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Den eldre delen av Norges befolkning, som ennå husker hvor fremmed 
det var å se en farget mann på gaten, er i dag den første generasjon 
som vil være avhengige av pleie og omsorg fra mennesker som kommer 
hit fra den 3. verden. Skepsis må vike for avhengighet, og de fleste tar 
takknemlig i mot en hjelpende, farget hånd. Samtidig tømmes mange 
av de fattigste landene for kvalifisert helsepersonell, fordi Vesten lokker 
med bedre vilkår. Den globaliserte verden åpner for store muligheter, 
blant annet kan en arbeidsinnvandrer til Norge brødfø familien i 
hjemlandet og bidra til utvikling ved å sende penger hjem. Folk er i 
bevegelse, verden over. En egen, global dynamikk skapes, hvor kanskje 
de fleste har noe å vinne, men også mange har mye å tape. Og for 
mange vil portene alltid være stengt.

Tallet på innvandrere i Norge er firedoblet på førti år, ifølge Mandag 
Morgens rapport Arbeid, innvandring og det flerkulturelle samfunn. 

Norge kan legge politisk til rette for å gjøre døren høy og porten vid 
for de innvandrerne landet behøver. Men det er også en stor gruppe 
av mennesker som banker på døren, og vekker vårt ubehag: De aller 
fattigste, de aller sykeste og de minst heldige i verden, som ønsker å ta 
del i vår velstand. De som er «strandet» på et nytt sted og trenger hjelp, 
slik norske sjøfolk gjorde i New York under krakket på 1930-tallet, og 
slik båtflyktninger og andre flyktninger gjør i dagens Europa. 

I debatten om flyktninger, rasisme og innvandringspolitikk vil det 
alltid være mange som slåss om definisjonsmakt og sannheter. Her vil 
ofte forskeren være den beste kilde til god kunnskap, fordi forskning har 
strenge krav til kildekritikk og etterprøvbarhet.

Folk i bevegelse
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Ekstremvær tok 
knekken på istiden
Forskerne gjorde oppsikts
vekkende funn da de 
rekonstruerte klimaet fra 
slutten av forrige istid.

Overgangen til dagens klima var preget 
av perioder med ekstreme og kortvarige 
variasjoner, som til slutt tok knekken 
på istiden. 

Fra polart til temperert
– Klimaet rundt Nord-Atlanteren kunne 
svinge fra et polart til et temperert klima 
i løpet av tiårsperioder, sier Jostein Bakke, 
førsteamanuensis ved Institutt for geografi.

Det er tidligere kjent at overgangen 
fra siste istid til dagens tempererte klima 
skjedde brått. Men ingen har tidligere vært 
klar over de store klimavariasjonene som 
preget slutten av perioden, i den såkalte 
Yngre Dryas. 

Ved hjelp av sedimentprøver fra 
Kråkenes og prøver fra bunnen av 
Norskehavet kan forskerne nå vise at den 
første halvdelen av Yngre Dryas var kald og 
stabil, mens andre halvdel hadde et utrolig 
ustabilt klima. 

Resultater fra undersøkelsene er nylig 
publisert i det prestisjetunge tidsskriftet 
Nature Geoscience.

Fortidsklima spår om fremtiden
Rekonstrueringen av fortidens vær gir 
viktig kunnskap om hvordan klimasystemer 
oppfører seg ved endringer i samspillet 
mellom hav og atmosfære. 

– Forskningen gir ny innsikt i 
hvordan været oppfører seg når klimaet 
krysser terskelverdier og går fra et stabilt 
klimasystem til et annet, sier Trond Martin 
Dokken, havforsker ved Bjerknessenteret for 
klimaforskning. 

Å finne ut hvor mye et værsystem 
tåler før det går over i et annet, kan ha 
stor betydning for å forstå fremtidens 
klimaforandringer. Bjerknessenterets 
forskning gir økt forståelse for hvilke tegn 
man skal se etter, i tilfelle det er et stort 
klimaskifte på gang. Forskningen kan også 
forberede oss på hva som skjer hvis isen i 
Arktis smelter.

Store endringer i luft og hav
Forskerne mener at det var store endringer 
i hav- og atmosfæresirkulasjonen som 
forklarer det ustabile været ved slutten av 
istiden. I første halvdel av Yngre Dryas la 
sjøisen et lokk over Nord-Atlanteren, som 
førte til et kaldt og tørt klima. Det varme 
vestavindsbeltet ble trolig presset sørover til 
Nord-Tyskland. Men i siste halvdel av Yngre 
Dryas, de siste 400 årene av istiden, var 

TEKST: Kim E. AndREASSEn 

FAKTA

   Yngre Dryas varte i 1200 år:  
I perioden fra 12 900 til 11 700 år 
siden.

   Perioden hadde istidsklima midt 
i tilbaketrekkingen av de store 
isdekkene, og midt i datidens globale 
oppvarming. 

   Kuldeperioden varte rundt 1200 år 
før klimaet like brått ble varmere 
og gikk inn i den nåværende 
mellomistiden.

   Årsaken til Yngre Dryas er mye 
diskutert. Den vanligste hypotesen 
er at ferskvann fra smeltende 
isdekke førte til at golfstrømmen 
ble redusert, og at det oppsto et 
kontinuerlig sjøisdekke i Nord-
Atlanteren.

   Isdekket førte til at utvesklingen av 
varme mellom havet og atmosfæren 
stanset, slik at den nordlige halvkule 
brått ble nedkjølt.

   Navnet «dryas» kommer fra en 
blomst som i dag finnes på Svalbard. 
Blomsten dukket opp i slutten av 
forrige istid.

   Ved forrige istid dekket isen hele 
Nord-Amerika og Europa ned til 
Nord-Tyskland.

   70 prosent av de siste 2 millioner år 
har vært istid.

Yngre Dryas

I NATURE: Trond Martin Dokken (t.v.) og Jostein 
Bakke har nettopp publisert sine funn i det 
prestisjetunge tidsskriftet Nature Geoscience. 
(Foto: Kim E. Andreassen)

klimaet preget av raske temperatur- og 
nedbørsendringer. 

– De brå klimaendringene skyldtes nok 
at vestavindsbeltet vekslet mellom en sørlig 
bane og en nordlig bane, slik den er i dag, 
sier Jostein Bakke.

Økt solstråling drev vinden
Bakke og Dokken tror at det ustabile 
vindsystemet startet med at økt solstråling 
smeltet sjøisen. Dette førte til at tilstrøm-
mende atlantisk sjøvann drev det vestlige 
vindsystemet nordover, omtrent slik vi har 
det i dag.

Vinden og tilstrømmende hav ga 
varmere klima som smeltet isbreer. Fersk-
vann som rant fra breene og ned i sjøen fikk 
havet til å fryse til igjen og skapte et nytt 
islokk. Dette førte til at vestavindsbeltet 
beveget seg sørover igjen, slik at det ble 
kaldere. Slik varierte klimaet, helt til det 
brått endret seg til det vi har i dag. 

– Det var altså de store skiftene i luft- og 
havsirkulasjonen som førte til at været slo 
om hele tiden i en periode før istiden til 
slutt var over, sier Bakke. 

Foto: iStockphoto
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PÅ HØYDEN

Etter råd frå europeiske geologar drikk mange millioner menneske i 
Bangladesh og India grunnvatn som inneheld arsenikk. Det høge arsenikk-
innhaldet gjer at mange utviklar hudkreft. Sidan grunnvatn vanlegvis er 
fritt for bakteriar og rekna for å være trygt å drikke, gløymde geologane å 
undersøkje det kjemiske innhaldet. Rolf Tore Ottesen, geolog ved Norges 
geologiske undersøkelse, seier at dette kan vere ei av dei største 
katastrofar som har ramma menneske på grunn av feiling blant geologane. 
Også andre stader i verda har grunnvatnet ein uheldig kjemisk saman-
setnad. I mange land er fluorinnhaldet så høgt at folk utviklar den 

alvorlege skjelettsjukdommen fluorose, og i Noreg inneheld enkelte 
hyttebrønnar på Austlandet for mykje uran. Uran i små mengder er ikkje 
farleg, men hadde dette vore vassforsyning til heilårsbustader, ville det 
vore farlegere, meiner forskarane. Ifølgje Ottesen bør ein sjå på saman-
hengen mellom urensa urbane miljø og helse. Han meiner det er viktig å 
setje byar på dagsorden. Bergen er til dømes ein by med svært ureina 
jordsmonn, og med høge konsentrasjonar av bly og tjøre i jorda. I 1999 
vart alle barnehagane i Bergen sentrum undersøkte, og alle måtte skifte 
jord for å sikre barna eit trygt leikemiljø.

Napoleon med sin mage
Hvorfor skjuler Napoleon Bonaparte (1769–1821) hånden innenfor jakken? 
Denne typiske posituren har ført til mye spekulasjon. Med medisinske 
briller kan kanskje keiserens håndspåleggelse ses som et forsøk på å 
dempe smerter fra magen. Det finnes flere dokumenter som informerer 
om Napoleons helsetilstand. Stipendiat Jørgen Valeur ved Institutt for 

indremedisin på UiB forteller at det er mye 
som tyder på at Napoleon døde av magekreft. 
Han mener beskrivelsene stemmer, selv om 
fortidens metoder ikke kan fastslå Napoleons 
dødsårsak med hundre prosent sikkerhet. 
Napoleon var overbevist om at magekreft var 
en familiesykdom som hjemsøkte 
Bonaparteslekten. Ifølge Valeur døde hans 
farfar, far, bror og to søstre sannsynligvis også 
av denne sykdommen, og Napoleon oppsøkte 
stadig legen for undersøkelser. Han var kjent 
for å nærmest sluke maten, og han gjorde 
unna de fleste måltider på åtte minutter. 
Kombinasjonen av å kaste i seg maten og være 
stresset øker sjansene for dårlig fordøyelse 
med påfølgende magesmerter.

Stadig flere tar doktorgrad
Flere universitetsmiljøer har hatt sterk økning i antall doktor-
grader. Hele 233 disputerte ved Universitetet i Bergen i løpet av 
2008. Prorektor Anne Gro Vea Salvanes mener årsaken er et 
sterkere satsing på forskerutdanning de senere årene. Dette 
har bidratt til at stipendiatene har fått økt motivasjon til å 
fullføre, og at veilederne har fulgt dem mer opp.

Dekanus ved Det juridiske fakultet Ernst Nordtveit tror også at 
innføring av den nye studieordningen med master- og PhD-
grad gjør at rekrutteringen har blitt bedre. Fakultetet har det 
siste året hatt uvanlig mange søkere til stipendiatstillinger og 
han tror mange nå ser at en doktorgrad er viktig for videre 
karriere også utenfor universitetet. Medisinerne ser den 
samme tendensen. Professor Amund Gulsvik ved Institutt for 
indremedisin forteller at de aller fleste doktorgrads-
kandidatene er leger som fortsetter å arbeide i helse-
foretakene etter de har disputert. Det samfunnsvitenskaplige 
fakultet har også merket stor økning. De siste fem årene har 
gjennomsnittlig 16 kandidater disputert årlig ved fakultetet, 
mens det var nærmere 30 i 2008.

Jaktar på energi frå jordas indre 
Geotermisk energi vert allereie nytta som energikjelde mellom anna på 
Island. Her ligg varmen frå jordas indre lett tilgjengeleg nær jordoverflata.  
I Noreg og andre land som Tyskland og USA som også satsar på djup 
geotermisk energi, er det meir komplisert å vinne ut denne typen energi. 
Universitetet i Bergen skal saman med ei rekke partnarar frå utdannings- og 
industrisektoren satse på forsking for utvinning av varme frå jordskorpa. 
Det nyoppretta Norsk senter for djup geotermisk energi skal planlegge 
og koordinere dette forskings- og utviklingsarbeidet. Varmen, som er lagra 
i jordskorpa, kjem primært frå radioaktive bergartar, men også frå 
mantelen i jorda si kjerne. Ved utvinning vert varmen henta opp gjennom 
borehol, der ein sirkulerer kaldt vatn som vert varma opp og ført til 
overflata. Det varme vatnet kan deretter nyttast direkte til mellom anna 
fjernvarme, eller konverterast til elektrisk energi. 

Ureint grunnvatn kan  
føre til sjukdom FOTO: iStockphoto

FOTO: Bjørn Erik Larsen  

FOTO: iStockphoto

Presisering om Guernica: I teksten «Biletet av ei stormakt» (Hubro 4/2008) var det ikkje originalen, men eit vevd teppe med «Guernica» som motiv som 
vart tildekt då Colin Powell heldt ei pressekonferanse om Irak-krigen i FN-bygningen i New York 5. februar 2003. Picassos original er å finne i Madrid.



Flere nyheter på www.uib.no

Menn er mest skeptiske 
til homofile
De fleste nordmenn er velvillig innstilt til homofile, biseksuelle og 
transseksuelle personer. Det kommer fram i en ny norsk undersøkelse ved 
Avdeling for samfunnspsykologi ved UiB. Undersøkelsen viser at hele 95 
prosent av alle kvinner forholder seg positive eller nøytrale til homofile av 
begge kjønn, mens for menn er de tilsvarende tallene 84 prosent i forhold til 
lesbiske kvinner og 72 prosent i forhold til homofile menn. Førsteamanuensis 
Normann Andersen, som står bak undersøkelsen, tror resultatene tyder på at 
folk flest ser det som en verdi å ha en tolerant holdning til homofile. I mer 
konkrete situasjoner kommer det derimot frem mer negative reaksjoner. 
Nærmere en tredel av norske menn grøsser ved tanken på homofile menn, 

mens bare 10 prosent av kvinnene 
reagerer på samme måten. 
Andersen mener tallene viser at 
verdien om toleranse og aksept for 
personer med annen seksualitet 
enn heteronormen nå står så sterkt 
i samfunnet at det vil være gunstig 
å innføre tiltak i skolen, 
helsevesenet og arbeidslivet som 
går i retning av mer åpenhet og 
toleranse. 

Fet fisk, fete mennesker 
Studier av fisk kan gi oss en bedre forståelse av overvekt hos mennesker. Ivar 
Rønnestad, biologiprofessor ved Universitetet i Bergen, forteller at det er 
mange likhetstrekk i grunnleggende prosesser hos fisk og mennesker. For 
eksempel er det mange av de samme prosessene i hormonsystemene som 
regulerer fordøyelsen. Det finnes også en likhet når det gjelder forholdet 
mellom energinivå i kroppen og kjønnsmodning. Laksen «bestemmer» ett år 
frem i tid at den skal bli kjønnsmoden. Den må vite at den har nok energi til å 
svømme til norskekysten og opp elven der den skal gyte. Forskerne skal blant 
annet undersøke hvordan fiskehjernen er i stand til å måle denne 
energimengden. Hos mennesker skjer det samme. Overvektige jenter helt 
ned i 7-8-årsalderen kan komme i puberteten dersom hjernen får signaler om 
at det er nok energi til å starte kjønnsmodningen. 

Oppdrettsindustrien kan også få stor gevinst av denne forskningen. At fisk 
kommer tidlig i puberteten, fører til at mye av fiskens energi blir brukt på 
dette og kvaliteten på kjøttet blir dermed dårligere. 

Tidlig bruk av symboler 
Lærebøkene om menneskets utvikling må 
sannsynligvis skrives om etter at UiB-
arkeologen Christopher Henshilwood 
(bildet) oppdaget et inngravert mønster 
på 13 okersteiner på familiens eiendom i 
Blombos Cave, nær Cape Town. Funnene 
fra 2008 indikerer at Homo sapiens brukte 
symboler på et mye tidligere stadium enn 
før antatt. Det er kjent at oker, som er en 
type leire, har blitt brukt til 
håndversarbeid og fargestoff helt siden 
menneskehetens begynnelse. Siden det 
samme mønsteret går igjen i funn fra flere 

steder, forsterkes teorien om at dette er symbolske uttrykk og ikke 
bare tilfeldige skrapemerker fra håndverk. Mikroskopbilder viser at 
inngraveringene er møysommelig utført med en spiss gjenstand etter 
en bestemt prosedyre.Det samme mønsteret som går igjen i Afrika er 
også funnet i Europa, i følge Henshilwood. Nå vet forskerne at Homo 
sapiens allerede hadde brukt symbolene i mer enn 70 000 år da de 
ankom Europa for 35 000 år siden.

Lettare for danske krigsbarn 
Vel 10 000 barn blei fødte av norsk mor og med tysk far i perioden mellom 1941 og fram til 1947 då 
dei siste tyske soldatane forlot Noreg. Stein Ugelvik Larsen, professor emeritus ved Institutt for 
samanliknande politikk, har intervjua 340 norske krigsbarn. Resultata av undersøkjinga teiknar eit 
dystert bilete av korleis oppveksten har vore for desse. For mange av krigsbarna var kvardagen 
prega av mobbing og bank. Ugelvik Larsen sine intervju med vel 250 danske krigsbarn viser ein 
heilt annan røyndom. I desse intervjua kjem det klart fram at det var lettare å vekse opp som 
krigsbarn i Danmark enn i Noreg. Stigmatiseringa var mindre, og dei danske krigsbarna opplevde 
mindre mobbing og trakassering. 

– Av historiske årsaker var hatet mot tyskarane sterkare i Noreg enn i Danmark. Sidan Danmark 
grensar mot Tyskland har det alltid vore eit visst tal tyskarar i Danmark og omvendt. Dessutan 
utgjorde okkupasjonen av Noreg eit sterkare trykk mot befolkninga i Noreg. Talet tyske soldatar var 
langt større i Noreg, og dei tyske styrkane var her lenger, seier han.

FOTO: Paul-Erik Rosenbaum

FOTO: iStockphoto

FOTO: PR Newswire

FOTO: Kim E. Andreassen



ny røntgenteknologi 
kan fortelle mye nytt om 
mumiene hos de Kultur
historiske samlingene ved 
Bergen museum.

– Hallo? Jeg lurer på om du er klar 
for å bære noen mumiekister senere i 
ettermiddag?

Det er en hard dag for Frode Storaas. 
Førsteamanuensen ved Bergen Museum 
spiser ivrig en hjemmesmurt brødblings 
i bilen på vei opp mot Haukeland 
Universitetssykehus. I baksetet sitter 

stipendiat Pål Steiner og ringer studentene 
sine for å skaffe bærehjelp. Mumier er 
tunge. Ikke langt bak kjører en bil med 
klimakontrollert lasterom og en helt 
spesiell last. 

Mumiene fra Bergen Museum har 
en timeavtale på Haukeland Universitets-
sykehus for CT-skanning. Og selv om man 
er over 3000 år gammel, bør man ikke la 
legene vente.

ildprøven
Fem timer tidligere. Kulden henger våt og 
grå over Bergen. Inne på Bergen Museum 
gjøres det nøye kalkulerte forberedelser 
rundt de to menneske- og to dyremumiene. 
De skal pakkes inn etter alle kunstens 
regler, fraktes ned fire etasjer, ut gjennom 
kjellerporten og opp en bakke dekket av is 
og slaps.

– Dette er en dårlig dag å frakte 
mumier på, sier Pål Steiner. 

Han er likevel optimistisk til at CT-
skanningen vil bidra til å utfylle biografien 
museet har om dem.

ny teknologi, gamle mumier
– Vi håper å finne ut mer om disse 
menneskene, hvem de var, hvordan de døde, 
hva de håpet på for etterlivet, og hvordan 
de endte opp i Bergen, sier Steiner. Han er 
faglig konsulent for oppdraget. 

CT-skanning er en form for avansert 
røntgen. Mange stråler fra forskjellige 
vinkler gjør at man kan danne seg en 3d-
modell av mumiene. Da kan man blant 
annet se om noe ligger bak knoklene. Det 
var ikke mulig på røntgenbildene som ble 
tatt av dem på 70-tallet.

Selve prosessen tar noen timer. Resul-
tatene kan derimot ta tid å analysere. 

Legebesøk i det hinsidige

TEKST OG FOTO: WAltER n. WEHUS 

ENDELIG I MÅL: CT-skanneren til Haukeland Universitetssykehus. Om ikke lenge kan forskerne kaste seg over resultatene.
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Etter noen ukers arbeid har Pål Steiner og 
Frode Storaas fordypet seg i CT-resultatene. 
Tidlig i prosessen fant de blant annet helt 
uventet ut at kisten til Teshemmin hadde et 
maleri i bunnen, og de fikk flere bekreftelser 
på at hun har hatt på seg en ansiktsmaske 
i kisten. Masken har forsvunnet for lenge 
siden sammen med deler av ansiktet hennes. 
Hun har trolig vært offer for klåfingrede 
gravrøvere. 

Det ble også funnet rester av et 
perlekjede og flere malte tøystykker i kisten. 

– Teshemmin var eldre enn vi trodde 
– faktisk en olding. Hun er veldig krokrygget 
og har kraftig slitasje på benene. Det var på 
høy tid hun kom til røntgen, spøker Storaas. 

Teshemmin er nå datert til Kleopatras 
tid. Den andre mumien, som fremdeles 
har ukjent identitet, stammer fra Tut Ankh-
Amons tid. 

– Før trodde vi han hadde fått et brudd 
i hodeskallen, men det viser seg at han har 
noe på hodet av leire eller keramikk, som vi 
ikke helt vet hva er. Han virker sunn og frisk 
og ung, bortsett fra en nakkevirvel som er 
helt ute av posisjon. Men den er ikke brukket. 
Muligvis har han blitt hengt, men kan det ha 
skjedd uten at han har brukket nakken? I og 
med at navnet hans ikke er skrevet inn på 
kisten, er det tydelig at det er noe spesielt 
med ham, forteller Storaas.

CT-bildene er nå sendt til en ekspert 
i Florida som er spesialist på fortidige 
dødsårsaker. 

I mellomtiden har mumieutstillingen på 
Bergen Museum åpnet igjen. Teshemmin 
ligger ute av kisten så publikum kan studere 
henne på nært hold. Samtidig blir det vist 
bilder og videoer av skanningen. 

– På denne måten får folk være med på 
noe av prosessen som vi holder på med. 
Hun vil bli liggende slik i noen måneder, til 
konserveringsavdelingen er ferdig med å 
undersøke kisten og tøyet, sier Storaas. 

Mystisk dødsårsak
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TIDENS ELDSTE: Stipendiat Pål Steiner 
får lagt mumiene på bårer, og får dem 
sjekket inn via akuttmottaket.

WALK WITH AN EGYPTIAN: De 
uerstattelige mumiene bæres ned fire 
etasjer. 

KLARGJØRING: Mumiene må pakkes godt 
inn, siden et møte med vinterbergen vil 
være katastrofalt.

ET NYTT SYN: Pål Steiner og Hana 
Lukesova studerer mumien som aldri før 
har vært ute av kisten.

EU stoppet mumieheis
I mellomtiden begynner problemene å 
melde seg. Teamet fra museet visste fra før 
at heisen var for liten for mumiene. Den 
pleide å være stor nok, men på grunn av 
tilpasning til EU-regler er den ikke lenger 
mumievennlig. Dermed er det trappene som 
gjenstår. Alle de fire etasjene.

– Vi er litt bekymret. Mumien var 
veldig tung, det er fire etasjer ned, og det er 
is på trappen ute, lyder reservasjonene. 

Frode Storås er derimot ikke bekymret. 
– Jeg har båret dem før. Vi pakker 

dem godt inn slik at de ikke får snø på 
seg, og bærer dem på en plate med et 
skumgummilag som konservatorene har 
bygget, forteller han.

den ukjente soldat
Stipendiat Steiner står ved museets andre 
mumie. De vet så godt som ingenting om 
denne, i motsetning til den første som het 
Teshemmin, var prestedatter og døde av 
engelsk syke.

– Det er en veldig fin kiste, men det er 
et tomt felt der navnet skulle vært. Dette 
er også den eneste mumien i Norge som 
ikke er pakket ut. Det har vært en del 
spekulasjoner her på museet om han var 
soldat, for på røntgenbildene fra 70-tallet 
kan vi se flere brudd på knoklene. Men en 
soldat ville ikke hatt en så fin kiste, forteller 
Steiner.

Håper på større prosjekt
Dagens skanning blir første delen av et 
forhåpentlig større prosjekt.

– Gjennom å studere kistens ikonografi 
og tekster, balsameringsteknikker og 
sammenstille de generelle gravskikkene vi 
kjenner rundt mumiene, får vi et komplett 
bilde av hvem dette har vært. Tanken er 
å sammenstille den nye informasjonen 
med den vi har om to mumier som fins 
ved Kulturhistorisk museum i Oslo. 
Resultatene vil ha internasjonal interesse, 
sier han. 

Og så kaster forskere, konservatorer, 
pressekorps, ambulansepersonell, leger og 
en forvirret yrkessjåfør med midlertidig 
arbeidsbeskrivelse «mumiesjåfør» seg i 
hektisk aktivitet for å få tidenes eldste 
pasienter innskrevet på sykehuset. 
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FOLK I BEVEGELSE
TEMA

Slummen «Sur» i new York må ha minna 
om ei scene frå dantes inferno i åra frå 
1926 til 1934. 

Norske sjøfolk vart hardt råka av krakket i 1929 og den følgjande 
økonomiske depresjonen. I «Sur» budde dei i skur laga av jernskrap 
og anna skrot, på den store søppelfyllinga i Brooklyns hamne-
område. Dei fleste som budde i denne slummen var sjømenn som 
ikkje fekk seg hyre, på grunn av at skipa gjekk i opplag. Mange 
drakk seg i hjel på tresprit, det var fattigdom, drap og tjuveri. Dei 
norske sjøfolka mangla amerikansk statsborgarskap og var stranda 
i USA utan pengar. Nokre få hadde amerikansk pass, men som 
utlendingar stilte dei bakerst i køen. Dei hadde dårlege klede, var 
ubarberte og lukta. Andre såg ned på og unngjekk dei.

Seinare endra borgarane i Brooklyn haldningane til slumbuarane 
til det meir positive etter kvart som dei alle fekk kjenne den beiske 
smaken av økonomisk depresjon, fortel historikar Roger Kvarsvik 
ved Bergen Sjøfartsmuseum som skriv bok om «Ørkenen Sur». 

Verdas beste system
Dei norske sjøfolka hamna i den største naud på grunn av akutt 
fattigdom. No er verda i den største økonomiske krisa sidan 1929, 
og ingen veit kor djup og langvarig den vil bli. Norske statsborgarar 
er i dag, inntil vidare, verna av den norske velferdsstaten. Ein stranda 
sjømann blir henta heim. Velferdsstaten Noreg har i dag høyrer til 
unntaket gjennom historia. Det vanlege i andre land er framleis 
at svært mange menneske er avhengige av familie eller friviljuge 
organisasjonar, seier Alf Erling Risa, leiar for programstyret til det 

nye forskingsprogrammet «Velferd, arbeid og migrasjon». Dette er 
den største samfunnsvitskaplege satsinga i Noreg nokon gong, med 
850 millioner kroner fordelt over ti år. 

Dei internasjonale handelsstraumene har i dag auka kraftig, og 
ulempa er større sårbarheit i nedgangstider. Globalisert økonomi 
har mange fordelar, men det rammar også svake hardt, slik sjøfolka 
i New York etter krakket i 1929 stod heilt utan vern. Ifølgje Risa 
er det dei med humankapital som klarar seg best i den globale 
økonomien. Dette handlar ikkje berre om utdanning, men også 
om helse, språkkunnskapar, og evne til å forstå kulturelle og sosiale 
kodar. Der kjem ofte innvandrarar, migrantar og flyktningar 
dårlegare ut, trur Risa. 

dei andres liv
Som privilegerte menneske i eit rikt og fredeleg land i nord, er 
vi tilskodarar til «dei andres liv». Vi ser polske gjestearbeidarar i 
stillaset, prostituerte kvinner frå afrikanske land, vi les om asyl-
søkarar som møter eit ugjennomtrengeleg byråkrati. Vi helsar 
fint på vaskehjelpa frå Asia, og tenker ikkje over at ho lever på 
eksistensminimum, for å kunne sende pengar til endå fattigare 
slektningar i heimlandet.

I temadelen av dette nummeret viser vi ulike sider ved det at 
menneske flyttar på seg. Enten det er flyktningar, migrantar eller 
gjestearbeidarar er dei alle menneske som prøver å overleve, eller 
kjempe for rettane sine. Og finne sin plass.

Sjøfolk i slummen

SLUMBUARAR: Norske sjøfolk i suppekø i slummen «Sur» i Brooklyn i 1932–33. Suppeutdelinga stod Frelsesarmeen, andre friviljuge norske kyrkjelege organisasjonar 
eller kvinneforeningar for. (Foto: Copyright Roger Kvarsvik)
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– Det er mange måtar å nærme seg sjøfarts-
historia på. Her vil me fokusere på det 
menneskelege, dei sosiale faktorane, seier 
Bård Gram Økland.

Som prosjektleiar for utstillinga 
«Båtfolket» ved Bergens Sjøfartsmuseum 
har Økland trekt fram havet si rolle for 
migrantar av alle slag. Med båten til hjelp 

prøver tusenvis av menneske å nå ein annan 
kyst og eit anna tilvære for seg og sine. 

– Me har prøvd å trekke parallellar både 
i tid og rom. Det er velkjend at mange 
båtflyktningar kjem til europeiske strender, 
men me gløymer gjerne at Noreg sjølv har 
vore eit utvandringsland, seier Økland.

Utstillinga om båtfolket har mellom 

anna vore vitja av klassar frå Nygård skule, 
der elevane har innvandrarbakgrunn. 
UiB-forskarane Haci Akman og Sigrid 
Kaland er blant dei som har bidratt med 
foredrag i samband med utstillinga. Dei har 
handla om russiske sjøfolk, vietnamesiske 
båtflyktningar og om nordmenn som reiste 
til Amerika.

Havet som bind oss saman
LITEN PÅ FLUKT: Flyktningar frå Vietnam på 1970-talet (FN)

FOLK I BEVEGELSE
TEMA
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NORSKE BÅTFLYKTNINGAR: Menn på dekk  
(Bergens Sjøfartsmuseum)

norske båtflyktningar
I Englandsfarta under andre verds-
krigen flykta mange frå det okkuperte 
Noreg til Storbritannia. Dei første som 
drog var ofte unge menn som ville 
verve seg til den allierte krigsinnsatsen. 
Seinare kom mange som var ettersøkte 
av okkupantmakta: jødar, nøkkelfolk 
i administrasjonen og befal frå det 
militære. Etter kvart som krigen held 
fram, vart naud ein stadig viktigare 
drivkraft for å dra. Mange hadde også 
andre grunnar til å ønske seg ein ny start. 

Så tidleg som vikingtida var det allereie 
stor utfart frå Noreg over havet. Mange 
drog til dei britiske øyane, Island, Færøyane, 
Grønland og Nord-Amerika. Også på denne 
tida var det samansette årsaker til at folk 
prøvde lukka andre stader. Dels var det for 
å få økonomisk vinning, dels var det for å 
sleppe bort frå konfliktar i heimlandet, der 
mange kom på kant med det ekspanderande 
rikskongedømet. 

Også andre vegen har båtfolket vore 
ein del av norsk historie i lang tid. I 1817 
la det hollandske skipet De Zee Ploeg 
inn til nødhamn ved Herdla. Dei hadde 
vore på veg til Amerika med om lag 500 
tyske emigrantar då dei kom ut for storm 
i Nordsjøen. Medan reparasjonane gjekk 
sin gang vart emigrantane verande i 

Bergensområdet eit års tid. Nokon slo seg 
ned for godt, mellom anna stamfaren til 
Rieber-slekta.

desperat flukt frå Afrika
Bård Gram Økland peiker på ein kajakk 
som er utstilt saman med spørsmålet 
‘Ville du kryssa Nordsjøen i denne?’ 
Han ser likskapar mellom dei desperate 
midla nordmenn greip til for å rømme til 
Storbritannia under krigen og dei overfylte 
baljene som no går ned i Gibraltar-sundet 
og utanfor Lampedusa. 

– Det seier noko om kva mot ein har, 
og kva ein er viljug til å risikere, meiner 
Økland. Båtflyktningar er ei særs utsett 
gruppe, prisgitt naturkreftene og andre si 
nåde. Dødstala er høge. Om ein overlever 
reisa, er det langt frå sikkert at ein får 
opphaldsløyve. Mange asylsøkjarar vert 
sende tilbake til opphavslandet. Andre 
freistar å leve som papirlause i hjarta av 
Europa, utan formelle rettar.

STRANDA: Afrikansk båtflyktning på strand på Kanariøyane. Flyktningar kjem til Kanariøyane via Nord-Afrika. (Foto: Røde Kors)

HUBRO 1/200910 •



Helten Rinnan
Det vart internasjonal mediestorm i 2001 då 
det norske containerskipet MS Tampa tok 
om bord meir enn 400 flyktningar, dei fleste 
afghanarar, i farvatnet utanfor Australia. 
Kaptein Arne Rinnan fekk fort melding 
frå australske styresmakter om at han ikkje 
fekk leggje til kai på Christmas Island. 
Statsminister John Howard ønska ikkje fleire 
asylsøkjarar på australsk territorium. Han 
kravde at Tampa i staden måtte returnere 
flyktningane til Indonesia, sidan båten deira 
hadde lagt ut frå ei hamn på Java. 

Medan Tampa låg og vaka i uvissa, 
oppstod ein medisinsk krise om bord. 
Kapteinen rapporterte om fleire 
medvitslause passasjerar og utbrot av 
dysenteri. I tillegg skorta det på proviant. 
Skipet blei snart borda av australske soldatar 
frå Special Air Service. Kaptein Rinnan tok 
imot proviant og sanitærutstyr frå hæren, 
men nekta å gi frå seg kontrollen over skipet 
eller dra nokon stad. 

Etter fleire dagars forhandlingar vart 
flyktningane send vidare med eskorte. Ein 

del kom i land på New Zealand, der 133 
av dei seinare fekk opphaldsløyve, medan 
fleirtalet hamna på stillehavsøya Nauru og 
vart plasserte i leirar. Nokon av flyktningane 
på Nauru gjekk til sveltestreik i protest mot 
Australia si utestenging. Mange av dei som 
Tampa plukka opp vart seinare returnerte til 
heimlandet.

«Brurefølgje» enda i Bergen
Tampa-saka var ikkje første gong 
sjøfartsnasjonen Noreg har møtt folk på 
flukt i ope hav. Mange norske skip opererer 
i Sør-Kina-havet, og på 1970-talet støtte 
dei ofte på båtflyktningar frå Vietnam i 
havsnaud. Kjennskapen til Noreg frå møta 
med desse skipa har nok medverka til at 
vietnamesiske flyktningar i transittleirar 
seinare ofte sette Noreg høgt oppe på lista 
over land dei ville sendast til. 

Blant forteljingane i utstillinga på 
Bergens Sjøfartsmuseum finn me historia 
til Tran Van Nho, som flykta med familie 
og vener frå Sør-Vietnam i 1978, under 
påskot av brureferd frå Saigon-området til 

ein by ved kysten. Om bord i ein elvebåt 
sette gruppa på førti personar kurs mot 
internasjonalt farvatn, men fekk snart 
motortrøbbel. Etter nesten fem døgn 
fekk gruppa syn på det norske skipet 
Thermopylæ og vart redda. 

Dei som kryssar havet kjem også med 
nye impulsar til samfunna der dei busett seg. 
29 av dei førti gjorde seinare bergensarar 
av seg, og sjøfartsmuseet har fått hjelp 
av vietnamesarar i Bergen til å samle inn 
skildringar, biletmateriale og gjenstandar frå 
tida på flukt. 

GLADE: Thermopylæ redda 40 vietnamesiske båtflyktningar i 1978. (Foto: Duc Tran)
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mange flyktninger som 
kommer til norge alene vil 
bare gi opp og reise tilbake 
igjen, ifølge Ehsan tari. 
Han har intervjuet enslige 
flyktninger i Fjell kommune.

– Jeg snakket med en enslig mann fra Iran 
som hadde sittet i fengsel i hjemlandet før 
han kom til en liten bygd i Norge. «Jeg 
trodde de bare hadde byttet fengsel», fortalte 
han meg. 

Ehsan Tari engasjerer seg sterkt i 
hvordan Norge tar imot enslige flyktninger. 

Selv jobber han på voksenopplæringen i 
Fjell kommune, og har også vært rådgiver 
for kommunen i flyktningsaker. 

Som en del av videreutdanningen har 
han fulgt kurset «Norge som innvandrings-
land» ved Universitetet i Bergens videre-
utdanning. Under kurset undersøkte han 
hvordan enslige flyktninger opplever det å 
komme til Fjell.

Ensomme på nytt sted
Han har intervjuet tre menn som kom alene 
til Norge som flyktninger. En fra Asia, en 
fra Afrika og en fra Øst-Europa. Han fant at 
Norge slett ikke alltid er flink til å komme 
enslige flyktninger i møte. Spesielt i små 
kommuner som Fjell kan problemene bli 
enda større når det skorter på både tilbud og 
på likesinnede.

– Når man kommer hit alene, har man 
ingen å støtte seg til. Mange blir ensomme, 

og vil tilbake til hjemlandet. De føler at 
de har gjort et dårlig valg ved å komme til 
Norge. 

En av dem Tari har intervjuet, fortalte 
at da han kom til leiligheten sin for første 

gang, var det bare en seng midt i rommet. 
Det var alt. De første dagene tilbrakte han 
sittende på sengen mens han stirret i veggen.

Alene på flukt

Migrasjon  bekjemper fattigdom
Flyktninger og arbeids
migranter bidrar mer til 
utviklingen i hjemlandet 
enn bistandsarbeidere 
gjør, viser forskningen 
til den sveitsiske 
sosialantropologen 
Alessandro monsutti.

Migrantenes penger brukes mer effektivt 
og målrettet enn bistandspengene. Hvis 
det internasjonale samfunnet vil bekjempe 

TEKST: ingER liSBEtH ØdESnEltVEdt

« VI MÅ ALLE ANSTRENGE 
OSS, INTEGRERING 
ER IKKE EN 
ENVEISPROSESS.»

EHSAN TARI

PENGER OVER GRENSENE: Mange familer og lokalsamfunn i fattige land nyter godt av migrantenes 
arbeidsmuligheter i andre land. (Foto: iStockphoto)

TEKST: WAltER n. WEHUS

FOTO: tHOR BRØdRESKiFt
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ULIKE FORVENTNINGER: – Noen ventet 
ikke å få hjelp i det hele tatt da de kom til 
Norge, mens andre føler seg så ensomme og 
overlatt til seg selv at de bare vil dra igjen, 
sier Ehsan Tari. Han har arbeidet med enslige 
flyktninger i Fjell kommune.

Migrasjon  bekjemper fattigdom

– I begynnelsen er det veldig vanskelig 
for dem. Men de blir helt andre personer 
etter en stund. Når flyktninger kommer 
hit tror mange at nordmenn er rasister, 
for de har aldri tid til dem. Men vi må 
alle anstrenge oss, integrering er ikke en 
enveisprosess.

Ubrukte ressurser
Tari, som kom til Norge fra Iran i 1991, 
mener Norge må bli flinkere til å se hvilke 
ressurser mange flyktninger faktisk sitter 
inne med. Han nevner blant annet hvordan 
StatoilHydro betaler norskopplæringen 
til innvandrere som har kompetansen de 
trenger, blant annet innen kjemi. Det 
kommer også leger hit som landet ikke 
benytter seg av, selv om kostnadene ved å 
utdanne leger er store, påpeker Tari, som 
selv er utdannet elektroingeniør. 

– Vi må ikke bare tenke på hvor mye det 
koster å møte disse personene med det de 

trenger, vi må tenke på hvilken rolle de kan 
spille for Norge senere. 

Etterlyser mer samarbeid
I løpet av de siste syv årene har 250 
flyktninger bosatt seg i Fjell. Tidligere drev 
kommunen en kafé som fungerte som 
samlingsplass og sosialt nettverk for mange 
av dem, men den ble lagt ned for to år siden 
på grunn av ressursmangel. Nå finnes det 
en kvinnegruppe som møtes to ganger i 
måneden, og det blir arrangert fisketurer 
og fjellturer.

Tari mener likevel det må mer til. Han 
etterlyser et godt samarbeid mellom skole, 
sosialkontor, helsesektor og flyktningkontor. 

– Daglig oppfølging for enslige 
flyktninger er veldig viktig. Erfaringene viser 
at jo mer oppfølging vi gir, jo tryggere og 
mer sikre føler de seg. I tillegg føler de seg 
mindre ensomme. 

fattigdom, bør det støtte migrasjon, sier 
Monsutti til nettstedet lorenzk.com. 

Gaudencia Mutema er forsker ved 
Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved 
UiB. Hun kommer selv fra Zimbabwe 
og har studert hvordan flyktinger som 
gjennomlevde folkemordet i Rwanda, 
gjenoppbygger livet sitt i Zimbabwe og 
Norge. 

– Penger fra slektninger i utlandet gir 
en god og stabil inntekt for mange fattige 
afrikanske familier og lokalsamfunn, men 
blir ofte oversett i statistisk materiale og av 
politiske beslutningstakere, sier hun.

Zimbabwe er et ekstremt eksempel. 
Økonomien har kollapset og det er mangel 
på det meste, for eksempel helsepersonell 
og medisiner. Mange er rammet av hiv/aids 
og kan ikke arbeide eller betale for sykehus-

behandling. Mange friske må være hjemme 
for å ta seg av syke familiemedlemmer, barn 
og eldre. 

Etter folkemordet i Rwanda havnet 
mange i fengsel og familiene står dermed 
uten forsørger. De som flykter til et annet 
land vil kunne forsørge familien og bli mer 
uavhengige. Pengene går gjerne til daglige 
utgifter som mat, brensel, vann, elektrisitet 
og skolepenger. I tillegg brukes de til å betale 
medisiner, sykehusopphold og i mange 
tilfeller en begravelse, ifølge Mutema. 

Direkte støtte fra slektninger gjør det 
også mulig å skaffe såkorn, gjødsel og 
landbruksutstyr. 

Det fører til flere arbeidsplasser i 
jordbruket og økt tillit og selvfølelse både 
for enkeltpersoner og land. Med penger 
utenfra får også kirkene mulighet til å drive 

skikkelig og dele ut basisvarer som klær og 
mat. Også skoler bygges mange steder opp 
med penger fra utlandet.

I Norge blir flyktninger og ikke-vestlige 
immigranter ofte sett på som en byrde for 
samfunnet.

– Samtidig som mange av de jeg har 
intervjuet fra Rwanda gir et verdifullt bidrag 
til hjemlandet og sine familier, lever de fleste 
i samfunnets ytterkant i sine nye hjemland. 
Mange har opplevd stigmatisering fordi 
de er fra Rwanda, og hater identiteten 
som flyktning. De møter hele tiden nye 
og uvante utfordringer, men mange jobber 
veldig hardt. 
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FILOSOFI I PRAKSIS: Språk og kommunikasjon 
er viktig for arbeidet med helse, miljø 
og sikkerhet. En forskningsgruppe for 
sosialfilosofi og politisk teori ser nærmere på 
hvordan «kultur» skal forstås på flerkulturelle 
arbeidsplasser. (Foto: Scanpix)

TEKST: WAltER n. WEHUS

Hvorfor sier ikke polske arbeidere fra om sikkerhetsbrudd, 
mens det er naturlig for nordmenn? tre filosofer har 
undersøkt hverdagen på flerkulturelle arbeidsplasser.

I ett år har sosialfilosofene Hans Christian Farsethås, Line Hilt og Knut Venneslan ved 
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier forsket på arbeidsmiljø på flerkulturelle 
arbeidsplasser. På tross av flere år med arbeidsinnvandring er dette feltet lite studert.

modell for flerkulturelt arbeidsmiljø
– I arbeidet vårt har vi fokusert mye på mottakelsen arbeidsinnvandrere får når de kommer 
inn i bedrifter. Vi ble oppmerksomme underveis på hvor sentralt språk og kommunikasjon er 
for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet, sier Farsethås.

De tre har vært ute i tre bedrifter i tre ulike bransjer; skipsverft, bygg og hotell. Der har 
de intervjuet både norske og utenlandske arbeidere, og fokusert på å dokumentere og samle 
gode praksiser som gjør at kommunikasjonen går lettere. 

– Vi har funnet mange gode praksiser og rutiner, som vi samler i en håndbok som er 
tenkt for personalledere og tillitsvalgte på arbeidsplassen. Der har vi utviklet en modell for 
et flerkulturelt arbeidsmiljø, slik at bedriftene slipper å finne opp kruttet hver gang, sier 
Farsethås.

Filosofiske verktøy
Arbeidslivet er ett blant mange forskningsområder på Institutt for filosofi og 
førstesemesterstudier, hvor Farsethås forteller at det er tradisjon for å drive med filosofiske 
undersøkelser av arbeid. De tre er aktive i en forskningsgruppe for sosialfilosofi og politisk 
teori, og i dette miljøet har de blant annet diskutert hvordan «kultur» skal forstås på 
flerkulturelle arbeidsplasser.

– Når vi skriver at en bedrift er flerkulturell, må det ikke forstås slik at det er en polsk og 
en norsk kultur. Med kultur mener vi her innlærte handlingsmønstre, holdninger og vaner 
knyttet til arbeidsoperasjoner, sikkerhet og kommunikasjon, som varierer alt etter hvilket 
land disse har blitt innlært i, samt det faktum at arbeidstakerne har forskjellig morsmål, sier 
Farsethås.

Angiveri eller god sikkerhet?

Blant annet forteller han om hvordan dette viser seg i bruk av verneutstyr, hvor polske 
arbeidere unngår å bruke vernemasker med eget luftsystem, selv om det er påbudt. Også når 
det gjelder rapportering av brudd på sikkerheten er kulturene svært forskjellige.

– For nordmenn er det akseptert at om vi ser noe vi opplever som farlig på 
arbeidsplassen, skal vi si ifra til verneombudet, og det skal gjøres noe med saken. Det er en 
måte vi kan unngå alvorlige ulykker på. En polsk arbeidstaker vil oppleve at dette er det 
samme som å angi noen han arbeider med, og det vil han ikke gjøre. Dette har sammenheng 
med hva lederskap er i Polen – hvor det er mye ovenfra og ned – og i Norge der det er flatere 
og lagt opp til eget initiativ, forklarer Farsethås. 

Prosjektet ble initiert av Norsk Industri og Fellesforbundet, og ble finansiert av NHO 
sitt arbeidsmiljøfond samt Fellesforbundet og LO. Håndboken leveres i disse dager til 
Arbeidsmiljøfondet. 

Filosofi sikrer arbeidet

« MED KULTUR MENER VI HER INNLæRTE 
HANDLINGSMØNSTRE, HOLDNINGER OG VANER 
KNYTTET TIL ARBEIDSOPERASJONER, SIKKERHET  
OG KOMMUNIKASJON.» 

HANS CHRISTIAN FARSETHÅS

FOLK I BEVEGELSE
TEMA
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TEKST: HildE KVAlVAAg

UnRWA har sidan 1950 
fungert som ein stat i staten 
for palestinske flyktningar. 
Flyktningane held fast på 
sin rett til retur, same kor 
håplaust det ser ut.

Kjersti Berg har som ein av svært få forskarar 
fått tilgong til det store arkivet til UNRWA 
i Amman. 

– Dette er ei eineståande kjelde til 
palestinsk historie som dokumenterer 
den palestinske flyktningproblematikken 
gjennom 60 år, seier ho. 

UNRWA er ein unik FN-organisasjon 
både i storleik, mandat og organisering. 
Organisasjonen har bygd opp leirar og 

velferdssystem og er palestinske flyktningar 
si livline.

– UNRWA må balansere mellom 
flyktningane på grasrota, dei store bistands-
aktørane som finansierer aktivitetane, 
og vertslanda dei opererer i – Syria, 
Libanon, Jordan, Gaza og Vestbredden. 
Organisasjonen har konstante pengeproblem 
og skular som dei driv må gå med doble 
skift for å få undervist alle barna, fortel Berg. 
Og kvart år treng UNRWA 10 000 nye 
skuleplassar. UNRWA har vore med på å 
skape ei viss uniformering og felles identitet 
i mellom flyktningane i regionen, særleg 
gjennom utdanningssystemet. Ein kan 
kjenne att ein flyktningleir på FN-flagget 
og UNRWA sine kvite administrasjonsbygg 
med blå vindaugskarmar.

Statsborgarskap i Jordan
Det er indre spenningar blant palestinarar, 
både politisk og sosialt, og mellom ikkje-
flyktningar og flyktningar. Det er til dømes 

uvanleg med giftarmål på tvers av desse 
gruppene. Det er også mindre likestilling og 
færre yrkesaktive kvinner blant flyktningar. 

Palestinske flyktningar har likevel veldig 
ulike røynsler gjennom tre generasjonar på 
flukt. Det er 58 flyktningleirar i regionen, 
og ein tredjedel av flyktningane bur i leir. 
I Jordan fekk dei statsborgarskap. Likevel 
har dei ikkje same rettar som jordanarar. 
Både i Jordan, Syria, Irak og Libanon blir 
dei sett på som destabiliserande og som ei 
mogleg fare. Tilhøva er truleg vanskelegast 
i Libanon, Gaza og på Vestbredden. Det 
er store skilnader i levekår og moglegheiter 
mellom flyktningane, og fleirtalet er både 
statslause og flyktningar. UNRWA har 
utdanna flyktningane, og mange har løfta 
seg ut av fattigdomen gjennom utdanning.

– I byrjinga etter flukta i 1948 budde dei 
i telt, gradvis vart det små hus av murstein 
og sement, heile tida med frykt for å misse 
retten til tilbakevending om dei skulle få 
for djupe røter i vertslandet, seier Berg, 

60 år utan land
SKULE I RUINAR: To barn i den utbomba Beit Lahiya-skulen på Gaza januar 2009. Skulen var driven av UNRWA og vart råka av israelske bomber. (Foto: Getty Images)
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som også har skrive hovudfagsoppgåve om 
bistand og Oslo-avtalen. 

Kontroversiell organisasjon
Det finst lite forsking på UNRWA, men det 
er mange kontroversar rundt organisasjonen. 
Pro-Israel-lobbyen i USA og ulike krefter 
i Israel hevdar ofte at den palestinske 
flyktningorganisasjonen er til hinder for ei 
løysing på flyktningproblemet. UNRWA 

vart opprinneleg etablert for å integrere 
flyktningane i regionen, men då dette 
møtte sterk motstand mellom flyktningane 
og i vertslanda, fokuserte organisasjonen 
heller på utdanning, helse og velferd. Dei 
fleste som arbeider der er sjølv palestinske 
flyktningar, men under internasjonal leiing. 
Det Kjersti Berg forskar på er utviklinga 
av flyktningleirane, på korleis leirane vart 
konstruerte, og korleis dei har utvikla seg 

fram til i dag. Eit spørsmål er også kva 
flyktningleirane betyr i eit så politisert 
landskap. 

– UNRWA sitt humanitære mandat har 
hatt politiske konsekvensar i forminga av 
dette landskapet, seier ho. 

Skeptisk til forskarar
Handsaminga av det palestinske flyktning-
problemet er svært sensitivt, og UNRWA er 

FLYKTNINGELIV: Bureij-flyktningeleiren på Gaza 1990. (Foto: M. Nasr, UNRWA)

Palestinske flyktningar: Talet på palestinske flyktningar er uvisst, men 
det kan vere så mange som sju millionar. I nærområda for Israel, det vil seie 
dei okkuperte områda, Libanon, Jordan og Syria er det ifølgje UNRWAs 
definisjon om lag 4,6 millionar. På Gaza er til dømes to tredjedelar av 
innbyggarane flyktningar. 

UNRWA: UNRWA (the United Nations Relief and Works Agency) vart 
etablert av FNs generalforsamling gjennom resolusjon 302 (IV) den 
8. desember 1949. Organisasjonen har eit midlertidig og humanitært 
mandat, fram til flyktningproblemet vert løyst. UNRWA er den største 
FN-operasjonen i Midt-Austen med over 29 000 tilsette. UNRWA driv 
663 skular, eit omfattande helsevesen med 8 millionar pasientar årleg, 
nødhjelp, mikrokreditt og velferdstenester.

Den første verdskrigen: Britane lovde ein storarabisk stat til arabarane 
i 1915–1916, og dei lovde jødane ein nasjonalheim i Palestina i 1917, 
men delte regionen mellom seg og Frankrike etter oppløysinga av det 
osmanske riket. Palestina vart britisk mandat i 1922. Omlag 80 prosent av 
dei som budde i Palestina var arabarar, både kristne og muslimar. Den 
jødiske befolkninga i Palestina auka gradvis på grunn av sionistisk ideologi 
og forfølgingar i Europa.

1948: Britane gav mandatet Palestina til FN i 1947, og FNs general-
forsamling gjekk i november inn for fleirtalsforslaget, planen som ville 
dele Palestina i to statar. Jewish Agency godtok planen, medan dei 
arabiske statane gjekk i mot. Palestina vart kasta ut i kaos. Den israelske 
staten vart erklært den 14. mai 1948. Palestinsk og israelsk historiografi har 
grunnleggjande ulike tolkingar av hendingane i 1948, for palestinarane 
er dette sett på som Katastrofen, medan det for Israel var Frigjering. I 
1988 vart jødiske statsarkiv opna, og det vart dokumentert planlagt og 
gjennomført etnisk reinsing av palestinarar i 1948. 

1967: Seksdagarskrigen i juni. Israel tok ikkje berre Sinai og Golan, men 
også Gaza og Vestbreidda, som okkuperte område. Etter 1967 byrja Israel 
å bygge israelske busetjingar på okkupert jord, ein politikk etter prinsippet 
«Maximum security and maximum territory for Israel with a minimum 
number of Arabs» I dag er omlag 38 prosent av Vestbredden konfiskert.

1993:  Oslo-avtalen gav optimisme i regionen, men resulterte i lite meir 
enn pass, flagg og frimerke til palestinarane. Dei mest sensitive tema, 
inkludert flyktningproblematikken, vart utsette til sluttstatusforhandlingar, 
og forhandlingane stranda. Før Oslo-avtalen kunne palestinarane reise 
inn i Israel og innanfor Vestbredden og Gaza, etter avtala stod ein att med 
berre celler av palestinsk kontroll på Vestbredden.

FA
K

TA

« I DENNE REGIONEN HAR 
BISTAND FUNGERT SOM 
SMERTESTILLANDE 
I 60 ÅR. BISTANDEN 
REPRESENTERER EI 
TRU PÅ AT BETRING AV 
LEVEKÅR VIL SKAPE 
FRED. DET HAR IKKJE 
FUNGERT SÅ LANGT.»
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UTDELING AV MAT: Ein gammal mann hentar ris ved matdistribusjonen til UNRWA på Gaza 16. januar 2009. (Foto: UNRWA)

redde for at forskarar skal kritisere arbeidet 
deira. Derfor har det vore vanskeleg å få 
tilgong til arkiva. Berg var avhengig av 
å bygge tillit over tid for å få det til. Ho 
har også gjort 60 intervju med tilsette i 
UNRWA. 

Skulda for bombesmugling
UNRWA blir med jamne mellomrom 
skulda av israelske styresmakter for å huse 
terroristar, seinast under krigen mot Gaza i 
år. I 2001 vart det hevda at det vart smugla 
bomber i ambulansar inn i Gaza. UNRWA 
tilbakeviste dette, og det var seinare 
dokumentert at det var ei sjukebåre. 

– Leiarskapet i UNRWA talar den 
humanitære saka til palestinske flyktningar 
og framstår som ein humanitær organisasjon 
også gjennom programma sine. UNRWA 
kan ikkje tilby politiske løysingar, men 
det er klart at både aktivitetane og rollene 
UNRWA har på ulike nivå er politisk og 
har politiske implikasjonar. UNRWA er 
ei felles røynsle for flyktningar i eksil, og 
ingen er i nærleiken av å spele ei så stor 
rolle for palestinske flyktningar som denne 
organisasjonen, seier Berg. Ho meiner at 
organisasjonen er som ein stat i staten, men 

dei er ikkje valde av flyktningane og er utan 
politimakt. Bistand til flyktningar er både eit 
uttrykk for Vestens dårlege samvit overfor 
palestinarane på grunn av etableringa av 
Israel i 1948, og eit verkemiddel for å hindre 
destabilisering i området.

– I denne regionen har bistand fungert 
som smertestillande i 60 år. Bistanden 
representerer ei tru på at betring av levekår 
vil skape fred. Det har ikkje fungert så langt.

israel vil ha kontroll
I arkiva til UNRWA kjem Israels mål om 
kontroll over palestinske område i Gaza og 
på Vestbreidda klart fram. Flyktningleirane 
blir sett på som terroristreir. Sidan 1970-
talet har israelske militære igjen og igjen 
øydelagt hus og andre bygningar i dei 
tettbygde flyktningleirane. Når eit område 
er destruert, kjem det ordre om å flytte hus, 
og gjennom bistand vert dei bygde opp 
att med breiare gater og meir oversiktleg 
infrastruktur. UNRWA må ta det umoglege 
valet mellom humanitære omsyn eller bygge 
opp att og indirekte lette okkupantens 
ansvar i følgje Genevekonvensjonen.

– Dette er ein heilt tydeleg politikk frå 
Israel si side, og det har vore særleg intensivt 

utført i Gaza, seier Kjersti Berg. Ho 
meiner at ei tostatsløysing blir vanskelegare 
og vanskelegare å få til på grunn av at 
landområda er så oppstykka. Vestbreidda er 
heilt gjennomhola av israelske busetjingar, 
tunnelar, tryggleikssonar og eksklusivt 
israelske motorvegar. Flyktningspørsmålet 
er høgst politisert, men vi ser også teikn til 
pragmatisme, seier Berg. 

Kjersti Berg i Jerusalem i februar 2009. (Foto: Privat)
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Armenske fortellinger om flukt
Armenere ble drevet på 
flukt i 1915 og spredt over 
store deler av verden. 
minnet om folkemordet 
bevares av kvinnene 
gjennom matlaging og 
håndverk.

Sosialantropolog Nefissa Naguib har 
gjennom mange år studert minoriteter i 
Midtøsten. I forskningsprosjektet Global 
Moments in the Levant har hun sett på deler 
av armenernes historie og kultur i flere byer 
i regionen. 

deler historie
I feltarbeidet samlet Naguib fortellinger 
som etter hvert viste seg å være nedfelt i 
helt konkrete og dagligdagse ting som mat 
og håndverkstradisjoner. Disse hverdagslige 
aktivitetene kan fortelle mye om de sterke 
opplevelsene armenerne har vært gjennom. 
– Jeg snakket med representanter for den 
samme armenske storfamilien i Aleppo i 
Syria, Jerusalem, Kairo og Vancouver, og 
oppdaget snart at de alle var del av en større 
erindringshistorie. Selv om fortellingene 
deres var ganske forskjellige, delte de på 
mange vis den samme historien. Gjennom 
minnene kunne de også fortelle hva de 
tenkte om fremtiden. 

Hjelper hverandre
Etter folkemordet i 1915 ble kvinner og 
barn drevet på flukt fra Anatolia i det 
sentrale Tyrkia til de arabiske provinsene 

i Det osmanske riket, som da var under 
oppløsning. 

– Kvinnene var selvsagt ofre, men de 
ga ikke bare opp. De ønsket å leve videre. 
I tiden etterpå stod de sammen, etablerte 
skoler og klinikker og skapte seg et 
sikkerhetsnett, sier Naguib. 

Slik er det fremdeles. Uansett hvor 
armenerne kommer, bygger de kirker og 
skoler og starter politiske klubber. 

– I dette samholdet kommer maten 
sterkt inn. Selv om historiene om mat 
er positive fins det en smerte, også hos 
yngre armenere. Erfaring av sult i tidligere 
generasjoner er blitt en del av deres 
identitet. Vi vet hvordan mat og smak er 
erindringsbærere, så jeg vil understreke 
betydningen av matlagingen og historiene 
som ledsager den. For dette er historier som 
forvaltes og fortelles av kvinner, mens de 
koker. 

TEKST: ingER liSBEtH ØdESnEltVEdt

FELTARBEID: Nefissa Naguib liker seg best i feltet, her ved Petra i Jordan. Naguib er forskningsleder i Unifob Global ved Universitetet i Bergen. (Foto: Paul Christians)

FOLK I BEVEGELSE
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FAKTA

Armenia regnes som verdens eldste 
land med røtter tilbake til 4000 f.Kr., 
og var det første landet i verden 
som innførte kristendommen som 
statsreligion. De fleste armenere 
tilhører Den armenske ortodokse 
kirke. Det historiske Armenia omfattet 
blant annet store deler av våre dagers 
Tyrkia, Aserbajdsjan, Iran og Georgia.

Global Moments in the Levant er et 
tverrfaglig forskningsprosjekt hvor 
forskerne retter søkelys mot hendelser 
som har endret folks liv og det 
samfunnet de lever i. På et overordnet 
plan undersøker prosjektet hvordan 
ulike folkeslag, kulturer og stater 
tilpasser seg hverandre i Midtøsten-
området.

Under første verdenskrig førte et 
opprør mot tyrkerne til grusomme 
tyrkiske straffeekspedisjoner, hvor det 
antas at 1–1,5 millioner armenere ble 
utryddet i folkemordet på armenerne. 
Tyrkia benekter fortsatt disse 
handlingene. Folkemordet begynte 
24. april 1915. Denne dagen markeres 
av armenere over hele verden.

Mange armenere har slått seg ned i Midtøsten, de fleste i Libanon og Syria, men den 
største gruppen fins i USA og Frankrike. I Midtøsten holder armenerne på språket 
sitt og velger gjerne ektefelle med samme religion, mens i USA tar engelsk over og 
der har ektefellene gjerne en annen bakgrunn. Folkegruppen rommer variasjoner, 

ikke bare fordi språk, kirkelig tilhørighet 
(katolsk eller ortodoks), kjønn, alder og klasse 
er forskjellig, men også på grunn av et forhold 
som sjelden nevnes, nemlig at armenere har 
forlatt hjemlandet av ulike grunner både før 
og etter folkemordet i 1915. Ulike historiske 
begivenheter ligger også bak utviklingen av de 
armenske samfunnene i Midtøsten, Europa 
og USA. Sammenlignet med den armenske 
diasporaen i Vesten, har armenerne i Midtøsten 
en lang historie.

Armenere: Sammensatt gruppe

mat i det dypeste alvor

– Fortellingene fra kjøkkenet handler om store 
globale øyeblikk, uttrykt som individuelle 
erfaringer. Minnene bevares i ulike lag og 
figurer, like sammensatte som de armenske 
matrettene historiene er foldet inn i, forteller 
Nefissa Naguib. 

Oppskriftene og måltidene til de armenske 
kvinnene hun har snakket med, bretter ut ulike 
liv. Maten blir dermed et middel til å betrakte 
den nedskrevne og veldokumenterte historien 
med nye øyne. Hun mener det kan overraske 
oss som lever i dag at historiene over grytene 
er preget av så dypt alvor. Men slik bevarer 
de kokende kvinnene båndene tilbake til 
smertefulle begivenheter. 

Også når det gjelder valg av yrker spiller 
den spesielle historien til armenerne inn. De er 
veldig opptatte av god utdanning og jobb, og er 
ettertraktede som håndverkere. 

– Mange armenere er fotografer eller 
gullsmeder. Andre velger yrker som tannlege, 
apoteker, skredder eller skomaker. Det ligger 
i historien deres at de har vært forfulgt og har 
måttet flytte på seg, så de velger yrker de kan ta 
med seg, sier Naguib. 

MARKERING: Prosesjon i Jerusalem til minne om folkemordet. (Foto: Nefissa Naguib)

ELDSTE OVERLEVENDE: Denne kvinnen er den eldste 
overlevende fra folkemordet. Hun kom som 11 åring til 
Jerusalem. (Foto: Nefissa Naguib)
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Norges skitne 
rulleblad

norske rasehygienikere 
var blant Hitlers beste 
støttespillere. Rasisme er et 
understudert felt i norge, 
sier torgeir Skorgen.

Debatten rundt rasisme er stor og pågående i 
Norge. Antisemittisme-flagget holdes høyt av 
jødiske grupperinger, og muslimer og andre 
innvandrergrupper mener seg trakassert. 

Hendelser som saken med den norsk-
somaliske mannen som ikke fikk medisinsk 
hjelp i Sofienbergparken holdes frem som 
eksempel på at Norge er et samfunn med 
rasistiske strømninger. Likevel er norske 
myndigheter lite opptatt av å dokumentere 
opplevd rasisme blant innbyggere i Norge, 
hevder forsker Torgeir Skorgen. Han forsker 
på mentalitetshistorie og har skrevet boken 
«Rasenes oppfinnelse: Rasetenkningens historie».

må tenke nytt om oss selv
– I et land som Tyskland dokumenteres 
omfanget av rasisme på en mye mer 
systematisk måte. Det er også et paradoks 

at nordmenn har tradisjon for å reise rundt 
i verden for å fremme fred og toleranse, 
mens systematisk registrering av etnisk 
diskriminering på arbeidsplassen er 
fraværende i statlig sektor. 

Men hvordan måler man noe så lite 
konkret som «rasisme»? Det ender ofte 
opp som ulne debatter og lite presise 
skyttergravskriger. For i dag finner vi 
nesten ingen innslag av «klassisk rasisme» 
i norsk innvandringsdebatt. Derimot er 
det fremdeles svært vanlig å argumentere 
mot for mye innvandring som en trussel 
mot hensynet til bevaring av kultur og 
norske «verdier». 

TEKST: HildE KVAlVAAg

SIGØYNER I DAG: Romanikvinne tigger med barnet sitt i en gågate i Katowice i Polen. (Foto: Mikkel Østergaard, Scanpix)
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Norges skitne 
rulleblad – En av årsakene til at Norge fremdeles 

trenger et rasisme-begrep er at begrepet vårt 
om norskhet henger etter den demografiske 
utviklingen. Norge er en stammenasjon, 
med en nasjonsforståelse basert på 
avstamning og blodsbånd. Men nå har 8–9 
prosent av nordmenn utenlandsk bakgrunn 
og vi må tenke nytt om oss selv. Ideen om 
avstamning og «rase» har imidlertid siden 
midten av 1800-tallet impregnert våre 
forestillinger om det norske «vi». 

De som falt utenfor stammen var 
nasjonale minoriteter som samer og 
romanifolket. Disse har vært systematisk 
trakassert og utsatt for rasehygienisk 
politikk, og fremdeles lider de under denne 
negative forskjellsbehandlingen. Flere tatere 
burde få oppreisning, mener Skorgen. 

Stygg historie
Rasismen har en lang historie i Norge, 
og menneskesynet som var dominerende 
i begynnelsen av det forrige århundre er 
skremmende lesning. I begynnelsen av 
1900-tallet oppstod det en internasjonal 
rasehygienisk bevegelse. Utgangspunktet var 
en bekymring for at det naturlige utvalget 
var satt ut av spill i det moderne samfunnet, 
og at menneskehetens biologiske framskritt 
var i ferd med å stoppe opp. Dette var 
bakteppet når nordmenn sammen med 
amerikanere og svensker var toneangivende 
innen rasehygienisk tenkning i årene før og 
etter første verdenskrig. Vinderen biologiske 
stasjon, drevet av Jon Alfred Mjøen, 
produserte mye kvasivitenskapelig materiale 
om raseforskjeller og om den nordiske rases 
påståtte suverenitet og sårbarhet. 

motbydelig, men paradoksal
Skorgen beskriver Jon Alfred Mjøens bok 
«Racehygiene» først utgitt i 1914, som «den 
mest motbydelige boken jeg noen gang har 
lest». Likevel er han opptatt av at det er en 
rekke paradokser i denne ideologien.

– Rasetenkningen ble en slags 
modernistisk, demografisk ingeniørkunst, 
der målet var å begrense sosialt forfall og 
dyrke det produktive, sterke og sunne. 
Samtidig knyttet den an til «völkisch»-
bevegelsen, som var en antisemittisk 
motreaksjon mot liberalisme og marxisme, 

VIL HA DEBATT: Torgeir Skorgen vil ha mer 
debatt om rasisme i Norge. Han skriver også 
bok om Wergeland og jødeparagrafen og 
leder etterutdanningskurset «Norge som 
innvandringsland». Mangel på møteplasser mellom 
nordmenn og innvandrere fører til at fordommene 
gror, sier han. (Arkivfoto)

og mot moderne storbyliv. Bonden og 
landsbygda ble sett på som rasens og slektens 
livskilde. Den rasehygieniske bevegelsen 
gikk i bresjen for miljøbevegelsen, 
distriktspolitikk, og avholdssak, med støtte 
fra kvinnebevegelser i Norge og USA.

Rasehygienen var også en respons 
på utvandring, en tredjedel av Norges 
befolkning forlot landet mellom 1860 
og 1920. Et annet overraskende faktum 
er at kvinnebevegelsen i utgangspunktet 
var positiv til rasehygiene. En kjent 
kvinnesakskvinne som Katti Anker 
Møller stilte seg til å begynne med bak 

rasehygienikerne på grunn av tanken 
om bedre familieplanlegging, og 
lettelse av forsørgelsesbyrden. Igjen er 
paradoksene slående, mener Skorgen. Det 
lå ikke bare djevelskap bak for eksempel 
steriliseringslovene, men også velmente 
hensikter. Man hevdet at for noen ville livet 
medføre så mye smerte at det ville være 
bedre å ikke være født. Man seilte således 
under et humanistisk flagg, hvor grelt det 
enn kan synes i dag. 

toleranse er unntak
Torgeir Skorgen har tidligere forsket på 
tyske Friedrich Hölderlin, og har vært 
opptatt av mentalitetshistorie. Han har sett 
på de historiske linjene gjennom begreper, 
og slår fast at fenomenet toleranse har 
vært et unntak gjennom den europeiske 
kulturhistorien. Heller ikke i dag har vi 
kommet langt nok når det gjelder å kvitte 
oss med rasistisk tankegods, mener Skorgen. 

« NÅ HAR 8–9 
PROSENT AV NORD
MENN UTENLANDSK 
BAKGRUNN OG VI 
MÅ TENKE NYTT OM 
OSS SELV.»

FAKTA

DEFINISJON AV RASISME:

Rasisme-begrepet kan henvise 
til et spekter av forskjelligartede 
fenomener fra hverdagslige 
rasistiske fordommer, stereotypier 
og diskriminerende holdninger og 
handlinger, til rasistiske ideologier og 
vitenskaplig rasisme. Fordi begreper 
har ulike meninger vil det være 
kamp om å prege, erobre, definere, 
omdefinere, eller monopolisere 
uttrykk som jødehat og rasisme.
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På 1700tallet gikk 
diskusjonen om hvem 
som kunne regnes som 
mennesker.
Det vi i dag regner som rasisme oppstod 
på 1700-tallet. På denne tiden var 
reiseberetninger populært, og det kristne 
verdensbilde ble rystet i møtet med folkeslag 
de ikke visste om. Resultatet av møtet 
mellom europeere og andre folkeslag ble 
en raseinndeling vi enda ikke er helt kvitt. 
Carl von Linné er den klassiske rasismens far. 
Linné prøver å lage et morfologisk system av 
observerbare ulikheter. Han deler inn i fem 
«varieteter» etter fysiske kjennetegn, men 
bruker også moralske og kulturelle trekk. 
Indianerne, eller homo americanus, kom på 
topp. Indianeren var fri og glad, ikke minst 
fordi han slapp å slite og dyrke jorda slik 
europeerne gjorde. 

Sølv til europeerne
Nummer to på listen var europeerne, 
mens samer, hottentotter og orientalerne, 

de som levde under ekstreme klimatiske 
forhold, kom lenger ned i rekkefølgen. 
De ble tilkjent de dårligste menneskelige 
egenskapene. Europeerne ble beskrevet som 
oppfinnsomme, hvite og sangvinske, mens 
for eksempel afrikanere var slue, late og 
upålitelige og «trengte en fast hvit hånd».  

Linné var inspirert av klimateori, likt 
Aristoteles som hadde ment at grekerne 
levde under perfekte klimaforhold. Dette 
gjorde dem frie og glade, og de var født til å 
leve i frihet og skjønnhet. Helt fra 1700-tallet 
gikk debatten om den biologiske variasjonen 
mellom mennesker skyldes klimaforskjeller 
eller arv. 

Arisk blir antisemittisk
På denne tiden (i romantikken) oppstod 
også teorien om at europeere hadde 
indoeuropeisk opprinnelse. De nordiske 
folkene måtte ha sitt urhjem i øst, mente 
man, og det var vanlig å tenke at nordmenn 
var etterkommere etter indiske ariere. Dette 
varte frem til nærmere midten av 1800-tallet. 
Fascinasjonen for orienten visnet i takt med 
at India ble en stadig mer brysom koloni. Den 

Langskallenes 
fortreffelighet

Det er naivt å tro at vi er fordomsfrie, 
og stereotypier opprettholdes av både 
majoriteten og minoritetene. 

– Problemet i Norge er at 
majoriteten ikke ser sin egen 
definisjonsmakt, og tror at rase-
kategoriseringer kan være nøytrale. 
Fortsatt finnes det norske akademikere 
som på bakgrunn av IQ-forskjeller og 
genetiske og medisinske variasjoner 
argumenter for at det også finnes 
biologisk distinkte ’menneskeraser’. 
Disse kaller seg gjerne ’raserealister’. For 
tenkningen rundt raseskiller knyttet 
til intelligens og andre egenskaper har 
fulgt oss inn i vår tid. I 1994 kom 
bestselgeren «The Bell Curve», som 
hevdet at hvite har høyere IQ enn 
afroamerikanere. Dette ble utfordret 
av en rekke forskere som viste til 
miljøforklaringer, levekår og feilkilder, 
men fikk likevel et urovekkende stort 
gjennomslag. 

– Vi trenger hele tiden en reflektert 
debatt og dialog rundt denne typen 
farlig språklig-kulturell essensialisering 
av genetisk sett uensartede 
befolkningsgrupper. For å komme i 
dialog må du anerkjenne den andre 
som likeverdig, det er dette som er 
utfordringen for oss alle, sier Skorgen, 
som blant annet er inspirert av Bakhtins 
ideer om dialog. 

« DET LÅ IKKE BARE 
DJEVELSKAP BAK 
FOR EKSEMPEL 
STERILISERINGS
LOVENE, MEN 
OGSÅ VELMENTE 
HENSIKTER.»

BIOLOGISK ENER: Kirsten Flagstad var en av rasehygienikernes yndlinger. Hun ble avbildet og omtalt som 
«en som kom fra en familie der man var så heldig å ha fremelsket det rene, talentfulle og geniale nordiske». 
Bildet er fra 1937. (Foto: Scanpix)
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«FULDSTæNDIG IDIOTER»: 
Bildet av tre søsken er 
hentet fra Jon Alfred Mjøens 
bok «Racehygiene» (først 
publisert i 1914). Den mest 
motbydelige bok jeg har lest, 
sier Torgeir Skorgen. 

ariske rasen ble sett som en protestantisk 
rase, i motsetning til jødene. Det ariske fikk 
en sterk antisemittisk orientering. I Tyskland 
ble nasjonalsosialismen inspirert av dem som 
forventet et avgjørende slag mellom semitter 
og det ariske. Nasjonalsosialistene fortsatte 
å interessere seg for arisk opphavsmyte og 
vikinge-arv, og jaktet på ariske forfedre i Tibet, 
med sosialdarwinistisk dyrkelse av det sterke 
og sunne. 

«Raceforfald»
Rasehygienikerne på begynnelsen av 
1900-tallet hevdet at man sto overfor en 
faretruende svekkelse av arvematerialet. De 
mente at individer med dårlig arvemateriale 
formerte seg raskere enn de med godt 
arvemateriale. Jon Alfred Mjøen var i 
«Racehygiene» helt i takt med sin samtid, 
da han foreslo en rekke tiltak for å snu det 
han betegnet som et «raceforfald» hos den 
«blonde germanske race fra Norden». Blant 
tiltakene var tvungen isolering av drankere, 
vaneforbrytere og tiggere, og sterilisering av 
sedelighets- og voldsforbrytere. De biologiske 
enerne derimot fikk skryt i litteraturen om 
rasehygiene. Kirsten Flagstad ble avbildet og 
omtalt som en som kom fra en familie der 
man var så heldig å ha fremelsket det rene, 
talentfulle og geniale «nordiske». Færre og 
færre fagpersoner støttet etter hvert Mjøen, 
særlig i mellomkrigstiden.

Aktiv skallemåler
Etter århundreskiftet i 1900 ble også den 
vitenskapelige rasetenkningen videreutviklet 
gjennom impulser fra den nye vitenskapen 
genetikk. Det ble nå vanlig å tenke seg at rase 
var det samme som et knippe av arvelige 
rasekjennetegn. Det var med utgangspunkt i 
en slik genetisk forståelse av raseforskjeller at 
militærlegen Halfdan Bryn gikk løs på studiet 
av rekruttene i Troms. Kraniometrien ble en 
norsk paradegren. Gjennom ansiktsvinkel, 
nese og øreformer kunne den fødte forbryter 
identifiseres. Tesen var at langskaller var 
smarte og gode mennesker, mens kortskaller 
var dovne og udugelige. Bryn var svært aktiv 
og målte 20 000 unge rekrutter på 1920-
tallet. Resultatene viste at på Jæren og på 
søre Sunnmøre var det mange kortskaller. 
Nordmøre, Indre Sogn og Østlandet kom 
langt bedre ut med høy konsentrasjon av 
langskaller. 

Populær hos Hitler
Bryn trodde raseblanding førte til 
degenerering, og var opptatt av å verne 
om den nordiske rasens renhet. Mens disse 
ideene tapte terreng i USA, England og Norge, 
hadde Bryn et lydhørt publikum i Hitler-
Tyskland. I rasehygienelitteraturen fikk særlig 
mennesker av «blandingsrase» gjennomgå. Et 
eksempel som ble trukket fram til skjensel var 
Rhinlandsbastardene, barn av tyske kvinner 

og svarte soldater. Som enkeltvesen har 
bastarden riktig nok mange fordeler, en av 
disse er originalitet, hevdet Jon Alfred Mjøen. 
I den internasjonale komitéen for eugenikk, 
der Charles Darwins sønn var president, 
diskuterte man hvordan man kunne bidra til 
den hvite rene rases bevarelse. Mange av de 
som gikk i bresjen for sterilisasjonslovene, 
hadde bakgrunn fra landbruk. De hadde sett 
de positive sidene ved god avlspolitikk. I USA 
ble det utført mer enn 60 000 steriliseringer 
gjennom det tjuende århundre.  

 
KILDER:  
I den europeiske delen av «Rasenes oppfinnelse: 
Rasetenkningens historie» har Torgeir Skorgen særlig 
benyttet disse kildene: 

Hannaford, Ivan: «Race: The History of an Idea in the 
West», Baltimore/London 1996.

Mosse, Gorge L.: «Towards the Final Solution: A History 
of European Racism», London/Melbourne/Toronto 1978.

Kenan, Malik: «The Meaning of Race, History and 
Culture in Western Society», New York 1996. 
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Statsviter Hakan Sicakkan. (Foto: Lars Holger Ursin)

Kan asylsøkeren bli en 
god statsborger? dette 
spørsmålet er implisitt 
i europeiske lands asyl
politikk, mener statsviter 
Hakan Sicakkan.

– Asylpolitikken i ulike land er ikke 
avhengig av verken dagligdagse politiske 
hensyn eller den internasjonale flyktning-
konvensjonen. Derimot er politikken 
basert på vertslandets historie og nasjons-
byggingsprosess, og på ønsket om å opprett-
holde den staten man har bygget. Det sier 
statsviter Hakan Sicakkan, som er tilknyttet 
migrasjonsforskningsmiljøet IMER ved 
UiB. 

– De europeiske asyllovene har i 
mange tilfeller blitt anlagt ikke bare for å 
hjelpe flyktninger, men også for å avgjøre 
asylsøkernes legitimitet som potensielle 
medborgere. Dette står i motsetning til 
målsetningene til Genève-konvensjonen av 
1951, sier Sicakkan.

I forbindelse med avhandlingen har 
han kartlagt de såkalte borgerskapsidealene 
i 19 europeiske land inkludert Norge. Han 
opererer med flere modeller, der de såkalte 
etniske og territorielle borgerskapsidealene 
danner hvert sitt ytterpunkt:

– I det etniske borgerskapsidealet 
defineres en medborger ut fra blods-

tilhøriget. I det territorielle idealet defineres 
borgeren ut fra territoriell tilhørighet. 
Tyskland og Frankrike er de to klassiske 
eksemplene på disse respektive idealene. 

Sicakkan sin doktorgradsavhandling om 
de europeiske borgerskapsidealenes rolle i 
asylpolitikken er nå utgitt i bokform.

Strenge lover: liberal politikk
De ulike borgerskapsidealene medfører 
også høyst forskjellige holdninger overfor 
asylsøkere. Mottakslandenes forskjellige 
medborgerskapsmodeller forklarer 
asylinnvilgelsesprosenten bedre enn det 
menneskerettighetsbruddene i asylsøkernes 
hjemland gjør. Hakan Sicakkan har ikke 
selv forsket på hvorvidt immigrasjonslovene 
følger samme formel, men antar at dette er 
tilfellet.

– Asylpolitikken er tilpasset 
internasjonale forpliktelser. Det er ikke 
immigrasjonspolitikken. Jeg vil hevde at de 
ulike borgerskapsmodellene derfor spiller en 
enda større rolle for øvrige migrasjonslover 
enn for asyllovene.

I tilfellet midlertidig arbeidsinnvandring 
finner man de mest liberale innvandrings-

lovene i land hvor statsborgerskap begrunnes 
i etnisitet. 

– Ta Tyskland som et eksempel: 
Immigrantene er ikke tyskere og kommer 
aldri til å bli tyskere, og da er det bare 
å åpne grensene. Tyskland er liberalt 
fordi statsborgerskapslovene er strenge. 
I land som Frankrike, som følger den 
territorielle modellen, er situasjonen 
motsatt. En åpnere struktur med hensyn 
til statsborgerskapskravene medfører en 
betraktelig strengere innvandringspolitikk. 
Dette gjelder både asylsøkere, arbeids-
innvandring og familiegjenforening, sier 
Sicakkan.

Mange europeiske land havner 
imidlertid i gråsonen mellom den etniske og 
den territorielle modellen. Norge, sammen 
med de øvrige skandinaviske landene og 
Nederland, tilhører en tredje modell. Dette 
såkalte kommunitaristiske borgerskaps-
idealet ligger omtrent midt på skalaen 
mellom de to ytterpunktene, og tar hensyn 
til både etnisitet og fødested.

– I stor grad korresponderer et lands 
innvandringspolitikk med borgerskaps-
idealet. Men Norge fører en noe strengere 
politikk enn modellen skulle tilsi, sier 
Sicakkan.

Ulike former for fremmedfrykt
Definisjonen av en flyktning har historisk 
sett endret seg parallelt med utviklingen 
av forskjellige medborgerskapsidealer. 
Ved å etablere en tett forbindelse mellom 
flyktningbegrepet og idealer om «det 
gode liv», «det gode samfunn» og «den 
gode borger», har disse teoriene skilt 

TEKST: EiVind SEnnESEt

nasjonalisme i 
asylpolitikken

FOLK I BEVEGELSE
TEMA
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flyktningbegrepet fra dets grunnleggende 
forankring i menneskerettighetene, mener 
Sicakkan:

– Flyktningdefinisjonen representerer 
ikke lenger dagens politiske realiteter. Den 
utelater de nye menneskelige lidelsene som 
kjennetegnes av vår tids flyktningtilstander 
og nye former for menneskerettighetsbrudd.

Hakan Sicakkan finner imidlertid 
ingen klare sammenhenger mellom 
de ulike landenes borgerskapsidealer 
og tilstedeværelsen av fremmedfrykt i 
befolkningen.

– Du finner fremmedfrykt i alle 
modellene, men frykten betoner seg for-
skjellig fra modell til modell. «Fremmede» 
kan oppfattes truende for både etnisk 
og politisk identitet, og jo sterkere den 
kollektive identiteten er, desto større er 
sjansen for at fremmedfrykt oppstår. Den 
eneste forskjellen er at den «fremmede» 
defineres på ulike måter i disse modellene, 
sier Sicakkan.

Ser vi på opptøyene i Frankrike, handlet 
ikke debatten om det faktum at de som 
gjorde opprør var innvandrere, men derimot 

at de ikke var velintegrert. Slik situasjonen 
ble fremstilt, hadde ikke opptøyene funnet 
sted dersom disse menneskene var mer 
inkludert i samfunnet. 

– Det var med andre ord politikken sin 
feil at denne situasjonen oppsto. Hadde til-
svarende opptøyer funnet sted i et land med 
etniske borgerskapsidealer, hadde debatten 
vært annerledes. Da hadde vi hørt retorikk 
basert på den implisitte ideen om at etnisitet 
er et uforanderlig aspekt fra naturens side og 
at integrasjon er en umulighet. I så tilfelle 
hadde det vært kulturens skyld. 

EU river grensene, mens høyre
radikale partier sanker stemmer 
på befolkningens misnøye med 
innvandringspolitikken. EU er i utakt 
med folkeviljen, mener Jan Erik 
grindheim.
Den restriktive asyl- og innvandrings-
politikken i Europa er et eksempel på 
at rasisme og fremmedfrykt øker og 
blir mer utbredt. Dette hevdet Doudou 
Diené, FNs spesialrapportør på rasisme, 
rasediskriminering, fremmedfrykt og 
intoleranse for tre år siden. 

– Det er et anerkjent argument at 
globaliseringen og den europeiske 
integrasjonsprosessen fører til 
økt fremmedfrykt i befolkningen. 

Integrasjonsprosessen var ment som et 
fredsprosjekt som skulle bygge ned frykten 
mellom nasjonalstatene. Slik kan man jo 
ikke akkurat si at det har gått, sier Jan Erik 
Grindheim, som er Jean Monnet Module 
Chair ved Høgskolen i Agder og foreleser ved 
Institutt for sammenliknende politikk ved 
UiB.

– Folk flest, som jeg mener er et legitimt 
begrep i et demokrati, er redde for det 
fremmede. En dypere europeisk integrasjon 
skaper frykt for store endringer og for 
egen identitet. EU er absolutt i utakt med 
folkeviljen, sier Grindheim.

Høyreradikale partier profitterer på 
dette avviket. En studie utført av Elisabeth 
Ivarsflaten, førsteamanuensis ved Institutt for 
sammenliknende politikk, viser at det som i 

størst grad forener suksessfulle høyreradikale 
partier er at de mobiliserer velgere som er 
misfornøyde med innvandringspolitikken. 
Men det er ikke bare høyresiden som er 
nasjonalistiske:

– Ytterste høyre og ytterste venstre 
samles i forsvaret av nasjonalstaten. Selv det 
moderate sentrum kaster seg på bølgen for 
å sanke stemmer. Befolkningens iboende 
fremmedfrykt og den politiske retorikken 
forsterker hverandre. Politikerne skal ikke 
spille på frykt, men derimot berolige og 
vise til forskning, men når det kommer til 
stykket er dette veldig lite utbredt i praksis. 
Det prinsipielle forsvaret av likeverd er 
fraværende, sier Jan Erik Grindheim. 

I utakt med folkeviljen

DÅRLIG INTEGRERT: Debatten rundt opptøyene i Frankrike handlet ikke i hovedsak om at det var innvandrere som var involvert, men at de ikke var velintegrerte. 
Tolkningen var at bråket ikke ville ha funnet sted dersom samfunnet hadde inkludert de nye borgerne bedre. Politikken fikk altså skylden for situasjonen. Hadde 
tilsvarende opptøyer funnet sted i et land med etniske borgerskapsidealer, hadde debatten vært annerledes, og kulturen hadde fått skylden, ifølge Hakkan Sicakkan. 
(Ill. foto: Scanpix)
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Troende mindretall 
finner seg selv
«Hvithet» symboliserer 
sekularitet. «ikkehvithet»  
symboliserer religiøsitet, 
ofte islam.

Både kristne, muslimer og ikke-religiøse 
rammer inn sitt ståsted i et individualistisk 
språk og finner egne erfaringer mer genuine 
enn arvet kultur. Dette er blant funnene i et 
internasjonalt forskningsprosjekt som ser på 
religionenes roller i en sekularisert samtid.

gjennom de unges øyne
«Når jeg ser en person gå med dette symbolet 
her … Fuck man, jeg har sett pornostjerner 
til og med som går med det! Når klin gærne 
folk går med symbolet… [så mener jeg] at det 
symbolet har mistet sin religiøse kraft. [...]. 
For før, da jeg kom fra Pakistan, og jeg så folk 
med kors, så tenkte jeg at «å, de er så religiøse,» 
men etter hvert som jeg vokste opp i dette 
samfunnet, så forsto jeg [at det bare er en type] 
identitet. Den karen er bare kristen, men det 
trenger ikke bety at han er praktiserende. Jeg 
kjenner mange som går med det symbolet her, 
og tro meg, mange av dem har … jeg tror ikke 
de har begrep om hva treenigheten er en gang.»

–  Tariq, i respons til et bilde 
av et kors i et bilvindu.

Mens kirkene fortsatt står der, er 
det færre og færre som besøker dem. 
Religionens kulturuttrykk består, men 
stadig færre europeere bruker troen som en 
personlig, moralsk rettesnor. Modernisering, 
verdsliggjøring og pluralisering er stikkord 
som ofte dras frem når man skal forklare 
sekulariseringen som pågår i Europa. 

Samtidig har den nye innvandringen de 
siste tiårene endret Vest-Europas landskap, 
både politisk, kulturelt og religiøst. Selv den 
tidligere homogene, protestantiske, nordlige 
delen av verdensdelen har fått moskeer, sikh-
gurdwaraer, hindu- og buddhist-templer.

– Europas nye religiøse demografi kan 
tenkes å utfordre sekulariseringsteorien. 
Kanskje kan også migrantgruppenes 
religioner påvirke de delene av befolkningen 
som ikke har immigrantbakgrunn, sier 
Anders Vassenden, sosiolog ved Universitetet 
i Bergens forskningsselskap Unifob 
Global, nå ved forskningsinstituttet IRIS i 
Stavanger. Sammen med Mette Andersson, 
førsteamanuensis ved Sosiologisk institutt, 
UiB, utgjør han den norske kontingenten 
av et internasjonalt team som forsker på 
religion blant unge i Europa. 

– Sosiale endringer vil først kunne spores 
hos unge. Derfor undersøker vi religionenes 
posisjon gjennom øynene til mennesker 
i alderen i 18 til 25 år i europeiske 
byområder som er sterkt preget av den nye 
innvandringen, forteller Mette Andersson.

dynamiske områder
Prosjektet «The Architecture of 
Contemporary Religious Transmission» 
studerer arkitekturen for over- og 
videreføring av religiøse uttrykk og 
ideer i dagens vesteuropeiske byer. Med 
«arkitektur» menes både den synlige 
og fysiske arkitekturen som kirker og 
moskeer, og den metaforiske arkitekturen 
– strukturene og relasjonene hvor religiøse 
praksiser gjøres til sosiale realiteter. 

Prosjektet har fokusert på byområdene 
St. Georg i Hamburg, Finsbury Park i 
London og Grønland i Oslo.

– Dette er byområder preget av 
innvandring hvor religionen er synlig til 
stede, både gjennom religiøs arkitektur og i 
gatebildet. Områdene er derfor velegnet til å 
studere hvordan religiøs endring i europeiske 
byer oppfattes og oppleves av unge, og til 

å gripe dynamikken mellom migrasjon, 
sekularisering og desekularisering, sier 
Anders Vassenden.

Grønland og Tøyen-området er 
unikt i norsk målestokk. Området er 
blitt selve symbolet for nyere norsk 
innvandringshistorie. «Lille Pakistan» og 
«lille Karachi» er navn som har blitt brukt 
om denne delen av hovedstaden. Og selv om 
folk med innvandrerbakgrunn i tiltakende 
grad forlater Oslo indre øst til fordel for 
drabantbyene, er Grønland fortsatt et 
religiøst institusjonelt sentrum for mange 
minioriteter – ikke minst for muslimer, da 
alle de viktigste moskeene ligger i området. 
Her, på Grønland, har Vassenden intervjuet 
50 unge kristne, muslimer og «sekulære», 
ti religiøse ledere og tre fokusgrupper. 
Funnene er mer eller mindre overraskende.

Synlige muslimer, skjulte kristne
Religion er i høyeste grad synlig på 
Grønland. Religiøse mennesker i religiøst 
inspirerte klesdrakter besøker religiøse 
institusjoner. Men selv om området også har 
tre protestantiske kirker, en katolsk kirke 
og flere kristne frimenigheter, er islam den 
religionen som primært synes. 

– Ser man på en hvit 
majoritetsnordmann, ser man ikke et 
religiøst menneske. Vårt materiale viser at 
«hvithet» skjuler den religiøse posisjonen, 
samtidig som hudfargen tenderer mot å 
signalisere ikke-religiøsitet. «Ikke-hvithet» 
signaliserer derimot tydelig religiøsitet 
generelt – og ofte islam spesielt. Dette 
funnet er på en måte ingen stor overraskelse 
– men samtidig overrasket det oss hvor 
tydelig dette aspektet kom fram i samtaler, 
sier Anders Vassenden. 

Mens religion blant «ikke-hvite» er en 
synlig og nærmest selvfølgelig attributt, er 
det blant majoritetsnordmenn informasjon 
som må forhandles frem. Disse symbolske 
assosiasjonene påvirker den sosiale 
interaksjonen i hverdagen. 

TEKST: EiVind SEnnESEt

FOTO: SCAnPiX
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KORS PÅ RATTET: Mens religion blant «ikke-
hvite» er en synlig og nærmest selvfølgelig 
attributt, er det blant majoritetsnordmenn 
informasjon som må forhandles frem. Kors i 
bilvinduer hører til sjeldenhetene her til lands. 
(Foto: Roger Hewitt)

UNG INNVANDRERKVINNE: Dansk muslimsk 
innvandrerkvinne ved demonstrasjon på 
Rådhusplassen i København i oktober 2001. 
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– På den ene siden er det elementer 
i materialet vårt som kan tyde på en 
identifikasjon mellom unge religiøse på tvers 
av trosretninger i opposisjon mot det man 
oppfatter som en dominerende sekularitet 
i det norske samfunnet. På den annen side 
er det tendenser til at ulike grupper tar 
ulike ståsted i forhold til sekulariseringen. 
Religiøs livsførsel anerkjennes ofte som den 
mest gyldige posisjonen blant for eksempel 
pakistansk-norske eller tamilsk-norske 
informanter. Majoriteten av norske kristne 
forteller imidlertid oftere at de opplever 
sitt religiøse ståsted som mer sensitiv 
informasjon som kan skille dem ut på 
negativt vis, sier Vassenden.

individuelle og reflekterte
Blant de foreløpige resultatene som 
har kommet frem av undersøkelsene i 
Hamburg, London og Oslo, fremstår funnet 
av den religiøse synlighetens kobling til 
etnisitet som spesielt sterk i Norge. Mer 
utbredt og gjennomgående for alle de tre 
byene, er unge muslimers identitetsarbeid.

– Da de første innvandrergenerasjonene 
begynte å ankomme Norge fra slutten 
av sekstitallet, var deres religion aldri 
et tema. De var ikke «muslimer,» men 
«fremmedarbeidere,» «innvandrere,» 
«pakistanere» eller den mer negativt ladede 
slangvarianten av sistnevnte begrep. Først 
da Salman Rushdie pådro seg en fatwa, 
begynte vi å snakke om «deres religion». 
I dag er religionen viktigere enn noen 
sinne – det tegner seg et bilde der religion 
fremstår som en viktigere fellesidentitet 
enn nasjonalitetsbakgrunn, sier Mette 
Andersson.

Mens deres foreldre ankom Norge og 
andre land i Vesten i voksen alder, er de 
unge i undersøkelsen oftere både født og 
oppvokst i Europa. Fra barnsben av har de 
blitt tvunget til å ta stilling til sin religion, 
og å forsvare den i møtet med en majoritet 
som ikke deler deres bakgrunn.

– Når man spør unge muslimer om 
hva som er forskjellen mellom deres og 
foreldrenes opplevelse av islam, svarer de 
unge at de gjennom hele oppveksten har 
diskutert sin religion med andre, at de har 
måttet utpensle en europeisk form for islam 
som kan være basert på et utenforskap. 
Dette har vært med på å drive frem en 
sterkere bevissthet rundt hva det vil si å være 
muslim, sier Vassenden.

– Denne tendensen er ytterligere 
forsterket etter de senere års episoder av 
såkalt islamsk terror. 11. september 2001 
har tvunget alle muslimer til å ta stilling 
til sin religion, og det samme svaret går 
igjen hos alle de unge som er intervjuet: 

«Vi er opptatt av å være gode rollemodeller 
for islam i et vestlig samfunn. Terror har 
ingenting med islam å gjøre».

Forskerne opplever også at skillet 
mellom «kultur» og «religion» er en 
utbredt differansiering blant muslimene 
som er intervjuet. Kritikkverdige aspekter 
av religionen, som tvangsekteskap og 
kvinneundertrykking, er «kultur» fra 
hjemlandet forkledd som religion. Mens 
foreldrene fortsatt er viktige bærere 
av kunnskap og tradisjoner, er den 
mest genuine kunnskapen den du har 
kommet frem til på egen hånd etter egne 
koranstudier og i diskusjon med andre. 

– I alle gruppene – blant muslimer, 
kristne og ikke-religiøse – er det utbredt å 
ramme inn ens egne religiøse ståsted i et 
individualistisk språk. Det synes å skje en 
bevegelse bort fra at religion begrunnes i 
autoriteter, til at mening på et personlig plan 
er det som gir den legitimitet. Men dette er 
et komplekst bilde, og det er på ingen måte 
slik at religiøse autoriteter som prester og 
imamer er uten innflytelse. Betydningen av 
Koranen som autoritet er også svært viktig, 
sier Vassenden.

VISUELT HJELPEMIDDEL: Dette bildet av koranen 
med bønnekjede er et av flere fotografier Anders 
Vassenden benyttet for å lokke frem minner 
og få mer emosjonelle svar fra informantene. 
Metoden kalles photo elicitation (løselig oversatt 
«fremlokking ved hjelp av fotografi»).  
(Foto: Benjamin Hintze)

[...]
(Anders:) Men du sier at dette bildet viser 

det positive. Klarer du å sette ord på det?
(Abiya:) Ja, altså, det er jo …
(Nuura:) De leier!
(Abiya:) De leier, det er jo nummer én! 

Det er liksom sånn: Du ser kjærligheten her. 
Og sønnen … hvis det er liksom kone, far og 
sønn … Du ser ikke at noen blir nedtrykt 
her. Du ser bare tydelig at det er en muslimsk 
familie her … som går. De viser kjærlighet.

–  Respons til et bilde av  
en muslimsk familie

ny religiøsitet ingen dominerende 
trend

Unge religiøse i dagens Vest-Europa er 
reflekterte individualister som utgjør 
mindretall i ellers sekulære befolkninger. 
Ulike religioner – spesielt islam – står 
sterkt på Grønland i Oslo, men Norge 
regnes fortsatt som det mest sekulariserte 
landet i Europa, til tross for at 85 prosent 
av befolkningen er medlemmer av 
statskirken. Synlig religiøsitet preger like 
fullt de aller fleste større byer i Europa 
etter de siste tiårenes innvandringshistorie. 
Karikaturstriden med Muhammed-
tegningene, sekularisme- og de ulike 
hijabdebattene her hjemme – eksemplene 
er utallige, men spørsmålet består om 
dette er tegn på en religiøs revitalisering 
i det sekulære Europa. Prosjektet «The 
Architecture of Contemporary Religious 
Transmission» er en del av et større program 
under det europeiske forskningssamarbeidet 
NORFACE, som ser nettopp på religionens 
mulige tilbakekomst som en sosial kraft. 
Konklusjonene lar imidlertid vente på seg.

– Religion er mer fremtredende i det 
offentlige rom enn på mange år. Men dette 
behøver ikke bety at det foregår en storstilt 
revitalisering i befolkningen for øvrig, sier 
Anders Vassenden. 

« BLANT DE FORELØPIGE 
RESULTATENE SOM 
HAR KOMMET FREM 
AV UNDERSØKELSENE I 
HAMBURG, LONDON OG 
OSLO, FREMSTÅR FUNNET 
AV DEN RELIGIØSE 
SYNLIGHETENS KOBLING 
TIL ETNISITET SOM 
SPESIELT STERK I NORGE.»
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Sharia tek plass i familieretten
i møtet mellom norsk lov 
og sharia kan det oppstå 
konfliktar. i familieretten 
vert argument frå sharia 
ofte trekte fram.

Mange er usamde i skremselsbiletet som 
vert teikna av sharia i Noreg. Katja Jansen 
Fredriksen, doktorgradsstipendiat ved 
Det juridiske fakultet, er ikkje bekymra 
for noko «snikislamisering» av det norske 
rettsvesenet. Det til trass for at norske 
domstolar stadig oftare møter argument frå 
sharia i familieretten, i saker der muslimar er 
motpartar.

Kvinnene best orienterte
Fredriksen har gått gjennom ei 
rekke saker frå det norske 
rettssystemet dei seinare 
åra, med utgangspunkt i 
møtet mellom norsk lov 
og sharia i familieretten. 

– I det store fleir-
talet av dommar vert 
argument frå sharia 
trekte fram. Samstundes 
er muslimske partar i saka 
redde for å dra argumenta 
for langt. Dei veit at mange 
norske dommarar sit med dei 
same negative tankane om 
sharia som folk flest, seier ho.

Dessutan viser gjennom-
gangen at domstolane er lite 

lydhøyre for argument henta frå sharia. 
Ifølge Fredriksen viser undersøkingar at dei 
aller fleste muslimar ønskjer å halde seg til 
norsk rett. Møtet kan likevel bli konfliktfylt. 
Familieretten skil seg ut ved å vere så sterkt 
kulturelt og religiøst betinga. Då oppstår det 
lettare konfliktar.

Saknar debatt
Ifølge Fredriksen er interessa for problem-
stillinga kring norsk rett og sharia aukande. 
Ho understrekar at ein i norsk rett har gode 
høve til å stoppe praksisar som strir mot 
allminneleg norsk rettskjensle, som til dømes 
tvangsekteskap og polygami, men peikar på 
at avgjersler i norsk rett ikkje alltid er til hjelp 
for kvinner i praksis. Sjølv om kvinner som 
ønskjer det får skilsmisse i Noreg, vert ikkje 
nødvendigvis skilmissa anerkjent etter sharia. 
Når den norske skilsmissa ikkje blir anerkjend 
i kvinnene sitt opphavsland, kan dei dermed 

ikkje gifte seg på nytt utan å risikere å bli 
straffedømde, medan 

mannen står fritt 
til å gifte seg 

på nytt. 

Sharia som del av pensum
Katja Jansen Fredriksen ser føre seg tre 
alternativ for å ta omsyn til muslimske 
nordmenn sitt ønske om å innarbeide 
argument frå sharia i familieretten. Ei mogleg 
løysing er internasjonal privatrett (IPR), men 
straks ein av partane har opphaldsløyve i 
Noreg vil ein bruke norsk rett, og dermed 
forsvinn hensikta med IPR. Eit anna alternativ 
er å opprette eigne meklingsinstansar for 
familierett, etter modell av mellom anna 
Sharia-rådet i Storbritannia.

– I Noreg har allereie jødar og katolikkar 
slike domstolliknande organ innan 
familieretten, seier ho.

Sjølv ser ho likevel ei løysing innan norsk 
rett som det beste alternativet. 

– Norske dommarar kjenner norsk rett 
og kan bruke skjønn. Men dei må vite kva 
dei gjer, og sharia er eit svært komplekst 
felt. Dersom ein spør muslimar om sharia 
får ein som regel ikkje noko eintydig svar. 
Den norske domstolsadministrasjonen gjev 
uttrykk for at dei treng meir kunnskap om 
feltet, seier ho.

Fredriksen viser til at berre Saudi-
Arabia praktiserer sharia fullt ut. Dei fleste 
muslimske land har implementert dei 
tidlegare kolonimaktene sin rett og baserer 

kun familieretten på sharia. Og heller ikkje 
her er praksisen lik. Mellom anna har Tunisia 
avskaffa polygami ved hjelp av argument 
frå islam, medan andre land opprettheld 
praksisen på bakgrunn av andre argument frå 
islam.

Ho meiner at talet på saker der sharia kan 
kome i konflikt med norsk rett vil halde fram 
med å auke, og at undervisning i sharia og 
forholdet til norsk rett bør inn som ein del av 
pensumet ved Det juridiske fakultet. 

– I mange europeiske land er allereie 
dette ein del av jusstudiet, seier ho. 

TEKST: ÅSE JOHAnnE ROti dAHl 

FOLK I BEVEGELSE
TEMA

Fredriksen meiner at ein i større grad må tore å 
drøfte aktuelle konfliktar mellom norsk rett og 
sharia. 

Samstundes saknar ho ein debatt om 
kva prinsipp ein skal ta omsyn til og ikkje i 
familieretten. Ho meiner at ei løysing i mange 
tilfelle kan ligge nærare enn ein trur. 

– Enkle kontrollspørsmål kan somme tider 
løyse konflikten. Mellom anna er spørsmålet om 
skilsmisse ofte avklart i kontrakten som partane har 
skrive under på i samband med ekteskap inngått 
i heimlandet. Dersom begge partar er samde om 
innhaldet i kontrakten, er det ikkje nokon grunn til 
å ikkje vise omsyn til dette i ein norsk rettssak, seier 
Fredriksen. 

taper på å ignorere sharia
Ho trur at ein vil tape på å ikkje ta omsyn til partane 
sine religiøse argument i saker der begge partar 
er samde om å legge sharia-normer til grunn, og 
der desse normene ikkje strir med den allmenne 
rettskjensla. 

– Rettspraksis viser at konfliktane 
berre vert forverra dersom ein 

ser bort frå desse argumenta. 
Alternativet til å vise omsyn 
er at muslimske partar vil ty 
til andre domstolliknande 
organ, som mellom anna 
mekling i moskeane. 

Ho understrekar at 
ein eventuell bruk av 

sharia-normer berre vil vere 
aktuelt på det privatrettslege 

området, ikkje i offentleg rett, 
og peikar samstundes på at 

omsynet til sharia i familieretten 
byggjer på folkerettslege 
forpliktingar. 

HUBRO 1/2009 • 2�



HUBRO 3/2008�0 •

TEKST: KJERStin gJEngEdAl 

Hete truer matsikkerheten
det er ikke bare isbjørnen 
som får merke effektene 
av global oppvarming. 
Også jordbruksplantene 
mistrives i varmen. dagens 
matvarekrise er bare en 
forsmak på hva som kan 
komme.

Da en hetebølge slo inn over Sør-Europa 
sommeren 2003, døde over 30 000 

mennesker bare i Frankrike og Italia av 
påkjenningen. Nå har klimaforskerne 
David Battisti og Rosamond Naylor sett på 
hvordan denne og andre hetebølger påvirket 
matproduksjonen i det aktuelle området. 
Det kan gi oss en pekepinn på hvordan 
jordbruket vil reagere på den pågående 
globale oppvarmingen.

Hetebølge ga dårlig høst
I Frankrike var middeltemperaturen 
sommeren 2003 3,6 grader høyere enn 
normalen. Resultatet var at nøkkelarter 
som mais, frukt og vindruer modnet mye 
raskere enn normalt, samtidig som avlingene 
ble mindre og av dårligere kvalitet. Husdyr 
ble stresset av heten, og vannkonsumet i 
jordbruket økte. Mais- og fôrproduksjonen 

i Frankrike ble redusert med 30 prosent 
dette året, fruktavlingene med 25 prosent, 
og kornet – som allerede var så godt som 
modent da hetebølgen satte inn – ble 
redusert med 21 prosent.

Heten virker på flere måter, ifølge 
Battisti, som er professor II på Bjerknes-
senteret ved UiB.

– Varmen gjør at planter vokser fortere, 
men at de samtidig legger mindre energi 
i frøsettingen, slik at frø og korn blir 
mindre utviklet, mindre fruktbare og færre 
i antall enn under normale omstendigheter. 
Samtidig opplever planten stress ved økt 
vannfordampning, som igjen gjør den mer 
sårbar for sykdom. Sommeren 2003 var 
ikke spesielt tørr, så skadene på jordbruket 
skyldtes først og fremst varme, ikke tørke.
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Hvordan går du fram for å 
teste om en art utvikler seg?
Prosjektet mitt dreier seg rundt spørsmålet:  
I hvilken grad tilpasser parasitter seg til verten sin? 
Jeg bruker laks som modellsystem for å undersøke 
dette. Laksens økologi har endret seg veldig etter 
at man begynte med lakseoppdrett. Laks som 
vokser opp i oppdrettsanlegg, lever mye tettere enn 
villaks, og den lever også mye kortere fordi den blir 
høstet regelmessig. Teorien er at i en slik situasjon 
forventer vi at lakselus vil reprodusere fortere enn 
den gjør på vill laks, at lusene vil bli flere, og at de 
vil bli mer virulente, det vil si gjøre større skade på 
verten. Stemmer dette, eller ikke? Det skal jeg prøve 
å finne ut.

En måte å teste det på, er å samle parasitter fra 
oppdrettslaks og sammenligne dem med parasitter 
fra villaks som er oppvokst langt fra oppdrettsanlegg. 
En annen måte er å dyrke lakselus på laboratoriet 
under standardiserte betingelser. Så forkorter vi 
tiden de har til å reprodusere. Det gjør vi ved å ta 
vare på de individene som reproduserer først i hver 
generasjon, og fjerne resten. Det gjentar vi over 
noen generasjoner, og da kan vi se om det skjer en 
evolusjon som følge av våre inngrep. Vil de begynne 
å reprodusere tidligere, og vil de bli mer skadelige 
for vertslaksen? Vi regner med at virulens henger 
sammen med vertens vekst. Når verten lever kortere, 
har parasitten kortere tid til å ta energi fra verten.

Det store spørsmålet er jo alltid: Hvis resultatene 
bekrefter hypotesen vår, kan man da si at den gjelder 
for alle parasitter? Det kan vi jo ikke, for vi undersøker 
bare lakselus. Vi kan se på det som ett positivt tilfelle 
av det generelle spørsmålet, men man kan si at 
hypotesen er blitt styrket.

Metoden vår medfører noen sterke begrensninger. 
For det første legger lakselus egg som klekkes til 
bittesmå larver, og de lever fritt i vannet. Selv om det 
er teknisk mulig å telle dem like etter klekking, hvis de 
klekkes atskilt fra fisken, er det umulig å følge livsløpet 
deres og for eksempel estimere overlevelse. Dermed 
er det en viktig faktor vi ikke kan ha kontroll over. For 
det andre kan vi ikke la lusene gjøre større skade på 
laksen enn absolutt nødvendig. Det ville være uetisk, 
og dessuten ville vi miste parasittene hvis verten 
dør. Vi må holde skadeomfanget på et lavt nivå, og 
det begrenser hva vi kan undersøke. På den annen 
side har forskerne i Bergen lang erfaring med å dyrke 
lakselus i laboratorium, og det er en stor fordel.

MIN METODE
AdElE HEnRiEttE mEnnERAt
FORSKER VED INSTITUTT FOR 
BIOLOGI 

TEKST: KJERStin gJEngEdAl

« LAKSENS ØKOLOGI HAR ENDRET SEG 
VELDIG ETTER AT MAN BEGYNTE MED 
LAKSEOPPDRETT.»

Ved å sette sammen resultater fra 
23 ulike klimamodeller, viser de to 
forskerne at temperaturen sommeren 
2003 snarere vil være regelen enn 
unntaket i Sør-Europa når vi nærmer 
oss slutten av hundreåret. I tropene 
og subtropene vil gjennomsnitts-
temperaturen i vekstsesongen 
sannsynligvis være høyere enn den 
mest ekstreme sommertemperaturen 
som er målt fram til 2006. Spørsmålet 
er hvordan dette vil påvirke mat-
produksjonen. Eksperimenter har vist 
at produksjonen av viktige kornarter 
kan reduseres med opptil 16 prosent 
per ekstra varmegrad i vekstsesongen. 
I tillegg må vi regne med tap på grunn 

av tørrere jordsmonn, og at jordbruks-
areal forsvinner som følge av økning i 
havnivået.

– Klimamodellene gir mer 
usikre prognoser for nedbør enn for 
temperatur. Likevel er det enighet om 
at subtropiske regioner vil få mindre 
nedbør. Siden vi bare har estimert 
produksjonsnedgang som følge av 
temperatur, betyr det at nedgangen 
antakelig blir større enn våre anslag, 
forteller Battisti. 

Verst i tropene

må utvikle nye sorter
Takket være subsidier og gode 
forsikringsordninger for bøndene, fikk 
ikke hetebølgen i 2003 alvorlige følger 
for de globale matvareprisene. Men 
matvarekrisen de siste par årene har vist 
oss at regionale hendelser fort kan føre 
til endringer i det globale markedet. 
Det skjedde i 1972 da Sovjetunionen 
kastet seg inn på verdensmarkedet med 
full tyngde i et forsøk på å kompensere 
for reduserte hjemlige kornavlinger 
etter en uvanlig varm sommer. 

Battisti og Naylor, som nylig 
publiserte sine resultater i tidsskriftet 
Science, peker på at mens hetebølger så 
langt har virket i mindre områder, vil 
fremtidens sommertemperaturer øke 

over det meste av verden. Selv om noen 
områder vil kunne produsere mer mat 
som følge av temperaturøkningene, vil 
de fleste regionene oppleve redusert 
matproduksjon. Dermed kan ikke 
underskudd i noen områder uten 
videre dekkes inn med overskudd fra 
andre områder, slik løsningen har vært 
fram til nå. I stedet foreslår de at det 
investeres i utvikling av plantesorter 
som kan motstå heten, og i nye 
vanningssystemer som er bedre tilpasset 
en varmere framtid. 

ØDELEGGES AV HETE: Ikke bare tørke, men også 
varmen i seg selv skaper skader på jordbruket. 
(Foto: iStockphoto)
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Skriver om møtet med døden
Banebrytende diskusjoner 
om spirituelle, medisinske 
og psykologiske aspekter 
ved alvorlig sykdom og død 
finner sted i ny bok. 

– Vi håper at boken vil være en god kilde 
for debatt og videre studier innen et 
stort, vanskelig og følsomt felt for mange 
mennesker og kulturer, sier prof. emerita 
Kari Wærness. Sammen med professor 
Christine Oppong og Phyllis Antwi, begge 
tilknyttet University of Ghana, er hun 
redaktør for boken Care of the Seriously Sick 
and Dying – Perspectives from Ghana.

De tre kollegene møttes til en faglig 
samling sammen med flere andre forskere 
ved University of Ghana i slutten av januar. 

læringsverktøy for omsorgsgivere
Essays, skrevet av praktiserende leger, 
samfunnsforskere, jurister og religions-
kjennere gir innsikt i hvordan omsorgen 
for alvorlig syke og døende preges av både 
ambivalens, endring, usikkerhet og ressurs-
mangel i et samfunn i rask forandring, 
slik eksempelet Ghana er. Diskusjonene 

har også overføringsverdi til dilemmaene 
i andre utviklingsland og til Vesten, hvor 
flerkulturelle samfunn skal forholde seg til 
variasjonen av tradisjoner og holdninger 
overfor en økende mengde av eldre og 
alvorlig syke mennesker. Slik kan boken 
også fungere som et læringsverktøy for norsk 
helsevesen, som møter «det fremmede» 
hver dag.

Stor variasjon mellom grupper
– Døden har på mange måter vært 
tabu. Vi har hittil ikke fokusert nok på 
palliativ omsorg i Ghana, men nå har vi 
begynt å snakke mer om det, sier lege og 
doktorgradsstudent Phyllis Antwi. 

– Når det er åpenbart at en pasient 
ikke kan helbredes, privatiseres omsorgen, 
ektefellen blir bedt om å ta pasienten hjem 
for å dø. Hvilken omsorg pasienten får i 
siste fase av livet har vært lite diskutert. 
Selv om det ikke finnes helbredelse, har 
pasienten krav på komfort, smertelindring 
og verdighet i denne fasen.

TEKST OG FOTO: Elin F. StYVE 

INTERVJU: En av bokens bidragsytere, Deborah Atobrah, i samtale med en informant i forskningsprosjektet om alvorlig syke og døendes situasjon i dagens Ghana. 
Situasjonen for aids- og kreftpasienter er svært alvorlig, fordi det i mange samfunn følger et stigma med sykdommen. Dette kan begrense omsorgspersoners 
interesse for å ta vare på pasientene, går det frem av Atobrahs undersøkelser.

STIGMA: Sammen med Deborah Atobrah har Phyllis 
Antwi skrevet om stigmatisering av hiv/aids-
pasienter og kreftpasienter I Accra.
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Likevel er det mange ting som får 
innvirkning på pasientenes situasjon. 
Familiens økonomi, boligforhold, personlige 
relasjoner, etnisitet og religiøsitet er variabler 
som spiller en stor rolle for hvordan den 
enkelte syke har det. Tilgang til sykehus og 
morfinbehandling kan være begrenset. Kun 
leger kan gi morfin, og med få leger, store 
avstander og vanskelig tilgjengelighet kan 
det også være langt mellom legebesøkene. 
Med visse sykdommer, som aids og kreft, 
følger det også i enkelte kulturer et stigma 
som påvirker pasientens situasjon og forhold 
til omgivelsene.

– Vi er også nødt til å se på den store 
variasjonen mellom etniske grupper for å 
vite hvordan omsorg utøves. I noen kulturer 
står gjerne ektefellen i fare for å bli beskyldt 
for sykdommen, dersom det viser seg at en 
mann ikke kan helbredes. Da forventes det 
at søstrene skal ha omsorg for ham. Det 
stilles svært store krav til kvinner, som jo 
også skal ta seg av barna. Mange finner det 
dessuten uanstendig at kroppspleie foretas av 
personer av motsatt kjønn, dermed må flere 
omsorgspersoner inn i bildet. Det krever 
store ressurser og samhold i en familie, 
fortsetter Phyllis Antwi.

grenseoverskridende handlinger
Eutanasi, aktiv dødshjelp, vies også plass 
i boken. Dette kontroversielle temaet 
beskrives av forfatterne Edward Nanbigne 
og Cuthbert Baaktaar fra Dagaaba-
samfunnet, hvor det er velkjent at både 
tradisjonelle healere og slektninger i visse 
tilfeller utøver eutanasi overfor uhelbredelig 
syke. I kapittelet «Crossing the River» 
beskrives tradisjonelle handlinger for å 

«hjelpe den syke over elven», og de etniske 
perspektivene på dette diskuteres. 

– I vår artikkel drøfter vi hvordan 
eutanasi legitimeres, og hvordan Dagaaba-

gruppen skiller mellom barmhjertighets-
handlinger og drap, forteller en av 
forfatterne, Edward Nanbigne.

Temaet berøres også av sosialantropo-
logen Sjaak van der Geest, som i sitt arbeid 
har undersøkt tradisjoner og kulturelle 
verdier rundt døden som fenomen, både i 
Nederland og i Akan-samfunnet i Ghana. 

PRISVINNER: Kari Wærness (t.h.) mottok nylig Meltzers ærespris for fremragende forskning, som tildeles hvert 
5. år. Hun har i en årrekke engasjert seg i forskning på sosiale problemstillinger i Ghana. Her i samtale med 
etnologen Sarah Dsane fra University of Ghana, som deltar i prosjektet Globalization and Changing Cultures 
of Survival and Care.

FAKTA

Boken har sitt utspring i seminaret 
Aspects of Care in a Globalizing World 
i 2004. Seminaret ble arrangert av the 
Institute of African Studies, University 
of Ghana, og Universitetet i Bergen. 
Samarbeidet inngikk som en del av 
NUFU-programmet Globalization and 
Changing Cultures of Survival and Care: 
the Case of Ghana.

The School of Public Health of the 
University of Ghana og the Institute 
of African Studies har samarbeidet 
om å arrangere seminarer og utgi 
publikasjoner om grenseflatene mellom 
kulturelle og helsefaglige spørsmål.

Professor emerita Kari Wærness ved 
UiB har det siste tiåret vært aktiv innen 
forskning og samarbeid med the 
University of Ghana om sosiale spørsmål. 
Boken som nå utgis er delvis finansiert av 
hennes annum.

My father’s illness is now 
hopeless. Won’t you the 
elders consult and find 
out how he can join his 
ancestors and stop the 
suffering.

Sitat fra boken

Once the person is family 
you have to take care of him. 
You may not be happy but 
you do it. After all, that is 
what family is.

Sitat fra boken

I bokens forord påpeker direktøren for Institute for African Studies ved Universitetet of 
Ghana, Takyiwaa Manuh, at situasjonen for syke og døende i Ghana er prekær. Landet 
mangler utdannede sykepleiere til å pleie pasienter på sykehus og hjemme. Mangelen på 
helsearbeidere skyldes den store lekkasjen av kompetent personell til Europa og Nord-
Amerika. I tillegg er det tradisjonelt kvinner som tar seg av de syke, mens kvinners 
arbeidsbyrde er økende fordi flere også nå jobber utenfor hjemmet. Detter påvirker deres 
muligheter for å yte tilstrekkelig omsorg for de syke. Planer om å åpne opp for hospice-
virksomhet for å dekke behovet for pasienters omsorg, blir allerede diskutert. Manuh 
vektlegger også de mange etiske aspekter som må diskuteres i tillegg til den fysiske pleie 
som tilbys. Både tradisjonell tro og handlinger i forbindelse med sykdom og antakelser om 
sykdoms årsaker, har stor betydning for hvordan pasienter tas hånd om. Mer forskning på 
og kunnskap om dette vil gi bedre grunnlag for å velge riktig praksis overfor denne sårbare 
pasientgruppen, understreker Manuh. 

Boken utgis av Unifob Globals forlag BRIC 

Situasjonen er prekær
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TILBAKEBLIKK

Allsidig, engasjert og ukonvensjonell: 
Psykologen Sol Seim var ein original 
forskarpersonlegdom og ei viktig drivkraft 
bak den moderne aldersforskinga. 

Sol Seim vart fødd i Bergen i 1913. Ho utdanna seg til psykolog som 
den tredje kvinna i Noreg, og sette spor etter seg gjennom eit langt 
og fargerikt yrkesliv. 

– Sol Seim var ein heilt spesiell person, og ein svært dyktig 
fagperson. Ho var varm, god og nær, med ein eksepsjonell energi 
også etter at ho vart pensjonist, seier Per Kristian Haugen. Han er 
seniorforskar ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, 
og har arva materialet etter Seim. 

Unikt bidrag
Meir enn noko anna vert Sol Seim hugsa for si livsløpsstudie som 
er unik i norsk samanheng. I 1939 gjorde Seim intelligens- og 
personlegdomstestar av hundre trettenåringar. Så mange som mogleg 
av desse vart testa på nytt då dei var 30, 58 og 68 år gamle. 

– Denne undersøkinga er framleis den einaste der ein har følgd 
så mange over tid med blikk på både intelligens, kjensler og mental 
kapasitet, seier Per Kristian Haugen. I 2001 gjekk han og fagfelle 
Aase-Marit Nygård inn for å følgje opp deltakarane nok ein gong. 
33 av dei vart testa på nytt i samarbeid med UiB. Tenåringane frå 
1930-talet var då nådd 74 år. Ei longitudinell undersøking som 
denne opnar for spennande perspektiv. 

– Livsløpsstudiar i sosiologien handlar om å sjå sosiale prosessar 
på individ- og institusjonsnivå i lys av historiske forhold. Ein ser 
individet i samanheng med den historiske epoken ho eller han lever 
livet sitt i, seier Ann Nilsen, professor i sosiologi ved UiB.

Positiv til aldring
Gjennom lengdestudien fann Sol Seim at det å verte eldre ikkje i seg 
sjølv var til hinder for å ta vare på den mentale kapasiteten. «Me er 

gamle, men ikkje like», heiter det i ein aforisme Seim og deltakarene 
fann fram til då dei møttest igjen i 1994. Dersom den fysiske helsa 
var intakt, kunne ein gjerne gjere det like bra eller betre på testane i 
høgare alder. Framfor alt var det store individuelle skilnader. 

– Undersøkinga er ein viktig korreksjon til det som var 
akseptert kunnskap på den tida, seier Per Kristian Haugen. Han 
meiner tanken om at det berre kan gå ein veg i alderdomen – ned 
– kom frå tverrsnittundersøkingar der det ein eigentlig målte var 
utdanningsnivå i ulike aldersgrupper.

Når det gjeld personlegdomsutvikling, konkluderte Seim med 
at respondentane hennar jamt over var betre emosjonelt tilpassa då 
dei nærma seg sytti år enn dei hadde vore ti år tidlegare – eller for 
den saks skuld som trettiåringar. 

Viktig rolle
På mange måtar er Sol Seim mor til den moderne aldersforskinga.

– Ho var ein fagpioner. Psykologien var ein ung vitskap, og 
dessutan mannsdominert, seier Geir Høstmark Nielsen, professor 
i psykologi ved UiB. Han hadde Sol Seim som lærar på 1960-
talet, og meiner at mange først seinare fekk auga opp for den fulle 
verdien av hennar bidrag. 

– Det var atskillig meir innsiktsfulle tankar og erfaringar enn 
det me som unge jyplingar kunne forstå der og då!

Sol Seim har hatt mykje å seie for UiB sitt fokus på gerontologi. 
Professor Inger Hilde Nordhus meiner det indirekte er Seim si 
forteneste at det vart oppretta eit professorat i eldreforsking ved 
Det psykologiske fakultet. 

I 1996 vart Sol Seim sjølv utnemnd til æresdoktor ved UiB 
etter påtrykk frå kollegaer der. 

– Det var nok ved UiB ho hadde mykje av hjarta sitt, seier Per 
Kristian Haugen. 

Heile livet veksla Sol Seim mellom teoretiske studiar og 
praktisk arbeid. Ho etablerte og leia Arbeidspsykologisk institutt 
for Bergen og Hordaland. Ho underviste i psykologi til ex. phil. 
ved UiB, og som universitetslektor ved UiO. Ho hadde verv som 
leiar i Norsk Psykologforening, Norsk Selskap for Aldersforskning 
og den nordiske gerontologiske samanslutninga. I tillegg var ho 
sentral i utviklinga av Trygderetten, der ho var dommar frå 1973. 

– Ho initierte fagkunnskap på nye område. Sol Seim tilhørde 
ein generasjon psykologar som utforma sin eigen rolle som 

Gløda heile livet

TEKST: ÅSnE HAgEn

FOTO: SCAnPiX

Livsløpsstudiar er ein metode der forskaren følgjer ei gruppe individ over tid, anten ved å bruke longitudinelle studiar eller ved å 
sjå tilbake på arkivmateriale og andre slags data. Alder, periode og kohort er sentrale omgrep. Ein kohort er ei gruppe individ som 
opplever dei same historiske hendingane på same punkt i livet. Til dømes vil personar fødde i Europa frå 1926-1930 utgjere den same 
fødselskohorten. Dei vil saman nå tidleg ungdom ved utbrotet av andre verdskrigen, og gjennomleve denne hendinga i same livsfase. 
I livsløpsstudiar er det derfor viktig å sjå på den historiske epoken og kva som kjenneteiknar den.

Livsløpsstudiar FA
K

TA

HUBRO 1/2009�4 •



psykolog, meiner Inger Hilde Nordhus. I 1991 fekk Seim Kongens 
fortenestmedalje på bakgrunn av forskinga si, men gjorde lite vesen 
av slike ting og framheva ikkje seg sjølv som person. 

Utradisjonell forskar
Geir Høstmark Nielsen peikar på at Seim hadde brei danning, 
uvanleg variert fagleg bakgrunn og si eiga tilnærming til forskarrolla. 

– Ho var ingen formalist i måten ho publiserte materialet på, 
meiner Nielsen. 

– Sol var forskar, men samstundes brukte ho mykje av tida si 
på å formidle det ho kunne som fagperson. Ho var ein glitrande 
førelesar. Som formidlar til ålmenta var ho nok betre verbalt enn 
skriftleg. Ho samla fulle salar til stor jubel i alle slags fora, fortel  
Per Kristian Haugen. 

Sol Seim var aldri eit A4-menneske, snarare ein original 
karakter, fura og vêrbiten og i flate gummisko. 

– Kanskje var det naudsynt å vere litt ukonvensjonell, seier 
Inger Hilde Nordhus. Ho omtalar Sol Seim som ein flott og raus 
personlegdom og som eit einaste stort smil.

– Ho var ikkje nokon tørr akademikar, stadfestar Geir 
Høstmark Nielsen. 

– Ho var levande til stades i det faglege. Berre det at ho klarte 
å halde kontakten med så mange av informantane sine gjennom 
heile livet seier noko om den mellommenneskelege kompetansen 
hennar. Ho hadde ei grunnleggjande positiv livshaldning, og var 
ikkje redd for utfordringar. 

Aktiv pensjonist
Sol Seim held fram med forskingsverksemd til ho var langt oppe i 
åra. Frå 1983 til 1997 var ho seniorforskar ved Norsk gerontologisk 
institutt. Ho kommenterte gjerne sosiale spørsmål i media, og reiste 
mykje både i og utanfor Noreg. Eit passivt pensjonisttilvære låg ikkje 
for henne. Ho døde i 2000, 87 år gammal.

Sol var åndsfrisk til det siste, fortel Per Kristian Haugen. 
– Eg hugsar ein konferanse i Finland der ho skulle halde eit 

tretti minutters foredrag for 5–600 menneske med utgangspunkt 
i ein masse lysark som eg skulle legge på for henne undervegs. Det 
var eit komplisert opplegg med mange tabellar, og synet hennar var 
svekka. ‘Korleis skal dette gå?’, tenkte eg og var ganske nervøs. Men 
ho slo til og held eit fantastisk innlegg, humrar Haugen. 

ENGASJERT: Sol Seim brann for alt ho gjorde. Mest kjend er ho for si livsløpsstudie, der ho fulgde den same gruppa frå dei var 13 til dei vart 68 år gamle. Etter 
hennar død vart dei og testa som 74-åringar.
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Nobelt besøk til Bergen
nobelprisvinnerne Amartya Sen og 
Rajendra Pachauri (bildet) kommer 
til Bergen i mai, sammen med 
samfunnsforskere og beslutnings
takere fra hele verden. 

World Social Science Forum arrangeres 
for første gang 10.–12. mai. Idéen med 
konferansen er å samle toppfolk fra ulike 
verdensdeler, og skape et møtested for 
akademikere og beslutningstakere. 

– Denne konferansen er unik. Den er den 
første av sitt slag som overhodet arrangeres, 
og at den legges til Bergen er veldig 
spennende, forteller professor Anne Lise 
Fimreite ved Institutt for administrasjon og 
organisasjonsvitenskap. Hun leder den lokale 
arrangementskomiteen for World Social 
Science Forum. Det er ventet mellom 650 
og 800 deltakere de tre dagene konferansen 
varer. Arrangørene legger også til rette for at 

studenter og stipendiater skal få møte 
etablerte forskere og praktikere, sier Fimreite.

Forumets hovedtema er «One Planet 
– Worlds Apart?», og på tross av at det i 
utgangspunktet er en samfunnsvitenskapelig 
konferanse, favner parallellsesjonene bredt: 
Samfunnssikkerhet, klimaforandringer, 
borgerkrig, fattigdom, utvikling, kjønns-
problematikk, forskningsetikk, helse, 
innovasjon og verdispørsmål står på 
programmet.

– Det handler om at vi lever i én verden, 
men at vi er veldig forskjellige, sier Fimreite, 
som selv ser mest frem til nobelprisvinnernes 
foredrag. Fimreite håper at WSSF vil bety en 
synliggjøring av UiB sin internasjonale profil, 
og at det viser at universitetet er utadrettet. 

   Amartya Sen skal snakke om 
«Challenges for the Social Sciences in 
the New Century».

   Rajendra Pachauri sitt foredrag har 
fått tittelen «Can Science Save Us? The 
Challenges for the Social Sciences from 
Climate Change».

   Konferansen blir arrangert av 
International Social Science Council 
(ISSC) som ble etablert av UNESCO 
på 1950-tallet, med Stein Rokkan som 
en av stifterne. ISSC er den eneste 
globale, tverrfaglige organisasjonen 
innen samfunnsfagene.

TEKST: WAltER n. WEHUS 

Etikk til debatt
Etikkmiljøa er urolege for at 
diskusjonar om forskinga og 
følgjene for samfunnet skal 
stilne.

Dei tre nasjonale forskingsetiske komiteane 
har dei siste tjue åra vore viktige debattfora i 
forskingsetiske spørsmål, både på prinsipielt 
og konkret nivå. Etter at lova om helse-
fagleg forsking vart vedteken i fjor, blir det 
no utreia om komiteane skal få ein annan 
status og bli reine forvaltingsorgan som ligg 
under Kunnskapsdepartementet i staden 
for Forskingsrådet. Spørsmålet er kva ei 
omorganisering vil bety i praksis. 

Prinsipp eller paragrafrytteri?
Roger Strand, professor i vitskapsteori og 
medlem av Den nasjonale forskingsetiske 
komiteen for naturvitskap og teknologi 
(NENT), peika i eit debattmøte ved UiB 
på at ein kan nærme seg forskingsetiske 

spørsmål frå to vinklar: Anten kan ein 
sette alle forskingsprosjekt opp mot ei etisk 
sjekkliste der lovstridige og uetiske innslag 
blir luka ut, eller ein kan legge opp til ein 
breiare debatt om kva som kan kallast god 
og ønskjeleg forsking. Eit viktig spørsmål 
er om ei omgjering av komiteane til reine 
forvaltingsorgan vil kunne føre til at merk-
semda flyttar seg bort frå dei overordna 
forskingsetiske spørsmåla. Komiteane kan 
då kome til å berre arbeide med å sjekke 
at forskingsprosjekt oppfyller visse grunn-
leggjande etiske krav. 

Forskaren sitt samfunnsansvar
I dei forskingsetiske retningslinene for 
naturvitskap og teknologi som NENT 
utarbeidde i 2007, heiter det mellom 
anna at vitskapen har ei overordna plikt 
til å medverke til fred, demokrati og 
global rettferd. 

– Legg vi desse retningslinene til grunn, er 
det ingen tvil om at forskaren har ansvar for å 
vurdere og ta omsyn til langsiktige samfunns-
messige konsekvensar av forskinga. Det er 
tvilsamt om retningslinene kunne ha fått ei 
slik utforming om komiteen hadde hatt ein 

Hovudårsaka til at ein vurderer å omorganisere 
dei forskingsetiske komiteane, er at lova om 
helsefagleg forsking har medført fleire forvaltings-
oppgåver for dei regionale etiske komiteane for 
helsefag (REK). Desse komiteane godkjenner eller 
avslår helsefaglege forskingsprosjekt. Vedtak kan 
klagast til den nasjonale komiteen for medisin og 
helsefag (NEM), og det har difor vore ønskjeleg å 
innføre eit sterkare skilje mellom saksbehandlande 
instans og klageinstans.

TEKST: KJERStin gJEngEdAl 

annan organisatorisk status, hevda han. 
Professor Vigdis Songe-Møller, som 

er medlem i den nasjonale komiteen for 
medisin og helsefag, NEM, meiner at 
arbeidet i komiteen har endra karakter etter 
omlegginga. Det juridiske aspektet er blitt 
meir framtredande, og ho er uroleg for at 
verksemda skal bli redusert til å berre dreie 
seg om lovparagrafar. 

Jon Lekven er leiar for dei regionale 
etiske komiteane for helsefag på Vestlandet, 
REK Vest. Han deler uroa for at ein vil sjå 
ei juridifisering av etikken, som kan hemme 
forskarane sine eigne etiske refleksjonar. 

Organiseringa av dei nasjonale forskings-
etiske komiteane er no til utgreiing hos 
Kunnskapsdepartementet. 

(Arkivfoto: Jill Johannessen)
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når øyelokkene begynner å 
kjennes tunge utpå høsten, 
ønsker nok mange at de 
kunne tilbringe den mørke 
årstiden i sengen og våkne 
friske og uthvilte en gang 
i mars.

Hva er dvale?
Dvale er en vintersøvn som fremkalles av 
endringer i lys og temperatur. Da sendes 
det signaler til hjernen om at nå er det på 
tide å gå i dvale, og kroppsfunksjonene 
senkes. I Norge går noen få pattedyr, alle 
reptiler og amfibier og nesten alle insekter 
i dvale. Hovedsakelig er dvale et fenomen 
som hører til på høyere breddegrader. 
Unntaket er enkelte ørkenarter som kan gå 
i sommerdvale for å spare vann, forteller 
førsteamanuensis ved Institutt for biologi, 
Torstein Solhøy.

Hva kjennetegner dyr som går i dvale?
Dvale er utviklet på forskjellige måter, 
og det finnes ingen fellesnevner mellom 

den lange søvnen

I MOSEN

TEKST: KJERStin gJEngEdAl

ILLUSTRASJON: tAnK/JEnS

dyr som går i dvale. Insekter har flere 
strategier for å gå i dvale: Enten blir de 
underkjølt, eller de tørker til en viss grad 
inn, eller kroppsvæsken fryser mellom 
cellene. Ingen fugler går i dvale, for de er 
avhengige av å fly, og det medfører at de 
ikke er i stand til å legge på seg så mye 
som er nødvendig for å overleve en vinter 
i dvale. Hos pattedyr er det et fellestrekk 
at kroppstemperaturen senkes. Små dyr, 
som pinnsvin, bjørkemus og flaggermus, 
kan senke kroppstemperaturen nesten ned 
mot null, mens større dyr som bjørn og 
grevling senker den bare noen få grader. 
Også hjertefrekvensen og stoffskiftet senkes, 
og de kan klare seg gjennom vinteren uten 
å urinere eller skite. Kroppen greier å bryte 
ned de giftige stoffene og reintrodusere dem 
i metabolismen, og nyrene reabsorberer 
vannet. Ellers er det flere ting vi ikke vet 
om dvale. Hvorfor får de for eksempel ikke 
liggesår og muskelsvinn mens de ligger i 
dvale? Det er det ingen som vet.

Hvilken funksjon har dvalen?
Det er jo en smart måte å spare på maten. Er 
det lite mat, kan det være en bra strategi å gå 
i dvale, særlig hvis mulighetene til å vandre 
vekk er små. For predatorer som bjørnen, 
for eksempel, kan det være vanskelig å 
finne mat om vinteren. Men dvale er også 
en farlig strategi, og det er nok derfor det 

er såpass få dyrearter som har utviklet den. 
Greier man ikke å feite seg tilstrekkelig opp 
i løpet av høsten, ligger man dårlig an. Det 
er jo umulig å vite hvor lang vinteren vil bli. 
Dessuten er man utsatt for predatorer som 
kan grave seg inn og spise en. 

Hvordan våkner man?
Det styres også av temperatur og i mange 
tilfeller lyset i form av lengre dager. I tillegg 
tror man at noen av dyrene har en indre 
hormonell klokke som forteller dem at det 
er på tide å våkne. Oppvåkningen tar som 
regel noen få dager. Enkelte insekter kan 
våkne i løpet av timer.

Kan et dyr velge å ikke gå i dvale?
Noen bjørner prøver å overleve vinteren ved 
å finne mat istedenfor å gå i dvale. Og det 
hender man treffer på pinnsvin i desember. 
Så for enkelte dvaledyr er det mulig å holde 
seg våken, men det ender som regel dårlig 
for de som prøver på det. Mange andre dyr, 
som for eksempel insekter, er hormonelt 
programmert til å gå i dvale, og har ikke 
noe valg. Når det gjelder for eksempel 
flaggermus, er de avhengige av å finne 
insekter, så de ville ikke hatt noen sjanse 
til å overleve en norsk vinter om de ikke 
gikk i dvale. 
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KRONIKK
AV SVERRE BAGGE, LEDER FOR SENTER 
FOR MIDDELALDERSTUDIER, UIB

Mellom mørke og lys 
– den gåtefulle middelalderen
Både forestillingen om 
den mørke middelalder og 
selve ordet går tilbake til 
renessansen på 1400 og 
1500tallet.
«For 30–40 år siden var det vanlig å si 
at middelalderen var mørk, men i dag er 
det ingen som mener det lenger.» Sitatet 
stammer ikke fra noen av de siste års forsøk 
på å fjerne den seiglivede forestillingen 
om den mørke middelalder, men fra den 
tyske historikeren Karl Lamprecht i 1879. 
Middelalderen var perioden mellom den 
strålende oldtid, som gikk under med 
Romerrikets fall, og samtiden, da denne 
epoken skulle gjenreises, i kunst, arkitektur, 
litteratur, språk og samfunnsformer. Skulle 
man lykkes med dette, måtte arven fra 
mellomperioden fjernes. Sterkest kom 
dette til uttrykk på det religiøse området: 
For å komme tilbake til den opprinnelige 
åpenbaringen i Det nye testamente, 
måtte reformatorene skrelle vekk hele den 
mellomliggende kirkelige tradisjonen. 

Begeistringen størst blant de 
konservative
Renessansens historieoppfatning ble tone-
angivende frem til slutten av 1700-tallet. 
Begge de to store politiske revolusjonene, 
den franske og den amerikanske, hentet 
inspirasjon fra oldtiden, særlig den romerske 
republikk. Amerikanerne bygget sitt Capitol 
Hill i klassisistisk stil i sin nye hovedstad 
og kalte sitt førstekammer senatet, og 
romerske forbilder preget kunst, arkitektur 
og politiske institusjoner i Frankrike under 
revolusjonen og Napoleonstiden. 

Vendepunktet i oppfatningen av 
middelalderen kom med reaksjonen 
mot disse revolusjonene og deres idé om 
universelle verdier og nedbrytning av det 
gamle samfunn. Positivt bygget den nye 
oppfatningen på to, delvis motstridende 
idéer: Konservative idealer om orden og 
hierarki, der middelalderens katolske kirke 

ble et ideal, og ideen om det nasjonale, som 
understreket verdien av det enkelte folk og 
dets tradisjoner og verdier. I arkitekturen 
kom middelalderske forbilder på moten i 
siste halvdel av 1800-tallet, i den grad at 
man mange steder ikke kunne forestille 
seg en kirke i noe annet enn romansk eller 
gotisk stil. Ettersom de fleste europeiske 
stater hadde sin opprinnelse i middelalderen, 
ble det også her man søkte opprinnelsen til 
nasjonal kultur og politiske tradisjoner. Den 
moderne, vitenskapelige historieforskningen 
oppsto på denne tiden, og et stort arbeid ble 
gjort for å kartlegge den nasjonale fortid. 

I Norge ble interessen særlig konsentrert om 
storhetstiden i middelalderen, og «danske-
tiden» mellom 1380 og 1814 kom til å 
spille samme rolle som middelalderen i 
renessansens historieoppfatning. I Kiellands 
Gift vil den progressive fru Wenche erstatte 
de støvete latinske klassikerne med Snorres 
kongesagaer. 

Begeistringen for middelalderen var på 
1800-tallet gjerne størst hos de konservative. 
Særlig i begynnelsen av århundret kom 
dessuten en romantisk fascinasjon ved det 
eksotiske og groteske til uttrykk i romaner 
som Walter Scotts Ivanhoe (1820) og Victor 

Hugos Notre Dame de Paris (1831). Dette 
endret seg etter 1900. I 1927 hevdet Charles 
Homer Haskins at den virkelige renessansen 
fant sted på 1100-tallet og ikke på 1400- 
og 1500-tallet. Det vil si at middelalderen 
ikke lenger var i opposisjon til moderne 
liberale verdier, men nettopp dannet 
grunnlaget for dem. Røttene til det moderne 
demokrati fantes ikke i romertiden, men 
i middelalderen, konkret uttrykt i det 
engelske parlament, som ble til på 1200-
tallet og hadde eksistert uavbrutt siden den 
gang, og i en rekke lignende institusjoner i 
andre land. Sentrale moderne verdier som 
individualisme og humanisme fikk sitt 
gjennombrudd på 1100-tallet, slik særlig 
R.W Southern har fremhevet i The Making 
of the Middle Ages (1955), det klassiske 
uttrykk for tanken om den lyse middelalder. 

Fjern og fremmed tid
Siden 1960-årene har det imidlertid vært 
en reaksjon mot dette bildet. Opprinnelsen 
finner vi i den franske Annales-skolen 
(oppkalt etter tidsskriftet av samme navn, 
grunnlagt 1929). Annales-skolen var 
opptatt av økonomi, levekår og folkelig 
kultur og religion, tro og overtro og 
tegnet et bilde av en fjern og fremmed 
tid som i liten grad foregrep moderne 
idealer. Denne tankegangen ble videreført 
gjennom postmodernisme, feminisme 
og Michel Foucaults maktkritikk og 
avvisning av utviklingstenkningen. Særlig 
i USA ble middelalderens annerledeshet 
understreket – på en måte som minner om 
romantikken – gjennom studier av helgener 
som pinte sin egen kropp gjennom sult og 
selvpisking og av blodige forfølgelser av 
religiøse avvikere. Nå kunne man snu opp-
ned på Lamprechts uttalelse fra 1879 og 
snakke om at ingen lenger trodde på forrige 
generasjons lyse middelalder. I motsetning i 
renessansen og opplysningstiden dreier det 
seg ikke om en kontrast til den lyse samtid, 
men om en generell kulturpessimisme, et 
dystert bilde av den vestlige verden, fra 
fortid til nåtid. Selv om dette bildet ikke 
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er representativt for dagens forskning, er 
mørkere nyanser kommet til siden 1960-
årene. 

Slik har middelalderen inngått i en 
rekke store fortellinger om den europeiske 
sivilisasjon: Som en mørk kontrast til en 
strålende fortid eller fremtid, som en lys 
kontrast til en mørk samtid, som et stadium 
på vei mot en lys samtid og endelig som et 
mørkt bilde på en mørk samtid. Hvordan 
var så middelalderen virkelig? «Mørkt» 
og «lyst» er skjønnsmessige og subjektive 
begreper. Fra vårt synspunkt var alle de 
store, førindustrielle sivilisasjonene mørke, 
med høy dødelighet, enorme forskjeller 
mellom et fattig flertall og en liten, rik 
elite, og med undertrykkelse, krig og vold. 
Om europeisk middelalder var bedre eller 
verre enn andre slike sivilisasjoner, lar seg 
vanskelig avgjøre. Derimot har de siste 
århundrenes forskning om middelalderen 
ikke bare skiftet mellom positive og negative 
karakterstikker, men også brakt mye ny 
kunnskap som har økt vår forståelse både for 
middelalderen og Europas historie generelt 
og for forholdet mellom middelalderen og 
vår egen samtid. 

I likhet med Annales-skolen er det i 
dag vanlig å være opptatt av forskjellen 

mellom middelalderen og vår egen tid. Ikke 
bare levekår og materielle forhold, men 
også holdninger, normer og tenkning var 
annerledes, slik at møtet med middelalderen 
viser oss hvor særegen vår egen sivilisasjon 
er. Likevel er det neppe grunn til helt å 
forkaste tanken om utvikling og forbindelse 
mellom fortid og nåtid. Tross økologisk 
krise, klimaproblemer og skjev fordeling 
av ressursene i verden, har vi gjort store 
fremskritt i forhold til middelalderen og 
andre førindustrielle sivilisasjoner. Vi har 
fortsatt behov for å forstå hvorfor dette 
skjedde. 

de europeiske særegenheter
Hadde Europa i middelalderen en egen 
dynamikk, som tross alle forskjeller fra 
vår tid kan bidra til å forklare det som 
senere skjedde, slik en del forskere har 
hevdet? Studier av universitetene – som 
ble til i middelalderen – rettstenkning og 
filosofi har pekt på viktige forutsetninger 
i middelalderen for de store naturviten-
skapelige oppdagelsene på 1500- og 
1600-tallet. Kombinasjonen av politisk 
splittelse og kulturell enhet – eller i alle fall 
kommunikasjon mellom de enkelte delene 
– har, sammen med den borgerstyrte byen, 

blitt brukt som forklaring på utviklingen av 
kapitalisme og spredningen av teknologiske 
nyvinninger. Hvor særegent for Europa 
var dette og hvilken betydning hadde 
det? Selv om historieforskningen ikke 
lenger fungerer som støtte for en nasjonal 
ideologi, i alle fall ikke i den vestlige verden, 
er nasjonalstaten fortsatt det naturlige 
utgangspunkt for historikerne. Dermed vet 
vi mer om de enkelte landene – og da særlig 
de store landene, som England, Tyskland 
og Frankrike – enn om Europa som helhet. 
Generaliseringer om europeisk middelalder 
bygger også gjerne på studier av disse 
landene. Kultur og samfunnsformer var 
antagelig mer mangfoldige i middelalderen 
enn vi får inntrykk av gjennom eksisterende 
forskning. Her ligger en utfordring, ikke 
minst for skandinavisk forskning, en 
utfordring vi prøver å ta opp blant annet ved 
Senter for middelalderstudier. 

FINNE SAMMENHENG: Vi har i vår tid gjort store fremskritt i forhold til middelalderen og andre førindustrielle sivilisasjoner. Vi har fortsatt behov for å forstå 
sammenhenger mellom fortid og nåtid, og hvorfor dette skjedde, mener historikerne. (Foto: iStockphoto)

HUBRO 1/2009 • ��



B-BLAD
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Formidlingsavdelingen 
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N-5015 BERGEN

TEKST: Kim E. AndREASSEn  

Polare master måler  
klimaendringer

LANGT NORD: Haraldur Ólafsson (t.h) forsker på klimaenringer i polare 
strøk. Her sammen med Olafur Røgnvaldsson (t.v) og, Joachim Reuder (i 
masten). (Foto: Karl Ingolfsson)

HØYT OPP: Med sine 413 meter, er masten på Gufuskálar åtte ganger 
høyere enn Bergen Rådhus. En gang var masten Europas høyeste 
byggverk. (Foto: Haraldur Olafsson)

Ved hjelp av en 413 meter høy mast på 
gufuskálar på island, skal forskere måle 
klimaendringer i nordområdene.

Temperaturen mellom bakken og mastetoppen måles 20 ganger i 
sekundet, og vil gi bedre værdata enn noensinne. Instrumentene skal 
måle vind, temperatur, fuktighet og luftbevegelser på en ny måte. 

På kort sikt håper forskerne på mer nøyaktige værmeldinger. På 
lengre sikt er målet å følge med på de nordlige områdene, hvor det 
ventes store klimaendringer i tiden som kommer. 

Sammenligner historiske værdata
– I ettertid blir kanskje dette et av de største bidragene til Det 
internasjonale polaråret 2007–2008, sier Haraldur Ólafsson 
ved Geofysisk institutt ved UiB. Prosjektet er et samarbeid 
mellom Geofysisk institutt ved UiB og Universitetet på Island.

Målingene kan settes sammen i en serie fra tidligere målinger 
ved Stykkishólmur, som ligger i kort avstand fra Gufuskálar. Ved 
Stykkishólmur har en målt lufttemperaturen fra midten av 1800-tallet, 
men bare nede ved bakken. Nå blir målingene utvidet til flere hundre 
meter opp i luften.

Vil utvide måleområdet
– Om 50 år vil vi ha en lang tidsserie med meget nøyaktige 
målinger av luftlagene i høyden. Disse blir svært viktige for å forstå 
klimaforandringer fremover, sier Ólafsson. 

Utplasseringen er det første skrittet mot et omfattende nett av 
målinger som blir ledet av Geofysisk institutt ved UiB i samarbeid 
med Universitetet på Island. Det finnes også andre høye master på den 
nordlige halvkulen. Forskerne håper på å få utplassert instrumenter på 
minst seks av disse. 

nyheter.uib.no


