rettssaken mot 
«Den brune ring» la til forskjell fra legene og 
psykiaterne vekt på Bergens forfall. Media 
vinklet saken som samfunnskritikk, hvor 
man belyste årsaks- og virkningsforholdet 
mellom byens mørke sider og ungdommers 
sinn. Noen innbyggere var mer opptatt av 
byens rykte, enn de var av overgrepene som 
skjedde.

– Medias dekning av rettsaken, 
er samtidig en kritikk av bymiljøet i 
Bergen. Det foregikk en selvransakelse 
på 1930-tallet, hvor man var opptatt av 
hvilke miljø byen kunne tilby ungdommen. 
Det fantes en allmenn oppfatning om at 
gatemiljøet i Bergen på 30-tallet hadde sine 
mørke sider, og som førte til at unge menn 
ble forkvaklet og skruppelløse. 

Men det var ikke bare media som var 
opptatt av byens mørke sider og miljøskadde 
ungdommer. Dette var også en oppfatning 
som uttrykkes i det rettslige materialet fra 
den store rettssaken. 

– Det som er veldig interessant er at det i 
det rettslige materialet også antydes at ofrene 
egentlig er rampete arbeiderklassegutter, 
som ikke har tatt noe særlig skade av det de 
har drevet med. Det foreligger en utbredt 
forestilling om utspekulerte rampunger som 
utnyttet svakhetene til disse mennene, med 
innslag av prostitusjon. Grunnene til at 
det likevel ble reist påtale var at forholdene 
foregikk i såpass organiserte former. Det 
fantes mer eller mindre et miljø, og plasser 
de kunne møtes, som kunne være til bry for 
allmennheten.

norge først og sist
Paragraf 213 i straffeloven ble opphevet 
i 1972, etter nesten ikke å ha vært tatt i 
bruk etter saken mot «Den brune ring». 
Opphevelsen kom som en følge av 
homobevegelsens kampanjer, og nyere 
medisinsk forskning som konkluderte med 
at aldersgrensen på 21 år ikke hadde noe 

���Paragraf�213�i�straffeloven�av�1902�
sa�at�legemlig�omgang�mellom�
menn,�og�mellom�mennesker�
og�dyr�er�forbudt�når�allmenne�
hensyn�tilsier�det.�Paragrafen�
ble�svært�sjelden�brukt,�og�ble�
opphevet�i�1972.�Paragrafen�
kan�likevel�ha�fungert�som�et�
signal�om�samfunnets syn�på�
homoseksualitet.�Sammen�
med�generelle�holdninger�
hadde�den�undertrykkende�
effekter,�som�pengeutpressing�
og�vanskeliggjøring�av�
homobevegelsens�arbeid.�Særlig�
på�1950-tallet�var�en�redd�for�at�
paragrafen�kunne�bli�aktivisert�
mot�bevegelsens�virksomhet.�

���I�1938�ble�34�menn�dømt�for�brudd�
på�paragraf�213�i�straffeloven�i�
forbindelse�med�sedelighetssaken�
i�Bergen.�av�disse�ble�20�kun�dømt�
for�brudd�på�§�213,�som�var�forhold�
mellom�voksne�menn.�I�tillegg�
var�det�14�som�ble�dømt�både�for�
sex�mellom�menn,�og�for�utuktig�
omgang�med�mindreårige�gutter.��

���På�folkemunne�ble�det�snakket�
om�«Den�brune�ring»�i�Bergen�på�
1930-tallet.�I�dag�mener�mange�
at�betegnelsen�refererer�til�den�
kretsen�som�ble�siktet�for�den�
store�sedelighetssaken�i�Bergen�
1938.�andre�mener�at�det�var�en�
klubb�for�homofile�herrer,�som�ikke�
hadde�noe�med�rettsaken�å�gjøre.

���Både�i�avisene�og�hos�politi,�
påtalemakt�og�rettspsykiatere�
ble�begrepet�«homoseksualitet»�
sentralt�i�problemforståelsen.�
homoseksualitetsbegrepet�
hadde�den�gang�et�innhold�som�
kunne�omfatte�seksuell�omgang�
med�mindreårige,�sykelighet,�
kjønnsoverskridelse,�eksentrisitet.�

�
anbefalt�lesning:�J.�Ryström�og�K.�
Mostula�(red.),�Criminally Queer. 
Homosexuality and Criminal Law in 
Scandinavia 1842-1999.�Boken�gir�
historien�om�homoseksualitet�og�
lovverket�i�Norden.�Martin�Skaug�
halsos�har�skrevet�det�norske�
bidraget.
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for seg. I senere tid er det få som mener at 
homoseksualitet er et resultat av opplevelser 
i ungdomsårene. 

– Norge var både det første og det siste 
nordiske landet som opphevet forbudet 
mot homoseksualitet. Helt fra begynnelsen 
var det en lite brukt paragraf, som i praksis 
opphevet det generelle forbudet mot 
homoseksualitet mellom menn. Men siden 
paragrafen ikke ble formelt avskaffet før 
i 1972, var Norge også det siste landet i 
Norden som opphevet forbudet. 
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Barn sliter ofte med angst 
uten å få behandling, fordi 
angstlidelser ikke blir 
tatt alvorlig av voksne og 
behandlingsapparatet. nå 
skal programmet «FRienDS» 
bidra til at flere får hjelp. 

Som en del av prosjektet «Kartlegging og 
behandling – angst hos barn og voksne», 
skal programmet «FRIENDS» testes ut som 
behandlingsmetode for angstlidelser hos 
barn og unge.

– Angstlidelser hos barn går sjelden over 
av seg selv og kan få langt mer alvorlige 
følger dersom det ikke behandles i ung 
alder, sier førsteamanuensis Bente Storm 
Haugland ved avdeling for klinisk psykologi 
ved UiB. Hun er med i forskergruppen til 
«FRIENDS». 

Undersøkelsen «Barn i Bergen» viser at 
om lag tre prosent av barna har angstlidelser, 
og at dette er den vanligste psykiske lidelsen 
blant barn mellom åtte og ti år. Ofte blir 
ikke angstlidelser hos barn tatt alvorlig nok 
av voksne og av behandlingsapparatet, i 
følgje Haugland.

I Australia hvor «FRIENDS» er 
utviklet, viser undersøkelser at rundt 70 
prosent av barna som har fått behandling 
ikke lenger har betydelige angstproblemer. 
Kognitiv adferdsterapi blir brukt som 
behandlingsmetode, og barna får terapi 
enten individuelt eller i grupper. Det er et 
ferdighetsbasert program hvor barna lærer 
om følelser, tanker, handlinger og kroppslige 
reaksjoner når de blir redde. De trener 
også gradvis på å mestre situasjoner som 
de er redde for. Målet er at de skal lære seg 
å takle og mestre angsten. Barna deltar på 
12 møter, der foreldrene er med på deler av 
møtene, forklarer Haugland. 

Til sammen syv klinikker er med 
på prosjektet, som går over fem år. Det 
som skiller dette forskningsprosjektet 
fra andre, er at undersøkelsene foregår i 
vanlige poliklinikker og ikke der barn med 
avgrensede problemer er plukket ut for å bli 

Benedicte�Carlsen,�
forskar�II�ved�Rokkan-
senteret,�tolkar�resultatet�
av�undersøkinga�som�
eit�argument�for�at�
prinsippet�om�fritt�val�av�
lege�er�viktig.Talet på tilvisingar til 

spesialisttenesta minkar 
når pasient og lege er på 
bølgjelengde. 

Legar som går dårleg overeins med 
pasienten, viser opp til ti gonger så mange 
av pasientane sine vidare. Medan enkelte 
legar berre viser 4 prosent av pasientane 
sine vidare til spesialisthelsetenesta, vel 
andre å sende så mange som 30 prosent 
vidare i systemet. No viser det seg at 
forholdet mellom lege og pasient kan ha stor 
innverknad på talet på tilvisingar. 

– Dette gjeld anten pasient og lege begge 
er samde om at legen skal bestemme meir 

enn pasienten eller omvendt, seier Benedicte 
Carlsen, forskar II ved Rokkansenteret.

I den nye studien har Benedicte Carlsen 
saman med Arild Aakvik, førsteamanuensis 
ved Institutt for økonomi og Ole Frithjof 
Norheim, professor ved Institutt for 
samfunnsmedisinske fag, matcha 1268 
pasientar med legane sine. Dei har gjeve 
graderte svar på spørsmål som dreier 
seg om haldningar og verdiar i høve til 
brukarmedverknad

I dei tilfella der partane ikkje kjem godt 
overeins, kan det tenkast at det å vise vidare 
til spesialist vert nytta som eit middel for å 
avslutte forholdet. Fleire legar gjev uttrykk 
for at det å få slutt på ein konflikt er eit 
motiv for å vise pasienten vidare i systemet, 
seier Carlsen.

Bruk av spesialistar er ressurskrevande, 
difor er det i styresmaktene si interesse å 
finne ut kva slags faktorar som ligg bak 
legane sin svært ulike tilvisingspraksis.

Delar av forklaringa ligg ifølge 
Carlsen hjå pasientmassen til dei ulike 

legane. Mellom anna krev kvinner med 
høg utdanning i større grad rett til 
medbestemming enn eldre, og det er 
også skilnad mellom bynære område med 
sjukehus i nærleiken, og landsbygda. Slike 
faktorar forklarer likevel ikkje på langt 
nær den store variasjonen i legane sin 
tilvisingspraksis. 

Ein har ikkje klart å vise at det er nokon 
samanheng mellom ein utstrakt bruk av 
tilvisingar og helsegevinst hjå pasientane. 
Legar som viser pasientane sine vidare oftare 
enn andre, lukkast ikkje i større grad med å 
betre pasientane si helse, seier ho.  

��«Kartlegging�og�behandling�
–�angst�hos�barn�og�voksne»�er�
et�regionalt�forskningsnettverk�
for�angstlidelser.�«FRIENDS»�er�et�
underprosjekt�her.�

��I�dag�er�det�et�av�Europas�største�
angstforskningsprosjekt.�Blant�
de�involverte�er�fagfolk�fra�Det�
medisinsk-odontologiske�fakultet�
og�Det�psykologiske�fakultet�
ved�UiB,�og�representanter�fra�
helseforetakene.�Professor�ved�Det�
psykologiske�fakultet�odd�E.�havik�
og�overlege�Einar�R.�heiervang�ved�
helse�Bergen�står�bak�prosjektet.�
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undersøkt av spesielt kvalifiserte terapeuter. 
Målet er å undersøke hvor effektiv kognitiv 
atferdsterapi er mot angstlidelser hos pasienter 
i det ordinære behandlingsapparatet. 

– Vi håper selvfølgelig at vi kan vise at 
behandlingen fungerer i vanlige poliklinikker 
i Norge og at metoden kan benyttes i 
helsevesenet her i landet, sier Haugland. 

Nøgde�pasientar�
kostar�mindre

TEKST: ÅSe jOHAnne ROTi DAHl, PÅ HøyDen

TEKST: ellen mARie AnDeRSen, PÅ HøyDen

FOTO: iSTOCKPHOTO
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Så snart trålposen glir over 
ripen, er biologer på plass 
med hjelmer og regntøy, for 
å sikre seg eksemplarer av 
dagens fangst. i tolv dager 
har de samlet og sortert 
ulike sjødyr til forskning 
om bord, og samlet data til 
senere analyser.

Unge forskere får unik erfaring ved å delta 
på tokt med forskningsskipet «G. O. Sars». I 
vår har forskere og studenter gått grundig til 
verks med undersøkelser langs Skjelettkysten 
utenfor Namibia.

Spennende samarbeid
Blant sjødyr, fisk og maneter dukker det 
også opp en og annen masterstudent som 
arbeider sammen med stipendiater og 
forskere fra flere land på det tverrfaglige 
toktet. 

– Det er ikke så ofte man får sjansen 
til å delta på, og oppleve så mange ledd 
i en forskningsprosess som vi har gjort 
ombord på «G. O. Sars». Vanligvis har 
vi ingen idé om alle aktivitetene som har 

pågått før fiskeprøvene ligger foran oss på 
laboratoriet, sier Megan Van Der Bank, som 
er masterstudent ved University of Western 
Cape i Sør-Afrika. 

Hun studerer Benguela-kutlingens 
spisevaner, ved å utføre direkte atferdsstudier 
på fisken. Etter å ha valgt seg ut noen 
egnede forskningseksemplarer fra trålen, 
legger hun dem i et akvarium. Der mater 
hun kutlingen med forskjellig føde, for å 
se hvilken for den foretrekker. Men dagene 
om bord er ikke bare en dans på roser. 
Det kan være ganske slitsomt å være på 
forskningstokt over lengre tid. 

– Mye av dagene går med til tungt 
arbeid, som å samle inn fisk og finne gode 
eksemplarer til forskningen hver dag. Den 

Skattejakt�på�
Skjelettkysten

TEKST Og FOTO: Kim e. AnDReASSen

Benguela-kutlingen�er�en�robust�krabat�som�tåler�svært�lave�oksygennivåer.�Dessuten�ser�det�ikke�ut�til�å�bry�seg�om�manetenes�brennende�gift
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største utfordringen om bord er likevel å 
takle nattskiftene. Men dette er ingenting 
mot de positive sidene ved toktet. Vi 
får en veldig god praktisk læring og 
erfaringsutveksling, forteller hun.

Skaffer seg kontakter
«G. O. Sars» har vært på et halv års tokt, 
og vært base for flere prosjekt. Siden 31. 
mars har det blitt gjort akustiske studier og 
tråling utenfor kysten av Namibia. Frem til 
11. april studerte marinbiologer hvordan 
Benguela-kutling klarer å overleve under 
oksygenfattige og hydrogensulfidrike miljø.

Det ble benyttet akustikk, avansert 
trålteknikk, atferdsstudier og fysiologiske 
studier. Også undersøkelser av 

Utviklingprosjekt: Universitetet�i�
Bergens�strategiske�satsningsområder�
er marin�forskning�og�utviklings-
relatert�forskning.�På�G.�o.�Sars´�tokt�
på�Skjelettkysten�utenfor�Namibia,�
ble�satsningsområdene�forent.�UiB�og�
havforskningsinstituttet�har�i�mange�
år�samarbeidet�med�Sør-afrika�og�
Namibia�om�opplæring�og�utdanning�
innenfor�havforskning�og�fiskerifag.�

 
Forskningsprosjekt:�Prosjektet�
«Gobies�and�hake�in�The�hypoxic�
Waters�of�The�Benguela�Upwelling�
Current»,�som�nå�videreføres�på�
land,�består�av�forskere,�studenter�
og�teknikere�fra�seks�land:�Norge,�
Namibia,�Canada,�Sør-afrika,�England�
og�Tyskland.�

 
Kutling: Kutling�er�det�norske�
fellesnavnet�for�gobider,�en�gruppe�
fisk�med�mer�enn�2000�arter,�som�
finnes�i�saltvann�og�ferskvann�over�
hele�kloden.�Benguela-kutlingen�
(Sufflogobius bibarbatus�)�lever�i�
Benguela-strømmen�på�vestkysten�
av�Sør-afrika�og�Namibia.�På�grunn�
av�overfiske�av�sardiner�og�ansjos�i�
området,�har�kutling�blitt�nøkkelarten,�
og�bærebjelken�i�økosystemet.�

 
Geografi:�Benguela-strømmen�i�Sør-
atlanteren�beveger�seg�nordover�forbi�
vestkysten�av�Sør-afrika�og�Namibia.�
Strømmen�presser�næringsrikt�
vann�opp�mot�overflaten�og�danner�
grobunn�for�stor�biologisk�produksjon.

 
Forskningsskipet G. O. Sars: 
regnes�som�verdens�mest�avanserte�
forskningsfartøy,�og�eies�av�UiB�
og�havforskningsinstituttet.�Den�
kan�gå�i�17�knop�og�er�99�prosent�
mer�stillegående�enn�eldre�
forskningsfartøy,�slik�at�den�ikke�
forstyrrer�fisken�og�dyrene�som�skal�
undersøkes�for�mye.
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Det�gjelder�å�sikre�seg�de�beste�
forskningseksemplarene
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bunnsedimenter og studier av vannkvalitet 
ble foretatt. 

– Noe av det beste med toktet er å møte 
og arbeide sammen med andre studenter 
og forskere fra andre deler av verden, som 
har fundamental kunnskap om økosystemet 
her nede, sier Matthias Hundt, som også er 
masterstudent. 

– Jeg har også fått mange nye venner på 
turen. Romkameraten min er fra Sør-Afrika, 
og jeg har møtt mange andre derfra. Når jeg 
er ferdig med mastergraden, har jeg lyst til 
å reise ned og besøke dem, og forhåpentlig 
kan også vennskapet føre til fremtidig 
samarbeid, sier han. 

Tyske Matthias Hundt studerer 

marinbiologi ved Universitetet i Bergen. 
Han undersøker beitevaner til kutling i ulike 
vannlag, og er interessert i hva, hvor, når og 
hvordan de spiser. 

– Ved hjelp av de høyteknologiske 
instrumentene ombord, får jeg sjansen til 
å studere kutlingen i alle vannlag, til alle 
døgnets tider. Med akustiske instrumenter 
er det mulig å se hvordan fisken beveger seg, 
og hvor den befinner seg til enhver tid. Ved 
hjelp av avansert trålutstyr kan man fiske 
opp fisken hvor som helst i vannlagene, og 
se hva den har spist på de ulike stedene. Ved 
å sammenligne akustikk med fangstdata kan 
jeg altså studere kutlingens spisevaner, noe 
som hører til sjeldenhetene, forteller han.

«�MYE�aV�DaGENE�GåR�MED�TIL�TUNGT�aRBEID,�SoM�å�
SaMLE�INN�FISK�oG�FINNE�GoDE�EKSEMPLaRER�TIL�
FoRSKNINGEN�hVER�DaG»

Hundt hadde kun ett semester igjen 
av diplomoppgaven i marinbiologi ved 
Universitetet i Oldenburg da han reiste på 
Erasmus-utveksling til Bergen. Han har blitt 
her siden. Heller enn å gjøre ferdig graden i 
Tyskland, valgte han å begynne på nytt, og 
ta mastergraden i marinbiologi ved UiB. 

– I Tyskland var mulighetene ganske 
begrenset for marinbiologi, hvor det 
stort sett gikk i ferskvannskreps. I Bergen 
derimot, finnes det nesten ikke grenser 
for hva man kan gjøre innenfor marin- og 
fiskebiologi. I tillegg er det å få sjansen til å 
reise på forskningstokt helt fantastisk, sier 
han. 

Studenter�og�forskere�får�god�opplæring,�og�en�
unik�erfaring�på�tokt�med�G.�o.�Sars.�Megan�Van�Der�
Bank�var�en�av�masterstudentene�ombord.

Litt�slit�må�man�alltids�regne�med.�her�sorterer�ane�
Mari�Bjørnæs�maneter.

Etter�at�denne�maneten�ble�funnet,�ble�det�
hanskepåbud�for�de�som�sorterer�fra�trålen.�Giften�
kan�være�dødelig.
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Den evige nomaden
i norge lever vi beskyttet, 
men det koster oss vår 
frihet, mener Fredrik Barth. 
Selv ville han helst ha levd 
som nomade.

Amerika sommeren 1947. Det er fullmåne 
over Sacramento Valley. På et fraktetog sitter 
blindpassasjeren Fredrik Barth. Han er 19 
år. Mon tro hvordan livet ville arte seg hvis 
jeg aldri hopper av og etablerer meg noe sted, 
tenker han.

Det finnes noen levende legender. 
Sosialantropologen Fredrik Barth, født i 
1928, er en av disse. Alle mennesker er 
spesielle (noe ikke minst Barth selv ville 
insistere på), men noen er mer spesielle enn 
andre. Livet og karrieren til Fredrik Barth 
er i mange betydninger av ordet fantastisk: 
Han har levd og forsket i Iran, Pakistan/
Afghanistan, Papua Ny Guinea, Sudan, 
Bhutan, Oman, Bali og Kina. Barth er ingen 
eventyrer, men «a man with a mission». 
Han har med en uknuselig vilje søkt å forstå 
andres liv ved å sette seg inn i og leve i deres 
kultur og levesett. Ofte med betydelig risiko 

for eget liv og helse. Det virker nesten å 
ha vært en besettelse å leve på nye og ulike 
måter. 

Fetter mot fetter
Togene 19-årige Barth bordet som 
blindpassasjer en varm julimåned rett 
etter 2. verdenskrig stoppet bare for hver 
200 kilometer. Han var ofte tørst og 
sulten. Denne evnen til å tåle ekstreme 
påkjenninger skulle komme til nytte, og 
likeså fascinasjonen for det ukjente. Men 
like mye er Barth en teoretiker. En av våre 
aller mest siterte samfunnsforskere. Det er 
ganske stille rundt Fredrik Barth for tiden, 
og han har heller aldri vært blant dem media 
ustanselig ringer til. 

Jeg ringer.

TEKST: HilDe K. KvAlvAAg

FOTO: mARiUS e. HAUge

Du som har brukt livet på å forsøke å 
forstå menneskene. Hva tenker du nå? Hva 
er det som kjennetegner oss mennesker, og 
hva er de store spørsmålene i vår tid? Dette 
vil jeg gjerne spørre Fredrik Barth om. 
Hei, det er Fredrik, svarer han på telefon. 
Riksmål med en distinkt skarrende r. 
Vennlig, nesten stillferdig, men likevel 
myndig. Jeg kjenner med en gang igjen 

Fredrik�Barths�liv�har�vært�en�lang�reise.�Mest�hjemme�har�han�følt�seg�i�Midt-østen.
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stemmen som på 1990-tallet guidet oss 
unge antropologistudenter inn i mylderet 
av menneskelig mangfold. Og jeg blir glad 
for at han framdeles finnes. Et sted i Oslo. 
Blant furu og mose. Trevillaer. Det kunne ha 
vært et helt annet sted. I tropisk regnskog, 
i Himalaya-fjellene eller på den arabiske 
halvøy

Over 50 år har gått siden Fredrik Barth 
begynte sitt store antropologiske prosjekt. 

Vi må gå tilbake i tid. I 1954 bosatte han 
seg blant statsløse i dalen Swat, løst knyttet 
til Pakistan og Afghanistan. Jorden i denne 
dalen kunne verken kjøpes eller selges, men 
bare erobres. Eller den kunne gis i gave til 
hellige menn. Her levde han blant menn, 
alle troende muslimer og bønder. Barth 
utviklet teorien om slektskap og lojalitet, 
bygget på hvordan Swat-krigerne allierer 
seg mot hverandre under mottoet: «Støtt 
meg mot mine fettere så skal jeg støtte deg 
mot dine!». Seinere skulle noen av disse 
krigerne bli en del av Taliban-regimet, og få 
hele verdens søkelys på seg. Både da Sovjet 
angrep Afghanistan, og i dagens situasjon, 
har Barth engasjert seg i Afghanistan-
spørsmålet. I dagens situasjon tror han 
mer på forhandlinger og bistand enn på en 
militær seier over Taliban.

et vakkert liv
Barths neste feltarbeid etter Swat, var 
da han i 1958 vandret med Basseri-
nomadene i Fars i Syd-Iran. Det fantes 
den gangen store stammer som holdt 
sauer og geiter, og levde i svarte telt vevd 
av geiteragg. Før han ankom hadde han 
studert persisk (et usedvanlig vakkert 
språk, i følge Barth) som eneste student 
under professor Georg Morgenstierne i 

Oslo. Barth beskriver hvordan basseriene 
la sine håndknyttede tepper utover det 
grønne gresset. Alle blomstene. Poesien. 
Den nærmest vitenskaplige tilnærmingen 
de hadde til forflytning av flokker, hvordan 
store flokker kom seg gjennom trange pass. 
Den daværende sjahen var interessert i å få 
nomadene bofaste og brukte hær og makt 
for å gjennomføre sine planer. 

– Jeg tror at arbeidet mitt førte til en 
mer forsonlig linje mot nomadene, sier 
Barth i dag. 

Han omtaler Basseriene 
som den mest harmoniske 
folkegruppen han har levd 
blant. 

– Jeg føler meg veldig 
sikker på at vandringen, 
bevegelsen, er det sentrale 
temaet og den besettende 
opplevelsen for en nomade, 
skriver Barth i boken «Vi 
mennesker» fra 2005.

Tilbake til steinalderen
På 1960-tallet var Fredrik 
Barth sentral i etableringen 
av den såkalte Bergensskolen 
i antropologi ved UiB. 
Han ledet Institutt for 
sosialantropologi i tolv år 
og satte et sterkt merke på 
faget. Feltarbeidene til Barth 
hadde født innflytelsesrike 
teorier om blant annet om 
etnisitet og prosessanalyse. 
Etter Basseri og Swat gjorde 
han feltarbeid i Sudan, i 
Darfur, og utviklet teorier 
om hvordan endring er 
mulig gjennom det såkalte 
aktør-perspektivet.

I 1968 gjorde 
studenter revolusjon 
ved Europas og USAs 
universiteter, samtidig 
levde Barth sammen 
med steinaldermennesker 
langt inne i Papua Ny 
Guineas jungel. Den 
vesle gruppen med Baktamaner hadde 
levd helt isolert inntil fire år før Fredrik 
dukket opp. Livet i regnskogen var preget av 
ekstrem fuktighet. For det meste spiste de 
en potetliknende rotfrukt. Kameraet rustet i 
stykker mens Barth prøvde å forstå leveviset, 
mytene og ritene til Baktamanene. En gang 
i uken kjørte et fly over himmelen som en 
påminnelse om livet utenfor. På det året 

han levde med dem klarte Barth å komme 
gjennom alle syv nivåer av Baktamanenes 
hellige riter. Å tolke meningen i ritene er 
som å fremkalle en film, har Barth skrevet. 
På regnskogens bunn stilte han seg spørsmål 
av typen hva kan vi overhodet forstå? Er det 
mulig å forstå? 

– Hvordan holdt du ut å leve under så 
ekstreme forhold og i en så fremmedartet 
kultur?

– Feltoppholdene har vært en viktig 
del av mitt liv. Jeg har fått brukt sider ved 

«Vi�mennesker»�er�en�fortelling�om�alle�
Fredrik�Barths�feltarbeid,�og�et�forsvar�for�
nødvendigheten�av�å�sette�seg�i�den�andres�
sted�for�å�forstå.�Til�høsten�utnevnes�han�til�
æresdoktor�ved�UiB.

« aNTRoPoLoGENS�
PRoSJEKT�ER�å�
NULLSTILLE�SEG,�
PRøVE�å�FoRSTå�
aNDRE�VED�å�SE�oG�
LÆRE�SoM�ET�BaRN»
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meg selv som jeg ikke visste at jeg hadde. Jeg 
har følt meg ekstremt privilegert. Det er det 
som har vært drivkraften. Trangen og tørsten 
etter å vite. Jeg har vært veldig fascinert av den 
muligheten antropologien gir til å være med 
i et menneskeliv. Antropologens prosjekt er å 
nullstille seg, prøve å forstå andre ved å se og 
lære som et barn, legge egne erfaringer til side, 
og delta i en annen virkelighet.

For strengt og abstrakt?
For oss som var studenter i sosialantropologi 
ved UiB på 1990-tallet var Barth en nesten 
mytisk figur. Han var fremdeles nesten mer 
tilstede ved Institutt for sosialantropologi 
enn dem som faktisk var der. Vi strevde med 
teoriene hans, ganske kompliserte saker som 
nok kunne forundre mennesker utenfor 
akademia. Hvordan går det an å lage slike 
tørre, vanskelige teorier om den fargerike og 
dynamiske virkeligheten? 

Selv har Barth lenge vært kritisk til en del 
av sine egne skrifter. 

– Mye av arbeidet jeg har gjort har vært for 
smalt og abstrakt. Det var etter feltarbeidet på 
Papua Ny Guinea i 1968 at det gikk opp for 
meg at det er vesentlig å innlemme flere sider 
av menneskelivet i våre analytiske modeller.

Han mener at det sentrale i enhver 
teoribygging er at verden er i bevegelse. Det 
gjør den mye vanskeligere å begripe i en eller 
annen form. Den er ustabil. Og vi må ikke 
finne på å late som om den ikke er det. Vi 
må gjøre analyser som identifiserer det vi kan 
vite uten å skape en falsk følelse av enhet og 
system. Som antropologer bygger vi videre på 
systemteorier, men teorien vi bruker nå må 
være av en slik art at de fanger opp prosessene i 
utfoldelse. 

enkeltmennesket nyoman
På 1980-tallet gjorde Fredrik Barth 
feltarbeid på Bali sammen med konen, 
sosialantropologen Unni Wikan. Barth 
interesserte seg stadig mer for enkeltmennesket, 
og mennesket bak systemet av kulturelle koder 
og ideer, som andre antropologer, blant annet 
den berømte Clifford Geertz hadde identifisert 
på Bali. Barth undersøkte særlig gjennom en 
mann, Nyoman, «en foretaksom og blid mann 
i førtiårene». Han ville finne ut hva det var som 
lå bak balinesernes estetiske væremåte, «en slags 
mykhet og livskunst som gjør at daglivliv synes 
å foregå konfliktløst og vennlig, gjennomsyret 
at vakre ritualer og forpliktende fellesskap». 

– Verken Nyoman, eller andre vi kjente, 
levde sine liv styrt av et slags seremonielt 
rollespill, slik Geertz hadde hevdet. Tvert imot 
strevde de alle på sine forskjellige måter med 

hva de opplevde som en prekær virkelighet 
under den polerte overflaten av system og 
orden, forteller Fredrik Barth.

– Er du en forskjellstenker?
– Ja, jeg er nok det. Det har blitt lagt altfor 

mye vekt på likheter, på det fellesmenneskelige. 
Jeg er opptatt av variasjon. Hva er det som gjør 
at man kan ha et regionalt fellesskap med et 
mylder av kulturelle uttrykk. Denne kulturelle 
variasjonen avspeiler det jeg tenker på som 
kulturell kreativitet. 

Det som ser ut til å være felles for 
mennesker, slår Barth fast, er en enestående 
evne til å overbevise seg selv om at akkurat 
deres måte å leve på er den mest naturlige og 
riktige, og andre måter er forkastelige eller 
feilaktige. Hvert menneske lever egosentrisk 
forankret i sitt historiske øyeblikk, i sitt 
samfunn og sitt fysiske miljø, kort sagt: Lukket 
inne i en boble av sin erfarte virkelighet og sin 
kunnskap. 

Passiviserende likhet
– Hva så med Norge? 

– Her i Norge har vi rettigheter og 
beskyttelse. Som gamle blir vi tatt vare 
på av staten, det finnes medisinsk hjelp, 
trygdeordninger. Men en følge av dette 
er at vi lever med en begrenset følelse av 
mestring, det er for mye konformitet og for 
lite fantasi. Likheten i Norge er passiviserende. 
Vi skulle heller finne en måte å leve på som 
bevarer autonomi. Vår utfoldelse begrenses 
av våre oppfatninger om rettigheter i 
menneskerettslig forstand. Men jeg tror de i 
enda større grad må vokse ut av vår evne til å 
utforme sosiale relasjoner som er komplekse 
og individualiserte. Slik sett har vi et falskt 
frihetsbegrep. Rettferdighet innføres ved å 
skjære alle over én kam. Om vi skal ha store 
systemer må de være mer ømfintlige for 
menneskers behov. Så når det gjelder Norge: 
Det at vi lever beskyttet koster oss friheten. 

Fredrik Barth mener at vi har muligheter 
til å skape et multikulturelt samfunn, også i 

« hVERT�MENNESKE�
LEVER�EGoSENTRISK�
FoRaNKRET�I�SITT�
hISToRISKE�øYEBLIKK»

Norge. Det er mye god vilje, men vi må tettere 
på mennesker, Det virker som om mange tror 
at de rene karikaturer er nok til å beskrive 
andre folk enn seg selv. Slikt slurv kan vi ikke 
tillate oss i menneskelig omgang, sier Barth.

vil kjempe for frihet
– Hva er de viktigste spørsmålet i vår tid?

– Det vi må kjempe for å bevare i den 
moderne verden er friheten, sier Barth kontant.

Han er bekymret. 
– Jeg var alltid så optimistisk før, og 

kanskje er det en del av det å bli gammel, 
men jeg er bekymret for maktesløsheten 
som kommer med globalisering. Kreftene 
som styrer er så store og diffuse gjemt bort i 
overveldende byråkratier. Som for eksempel 
EU-byråkratiet, og den norske stat for den saks 
skyld. Vi får ikke være med å forme våre egne 
liv. Alt er bygget opp rundt rettigheter.

– Hvordan går det så med alle Barth har 
levd med og blant? 

– Noen baktamaner har fått seg jobb i 
gullgruvene, ellers lever de nokså likt som 
før. Basseriene har blitt trengt ut av sine 
beiteområder, og bosatt. Situasjonen på Bali 
er spent, men i Bhutan har de hatt en fredelig 
overgang til demokrati. I Oman har kvinnene 
kastet sløret. Det er ikke sånn at de fleste har 
fått det verre, men en del av de menneskene jeg 
har kjent har dessverre det. 

Og hvordan har Fredrik Barth det selv? 
Ikke så verst. Han oversetter «Vi mennesker» til 
engelsk, holder foredrag, reiser litt. 

– Med alt du har opplevd, og behersket har 
du følt deg uovervinnelig? 

– Jeg har følt meg både uovervinnelig og 
sårbar. Jeg har sittet på flyet hjem over store 
tropiske områder og tenkt at der nede er det 
som har vært livet mitt. Antropologien har 
gitt meg en mulighet som intet annet fag har 
kunnet gi. 

Han sier ettertrykkelig at det er i Midt-
Østen han har følt seg mest hjemme. De er så 
like oss, mener han. 

Selv anser han seg som en nomade. 
– Jeg har lagt igjen deler av meg selv på alle 

stedene jeg har vært. Livet som antropolog har 
preget meg i veldig sterk grad, sier Fredrik. 

Telefonsamtalen er slutt. Men Fredrik reiser 
videre. Det ligger biter igjen av Fredrik Barth 
i mange land. Kanskje er det slik det er å være 
nomade. 



Private helseforsikringer kan 
redde liv, men også bidra til 
å forsterke uønskede sosiale 
forskjeller i helse. 

I fjor høst fikk en eldre bekjent av meg, 
etter en lang periode med pustebesvær og 
smerter i brystregionen, avklart at en svulst 
på innsiden av brystkassen var kilden til 
plagene. Han ble henvist til behandling og 
fikk samtidig time til kontroll to måneder 
senere. Da tiden for kontroll nærmet seg 
var min venn fortsatt ikke behandlet. Først i 
januar i år, ca. tre måneder etter at diagnosen 
var stilt, ble operasjon og videre medisinsk 
behandling iverksatt.

Min venn er så vidt kommet seg på 
beina, men framtiden er usikker. Spørsmålet 
som umiddelbart melder seg er om raskere 
behandling ville spilt en rolle? Kanskje 
svulsten ikke hadde rukket å vokse seg fast i 
omkringliggende organer? Kanskje spredning 
kunne vært forhindret om han var blitt 
operert tidligere? I så fall kunne en privat 
helseforsikring, som typisk gir garanti om 
behandling senest fire uker etter at behovet 
er slått fast, betydd en stor forskjell for han. 

ikke bare effektivitet
Private helseforsikringer som sikrer rask og 
tilfredstillende medisinsk behandling, har 
eksistert i en tiårsperiode i Norge. En slik 
forsikring vil, når helseproblemet oppstår, 
utløse forsikringsselskapets hjelp med å 
finne fram til aktuelle private sykehus eller 
spesialister, avtale tidspunkt for og dekke 
utgifter til innleggelse og behandling. Mange 
typer sykdommer krever behandling som 
ikke tilbys av private klinikker i Norge, for 
eksempel kreftbehandling. I slike tilfeller vil 
en få tilbud om behandling ved en klinikk 
i utlandet, som Danmark eller Tyskland. 

En av de største forsikringsaktørene i dette 
markedet søker også etter ledig kapasitet 
i den offentlige helsetjenesten. Dersom 
forsikringsselskapet finner et offentlig 
sykehus som kan tilby undersøkelse eller 
behandling innen tidsfristen i forsikringen, 
vil selskapet anbefale dette overfor kunden. 
I så fall blir utgiftene til selve behandlingen 
dekket av det offentlige, slik som for andre 
som får behandling i det offentlige systemet. 
Her fungerer altså forsikringsselskapet 
nærmest som en agent for kunden som raskt 
kan finne ledig kapasitet i det offentlige 
systemet. Finnes ikke denne, blir kunden 
tilbudt en privat behandlingsløsning, enten i 
Norge eller i utlandet.

Ved årsskiftet hadde ca. 130 000 
personer i Norge privat helseforsikring 
av den omtalte typen (tall basert på 
opplysninger fra bransjen). Knapt 20 
prosent av de som er forsikret har tegnet 
en individuell avtale. De øvrige er forsikret 
gjennom sin arbeidsgiver som har tegnet en 
kollektiv avtale med forsikringsselskapet. 
Dette markedet er i sterk vekst. Bare i løpet 
av de to siste årene er antallet som har en 
slik forsikring nesten fordoblet. Tilsvarende 
utvikling finner vi også i våre naboland, 
Danmark og Sverige. 

At det offentlige skal forsyne oss med 
helsetjenester, heller enn å overlate dette til 
private markeder, begrunnes blant annet 
med hensynet til å sikre likhet i tilgang 
og kvalitet på helsetjenester. Offentlig 
heller enn privat forsyning har imidlertid 
en tendens til å gå på bekostning av 
effektivitet og fleksibilitet. I helsesektoren 
gir dette behandlingskøer. For en rekke 
helseproblemer er ventetiden for å komme til 
undersøkelse og behandling i den offentlige 
helsetjenesten lenger enn det mange finner 
rimelig. En privat behandlingsforsikring 
korter ned tiden det tar fra symptomene 

oppstår til man får avklart hva som er galt, 
og siden blir behandlet. Mange vil raskere 
kunne gjenoppta sine daglige gjøremål 
og raskere komme tilbake i arbeid. Dette 
reduserer arbeidsgiveres ulemper ved at 
ansatte er midlertidig ute av funksjon, 
og sparer trygdesystemet for utbetaling 
av sykepenger. Hvorvidt den private 
helseforsikringen også utgjør en varig 
helsemessig forskjell, i den forstand at man 
også kan gjenvinne en bedre helse på grunn 
av raskere og eventuelt bedre behandling, 
og om det for noen vil utgjøre forskjellen 
mellom liv og død å kunne benytte seg av 
en slik forsikring, er mer usikkert. Det vil 
være forskningsmetodisk utfordrende å 
dokumentere slike effekter, og det foreligger 
per i dag ikke tilgjengelige data som er egnet 
for slik forskning.

I utgangspunktet kan det betraktes som 
en effektivitetsgevinst for samfunnet at det 
finnes et marked der folk med betalingsvilje 
og -evne kan forsikre seg mot uønsket 
risiko, i dette tilfellet mot uønsket ventetid 
og ulempene det fører med seg. Når det 
etableres et privat marked som supplement 
til den offentlige helsetjenesten, tilføres 
også sektoren som helhet mer ressurser, og 
dermed øker potensialet for flere utførte 
tjenester samlet sett. Framveksten av 
markedet for private helseforsikringer har 
imidlertid også noen potensielt uheldige 
fordelingsmessige følger. 

Flest ressurssterke er forsikret
Norske data viser at folk med høy utdanning 
og høy inntekt er overrepresentert blant 
de som har slik forsikring. Forskere ved 
Institutt for helseledelse og helseøkonomi 
ved Universitetet i Oslo undersøkte hva 
som kjennetegner norske virksomheter som 
kjøper privat forsikring for sine ansatte. De 
fant ut at bedrifter med en høy andel unge 

Private helseforsikringer øker 
sosiale helseforskjeller
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og/eller en høy andel høyt utdannede, har 
større sannsynlighet enn andre for å inngå 
kollektive helseforsikringsavtaler. Også 
forskning fra Storbritannia viser at det først 
og fremst er i den ressurssterke delen av 
befolkningen vi finner de som har privat 
helseforsikring.

Det er nærliggende å tenke seg at når 
de med privat forsikring får tilgang til 
undersøkelser og behandling i privat sektor, 
i Norge eller i utlandet, frigjøres ressurser i 
den offentlige helsetjenesten som kommer 
de som ikke har privat forsikring gode. 
Tilstedeværelsen av det private markedet 
kan altså bidra til å korte ned ventetiden 
på behandling i det offentlige. Dette 
forutsetter imidlertid at framveksten av det 
private alternativet ikke har budsjettmessige 
konsekvenser for den offentlige tjenesten. 
Dette er ikke opplagt. Bevilgninger til 
helsesektoren påvirkes av lobbyvirksomhet 
og press fra opinionen. Svekkes dette presset 
fordi mange nok velger private løsninger, 
kan det påvirke ressurstilgangen til den 
offentlige tjenesten. Det er heller ikke slik at 
alle med privat forsikring velger behandling 
i privat sektor. Som allerede nevnt betyr 
privat forsikring at noen får profesjonell 
hjelp til å finne fram til ledig kapasitet i den 
offentlige tjenesten. Dette gir disse et fortinn 
i prosessen som fører fram til behandling. 
Med privat forsikring er det heller ikke bare 
den medisinske behandlingen i seg selv som 
framskyndes. Allerede når primærlegen 
har slått fast at det er behov for nærmere 
undersøkelse av spesialist trer forsikringen 
inn og besørger en slik undersøkelse innen 
kort tid. Når for eksempel ventetiden for å 
komme til undersøkelse med gastroskopi er 
på tre måneder ved det offentlige sykehuset 
mens forsikringen besørger tilsvarende 
undersøkelse ved privat klinikk innen ti 
dager, vinner man mye tid. I neste omgang 

kan man henvende seg til det offentlige 
helsevesenet for behandling. Erfaring fra 
Storbritannia viser at mange med private 
helseforsikringer faktisk likevel lar seg 
behandle i den offentlige helsetjenesten. 
Dette er også tilfellet i Norge. Det kan 
være flere grunner til at noen heller venter 
til de kommer til i det offentlige. Mange 
foretrekker å slippe å reise utenlands for å 
få behandling. Er sykdommen livstruende 
er reisevilligheten større, men dersom 
problemet er «til å leve med», kan det å få 
fastslått hva som feiler en og bli henvist 
til behandling, gjøre sitt til at ventingen 
er å foretrekke framfor mulige ulemper 
forbundet med å reise vekk. I så fall frigjøres 
ikke nødvendigvis kapasitet i det offentlige, 
selv om de med privat forsikring får raskere 
behandling. 

Forsterker sosiale forskjeller
Nyere forskning basert på sammenlignbare 
data fra land i EU finner at de fleste 
land har sosial ulikhet i bruk av 
spesialisthelsetjenester. Slike ulikheter 
går typisk i favør av de ressurssterke, som 
i gjennomsnitt også representerer den 
friskeste delen av befolkningen. Man finner 
at forekomsten av private helseforsikringer 
kan forklare noe av den observerte ulikheten 
i bruk av helsetjenester, men også uavhengig 
av om en har privat forsikring viser det seg 
at de med høy utdanning/inntekt, korrigert 
for forskjeller i behov (underforstått 
helse) er mer tilbøyelige til å benytte 
spesialisthelsetjenester enn befolkningen 
for øvrig. En OECD-studie der Norge er 
med, viser at også her har vi sosial ulikhet 
i bruk av spesialistlegetjenester som går i 
favør av de med høy inntekt og utdanning. 
Utviklingen vi ser i markedet for private 
helseforsikringer kan bidra til å forsterke 
denne typen ulikhet. I neste omgang 

kan dette bidra til å forsterke allerede 
eksisterende sosiale helseforskjeller. 

Markedet for private helseforsikringer 
er utvilsomt kommet for å bli. Hvor stor 
etterspørselen etter dette produktet blir i 
framtiden avhenger primært av kvaliteten og 
effektiviteten i den offentlige helsetjenesten. 
Dersom befolkningen opplever at de 
får helsehjelp innenfor tidsfrister som 
gjør at de får sine behov dekket på en 
tilfredsstillende måte, vil etterspørselen 
etter private helseforsikringer neppe ta 
av. Med en raskt aldrende befolkning vil 
imidlertid den samlede etterspørselen 
etter helsetjenester øke betydelig. Selv 
med fortsatt vekst i overføringene til den 
offentlige helsetjenesten, vil utfordringene 
med å holde ventetidene i den offentlige 
helsetjenesten nede bli større. I så fall 
kan usikkerheten på om den offentlige 
helsetjenesten gir oss adekvat behandling 
innen rimelig tid, forsterkes og gi grobunn 
for vekst i etterspørselen etter private 
løsninger.

Min venn, og andre som rammes av 
alvorlig sykdom, må slippe å lure på om den 
offentlige helsetjenesten faktisk gjorde det 
som sto i dens makt for å hjelpe da helsen 
sviktet. Målsettinger om likebehandling 
og reduserte sosiale helseforskjeller, vil i en 
virkelighet med knapphet på ressurser fordre 
tydelige og realistiske prioriteringer med 
hensyn til hvilke oppgaver den offentlige 
helsetjenesten skal ivareta. 

Private�helseforsikringer�brukes�til�å�komme�tidlig�til�undersøkelse,�mens�selve�behandlingen�gjerne�foregår�på�offentlige�helseinstitusjoner.�Foto:�iStockphoto.
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Stipendiat�hilde�Gundersen�står�bak�undersøkelsen,�i�samarbeid�med�sin�veileder�
professor�Kenneth�hugdahl,�som�leder�fMRI-gruppen.�Foto:�Guri�Gunnes�oppegård

De�fremre�hjernehalvdelene�får�nedsatt�funksjon�ved�forholdsvis�lav�promille
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Personer med 0,8 i promille 
har en hjernefunksjon 
som ikke er intakt. 
Forskere påpeker nå at 
promillegrensen til sjøs øker 
risikoen for feilvurderinger 
hos båtførere.

Viktige områder i hjernen blir i større grad 
påvirket av et promillenivå på 0,8 enn det 
som tidligere har vært kjent. Det har forskere 
ved fMRI-gruppen ved Psykologisk fakultet 
og Haukeland universitetssykehus funnet ut.

Alkoholpåvirkningen gir nedsatt 
funksjon i de fremre hjernedelene som 
styrer impulskontroll, oppmerksomhet og 
reaksjonsevne. Disse områdene i hjernen er 
viktige når bil- eller båtførere skal avgjøre om 
det for eksempel er nødvendig å svinge unna 
farer eller bremse ned. 

– Selv ved relativt lavt promillenivå på 
0,8 promille, viser det seg at hjernen ikke er 
intakt slik som man har behov for når man 
skal kjøre båt eller bil. Ved en slik promille 
er faren stor for at man mistolker signaler fra 
omgivelsene, sier Hilde Gundersen.

Hjernen endrer seg
At alkohol påvirker folks adferd er en kjent 
sak. Men hvordan alkohol påvirker hjernen 

har i mindre grad vært studert. Forskere ved 
fMRI-gruppen har nå studert hjernen under 
alkoholpåvirkning for blant annet å finne ut 
om det er så farlig å kjøre med «litt» alkohol 
i kroppen. 

Forsøkene foregikk i en MR-maskin, 
og ved hjelp av avansert teknologisk 
utstyr ble det kontinuerlig tatt bilder av 
forsøkspersonenes hjerne mens de løste 
oppgaver som krevde varierende grad av 
oppmerksomhet, korttidshukommelse, evne 
til å ta beslutning og til å ignorere irrelevant 
informasjon. Samtidig kunne forskerne følge 
med på når nevronene i hjernen var aktivert, 
og hvor i hjernen aktiviteten foregikk når 
forsøkspersonene var påvirket av alkohol. 

– Vi var opptatt av å finne ut om enkelte 
deler av hjernen ble mer påvirket av alkohol 
enn andre deler. Her pekte de fremre delene 
seg klart ut, forteller Gundersen. 

– Promillegrensen er for høy
I dag er grensen for småbåtførere satt til 0,8 
promille. 

Siden loven om fritids- og småbåter 
trådte i kraft i 1999 har det vært en økning 
av antall fritidsbåter til havs. I tillegg viser 
tall fra forsikringsbransjen at forsikrede 
båter har hatt en gjennomsnittlig økning i 
motorkraft de ti siste årene. 

– Ut fra disse resultatene tyder det på 
at promillegrensen til sjøs kan være for høy. 
De områdene i hjernen som får redusert 
funksjon ved påvirkning av alkohol, vil 
begrense båtførerens evne til å ta avgjørelser 
som kan være avgjørende når man ferdes 
med høy fart på havet, påpeker Gundersen. 

Hun forteller at forsøkspersonene ble 
overrasket over hvor fulle de opplevde å være 
når de hadde 0,8 i promille. 

 

innbilt ruspåvirkning
Forskernes oppsett hadde også to 
placebogrupper. En gruppe trodde de drakk 
alkoholfritt, men fikk i realiteten alkohol. En 
annen gruppe fikk alkoholfri drikk, men ble 
fortalt at den var alkoholholdig. 

Forskerne så at begge gruppene hadde 
andre typer aktivitet i deler av hjernen, enn 
dem som fikk korrekte opplysninger om hva 
de drakk. 

De som trodde at de drakk alkohol 
viste høyere aktivering i hjernen enn dem 
som visste de var edru. De som trodde 
de var edru, hadde imidlertid litt lavere 
aktivering enn dem som visste de var edru. 
De som trodde de drakk alkohol, prøvde 
å kompensere for effekten av rusen ved å 
skjerpe seg ekstra under øvelsen. 

– Resultatene viser at bare det å tro at 
man er ruset påvirker hjernen, sier professor 
Kenneth Hugdahl, som leder fMRI-gruppen. 

I tillegg observerte forskerne 
adferdsmessige endringer hos dem som 
trodde de hadde drukket. De ble like 
høylytte og livligere i praten som dem som 
drakk alkohol. 

– Dette viser at vi tolker vår væremåte i 
kontekst med omgivelsene, sier Gundersen. 

Tvilsom promillegrense til sjøs

TEKST: gURi gUnneS OPPegÅRD, PÅ HøyDen
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new york er bygget 
opp på en avfallsdynge 
av østers. Skjell var en 
gang fattigmannskost, i 
motsetning til nå. 

Hva kjennetegner skjell som art?
Skjell livnærer seg på alger, mikro-
organismer og annet organisk materiale 
som de filtrerer ut fra vannet gjennom 
gjellene, forteller forsker ved Institutt 
for biologi, Gyda Christophersen. Det 
finnes mer enn 15 000 skjell-arter over 
hele verden. Når vi snakker om skjell 
tenker vi gjerne på de av bløtdyrene 
som har to skall, på dansk kalles de også 
toskaller. De vanligste skjellene vi spiser 
– blåskjell, østers og kamskjell – er ulike 
i form, farge og smak. Skallene er festet 
sammen i en hengsel. Inni dem finner 
vi bløtdelene, som er en samlebetegnelse 
på kappen, lukkemuskler, gjeller, fot og 
fordøyelsessystemet. Skallene skal beskytte 
mot fiender samtidig som de er tilpasset det 
miljøet skjellet befinner seg i. Mens noen 
skjell er skapt for et fastsittende liv, er andre 
mer aktive og kryper eller svømmer rundt. 

Hva brukes skjellene til?
– Mange arter brukes som menneskeføde 
og produseres enten ved kultivering eller 
høsting fra ville bestander. Andre arter 
brukes til perleproduksjon. Skall og 
perlemor, innsiden av skallet, har vært 
verdifullt materiale for blant annet smykker, 
pyntegjenstander og knapper i uminnelige 

Skjellig grunn  
til nytelse

I MOSEN

TEKST: ellen mARie AnDeRSen

illuSTraSjOn: TAnK/jenS

tider. I mange år ble skjell kun brukt som 
agn, og var ikke en del av kostholdet til 
nordmenn. Nå er det trendy å spise skjell og 
det er en sentral del av tilbudet i butikker og 
på restauranter. Det arrangeres til og med 
NM i østersåpning!

Hva er spesielt med kamskjell?
– Kamskjell er en stor skjellgruppe, og vi 
finner arter i alle verdensdeler og på alle 
breddegrader. Vanligvis har skjell en fremre 
og en bakre lukkemuskel, men hos kamskjell 
reduseres de til én muskel etter larvestadiet. 
Den er derimot stor og mør og den delen 
vi vanligvis spiser. Stort kamskjell lever sitt 
voksne liv på havbunnen hvor det er stabile 
miljøforhold. Arten flytter seg ikke med 
mindre det er ugunstige miljøforhold eller 
den blir angrepet av en av sine fiender. Da 
kan de klappe skalldelene hurtig sammen 
ved hjelp av lukkemusklene og danne 
vannstrømmer som gjør at de svømmer. 
Kamskjell har vært brukt som kulturelt, 
kunstnerisk og religiøst symbol i århundrer. 
Du finner dem i alt fra indianerkulturene 
i Sør-Amerika til moderne kunst. På øya 
La Toja i Galicia finnes et kapell hvor hele 
utsiden er dekket av kamskjellskall. I Uffizi 
galleriet i Firenze henger Boticellis berømte 
maleri «Venus fødsel», der Venus blir ført til 
land fra havet i et kamskjell. 

Det går rykter om at østers har et 
spesielt sexliv? 
– Østers utvikler seg først som hanner, 
deretter skifter skjellet kjønn flere ganger 
i løpet av livet. Kjønnsskiftet sikrer at det 
vil være både hanner og hunner tilstede 
til enhver tid. Men østersen er ikke de 
eneste skjellene som har et spesielt sexliv. 
Mange kamskjell, inkludert stort kamskjell, 
er hermafroditter. De har egg og sperm i 

samme organ og kan i teorien formere seg 
med seg selv. De ulike livsstrategiene har 
utviklet seg for å optimalisere muligheten 
for å formere seg, så noe annet svar enn 
at det «er best for dem» er vanskelig å gi. 
Blåskjellene er særkjønnet, så de må alltid 
være to for å formere seg.

Hvorfor har østers rykte på seg for å 
være erotisk?
– Tja, det er jo mye rart fra havet som 
regnes som afrodisiaka. Myter står sterkt, og 
den mest berømte er vel at kvinnebedåreren 
Casanova, som levde i Italia på 1700-tallet, 
spiste 50 østers daglig – til frokost. Det sies 
at østers er godt for potensen og høyner 
nytelsen, så kanskje ikke dumt å prøve? På 
den annen side inneholder østers mye sink 
og har høye verdier av andre sporstoffer, 
så det er ikke utenkelig at kjemien vår blir 
påvirket av å spise østers. Men man må nok 
spise en hel del. 

Østers var allemannseie tidligere, hva 
har skjedd?
– Østers og andre skjell var en del av kosten 
til urinnvånerne rundt i verden, og en 
viktig del av kostholdet til de mer beskjedne 
nordmennene helt tilbake til steinalderen. 
Også indianerne i Amerika spiste mye østers. 
New York er bygget på en avfallsdynge 
av østersskall. Nybyggerne fra Europa var 
veldig begeistret for østersforekomstene i det 
nye landet, og på grunn av store mengder 
ble det mat for alle. Østers har alltid blitt 
regnet som en kulinarisk nytelse og var 
derfor ikke bare fattigmannskost. Nedgang 
i bestandene på 1800- og 1900-tallet bidro 
imidlertid til at den europeiske flatøstersen 
ble et luksusprodukt. 
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Doktorrekord i 2007
Universitetet�i�Bergen�sette�rekord�i�talet�på�doktordisputasar�i�2007.��
I�løpet�av�vår-�og�haustsemesteret�vart�det�avlagt�heile�202�
doktorgradar,�av�desse�var�97�av�kandidatane�kvinner.�Under�
doktorpromosjonen�i�håkonshallen�i�januar�i�år�var�for�første�gong�dei�

kvinnelege�doktorane�i�fleirtal.�
heile�45�av�dei�84�kandidatane�som�
vart�uteksaminerte�i�løpet�av�
haustsemesteret�2007,�var�kvinner.��

Forskarutdanning�er�ei�
hovudsatsing�for�UiB.�
Doktorgradskandidatar�skal,�så�
langt�råd�er,�knytast�til�etablerte�
forskingsgrupper,�og�det�er�
oppretta�totalt�17�forskarskular�

som�er�forankra�i�ulike�fagmiljø,�og�som�aukar�kvaliteten�på�
forskarutdanninga.�Det�rekordhøge�talet�på�disputasar�heng�i�hop�med�
slike�langsiktige�satsingar�som�tek�sikte�på�å�styrke�forskarutdanninga.

 
Bygger universitet i Sudan
Universitetet�i�Bergen�arbeider�aktivt�for�å�få�Universitetet�i�Juba�i�Sør-
Sudan�opp�på�beina�att.�Under�borgarkrigen�vart�Universitetet�i�Juba�
tvinga�til�å�flytte�heile�si�verksemd�nordover�til�Universitetet�i�
Khartoum.�Etter�at�fredsavtalen�vart�underteikna�i�2005�er�tida�inne��
til�å�flytte�tilbake.�Det�matematisk-naturvitskaplege�fakultetet�og�
Universitetsbiblioteket�ved�UiB�har�engasjert�seg�i�
gjenoppbyggingsarbeidet,�og�resultatet�skal�bli�eit�nytt,�automatisert�
bibliotek�og�oppbygging�av�laboratoriebasert�undervising�for�
naturvitskaplege�fag�ved�Universitetet�i�Juba.�

ole�Gunnar�Evensen,�prosjektleiar�for�Juba�University�Library�
automation�Project,�fortel�at�universitetsbiblioteket�i�Juba�har�ei�rekke�
bøker�som�kan�brukast�som�ein�stamme�i�det�nye�biblioteket,�men�at�
mykje�står�att.

Ein�sentral�føresetnad�er�at�prosjekta�skal�bli�sjølvgåande.�Professor�
Dag�E.�helland,�leiar�for�naturfagsprosjektet,�trur�at�fagmiljøa�i�Sudan�
vil�vere�i�stand�til�å�drive�vidare�på�eiga�hand�etter�prosjektet�sitt�utløp.�

 
lytter etter CO2-deponier
Med�en�1500�meter�lang�kabel�med�mikrofoner�(geofoner)�og�
eksploderende�lunte�forsøkte�forskere�i�sommer�å�finne�svar�på�hvor�
det�er�trygt�å�oppbevare�Co2�rundt�Longyearbyen.�øysamfunnet�i�
Nordishavet�har�gode�forutsetninger�for�å�bli�Co2-nøytralt�i�nær�
fremtid.�Viktigst�er�muligheten�for�at�berggrunnen�på�Svalbard�er�godt�

egnet�som�Co2-deponi.�Porøse�
sandsteiner�med�enkelte�olje-gass-
reservoarer�taler�for�det.�Leirlag�og�
permafrost�kan�være�med�på�å�gi�ekstra�
beskyttelse.�Frem�til�18.�april�pågikk�
innsamling�av�seismiske�data�langs�tre�
linjer�mellom�flyplassen�og�adventdalen.�
Det�var�forskere�fra�UiB�som�i�samarbeid�
med�Universitetssenteret�på�Svalbard�
(Unis)�ledet�denne�innsamlingen�av�
seismiske�data.�

UiB-forskerne�har�lang�erfaring�fra�
seismiske�undersøkelser�i�polare�strøk,�
både�på�hav�og�land.

Tidligere�har�lydbølger�blitt�mest�brukt�til�å�danne�et�bilde�av�
jordskorpens�struktur,�men�bergartenes�akustiske�egenskaper�forteller�
også�mye�om�de�fysiske�og�kjemiske�prosessene�som�bergartene�har�
vært�utsatt�for. 

Dersom�de�seismiske�undersøkelsene�gir�positive�resultater,�er�neste�
skritt�å�pumpe�ned�Co2�i�liten�skala�for�å�undersøke�hvordan�gassen�
oppfører�seg.�Da�er�det�sannsynlig�at�UiB-forskerne�skal�bruke�
permanente�lyttesystem�for�å�overvåke�Co2-flyten�i�berglagene.

–�Dette�skal�gjøres�etter�samme�prinsipp�som�olje-�og�gassproduksjon�
overvåkes.�Utfordringene�på�Svalbard�er�at�overflaten�smelter�og�fryser�
til,�og�dermed�skaper�vanskelige�lytteforhold,�sier�Johansen.

Forsking i Azeroth
Dataspelet�World�of�Warcraft�har�ti�millionar�spelarar�frå�heile�verda.�Det�gjer�
spelverda�til�eit�interessant�forskingsobjekt,�og�no�er�den�første�akademiske�
antologien�ute.�hilde�G.�Corneliussen�og�Jill�Walker�Rettberg�ved�Seksjon�for�
humanistisk�informatikk�har�redigert�«Digital�Culture,�Play�and�Identity�–�a�
World�of�Warcraft�Reader»�som�kom�på�MIT�Press�i�mai.�Forskarane�som�har�
medverka,�har�alle�saman�lagt�inn�mange�timar�med�innsats�som�rollefigurar�
i�spelverda.

–�Ein�av�bidragsytarane�i�boka�oppretta�ein�forskarguild�i�spelet�for�eit�par�år�
sidan,�og�der�kunne�ein�få�hjelp�av�andre�forskarar�til�å�utforske�spelet.�
Denne�gruppa�vart�utgangspunktet�for�boka,�fortel�Corneliussen.

Tema�som�korleis�spelarane�vel�namn�til�rollefigurane�sine,�geografi�og�
mytologi�i�spelverda,�og�ulike�måtar�å�spele�på,�blir�tekne�opp�i�boka.�Eitt�av�
kapitla�tek�føre�seg�korleis�spelet�reflekterer�ei�postkolonialistisk�verd�der�dei�
to�gruppene�som�står�mot�kvarandre,�alliansen�og�horden,�speglar�eit�
vestleg�syn�på�kva�som�er�fint�og�ikkje.�alliansen�har�parallellar�til�ein�kvit,�
vestleg�kultur,�medan�horden�har�trekk�henta�frå�Vesten�si�tradisjonelle�
oppfatting�av�«dei�andre».

Så�langt�har�den�offentlege�diskusjonen�om�dataspel�av�World�of�Warcraft-
typen�stort�sett�handla�om�faren�for�å�bli�avhengig�av�spelet.�No�blir�altså�
biletet�utvida�med�akademiske�røyster�frå�innsida�av�spelverda.

 
Fremragende geovitenskap
UiBs�fjerde�senter�for�fremragende�forsking,�Senter�for�geobiologi,�er�offisielt�
åpnet.�Ledelsen�fra�både�Forskningsrådet�og�universitetet�pekte�på�de�gode�
ringvirkningene�som�et�senter�for�fremragende�forskning�har�-�både�for�
grunnmiljøene,�institusjonen�og�forskningsnasjonen.

Senteret�har�samlet�nærmere�30�forskere�som�skal�utforske�liv�i�ekstreme�
miljøer�og�samspillet�mellom�geologiske�og�biologiske�prosesser.�Slik�kan�de�
også�øke�kunnskapen�om�livets�opprinnelse.

Senter�for�geobiologi�var�blant�de�åtte�av�98�søkere�som�nådde�opp�i�den�
andre�SFF-tildelingsrunden�i�slutten�av�2006.�

–�Tre�av�UiBs�SFF’er�springer�ut�fra�
det�geovitenskapelige�miljøet�
vårt.�at�dette�er�et�miljø�i�
verdensklasse�kom�blant�annet�
frem�i�en�analyse�som�ble�gjort�av�
Science-Watch�i�fjor.�Den�viste�at�
innenfor�geovitenskap�er�UiB�den�
6.�beste�institusjonen�i�verden�når�
det�gjelder�«citation�impact»,�og�
den�beste�i�Europa,�sa�rektor�
Sigmund�Grønmo�ved�åpningen.

hilde�G.�Corneliussen�og�Jill�Walker�Rettberg�
står�bak�antologien�om�World�of�Warcraft�som�
kom�ut�i�mai.�(Foto:�Jan-Kåre�Wilhelmsen)
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verdens første atommikroskop
Fysiker�Bodil�holst�satset�alt�og�utviklet�verdens�første�atommikroskop.�
Vidunderet�ble�nylig�installert�hos�Institutt�for�fysikk�og�teknologi.�Dermed�
kan�forskere�nå�se�ting�som�de�aldri�før�har�kunnet.

å�se�betyr�å�bruke�informasjon�fra�reflekterte�bølger.�Vanligvis�betyr�det�
lysbølger,�men�man�kan�også�benytte�elektroner�og�atomer�i�avbildningen.��
I�et�elektronmikroskop�kan�man�se�svært�små�ting�på�grunn�av�den�korte�
bølgelengden,�men�de�kan�ikke�benyttes�til�å�studere�de�skjøreste�
materialer.�Til�det�har�elektronene�et�for�høyt�energinivå.�atomstråler�
derimot,�er�mer�skånsomme,�og�mikroskopet�til�holst�åpner�dermed�mange�
nye�forskningsdører�–�spesielt�innen�nanoteknologi.�

Det�nye�mikroskopet�benytter�nøytrale�heliumatomer�som�strålekilde.�Disse�
har�lavere�energi�enn�elektroner�og�beveger�seg�ikke�så�hurtig.�Proteiner,�
membraner�og�glassoverflater,�som�for�eksempel�har�vært�vanskelig�å�
studere�i�et�elektronmikroskop,�kan�nå�utforskes.�Siden�atomene�ikke�er�
ladet,�trenger�man�heller�ikke�å�bruke�metallpådampning�for�å�kunne�kikke�
på�overflater�som�er�isolerende,�slik�man�ofte�må�i�et�elektronmikroskop.�

Bodil�holst�begynte�arbeidet�mens�hun�arbeidet�ved�Universitetene�i�
Cambridge�og�Graz,�men�skal�videreutvikle�mikroskopet�ved�UiB�ved�hjelp�
av�midler�frå�Bergens�forskningsstiftelses�rekrutteringsprogram.

Rutinefeil skyldes omkobling i hjernen
Når�vi�gjør�feil�i�en�rutinepreget�handling,�
kommer�hjernens�aktivitet�ut�av�spor�i�forkant�
av�handlingen.�Det�fremkommer�av�resultater�
fra�fMRI-gruppen�ved�Psykologisk�fakultet�og�
haukeland�universitetssykehus.�De�snur�opp-
ned�på�forestillingen�om�at�rutinefeil�skyldes�
tilfeldigheter�og�«den�menneskelige�faktor».�
Deres�forsking�viser�at�dette�skyldes�at�
nevronene�ikke�er�synkronisert�på�den�måten�
de�er�når�man�gjør�en�riktig�handling.�
Resultatene�ble�i�vår�publisert�i�tidsskriftet�
PNaS.

Forsøkspersonene�fikk�oppgaver�som�ble�vist�på�dataskjermer.�De�skulle�
respondere�på�bildene�ved�å�trykke�på�ulike�knapper,�og�her�var�det�lett�å�
gjøre�feil.

Forskerne�fulgte�med�på�hvilke�områder�i�hjernen�som�endret�opptak�av�
oksygen�når�oppgavene�ble�løst.�Men�Tom�Eichele�(bildet),�som�er�
førsteforfatter�på�artikkelen,�analyserte�også�tiden�mellom�hver�oppgave,�
og�det�var�da�han�fant�at�ca.�30�sekunder�før�folk�gjør�en�feil,�oppfører�
hjernen�seg�annerledes�enn�når�folk�trykker�riktig.�Resultatene�forundret�
forskerne.�

–�Vi�brukte�en�god�del�tid�med�å�klø�oss�i�hodet�og�kontrollere�resultatet.�
Men�dette�signalet�forsvant�ikke,�så�til�slutt�måtte�vi�tro�på�det,�sier�Eichele.�

Forskerne�mener�at�det�er�helt�ubevisst�når�hjernen�går�ut�av�spor.�Personen�
selv�kan�ikke�vite�når�hun�kommer�til�å�gjøre�en�feil,�men�hjernen�har�
allerede�innstilt�seg�i�feil-modus.�

vil løyse hiv-gåter med  
klona virus
om�lag�halvparten�av�dei�hivsmitta�døyr�
utan�å�ha�utvikla�det�aggressive�viruset�ein�
kan�finne�hjå�dei�sjukaste�aidspasientane.�
Forskarane�veit�framleis�ikkje�kva�dette�
skuldast,�men�ny�forsking�på�klona�hiv-virus�
kan�avsløre�kvifor.

I�1984�byrja�virolog�Birgitta�åsjø�å�dyrke�hiv-
virus�i�primære�lymfocyttar�og�i�tumorceller.�
ho�fann�at�virus�frå�pasientar�som�var�svært�
sjuke�eller�hadde�utvikla�aids,�lét�seg�
overføre�til�tumorceller�utan�problem.�Virus�
frå�pasientar�som�var�friskare,�lét�seg�
vanskeleg�overføre,�og�virusverdiane�vart�
aldri�høge.�I�ettertid�har�den�første�varianten�
av�viruset�fått�namnet�X4,�den�andre�vert�
kalla�R5.

Saman�med�professor�Dag�E.�helland�ved�
Molekylærbiologisk�institutt,�har�ho�fått�
støtte�til�eit�eittårig�prosjekt�frå�Det�
regionale�samarbeidsorganet�(helse-Vest�og�
universiteta�i�regionen).�Ved�å�lage�klonar�av�
hiv-virus,�håper�dei�å�avdekke�løyndomen�
bak�kva�som�styrer�virusa�sine�ulike�
biologiske�eigenskapar.�Målet�er�å�utvikle�eit�
modellsystem�som�kan�vise�korleis�
produksjonen�av�virus�kan�regulerast.

–�Når�vi�har�fått�utvikla�dette�modellsystemet,�kan�vi�bruke�dette�til�å�
karakterisere�pasientane�sine�virus�i�høve�til�nye�medikament�og,�på�sikt�
utvikle�ein�kommersiell�test,�seier�åsjø.�

Førebels�veit�forskarane�verken�korleis�det�har�oppstått�to�ulike�hiv-virus�
eller�korleis�det�kan�oppstå�ein�overgang�frå�R5-�til�X4-virus.�Det�som�er�klart,�
er�at�det�i�dei�langt�fleste�smittesituasjonar�er�R5-viruset�som�vert�overført.

–�Berre�50�prosent�av�hivpasientane�utviklar�X4-viruset�i�det�heile.�om�lag�
halvparten�av�pasientane�døyr�med�R5-viruset,�seier�ho.���

Birgitta�åsjø,�professor�ved�
avdeling�for�mikrobiologi�og�
immunologi,�håpar�å�avdekke�
ny�kunnskap�om�hiv-viruset�
gjennom�forsking�på�kloner.�
(Foto:�åse�Johanne�Roti�Dahl)

Kva styrer dialektendringane?
For�om�lag�30�år�sidan�starta�språksosiologane�med�dialektstudiar�der�ein�
gjorde�lydopptak�av�informantar�medan�dei�snakka�sitt�eige�talemål.�No�
planlegg�forskarar�i�nordisk-miljøet�ved�Institutt�for�lingvistiske,�litterære�og�
estetiske�fag�å�gjere�opp�att�nokre�av�desse�eldre�dialektstudiane�–�delvis�
med�dei�same�informantane,�delvis�med�nye�–�på�fire�stader�på�Vestlandet.�
På�den�måten�vil�dei�danne�seg�eit�bilete�av�korleis�dialektane�har�endra�seg�i�
løpet�av�den�siste�generasjonen.

–�Tidlegare�studerte�ein�dialektendringar�ved�å�samanlikne�talemålet�til�
eldre�informantar�med�talemålet�til�yngre.�Men�menneske�forandrar�jo�også�
talemålet�sitt�gjennom�livet,�og�det�kunne�ein�ikkje�så�lett�slå�fast�utan�
pålitelege�langtidsstudiar,�seier�professor�helge�Sandøy.

han�leiar�prosjektet�Dialektendringsprosessar.�Målet�med�prosjektet�er�ikkje�
berre�å�sjå�på�korleis�dialektane�reint�faktisk�har�endra�seg,�men�også�å�sjå�
endringane�i�lys�av�andre�samfunnsendringar.�Kva�samfunnstypar�gjev�dei�
beste�vilkåra�for�dialektendringar?�Kva�har�faktorar�som�til-�og�fråflytting,�
pendling,�språkhaldningar,�befolkningsstorleik�og�stabilitet�å�seie�for�
dialektendringar?�Mange�faktorar�spelar�inn,�og�gjennom�prosjektet�vonar�
forskarane�å�bli�klokare�på�kva�innverknad�dei�ulike�faktorane�har.

Bodil�host,�herbert�Reingruber�og�Thomas�Reisinger.
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Robust og best
mennesker med robust 
personlighet har størst 
sjanse for å utvikle gode 
lederegenskaper. 

Forskere målte personlighetstrekket 
robusthet, for å undersøke hva dette trekket 
har å si for hvilke lederegenskaper som ble 
utviklet under en krevende militærøvelse på 
Sjøkrigsskolen. Det viste seg at de med høy 
grad av robuste personlighetstrekk, hadde 
mest igjen for lederkurset hvor kadetter ble 
utsatt for utfordrende oppgaver med lite 
søvn. 

– Mange mener at slike intensive 
øvelser bidrar til en god lederutvikling, 
selv om det ikke ligger så mange 
forskningsrapporter til grunn for denne 
oppfatningen, sier Jarle Eid. Han er medlem 
av Forskningsgruppen i operativ psykologi 
ved UiB. Forskningsgruppen utførte tester 
av kadettene før, under og etter øvelsen.

Forpliktelse og mot

I følge Eid er en robust personlighetstype 
ansett som en relativt stabil egenskap, 
sammensatt av tre psykiske faktorer som 
griper inn i hverandre. 

  Evnen til forpliktelse, hvor vedkommende 
føler en sterk forpliktelse til en oppgave, 
og nekter å gi seg før oppgaven er ferdig 
(Commitment).

 
  Følelsen av kontroll, hvor man opplever 
å være i stand til å løse oppgaver og få til 
ting. En vet med seg selv at hvis en går inn 
for noe innenfor rimelighetens grenser, 
kan en faktisk greie oppgaven. Det er 
snakk om å ha tro på seg selv og på egen 
mestringsevne, selv om det blir hardt og 
vil ta tid (Control).

 
  En positiv holdning til utfordringer, der 
en opplever å ha en god evne til å takle 
det som er nytt og annerledes. Slike 
personer ser på situasjoner og ting de ikke 
har prøvd før som en utfordring, snarere 
enn noe som er uhåndterlig og truende 
(Challenge).

Begeistrer og engasjerer
Den robuste personligheten ble sett i 
forhold til en lederskapsmodell som 
omhandler tre former for ledelse. 

  Passivt, unngående lederskap. Her bryr 
lederen seg knapt om hva som skjer i 
virksomheten. Det skal veldig mye til 
for at en slik leder virkelig engasjerer 
seg. Kanskje hvis det går virkelig galt, vil 
vedkommende gripe inn og korrigere feil. 

  Transaksjonsledelse, hvor lederen ofte vil 
motivere sine ansatte til å gjøre en ekstra 
innsats i bytte mot goder som ekstra lønn, 
ros, eller andre insentivordinger. 

  Transformasjonsledelse – anses for å være 
den viktigste egenskapen til en leder. 
En person med transformasjonsleder-
egenskaper har evnen til å begeistre, 
motivere og inspirere. Vedkommende 
leder appellerer til følelser, ved selv å virke 
engasjerende og ideologisk inspirerende. 

TEKST: Kim e. AnDReASSen

FOTO: FORSvAReT

��Operative grupper og 
organisasjoner:�Er�innsatsstyrker�
som�Politiet,�Brannvesenet,�
Militæret�og�diverse�
redningsmannskap�

� Forskningsgruppen i operativ 
psykologi:�Fokuserer�på�
effektivt�samarbeid�i�operative�
grupper�og�organisasjoner.�
Sentrale�tema�for�operativ�
psykologi�er�situasjonsforståelse,�
risikovurdering,�beslutningstaking�
og�problemløsning�under�tidspress�
og�usikkerhet.�Forskningsgruppen�
er�ledet�av�Jarle�Eid,�Bjørn�helge�
Johnsen�og�Jon�Christian�Laberg,�
som�alle�har�deltidsstillinger�i�
Forsvaret.�Resten�av�gruppen�
består�av�masterstudenter,�PhD-
studenter�og�en�rekke�nasjonale�
og�internasjonale�forskere.�Noen�
medlemmer�har�også�deltatt�i�flere�
internasjonale�operasjoner�og�
samlet�data.

FAKTA

I følge Eid består transformasjonen av 
at de som blir ledet får et ønske om å 
forandre seg, leve opp til eller følge lederens 
budskap. Typiske eksempler vi er vant til 
fra hverdagslivet er ledere for karismatiske 
bevegelser og politikere i valgkamp. Alle 
karismatiske ledere som er flinke til å 

overtale og begeistre 
massene, vil ha en 
transformerende 
lederstil.
Forskerne fant ut 
at Sjøkrigsskolens 
øvelsesuke bidro til å 
redusere kadettenes 
preferanser for passiv, 

Jarle�Eid.��
Foto:�Kim�E.�andreassen
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Hvordan går du fram når du 
forsker på ordstillingmønster?
Prosjektet�mitt�er�korpusbasert.�Jeg�samler�inn�en�stor�
mengde�setninger�fra�gammelengelsk�og�middelengelsk�
som�jeg�skal�analysere.�Jeg�bruker�et�databaseprogram�
hvor�jeg�samler�setningene�slik�at�jeg�kan�systematisere�
dem.�her�kan�jeg�søke�etter�alle�setninger�med�visse�
ordstillingsmønster,�som�jeg�legger�inn�på�forhånd.

Jeg�analyserer�setningene�syntaktisk�for�å�se�om�
subjektet�kommer�foran�verbalet,�og�hvilke�setningsledd�
som�kommer�før�og�etter�dem.�Kommer�adverbial�og�
objekt�mellom�subjekt�og�verbal,�eller�etter�verbalet?�
I�tillegg�skal�jeg�analysere�dem�pragmatisk,�altså�se�på�
informasjonsverdien�i�hvert�enkelt�setningselement.�Et�
ledd�som�har�lav�informasjonsverdi,�er�i�prinsippet�et�
ledd�som�har�vært�nevnt�før�og�er�kjent�for�mottakeren,�
mens�høy�informasjonsverdi�betyr�at�setningselementet�
inneholder�ny�informasjon.�analysearbeidet�er�vanskelig�
og�tidkrevende�fordi�man�må�vurdere�hvert�enkelt�tilfelle,�
og�man�støter�hele�tiden�på�grensetilfeller.

Setningene�henter�jeg�fra�elektroniske�tekstsamlinger.�
De�spenner�fra�ca.�år�900�til�1450.�Jeg�samler�et�visst�
antall�setninger�fra�hver�periode,�og�jeg�bruker�setninger�
fra�mange�ulike�tekster,�for�det�kan�være�ganske�store�
forskjeller�mellom�dem.�Samtidig�må�jeg�prøve�å�lage�et�
mest�mulig�tilfeldig�utvalg,�og�unngå�å�velge�ut�akkurat�de�
setningene�som�passer�med�hypotesen�min.

Mange�av�setningene�kommer�fra�religiøse�tekster,�som�
prekensamlinger�og�helgenbeskrivelser.�Det�var�jo�ofte�
kirkens�menn�som�kunne�skrive.�Men�jeg�har�også�et�
tilsvarende�antall�ikke-religiøse�tekster,�for�det�er�vanlig�
å�anta�at�religiøse�tekster�bruker�et�mer�konservativt�
språk�enn�ikke-religiøse�tekster,�og�jeg�vil�gjøre�slike�
sammenligninger�også.

Jeg�ser�på�leddsetninger,�som�er�noe�mange�har�hatt�
meninger�om,�men�som�det�ikke�er�gjort�store�empiriske�
undersøkelser�av�tidligere.�Mange�har�ment�at�i�
gammelengelsk�kommer�som�regel�verbet�til�slutt�i�slike�
setninger,�og�man�har�ett�eller�flere�ledd�mellom�subjekt�
og�verb.�Et�eksempel�kan�være�denne�beskrivelsen�av�
hva�vikingen�ottar�sa�da�han�besøkte�den�engelske�kong�
alfred:�«ottar�sa�at�han�av�alle�nordmenn�lengst�nord�
bodde».�Det�er�et�ordstillingsmønster�som�er�ganske�typisk�
for�gammelengelsk,�men�jeg�har�en�hypotese�om�at�det�
ikke�er�fullt�så�typisk�som�alle�vil�ha�det�til.�Jeg�tror�det�var�
mer�av�dagens�ordstillingsmønster,�altså�subjekt-verbal-
objekt,�i�gammelengelsk�enn�mange�har�ment�tidligere.

Gammelengelsk�er�et�stort�forskningsfelt�internasjonalt.�
Engelsk�hadde�samme�struktur�som�norsk�tidligere.�
Vi�sier�«I�går�gikk�jeg�til�butikken»,�hvor�verbet�er�
setningselement�nummer�to.�Men�på�moderne�engelsk�
blir�det�«Yesterday�I�went…».�Strukturen�i�engelsk�har�
altså�forandret�seg,�og�da�blir�spørsmålet�hvorfor.�Jeg�
håper�arbeidet�mitt�kan�bidra�til�at�vi�forstår�mer�av�
ordstillingsmønster�og�ordstillingsforandring,�og�kanskje�
språkendring�generelt.�

MIN METODE
øySTein HeggelUnD
EngElSK hiSTOriSK lingviSTiKK
Phd-STiPEndiaT vEd inSTiTuTT FOr 
FrEmmEdSPråK

TEKST: KjeRSTin gjengeDAl

Robust og best

« KoMMER�aDVERBIaL�oG�oBJEKT�
MELLoM�SUBJEKT�oG�VERBaL,�
ELLER�ETTER�VERBaLET?�»

unngående lederstil. Kadettene viste også 
i de fleste tilfeller en vedvarende bedre 
evne til å utøve transaksjonsledelse og 
transformasjonsledelse i tiden etter øvelsen. 

Forsker videre på 
personlighetstrekket
– Det er klart at man ikke ønsker å ha 
en unnvikende passiv leder i Forsvaret 
eller andre operative organisasjoner. 
Transaksjonsledelse vil være en god ting og 
er mye benyttet, men mange mener at en 
militær leder også bør kunne ha evnen til å 
motivere, ut over akkurat det som lønn og 
bonusordninger legger opp til. Lønnen er 
ofte den samme uansett om innsatsen er god 

eller ikke. Lederens evne til å inspirere 
og motivere ansatte til å samle krefter 
og mot, særlig i tilfeller hvor verden ser 
håpløs ut, er en særdeles viktig egenskap 
i krevende situasjoner der hvor militæret 
skal gjøre en innsats, påpeker Eid. 

Funnene som viste effekten 
av robusthet i utviklingen av 
transformasjonsledelse, har blant 
annet ført til at forskerne har begynt 
på et nytt prosjekt. Nå vil de studere 
personlighetstrekket robusthet mer 
inngående, både når det gjelder 
lederutvikling, læring og menneskers 
tilpasning til krevende situasjoner. 

offisersutdanningen�innebærer�blant�annet�en�ukeslang�øvelse�med�utfordrende�oppgaver�og�lite�søvn.�
En�forskningsgruppe�testet�kadettene�før,�under�og�etter�en�slik�øvelse.
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Flotte�fasiliteter�åpnet
Flere hundre gjester var med 
og feiret da Studentsenteret 
ble offisielt åpnet i mai.
– Det er en stor ære å få ønske velkommen 
til nytt studentsenter i Bergen. Dette er en 
gledens dag, sa statssekretær Jens Revold 
etter at han hadde mottatt nøkkelen 
fra administrerende direktør Øyvind 
Christoffersen i Statsbygg. 

Øyvind Christoffersen takket i sin tale 
studentene for tålmodigheten. 

– Selv om fremdriften ikke har gått 
like raskt som ønsket, har jeg bare lovord 
å si om sluttresultatet. Det nye bygget 
har alt en student kan ønske seg – kafé, 
restaurant, bokhandel, treningssenter og 
svømmebasseng, sa han.

Rektor Sigmund Grønmo uttrykte stor 
begeistring for det nye senteret, og sa i sin 

tale at han fikk lyst å ta av seg rektorkjedet og 
ta en svømmetur i bassenget. 

Etter det offisielle programmet inne i 
Studentsenteret hadde mange hundre studenter 
samlet seg på oversiden av bygget for å 
overvære navnsettingen av Georg Johannesens 
plass. 

Plassen er dekorert av de tre kunstnerne 
Anne J. Sæten, Rune J. Svendsen og Einar 
Nilsson. Murene rundt plassen er dekorert med 
sitater av retorikkprofessoren. 

  Studentsenteret er et service- og velferdstilbud 
for studentene i Bergen, og ligger i krysset 
mellom Parkveien og Olaf Ryes vei. 

  Et visuelt og arkitektonisk grep er det såkalte 
Egget. Utformet som et egg og med plass 
til 270 personer nærmest svever auditoriet 
sentralt i senteret. Auditoriet skal være en 
samlingsplass for universitetets seremonier og 
disputaser. 

  På første plan ligger hovedinngang, foajé 
og resepsjon, bokhandel, idrettshall og 
treningsrom. Det er også en svømmehall 
med stupetårn med en og tre meters avsats. 
På andre plan ligger studenttorget, som har 
panoramautsikt gjennom svømmehallen. 
Her ligger også danse- og spinningsal. Øverst 
finner vi restaurant, kjøkken og kaféarealer 
med direkte adkomst til en uteplass hvor det 
er lagt til rette for uteservering. I tillegg finnes 
det møte- og konferanserom og lokaler for 
Studvest, Studentradioen og Karrieresenteret.

  Arkitekter for studentsenteret er Luseparken 
arkitekter AS i Trondheim. 

 
Kilder: På Høyden og Statsbygg 
Foto:  Studentsamskipnaden og  

Margareth Haugen


