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I 1968 samlet amerikanske studenter seg i Chicago for å protestere 
mot det demokratiske partiets håndtering av krigen i Vietnam. Det 
ble opptøyer, politiet gikk hardt til verks mot demonstrantene i det 
som seinere har blitt kalt «Police riots». Dommen fra amerikanere som 
fulgte dramaet på TV var at «the damn hippies» fikk som fortjent. 
Valgresultatet ble en lang republikansk dominans. Demokratene som 
hadde vunnet sju av de ni foregående valgene, skulle komme til å tape 
sju av de neste ti. 

I mellomtiden har noe skjedd. I 2008 var en stor jublende 
folkemengde igjen samlet på samme stadion i Chicago. Denne gangen 
for å hylle demokraten Barack Obama. I følge Time Magazine er 
det som splittet det amerikanske folket for førti år siden, saker som 
amerikanerne nå har lagt bak seg. Da de i 1968 valgte trygghet og 
familieverdier fremfor nye radikale krav, er det nå en annen verdi som 

står sentralt: Økonomisk trygghet. Flertallet ser på sterk statlig kontroll 
over økonomien, og dermed stabilitet i den jevne amerikaners liv, som 
svært viktig. I denne kategorien finner vi for eksempel «pro-government 
conservatives». Time Magazine spår nå en langvarig demokratisk 
dominans i USA. 

Ulike aspekter ved det amerikanske samfunnet er stadig under 
forskningens lupe. Innen fagområder som spenner fra litteratur 
til økonomi og klima, er forskere i gang med interessante analyser 
av verdens ennå dominerende stormakt. Hubro belyser i dette 
temanummeret noen av de områder som dekkes av forskere og 
forskergrupper ved Universitetet i Bergen.

Vil ha økonomisk orden
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3,5 milliarder år gammel 
stein i Sør-Afrika kan 
inneholde spor fra det 
første livet på Jorden. 

Forskere fra UiB har sikret seg 800 meter 
med steinkjerner fra Barberton i Sør-Afrika, 
der fjellgrunnen er av de aller eldste i verden. 
Prøvene kan kanskje si noe om når livet på 
Jorden oppsto, og gi svar på om det har sitt 
utspring i dette området.

Spiser stein
For 3,5 milliarder år siden ble undersjøisk 
lava omgjort til stein som la seg som puter 
på havbunnen. Inne i disse steinene, som i 
dag befinner seg langt under bakkenivå, har 
forskerne funnet spor av liv. 

– Mikroorganismer havnet i lavasteinen 
ved å gnage seg inn da steinen lå på 
havbunnen. De trengte seg inn i sprekker 
og begynte å spise seg innover. I dag ser vi 
sporene som små tunneler. Inne i steinen har 
disse sporene av liv ligget bevart og beskyttet 
mot atmosfæren siden tidenes morgen, sier 
postdoktor Nicola McLoughlin fra Institutt 
for geofyiskk ved UiB. 

Pionerarbeid

Det hele startet med at professor Harald 
Furnes, også fra Instiutt for geofyiskk, 
oppdaget noen av verdens eldste 
mikrobefossiler på overflaten i Barberton i 
2003. I samarbeid med University of Cape 
Town og Africa Earth Observatory Network 
(AEON), fikk Furnes og McLoughlin, som 

de første i historien, lov til å drille i området 
i sommer. 

Lavasteinen hvor kjerneprøvene er tatt 
fra ligger i Barberton Mountain Land som 
har veldig strenge regler for bruk.

– Vi har vært veldig heldige som fikk lov 
å bore her. Det er et veldig viktig område 
geologisk sett. Det er kun i Australia og på 
Grønland en finner så gammel steingrunn 
som akkurat her. På disse stedene er det 
allerede gjort lignende undersøkelser, mens 
det er første gang det bores på denne måten 
i Sør-Afrika, forteller Furnes. 

Kan gi mange svar
– Kjerneprøvene kan gi oss svar på om 
det var liv her ved å se etter mikrobenes 
fotavtrykk i form av tunneler. Prøvene kan 
også si noe om mineralforekomster, klima 
og atmosfære i den første tiden av Jordens 
tilblivelse. Vi håper også å få svar på hvilket 
miljø de første mikrobene levde under, sier 
McLoughlin.  

Forskningsteamet var også heldige som 
fikk vitenskapelig borrekompetanse i Sør-
Afrika. 

– Det er mye drilling i forbindelse 
med gullutvinning i Sør-Afrika. Men 
gullutvinning er en mye grovere form for 
boring, hvor en bruker mye kjemikalier og 
kun tar ut noen prøver her og der. Heldigvis 
fikk vi tak i kompetente folk som kunne 
vitenskapelig drilling til slutt, forteller 
McLoughlin. 

TEKST: Kim E. AndREASSEn 

FOTO: nicOlA mclOUgHlin

Livets opphav i 
små tunneler
MIKROBENS SIGNATUR: I mikroskop er det mulig å se hvordan mikrober spiser seg innover stein, og etterlater seg spiralformede tuneller. Dette er spor fra Kypros 
som er 92 millioner år gamle. Foto: Nicola McLoughlin

DRILLGJENGEN: Med 45 graders helling borer 
forskerne seg gjennom forskjellige fjellsorter som 
tas vare på til forskning. Nicola McLoughlin  
(i midten) fått over 800 meter kjerneprøver som 
skal sendes til UiB for videre forskning.  
Foto: Eugene Grosch
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PÅ HØYDEN

Lokalbefolkninga sine plantasjar i regnskogen har ikkje alltid vore like 
populære, men no meiner forskarar ved Universitetet i Bergen og Oxford at 
dyrka mark i regnskogen ikkje nødvendigvis er så ille. Slike mindre lommer 
med dyrka mark inne i regnskogen, finn ein overalt i dei tropiske områda på 
jorda, i Afrika, Asia og Sør-Amerika, i følge John Birks, professor i biologi. Det 
kan vere plantasjar med kaffe, kakao, bananer, rågummi og liknande. Dette 
vert kalla skogsjordbruk (agroforestry systems).  I nokre plantasjar dyrkar ein 
inne mellom dei opphavlege trea, for å skape skugge til plantene. 

– Skogsjordbruk i tropiske område har lenge vore sett på som noko som 
trugar det biologiske mangfaldet i regnskogen. Men når me har sett saman 
data frå heile verda, viser det seg at det er ikkje slik, seier Birks. Saman med 
Katherine Willis, professor ved Universitetet i Oxford og UiB, og ei rekke 
forskarar frå universitetet i Oxford, har Birks no publisert artikkelen 
«Agroforestry: a refuge for tropical biodiversity?» om det biologiske 
mangfaldet i område med skogsjordbruk i tropisk regnskog. Samansetjinga av 
data frå område med skogsjordbruk er oppløftande. Det viser seg at ein i 
skogsjordbruksområde har 40–60 prosent likskap av biologisk mangfald til 
skogen rundt.

Unge med sovesyke
En stor andel av ungdom mellom 13 og 25 år har forsinket 
søvnfasesyndrom. De sovner langt på natt og er ikke klare for å stå opp når 
vekkerklokken ringer. Nå vil forskere ved UiB finne ut om de kan hjelpe 
dem med hormonet melatonin og lys. Når mørket kommer om kvelden, 
skiller kroppen ut hormonet melatonin slik at vi blir trøtte. Når lys treffer 
øynene om morgenen, reduseres utskillelsen og hjelper til at vi våkner. 
Hos personer med forsinket søvnfasesyndrom setter denne prosessen inn 
senere, slik at de har lettere for å forsove seg. Psykolog og stipendiat Ane 
B. Wilhelmsen ved Institutt for samfunnsmedisin skal sammen med 
fysiolog og stipendiat Ingvild Saxvig teste ut effekten av lysterapi og 

melatonin på ungdommer i videregående skole i 
Bergen. Forskerne vil gi forsøkspersoner 
melatonin før de legger seg, og bruke lys om 
morgenen for at de skal fungere bedre på dagtid 
og for å få fremskyndet rytmen deres. En person 
med forsinket søvnfasesyndrom sover ikke 
mindre eller dårligere enn andre dersom de kan 
velge selv når de skal sove. Problemet er at denne 
personens rytme ikke passer inn i åtte til fire-
samfunnet vi lever i. Resultatet er ofte i 
søvnmangel fordi de må tvinge seg opp av 
sengen for å nå skole eller jobb, selv etter bare 
noen få times søvn. Forskerne tror det er en 
betydelig andel ungdom som er rammet uten at 
de er klar over at det er en sykdom. 

Kvinneaktivistar slit i Iran
Iranske kvinner har ei synleg rolle i det offentlege livet, mellom anna som 
yrkesaktive. Men konservative politikarar har tvinga iranske 
kvinneaktivistar i skjul. – Akkurat no har kvinneorganisasjonane svært 
innskrenka handlefridom, seier stipendiat Marianne Bøe ved UiB. Dei siste 
åra har det vorte stadig vanskelegare å drive kvinnekamp i Iran. 
Kvinneaktivistar vert utsette for stadig sterkare press frå det politiske 
regimet, og i dei siste månadene har mange vorte arresterte. I februar i år 
vart også tidskriftet Zanan, eit av dei største kvinnetidsskrifta, lagt ned 
etter 16 år. Skiftet kom med president Mahmoud Ahmadinejad i 2005. Frå 
å ha ei reformvenleg regjering gjekk iranarane til eit konservativt og 
tradisjonelt regime, og statleg forankra kvinneorganisasjonar gjekk frå å 
drive likestillingskamp til å dreie seg om vern om familien.

Marianne Bøe forskar på iranske kvinner sine rettar sett frå ståstaden til 
iranske kvinneorganisasjonar.  Først og fremst er det høgt utdanna 
kvinner i storbyane som er engasjerte i arbeid for kvinnesaka, og 
akademia er ein viktig arena. Kvinnesak er i stor grad eit elitefenomen i 
Iran, ifølge Bøe. Medan enkelte av kvinnene kallar seg feministar, skil 
likevel fleirtalet av dei iranske kvinneaktivistane seg frå den vestlege 
feminismen. 

– Kvinnene har ein gjennomgåande skepsis til FN-konvensjonar og det at 
vestlege konsept skal representere deira normer, seier ho.

I staden vender dei seg til dømes til Marokko, som i 2003 gjennomførte 
reformer innanfor familielovgjevinga. Der var det i hovudsak den 
marokkanske kvinnerørsla som var pådrivar bak lovendringane, og Bøe er 
kjend med at det har vore utstrekt kontakt og idéutveksling mellom 
iranske og marokkanske kvinneaktivistar. Dei ønskjer seg ein langsiktig 
modell som passar i eit muslimsk samfunn.

UiB-teknologi på vei til månen 
Den 22. oktober skjøt India sin første rakett til månen. I bagasjen hadde den 
med seg utstyr utviklet og produsert ved Institutt for fysikk og teknologi 
ved UiB. Kjell Brønstad fra instituttet har, sammen med Romfysikkgruppen 
ved UiB, utviklet og bygget instrumentkontrollen som styrer 
spektrometeret om bord. Tidligere måneferder har kun samlet jordprøver 
fra noen få punkter på månen, men med denne raketten håper forskerne å 
kunne lage et tredimensjonalt atlas over månens overflate. Ved hjelp av 
infrarøde stråler kan Spectrometer Infrared-2 (SIR-2) analysere det 
reflekterte sollyset fra månen, og bestemme dens kjemiske 
sammensetning. Hvert mineral avgir sin egen signatur når den reflekterer 
månelyset. De ulike bølgelengdene leses av på spektrometeret, og gjør 
satellitten i stand til å sende informasjon tilbake til kommandosenteret i 
Bangalore. På denne måten håper forskerne også å finne ut noe om jordens 
og månens tilblivelse. Hvis dette prosjektet viser seg å være vellykket, 
håper de på å utvide undersøkelsene. Brønstad sier at denne månereisen 
kan ses på som et mellomsteg til å utforske andre planeter.

Gunstige plantasjar i regnskogen
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Flere nyheter på www.uib.no

Dykkar etter norske 
frontkjemparar
Beinrestar etter det som kan vere norske SS-soldatar vart nyleg funne på 
botnen av Kapanezsjøen i Russland. 100 nordmenn vart drepne av russarane 
under andre verdskrig, og dei har sidan lege i ope terreng eller i sjøen. I 
sommar reiste forskarar ved UiB til det myrlendte området Karelen i Russland. 
Til no har forskarane funne leivinger etter kring 56 av soldatane, men det 
ferske funnet på botnen av Kapanezsjøen gjev håp om å finne langt fleire.

Stein Ugelvik Larsen, professor emeritus i statsvitskap ved UiB, trur sjansane 
er gode for å finne att nærast alle dei norske soldatane. Han leier den 
tverrfaglege Kaprolatkomiteen som arbeider med å identifisere dei norske 

leivingane av soldatar som fall i 
dette slaget. Før ein kan vere heilt 
sikre på kvar leivingane stammar 
frå, må det takast prøvar av 
skjelettet som skal testast mot 
DNA frå soldatane sine 
slektningar. Ugelvik Larsen fortel 
at dei pårørande har eit sterkt 
ønske om å få vite kva som 
hendte, og at mange ønskjer å 
kunne få ført dei døde soldatane 
heim. 

Ny manet invaderer kysten 
Maneten Mnemiopsis leidyi som ødela økosystemet i Svartehavet på 80-tallet 
er nå observert i store mengder i Rogaland og Hordaland. Oppdrettsfisk for 
minst 1,5 millioner kroner kan ha blitt drept. Maneten Mnemiopsis leidyi ble 
innført med ballastvann fra østkysten av USA til Svartehavet for 20 år siden, 
og førte til en katastrofe for økosystemet i innlandshavet. I høst har arten 
invadert Vestlandet. Fiskeribiolog Hans Aase i fiskehelsetjenesten Aqualab på 
Austevoll forteller om stor skade på oppdrettsfisk, som han mener kan 
relateres til den såkalte amerikanske lobemaneten. Spesielt anlegg i ytre 
deler av Sunnhordland og Nord-Rogaland er rammet. Dødsårsaken til 
oppdrettsfisken ser ut til å ha sammenheng med spesielle symptomer som 
små prikkblødninger på gjellene. 

Maneten ble funnet i havet ved Nederland for første gang for fire år siden, og 
kom til Østersjøen for om lag tre år siden. Her er forekomstene moderate, 
mens populasjonene ved Danmark og Tyskland er betydelige. 
Førsteamanuensis emeritus ved UiB, Torleiv Brattegard mener det er 
sannsynlig at den amerikanske lobemaneten har kommet til Nord-Europa 
med ballastvann.

Forutser om barn  
utvikler dysleksi 
For første gang påviser forskere risiko for dysleksi hos små barn ved 
hjelp av hjerneskanning. Barn som er disponert for å utvikle dysleksi 
har en annen aktivitet i hjernens språksenter enn det andre barn har, 
og det er blodgjennomstrømningen til språksenteret som er 
forskjellig. Ved hjelp av fMRI-teknikk (functional Magnetic Resonance 
Imaging) kan forskerne se hvilke områder i hjernen som er aktivert ved 
ulike mentale utfordringer. Funnene har kommet gjennom prosjektet 
«Ut med språket!» der forskere ved Det psykologiske fakultet ved UiB 
ønsket å kartlegge risikofaktorer for å utvikle dysleksi. Da prosjektet 
startet i 2003 fikk foreldre og førskolelærere i fire utvalgte kommuner 
tilsendt et enkelt spørreskjema. De tre viktigste faktorene som ble 
spurt etter var arv, språkutvikling og motorisk utvikling. På bakgrunn 
av resultatene ble 25 barn i femårsalderen definert som en 
risikogruppe. I tillegg plukket forskerne ut en kontrollgruppe på 24 
barn som ikke hadde denne risikoen. Forskere tok bilder av hjernen til 
femåringene mens de fikk se logoer og ord gjennom noen 
dataskjermbriller mens de lå i MR-trommelen. Det viste seg at 
hjernene arbeidet forskjellig. Det var helt tydelig at de som hadde høy 
risiko for å utvikle dysleksi, hadde lavere blodgjennomstrømming i 
hjernens språksenter. 

Då oljespråket vart norsk 
Trass i eit internasjonalt miljø er det norske språket framleis gangbart i Nordsjøen. Det er takka vere ein 
iherdig innsats for å utvikle norsk oljeterminologi.

– Dei som påstår at norsk var ein fiasko i Nordsjøen tek feil. Det er også feil å påstå at folk berre snakkar 
engelsk, seier Johan Myking, førsteamanuensis ved Institutt for litterære, lingvistiske og estetiske fag. 

Ifølge Myking er oljeverksemda i Nordsjøen er snarare prega av språkblanding, der både norsk og 
engelsk er i bruk. Det finst ordlister, skilt og handbøker både på norsk og på engelsk. Mange i 
oljebransjen seier at norsken som vart utvikla gjennom terminologiarbeidet var noko handfast som 
kunne brukast. Det var ikkje opplagt at det skulle bli ei slik språkblanding. Då oljeeventyret tok til for 
alvor på 1980-talet, vart engelsken opplevd som eit trugsmål mot det norske språket. Frå politisk hald og i 
leiinga i Statoil vart det vedteke å nytte norsk som arbeidsspråk. Universitetet i Bergen fekk i oppgåve å 
lage ein norsk oljeterminologi. Fornorskingsprosjektet fekk namnet «Terminol», og Norsk termbank vart 
etablert, databasen over oljeterminologien. Det var eit miljø av kring tjue forskarar som systematiserte og 
strukturerte terminologien i oljespråket. Forskarane omsette handbøker og skilt. Mykje av terminologien 
i oljebransjen eksisterte i norsk industri og handverk frå før, så for forskarane handla det om å få den inn i 
eit system og gjere den kjend. Fagfolk opplevde at faguttrykk dei kjende frå før, som tryggleiksventil, 
stigerør og fakkel, var like gode og aktuelle som dei engelske termane preventar, riser og flare. 





AUDITORIET 
ARKTIS 

den hvite nordenskjoldbreen i Billefjorden gjemmer sorte 
steinlag med petroleum. Bli med på det mest spektakulære 
geologiske feltkurset i verden! 

TEKST Og FOTO: gURi gUnnES OPPEgåRd
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Opp fra stranden ved 
fjellformasjonen Fortet 
i Billefjorden reiser det 
seg en vegg av bergarter 
med klare lagdelinger. 
Unge fingre pirker i den 
gamle steinen. lukten er 
ikke til å ta feil av. – det er 
petroleum, sier en student.

Slikt er det omtrent bare geologer som får 
vann i munnen av. På Svalbard ligger den 
samme typen sedimentære bergarter som 
Philips Petroleum oppdaget på bunnen av 
Nordsjøen på midten av 60-tallet. I 1969 
kunne amerikanerne juble over funn av olje 
på Ekofiskfeltet, og det norske oljeeventyret 
var et faktum. 

På Svalbard ligger strukturene fremme 
i dagen. Olje finnes ikke i så store 
forekomster at de er drivverdige, men Store 
Norske-konsernet henter hvert år ut mer 
enn tre millioner tonn kull fra gruvene i 
Svea. 

Det er synligheten av geologiske 
strukturer som er så unik på Svalbard. 
Nakne fjell med tydelige forkastninger gir 
studentene på feltkurset Svalex et unikt 
innblikk i geologiske fenomener. For 
sponsor StatoilHydro er det et vesentlig 
poeng at strukturene er lik dem som finnes 
under havbunnen i Nordsjøen. 

Kullet i fjellet

Det russiske gruvesamfunnet Pyramiden 
ble fraflyttet i 1996 etter flyulykken på 
Operafjellet. Driften i gruvene er over, men 
fjellene og kullrestene forteller en urgammel 
historie for dem som kan lese geologisk. 

– Vi er på ekvator. Her er store 
sumper og tropisk regnskog. Alt dette blir 
opprinnelsen til kullet i fjellet som dere ser 
bak her. 

Professor Arild Andresen ved 
Universitetet i Oslo maner frem bilder av 
en typisk dag på Svalbard en gang for 300 
millioner år siden, til en samling studenter 
i vindtette vinterjakker. Det var på denne 
tiden i perioden Karbon at grunnlaget for 
Pyramidens kulldrift ble lagt. 

Planter og dyrerester ble konservert lag 
på lag i sumpene på slettene. Men Svalbard 
beveget seg mot nord, og lagene flyttet seg 
ned. De organiske restene ble omdannet 
til kull. Da Svalbard og Grønland støtte 
sammen for ca 36 millioner år siden, ble 
landet hevet. Strukturene forkastet seg og 
kom opp i dagen igjen, og gjorde at kullet i 
fjellet kunne utvinnes i våre dager. 

Dagens studentoppgave er å tolke fjellet 
Pyramiden. Hvor er forkastningen? Og hvor 
kan man forvente å finne kull? 

Gruvesamfunnet Pyramiden har fått sitt 
navn fra fjellformasjonen hvor kullet hentes 
fra. Mens det meste av fjellet er dekket av 
porøs stein, er den 150 meter høye kronen 
på toppen av harde karbonater. Bergarten 

består av kalkskall fra organismer som en 
gang levde i havet. 

– Karbonatene stammer fra fossiler som 
ble avsatt sent i karbontiden. Det er rett og 
slett lag med forsteinede dyr, som er mye 
hardere enn resten av fjellet. Derfor blir de 
stående, forklarer spesialrådgiver Leif Lømo 
i StatoilHydro.

Nå kneiser forsteininger av de marine 
dyrene ca 800 meter over havnivået, på alle 
fjelltoppene rundt Billefjorden. 

Skudd på fjorden
Litt lengre sør, i Isfjorden, pløyer 
forskningsskipet Håkon Mosby vannet. 
Skipet skyter seismikk på dramatisk 
grunn. Isfjorden ligger i den delen av 
plateforskyvningssonen som ble skjøvet 
inn mot Svalbard da landet kolliderte 
med Grønland. Forskere fra Universitetet 
i Bergen har kartlagt strukturene under 
havbunnen i flere år. 

– Strukturene som man ser i fjellet 
ved Pyramiden fortsetter videre ned under 
havbunnen, forklarer Rolf Mjelde. Han er 
professor ved Institutt for geovitenskap ved 
UiB og leder seismikktoktet på Svalbard. 

På hver toktrunde er ti av Svalex-
studentene med om bord i Håkon Mosby. 
På fjorden samler de originale data som skal 
brukes videre i forskning. 

– Studentene utfører kvalitetskontroll, 
og behandler data slik at vi kan tolke dem. 
Vi ønsker at de skal utvikle kunnskap om de 
grunnleggende geologiske prosessene, sier 
Mjelde. 
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Som et bløtkakestykke på skeive, reiser 
lagene av sort dolomitt seg bortover 
stranden. Gnir man fingrene mot steinen 
kjennes lukt av olje.

Fortet kalles en struktur på et nes i 
Billefjorden. Denne «obelisken» var 
tidligere et hull. Etter hvert ble hullet fylt 
igjen og er nå blitt en hard kalkstein. 

– Feltkurset på Svalbard er veldig 
eksotisk, sier Bergitt Brattekås (t.h.). Hun 
studerer reservoarfysikk ved UiB sammen 
med Vibeke Engevik (t.v.).

Det russiske gruvesamfunnet Pyramiden 
har fått sitt navn fra fjellet hvor kullet 
ble hentet fra. Den spesielle kronen på 
toppen er av harde karbonater. 
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For ikke alle studentene har bakgrunn 
i geologi. Vibeke Engevik studerer 
reservoarfysikk ved UiB. – For meg har det 
vært nyttig å lære hvordan jeg kan se på 
fjellet og lagene, for å forestille meg hvordan 
reservoaret ser ut der nede, sier Engevik. 

Ifølge Egil Tjåland finnes det et ordtak 
som sier at den beste geologen er den som 
har sett mest stein. 

– Det er viktig at de som ikke er eksperter 
på stein, petroleumsteknologene og 
geofysikerne, forstår geologene, og motsatt. 
Vi ønsker at studentene i løpet av kurset 
skal få en forståelse av sin begrensning, 
men også sin egen styrke, sier Tjåland, 
som er førsteamanuensis ved Institutt for 
petroleumsteknologi og anvendt geofysikk 
ved NTNU, og leder for Svalex. 

Arktisk ørken
Kvelden kommer snikende på Svalbard. 
Solen henger over horisonten i en evighet. 
Det forundrer de libyske gjestene Mohamed 
Hrouda og Abdulbaset Taher El Khazmi, 
som jobber for National Oil Corporation. 
Men El Khazmi ser mange likheter mellom 

ørkenlandskapet i Libya og den arktiske 
ørkenen på Svalbard. 

I Ebbadalen tidligere på dagen fant han 
evaporitter. Dette er en gruppe bergarter 
som dannes når vann fordamper. El 
Khazmi kaller det «sabkha». I Libya dannes 
evaporitter når sjøvann siver inn i grunne 
basseng og fordamper under ørkensolen. 
Suppen av alger og mineraler tørker inn, og 
sumpen omdannes til stein. 

– Sabkha er veldig vanlig i Libya. Vi har 
flere typer sabkha, og en av dem, anhydritt, 
egner seg veldig godt som lokk i reservoarer, 
forklarer El Khazmi. 

Hjernetrim på Hurtigruten
StatoilHydro betaler hvert år 4,4 millioner 
kroner for kurset på Svalbard. Birgitte 
Munch arbeider med rekruttering i 
StatoilHydro og følger feltarbeidet over flere 
dager på jakt etter talenter. 

– Vi sponser dette først og fremst for 
å lære studenter om geologi. Men i tillegg 
er det klart at vi som selskap rekrutterer 
studenter hvert år. Dette er en god mulighet 
for oss å se studentene i arbeid, sier Munch. 

Feltdagen er over, men arbeidsdagen 
fortsetter. Notatblokken er reinkarnert i 
en laptop, og grupper av studenter stikker 
hodene sammen på hurtigruteskipet 
Nordstjernen. Gruppearbeidet gjøres om 
kvelden. 

– Det er mye jobb, og det meste er rettet 
mot geologi. Da er det flott at vi er delt 
inn i grupper med flere geologer, så de kan 
forklare for oss, sier Vibeke Engevik som 

studerer reservoarfysikk ved UiB.
Med dataprogrammet Svalsim flyr de 

over Svalbard, over forkastningene i fjellene 
rundt Billefjorden som forsvinner ned i 
Isfjorden, og over de hvite breene mot den 
sorte petroleumsveggen ved Fortet. 

« DEN BESTE GEOLOGEN 
ER DEN SOM HAR SETT 
MEST STEIN.»

Egil Tjåland, geolog NTNU
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Katter er strengt forbudt på Svalbard. 
Denne pusungen hadde kommet til 
Pyramiden fra den russiske bosettingen i 
Barentsburg, og var desperat etter kos. 

– Nåtiden er nøkkelen til fremtiden, sier 
Abdulbaset Taher El Khazmi (t.h) til Leif 
Lømo i StatoilHydro. El Khamzi jobber for 
National Oil Corporation sammen med 
Mohamed Hrouda (t.v.). De var inviterte 
gjester på årets Svalex. 

Studenter og kursledere bor i en drøy uke 
om bord i hurtigruteskipet Nordstjernen. 
Den tydelige fargeforskjellen på fjellene 
bak forteller at her har det skjedd en 
forkastning. 

5 6 7

Se flere bilder: nyheter.uib.no 
Les mer om Svalex: www.svalex.net

  Svalex er et tverrfaglig geofaglig 
feltkurs for ca 90 master 
og doktorgradsstudenter 
som spesialiserer seg innen 
petroleumsrelaterte fag. Om lag 40 
lærere og inviterte gjester følger 
kurset.

  Studentene er i felt og arbeider i 
tverrfaglige grupper som består 
av studenter med bakgrunn 
innen geologi, geofysikk og 
petroleumsteknologi.

  Kurset er lagt til Svalbard og foregår 
i løpet av 12 dager i august.

  Statoil finansierer kurset med 
4,4 millioner kroner årlig. Kurset 
er et samarbeid mellom de norske 
universitetene UiB, UiO, NTNU, UiT, 
UiS og UNIS.

Svalex

FAKTA
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Biletet av ei stormakt
då colin Powell argument-
erte for irak-invasjonen 
framføre pressa i februar 
2003, vart Picasso-biletet 
«guernica» – eit av dei mest 
kjende antikrigs-ikona i 
moderne tid – dekt til.

Den kontroversielle hendinga vart 
breitt kommentert, mellom anna av 
kulturforskaren Mirjam Hansen, som 
meinte at ei slik tildekking illustrerte 
behovet for ein «medie-estetikk», eit 
kritisk blikk på korleis det biletlege og 
det teatralske formar slike og liknande 
mediehendingar.

«Det som omgir, men som kan kaste 
lys på»: Slik er ein av dei mange ordbok-
definisjonane av det mykje brukte omgrepet 
kontekst. Ordet har, trass sin noko tekniske, 
latinske klang, slege rot djupt i den norske 
talemåten. Som universitetsstudent vil 
ein høyre det frå podiet i auditoriet 
gong etter gong, særleg om ein studerer 
samfunnsvitskaplege eller humanistiske 
fag – og det er jo ikkje overraskande, sidan 
analysereiskapane i desse faga er så sterkt 
bestemte av det tekstuelle.

Det er dermed ikkje overraskande at 
ein støyter på det nokre gonger i denne 
utgåva av Hubro. For Stephen Skowronek, 
som har utvikla spennande hypotesar 
om «politisk tid», vil omgrepet ha heilt 
spesifikke tydingar i forståinga han utviklar 

av politiske institusjonar – som til dømes 
presidentembetet – og korleis desse finn, 
og endrar, form. I ein artikkel for nokre 
år sidan skreiv Skowronek om korleis 
George W. Bush i sin første periode som 
president brukte definisjonsmakt som 
politisk verkty, og om korleis den moderne 
medieteknologien prega utforminga av 
denne. Den strategiske bygginga av ein 
politisk persona er avgjerande i så måte, 
skriv Skowronek, sidan denne konstruerte 
president-identiteten har ei nøkkelrolle i den 
politiske definisjonskampen.

For ein som forskar i feltet «visuell 
kultur» – eit fagfelt som erkjenner at dei 
visuelle teknologiane ikkje berre reflekterer 
eller viser menneskets livsverd, men òg 

formar denne – vil det vere tydeleg at 
biletskapande handlingar er like så viktige 
som ordbruk i den kampen Skowronek 
skildrar så godt.

I antologien American Visual Cultures 
hevdar redaktørane David Holloway og 
John Beck at visuelle kodar er integrerte i, 
snarare enn superstrukturelle i høve til, 
måten den moderne historia utspelar seg 

på. Dette er ei erkjenning eg sjølv har 
møtt på mange gonger i forskinga mi, i 
doktorgradsavhandlinga om amatørfilmen 
av mordet på John F. Kennedy i 1963, og i 
mitt pågåande arbeid, om ulike alternative  
visualiseringar av den pågåande krigen mot 
terror. Filmen av Kennedys død, som varer 
i mindre enn eit halvt minutt, har forma og 
dominert fleire generasjonar si forståing av 
hendinga, men ikkje berre det – han har òg 
vorte eit populærkulturelt fenomen, med 
eit eige liv som har meir eller mindre med 
sjølve drapet å gjere. I dag ser vi at enkelte 
bilete kjem til å spele ei tilsvarande rolle 
i vår framtid. Ein soldat tar eit bilete i eit 
fengsel utanfor Bagdad, og skapar dermed 
eit ikon for motstandsrørsla – eit av dei mest 
sirkulerte bileta i vår tid. Kvifor fekk akkurat 
dette fotografiet så stor tyding?

Biletet frå Abu Ghraib har vorte det 
eg har kalla «reisande bilete», og ei av 
oppgåvene forskarar i fagfeltet visuell 
kultur vil få kave med i åra som kjem, 
er å forstå korleis slike bilete forplantar 
seg og spreier seg på tvers av etablerte 
kulturelle og medielle grenser, og inngår 
i nye konstellasjonar som gjer at dei får 
nye tydingar. I dette arbeidet vil det vere 
viktig uavlateleg å spørje seg om kva som 
omgir slike bilete, og endrar blikket vårt 
mot det. Frå eit slikt perspektiv vitnar 
omgrepet «kontekst» om språkvitskapane sin 
vedvarande dominans i våre analyser. Bileta 
er det som omgir og kastar lys på orda. Men 
kan det vere slik at det er orda som omgir og 
kastar lys på bileta? 

« BILETESKAPANDE 

HANDLINGAR ER LIKE Så 

VIKTIGE SOM ORDBRUK.»

USA
TEMA

TEMAINNLEIINg:  POSt. dOc. Øyvind vågnES 
inStitUtt FOR inFORmASJOnS- Og 
mEdiEvitEnSKAP

KRIGSPROTEST: «Guernica» av Pablo Picasso. Foto: Scanpix
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USA
TEMA

Dette sitatet fant kunsthistoriker Sigrid Lien og etnolog Eva Reme i 
en gammel bok i Sætesdal, da de lette etter spor fra nordmenn som 
utvandret til Amerika rundt forrige århundre. De to forskerne står 
bak prosjektet «Lengselens bilder – en studie av amerikafotografiet», 
som er underlagt paraplyprosjektet «Fotografiet i kulturen», støttet 
av Norges forskningsråd.

Prosjektet tar utgangspunkt i de tusenvis av bilder og fotografier 
de mange nordmenn som emigrerte til USA i perioden 1870–1930 
sendte hjem til familie og venner. Bilder som har hatt en stor plass i 
mange menneskers hjerter og liv.

Lenge lå dette viktige materialet gjemt i utallige private hjem, 
arkiv og museer. Helt til Lien og Reme la ut på fotojakt i Midtvesten 
og Norge, og begynte det møysommelige kultur- og fotohistoriske 
nybrottsarbeidet med å beskrive og analysere amerikafotografienes 
rolle: Som refleksjon av sted, forflytning og sosial status, som estetisk 

egenart, som inngang til en tverrfaglig teoretisk diskusjon om det 
fotografiske bildets identitet.

Sigrid Lien er professor i kunsthistorie ved Institutt for 
lingvistiske, litterære og estetiske studier. Til våren gir hun ut boken 
«Lengselens bilder. De norske Amerika-fotografiene» på Spartacus.

AlEnE På PRÆRiEn. mina Westbye (1879–1969)
Da kunsthistorieprofessor Sigrid Lien gikk gjennom 
emigrantprotokollene over de rundt 700 000 nordmennene som 
emigrerte til USA rundt forrige århundre fant hun at 400 av dem 
hadde oppgitt fotograf som yrke. Av disse var så mange som en 
tredjedel kvinner. Lien lette etter spor av disse kvinnene, men mange 
av dem var vanskelige å finne igjen. De giftet seg og skiftet navn, de 
sluttet å arbeide, de anglifiserte sine navn. Mange av dem forsvant. 
Men Mina Westbye fant hun igjen. Alene på prærien.

« NÅ REISER JEG 
TIL VAKRE 
AMERIKALAND».
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Fotograf Mina Westbye fra Trysil dro til Amerika etter sin far, men 
måtte klare seg selv da hun kom frem. Hun gav seg til å spekulere 
i land. For å få innløst verdien av landet var regelen at man måtte 
bo der i tre år. Slik havnet Westbye alene på prærien i Nord 
Dakota – i et lite skur hun satte opp og kalte «Trysil». På et bilde 
tatt utenfor «Trysil» sitter Mina og leser. Det er lite hardt arbeid 
og jordbruksaktiviteter i Minas bilder. Hun plukker blomster, ser 
på stjerner, broderer og skriver brev hun må gå mange mil for å få 
postet. Mange av brevene er kjærlighetsbrev til Alfred Gundersen, 
norsk utvandrer fra Kragerø – en intellektuell mann utdannet ved 
Harvard og Sorbonne – aktiv i det samme kunnskapsbejaende 
norsk-amerikanske kirkemiljøet som Mina. Disse brevene fant 
Sigrid Lien da hun bodde hos Minas familie og ble installert på 
hennes gamle rom.

«Har du lest Trætte Mænd?», spør Alfred Gundersen i et av 
brevene han sender Mina. Han kjenner seg igjen i livsleden som 
gjennomsyrer Garborgs bok. Men Mina svarer at han er privilegert 
som får lære. «Foredling av menneskesinnet skjer gjennom 
tilegning av kunnskap», skriver hun. Mina Westbye har planer 

for seg selv. Hun skal selge landet hun har kjøpt og starte et nytt liv i 
Amerika som fotograf. Men familien vil ha henne hjem og hun drar 
tilbake til Trysil. Her føler hun seg ensom. Årene i Amerika har preget 
henne. Hun er mer radikal enn sine søstre, mer opptatt av frihet. 
Likevel forlater hun Norge på ny for å gifte seg med Alfred Gundersen, 
og lever resten av sitt liv som akademikerhustru ved hans side. Hun 
fotograferer aldri noe mer.

HER HØRER JEg til. Peter Julius Rosendahl (1878–1942)
I en krok i et museum i Iowa sto noen glassplater i en krok. Det var 
bilder ingen hadde hatt midler til fremkalle. Ikke før Sigrid Lien kom 
over dem, og fikk dem frem i lyset.

Det viste seg å være noen helt nydelige bilder. Av natur og barn. 
Gamle og unge. Dyr og planter. Vakre bilder, humoristiske bilder. Det 
var bilder tatt av Peter Julius Rosendahl fra Spring Grove, Minnesota. 
En allsidig mann. Begavet på så mange områder. Han var bonde, men 
samtidig tok han disse bildene. Han var politisk engasjert og skrev 
dikt. Han tegnet den humoristiske tegneserien «Han Per og han Ola» i 
Decorah-posten.
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Rosendahl var andregenerasjons innvandrer fra Norge. Hans far 
hadde vært med på å kjempe under borgerkrigen og førte dagbøker 
der det sto slikt som at «i dag drepte vi tre indianere». I Peters 
dagbøker står det om hvordan han pløyer åkrene, om de første 
vårblomstene, om freden han opplever i skogen.

– Han er opptatt av det å høre til på et sted, av rytmen i 
naturen, av forholdet mellom generasjonene, sier Sigrid Lien. Hun 
ser det i bildene hans også. Blant annet i de varme skildringene 
hans av barn. Så helt ulike andre bilder av barn på denne tiden, så 
fulle av glimt. Og alltid i øyehøyde. 
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SE Alt vi HAR. Ukjent fotograf. (ca. 1910)
En familie utvandret fra Sætesdal står oppstilt foran sitt nye hus 
i Dakota. De har kledd seg i sine fineste klær. Jentene har lette 
bomullskjoler, helt annerledes enn de tunge ullkjolene de brukte i 
gamlelandet. Arkitekturen er nymotens og fremmed.
– Dette er det typiske emigrantbildet, sier Sigrid Lien.

Hun har funnet utallige bilder av emigrantfamilier som poserer 
utenfor de nye husene sine. Bilder som sier så mye mer enn teksten 
i brevene. Se alt vi har. Se det har gått oss godt. Mange har flyttet 

ut sine fineste serviser, pianoer, leker. Viser frem den nye bilen, 
traktoren, den store åkeren, de flotte dyrene. Se alt vi har. Se livet har 
fart godt med oss.

– Det et rørende bilder. Mennesker som står der i sine beste klær 
og skuer mot noen de kanskje aldri får se igjen. 

TEKST: miA KOlBJØRnSEn
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Amerikas 
forente 
prinsipper 
i USA råder noen enkle prinsipper som 
alle landets immigrantgrupper kan enes 
om. immigrasjon er likevel langt fra 
uproblematisk.

USA har gått fra å være en «melting pot» til å bli et multikulturelt 
samfunn hvor ulike grupper forenes rundt grunnreglene frihet, 
likhet og retten til å forfølge sin egen drøm. Nord-Amerika er 
dermed ikke en nasjon forstått på bakgrunn av en folkegruppes 
geografiske forankring, som vi kjenner det fra Europa. 

– Ved at de samlende prinsipper er fleksible nok til at de kan ta 
høyde for skiftende realiteter, er det kanskje rettere å omtale USA 
som det blant andre Deborah Madsen kaller en «State of Nation», 
heller enn en tradisjonell nasjonalstat, sier førsteamanuensis Lene M. 
Johannessen ved Institutt for fremmedspråk, UiB. 

Kan lære av USA
Lene M. Johannessen mener at vi i Norge har en del å lære om 
immigrasjon fra USA, hvor integreringen går mye raskere. Hun 
viser som eksempel til en sak i Aftenposten om forskjeller mellom 
somaliers integrering i Norge og USA. 

– En somalier som kommer til Norge blir isolert fra samfunnet 
ved først å gå på språkkurs, og for å lære norsk skikk og bruk. 
Deretter skal vedkommende ut i det norske samfunnet og bli en av 
oss. I USA blir en somalier integrert ved å gå direkte ut i arbeidslivet. 
Personen lærer seg samfunnet fra innsiden ved å delta fra første 
stund. Denne integreringsmåten tar mye kortere tid, og virker mer 
vellykket. 

Samtidig åpner den amerikanske modellen for økonomisk 
utnytting på en problematisk måte, men dette kan også forekomme i 
det norske systemet, ifølge Johannessen. 

Usynlig apartheid
Men selv om USA har blitt idealisert som «The melting pot» hvor 
ulike kulturer smelter sammen til en nytt homogent samfunn, har 
raseskillene og rasespørsmålene alltid vært tilstede. Et kjent eksempel 
er Jim Crow-lovene som var innsatt mellom 1876 og 1965. Lovene 
forbød kontakt mellom hvite og sorte i det offentlige rom, som 
skoler, restauranter og offentlig transport. 

I dag representerer latinamerikanerne den største 
innvandrergruppen i USA. Mange av dem er ulovlige immigranter 
som tar seg inn fra sør og tar strøjobber som andre ikke vil ha. 
Dette har ført med seg ny utnytting, økonomisk undertrykkelse, og 
rasemessig og etnisk hat. 

FORENES AV PRINSIPPER: Lene M. Johannesen 
mener USAs samlende prinsipper er lette å 
være enige om, og kan dermed binde sammen 
en multikulturell stat på en unik måte.  
Foto: Thor Brødreskift

Latinamerikanske innvandrere tar ofte jobber nederst på rangstigen. Det er 
vanlig å sende store deler av lønnen tilbake til familien i hjemlandet.  
Foto: Bjørn Laastad

TEKST: Kim E. AndREASSEn

– I kjølvannet av økonomisk krise har ny immigrasjonslovgivning 
ført til at lokale myndigheter kan ta loven i egne hender og sjekke 
om immigrantene har papirene i orden. Dette fører til at flere 
familier blir splittet. Vi ser tilfeller der barn som er født i USA og 
dermed er statsborgere, mister foreldrene til deportasjon.

Latinamerikanske immigranter føler seg ofte rettsløse og 
sammenligner seg med de sortes historie i USA. Forholdene har gjort 
at man særlig i sørstatene nå snakker om «Juan Crow» til minne om 
Jim Crow.

Politisk kontrovers
Mange amerikanere mener at latinamerikanerne utgjør den største 
faren for amerikansk identitet. Spørsmålet om latinamerikansk 
immigrasjon er så ømtålig at verken John McCain eller Barack 
Obama turde å ta det opp i valgkampen. 

– Hvis et multikulturelt samfunn skal fungere, er en nødt til 
å føre en samtale om problemer som innvandring medfører. En 
kan ikke late som om det Samuel Huntington kaller «The hispanic 
problem» ikke er en realitet. Men der han på naivismes vis snakker 
om faren de utgjør for den amerikanske drømmen, burde man 
i stedet snakke om økonomiske og sosiale utfordringer innenfor 
samfunnet som et hele.

mulighetenes land
Selv om landet har mange utfordringer i immigrasjonspolitikken, 
har USA også vist seg som et mulighetens land, hvor tingene endrer 
seg raskt. 

– Helt frem til 1967 var det forbudt for hvite og sorte å gifte seg. 
Nå, 41 år etter, har USA fått sin første sorte president. Ikke i noe 
annet land kunne slike endringer ha skjedd så raskt. Dette betyr at 
også andre problemer som det multikulturelle USA står overfor i 
prinsippet kan løse seg. 
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Amerikansk selvforståelse er i utakt med 
synet til resten av verden.

Ny teknologi og globalisert økonomi gjør at amerikanerne blir nødt til å 
se utover og tenke relasjonelt, tror professor i amerikansk litteratur, Paul 
Giles ved University of Oxford. 

– Den største utfordringen USA står overfor i dette århundret vil 
være å tenke og konkurrere globalt. Ved at globaliseringen sprer seg, vil 
det å skaffe jobber til amerikanere bli en viktig satsing.

Alternative selvbilder
Giles foreleste nylig på UiB med innlegget «The Global Remapping of 
American Culture» under konferansen «Atlantic Connections: Europe 
and Aspects of the Americas». Ved hjelp av historiske og fiktive kart 
av USA, utfordret han det amerikanske og vestlige synet på landet. 
Metoden han presenterte gjorde at det kjente ved USA ble fremmed 
på samme måte som en kan tenke seg at en ikke-vestlig person vil se 
nasjonen på. 

I følge Giles er det på tide for amerikanere å ta inn over seg at de er 
en del av en globalisert verden, og at det finnes alternative måter å forstå 
seg selv på. 

Sliter med isolasjon
Et av problemene USA sliter med og kommer til å slite med fremover 
er isolasjon og proteksjonisme i en stadig mer globalisert verden, i følge 
Giles.

– Hvis USA skal operere på det frie markedet fremover, må de gi 
opp proteksjonismen. Amerikanerne må også tilpasse seg en lavere 
levestandard fremover enn det de er vant til, for å overleve på det 
globale scenen. 

Giles mener at utfordringene knyttet til proteksjonisme i det 
frie globale markedet, i altfor liten grad ble belyst i den amerikanske 
presidentvalgkampen.

– Obama har snakket mye om å sikre jobb til amerikanere. Det er 
selvfølgelig dette velgerne vil høre. Men det viktigste er kanskje ikke 

om han klarer å gjøre det. Det store spørsmålet er 
heller om det frie globale markedet tillater denne 
typen proteksjonisme. McCain har vært mindre 
proteksjonistisk, og var kanskje mer realistisk enn 
Obama på dette området i valgkampen. 

GLOBALT SYN: Paul Giles gikk nylig av som president i 
International American Studies Association, som har et 
internasjonalt blikk på amerikanske studier.  
Foto: Kim E. Andreassen

Selvbilde  
under press

FATTIGDOM: Sysselsetting for alle er ingen selvfølge i det nye USA.  
Foto: Bjørn Laastad

TEKST: Kim E. AndREASSEn

Vitskapen vil ta plass
Bush-administrasjonen kontrol-
lerte, endra og feilframstilte 
vitskapen for å tilpassa den til 
deira eigne politiske mål. den 
neste administrasjonen vil truleg 
fungere heilt motsett, ifølgje 
professor david Battisti ved 
Universitetet i Washington.

Sjølv om norske forskarar ofte meiner at vegen 
til politisk påverknad er lang, har dei så langt 
ikkje teke rettssystemet i bruk for å bli høyrde av 
styresmaktene. I USA ser forskarane fram til dagen 
då regjeringa igjen vil lytte til vitskaplege argument.

I 2003 saksøkte staten Massachusetts det 
amerikanske forureiningstilsynet, Environmental 
Protection Agency (EPA). Grunnen til søksmålet 
var at EPA, som ligg direkte under den føderale 
regjeringa, hadde erklært at det ikkje var deira 
ansvar å regulere CO₂-utslepp frå biltrafikk. Fleire 
andre statar vart med på søksmålet, der dei hevda at 
lova om rein luft (Clean Air Act) påla EPA ansvar 
for å regulere slike utslepp.

Professor David Battisti, som også er professor 
II ved Universitetet i Bergen, vart involvert i saka 
etter den første runden i rettssystemet. Retten støtta 
då EPA i at slike reguleringar ikkje var deira ansvar. 

Politisk klimadom
– Dette bygde dei på ein vitskapleg rapport frå 
The National Academy of Science, som rett 
nok nemnde uvissa i klimaprognosane, men 
som likevel konkluderte med at CO₂-utslepp 
medverkar til globale klimaendringar med 
negative konsekvensar for menneske. Likevel 

TEKST: KJERStin gJEngEdAl
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Vitskapen vil ta plass
hevda fleirtalet av dommarane i avgjerda 
si at det ikkje var grunnlag for å seie at 
menneskeskapte CO₂-utslepp kan knytast 
til klimaendringar. Denne avgjerda bygde 
på ei total feilframstilling av det vitskaplege 
faktamaterialet, så det kan ikkje vere tvil 
om at dommarane må ha hatt ein politisk 
agenda, meiner Battisti.

Saka vart anka til amerikansk høgsterett, 
og saman med to andre forskarar påtok 
Battisti seg å skrive eit notat til retten om 
det vitskaplege grunnlaget for saka. 

– Eg engasjerte meg fordi eg ønskte at 
det vitskaplege materialet skulle få ei korrekt 
framstilling, ikkje fordi eg nødvendigvis 
meiner at EPA er dei som er best eigna 
til å regulere CO₂-utslepp. Eg trur desse 
utsleppa kunne vore regulert betre på andre 
måtar. Men det var viktig for oss å få fram 
at vitskapen var blitt feilframstilt i den 
tidlegare rettssaka, fortel han.

ideologi blir politikk 
I april 2007 avgjorde høgsterett at 
CO₂-utslepp likevel skulle reknast som 
luftforureining, og dermed regulerast av 
EPA. Retten kom til at koplinga mellom 
CO₂-utslepp og klimaendringar, med dei 
negative effektane slike endringar vil få 
for menneske, var veldokumentert. No er 
altså ballen spelt tilbake til styresmaktene, 
men Battisti reknar ikkje med at EPA vil 
gå ut med noko nytt standpunkt før den 
nye presidenten er på plass. Han viser til at 
Bush-administrasjonen heile tida konsekvent 
har lete ideologi styre politikken.

– Dei siste åtte åra har alle nytilsettingar 
i leiinga for statlege organ, som EPA og 
NASA, vore politiske tilsettingar. Det har 
hindra desse organa i å uttrykke meiningar 
som kjem i konflikt med styresmaktene 
sine meiningar, og på den måten har 

styresmaktene effektivt sensurert dei statlege 
organa og tilsyna.

Sensurerer vitskapen
Ifølgje Battisti finst det også døme på 
at individuelle forskarar som har prøvd 
å ta til motmæle mot styresmaktene si 
feilframstilling av vitskap, er blitt saksøkte 
eller på andre måtar pressa til å teie. I andre 
tilfelle er vitskaplege rapportar blitt endra 
eller sensurerte av styresmaktene, eller 
styresmaktene har bevisst late vere å be om 
vitskaplege utgreiingar, for å unngå å få 
informasjon som kunne stride mot deira 
politiske program. Til saman har dette 
vedvarande presset mot vitskapen ført til at 
mange gode forskarar i nasjonale vitskaplege 
organ har fått nok av å kjempe mot 
systemet, og heller har teke seg andre jobbar.

– Det er klart at Bush-administrasjonen 
har hatt ein verdibasert politisk agenda, og 
dei har ikkje vore interesserte i å la vitskapen 
forstyrre kursen dei har staka seg ut. Mange 
forskarar har valt å berre halde på med 
sitt og publisere forskinga si stille og roleg 
gjennom vitskaplege kanalar medan dei 
venta på at det politiske klimaet skulle endre 
seg. Vi veit at vitskaplege fakta ikkje let 
seg undertrykke for alltid. Problemet med 
klimaforsking er jo at vi har veldig lita tid til 
å handle. Å berre sette seg ned og vente, er 
problematisk.

ventar på endring
Battisti vonar at denne haldninga til 
vitskapen vil endre seg når Barack Obama 
tek over som president, og peikar på at 
Obama konsekvent har gjeve uttrykk for 
at han vil bruke vitskap som grunnlag for 
politiske avgjerder.

– Vår oppgåve som forskarar er å 
medverke til ein informert politisk debatt. 

Vi er sjølvsagt ikkje dei einaste som deltek 
i debatten, men vi bør vere representerte 
rundt bordet. Vi må fortelje kvar forskinga 
står, og kva verknader politiske tiltak vil 
kunne få. Dette er ein jobb vi ikkje er blitt 
bedne om å gjere dei siste åtte åra. Men vi er 
mange som no er ivrige til å ta fatt. 

Må TA ANSVAR: Då forureiningstilsynet EPA ikkje ville ta ansvar for å regulere CO₂-utslepp frå biltrafikken, svara fleire amerikanske statar med å saksøke dei.  
Foto: Bjørn Laastad

OPTIMIST: Professor II ved UiB, David Battisti, 
forventar ei haldningsendring overfor vitskapen når 
den nye administrasjonen tek til med sitt arbeid i 
Det kvite hus.

FAKTA

UiB/Bjerknessenteret har eit tett 
samarbeid med University of 
Washington innan geofysiske fag. 
Dei to institusjonane arrangerte 
sommarskule på Finse i 2006.

Nye samarbeidsprosjekt mellom 
Bjerknessenteret, University of 
Washington og Massachusetts 
Institute of Technology er under 
utvikling med løyving frå Senter for 
internasjonalisering i utdanninga. 
Prosjekta dreier seg om ny 
måleteknologi for havforsking 
(UofW), og utvikling av havmodellar 
for fortidas klima (MIT).
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Stormar senkar  Alaska-kysten

landsbyen Kivalina på 
kysten av Alaska held på 
å bli vaska på havet av 
erosjon. innbyggjarane har 
no saksøkt ni oljeselskap 
og fjorten kraftselskap for 
å vere ansvarlege for global 
oppvarming.

Dette kan vere starten på verdas første 
rettssak knytt til klimaspørsmålet. Fleire 
av advokatane som jobbar med Kivalina 
var med i rettssakene mot amerikanske 
tobakksprodusentar på 1990-talet. 

Bygge vern eller flytte?
Ein morgon i januar 2008 vart ein professor 
ved University of Alaska Fairbanks oppringt 
av ein advokat i New York. Advokaten ville 
at professoren skulle vitne mot Kivalina, 
ved å seie at global oppvarming ikkje er 
menneskeskapt. Professorens svar var at 
han kunne gje vitskaplege fakta, men 
han ville ikkje seie at global oppvarming 

ikkje er menneskeskapt. Erosjon er eit så 
stort problem for Alaska at det vert jobba 
kontinuerleg med å lage «Coastal Erosion 
Strategies». 

Forskar Michel Mesquita ved 
Bjerknessenteret tar doktorgraden på 
stormbaner over Alaska. Han har vore 
med på ei rekke møte mellom ingeniørar, 
politikarar og lokale innbyggjarar, der dei 
diskuterer strategiar for å møte trugsmåla 
frå havet. Det kan lagast dike og veggar av 
sement som stenger havet ute, men dette er 
ekstremt kostnadskrevjande og også visuelt 
skjemmande. Spørsmåla blir då om ein skal 
bygge slike vern, eller relokalisere.

TEKST: HildE K. KvAlvAAg 

GåR NED: Amerikanske styresmakter må forhalda seg til stadig nye problemstillingar innan klimaspørsmålet. Klimaendringane er allereie i ferd med å endre livet til 
mange menneske, som innbyggjarane i Kivalina, det landområda forsvinn i havet. Foto: AP/Scanpix
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Saksøker oljeindustrien
Kivalina er ein Inupiat-landsby med 377 
innbyggjarar. Det vesle samfunnet ligg på eit 
ti kilometer langt barriere-rev på nordvest-
kysten av Alaska. Nyleg saksøkte Kivalina 
til saman 24 selskap innan olje og energi 
for å vere ansvarleg for miljø-øydelegging. I 
saksøkinga heiter det at «dette er eit søksmål 
for å erstatte  skader frå global oppvarming 
som skuldast saksøktes handlingar». 
«Global oppvarming øydelegg Kivalina, 
og landsbyen må derfor flyttast snart, eller 
fråflyttast». Innbyggjarane er eskimoar og 
vil også ha problem med å skaffe seg nye 
levevegar, fordi dei har levd av tradisjonelle 

Michel Mesquita frå University of Alaska Fairbanks 
forskar på stormbaner over Alaska. Faren for at 
sterke stormar vaskar med seg stadig meir av 
Kivalina er overhengande, ifølgje Mesquita. 
Foto: Thor Brødreskift

Stormar senkar  Alaska-kysten

« MEIR EKSTREME 
STORMAR GJER 
AT EROSJONEN 
AUKAR, OG TILHØVA 
BLIR VERRE LANGS 
KYSTEN.»

næringar som jakt og fiske. Om heile byen 
skal flyttast til eit tryggare område i Alaska, 
må dei endre heile levemåten sin. Det vil 
koste mellom 95 og 400 millionar dollar å 
flytte folka i Kivalina. 

Janet Mitchell, som er administrator for 
bystyret i Kivalina, seier til AGU Newsletter 
at folk i byen er urolege. Dei har allereie 
måtta evakuere ein gong. Det er blitt dyrare 
med brennstoff, og folk lever tett og under 
press. Det bur gjennomsnittleg tolv personar 
i kvart hushald. Erosjonen har akselerert 
kraftig dei siste tre-fire åra, noko som også 
skuldast tiltak for å få den under kontroll. 
Til dømes har bygging av sjøveggar forstyrra 
strandgolvet og dermed hatt motsett effekt. 
Framtida for dette kystsamfunnet ser såleis 
dyster ut.

Kysten blir svakare
Årsakene til det store erosjonsproblemet i 
Alaska er samansette. Mildare klima gjer 
at det vert mindre sjøis i Alaska. Når det 
blir mindre sjøis blir kysten meir utsett. 
Stormar feiar innover Alaska-kysten og det 
blir erosjon. Kysten, som tidlegare har lagt 
på eit lag av permafrost, byrjar då å smelte 
endå meir. På denne måten vert kysten 
svakare. Også andre stader i Alaska er det 
eit problem at permafrosten smeltar, det har 
vore tilfelle der innsjøar har forsvunne og 
dukka opp andre stader. Hol i permafrosten 
har gjort at vatnet kan lekke ut og flytte 

FAKTA

EROSJON I ARKTIS: Erosjon av 
kysten er eit viktig problem i heile 
Arktis. Også andre stader, som 
Shishmaref, er truga av erosjon. 
Der har dei oppe til vurdering om 
dei skal flytte landsbyen, eller bli. 
Majoriteten vil flytte. For å forstå 
erosjonsprosessane langs kysten 
i Arktis har the Arctic Coastal 
Dynamics project (ACD) blitt 
danna. Desse skal gjere to ting. å 
lage betre databasar for vind og 
bathymetry og å auke forståinga av 
erosjonsprosessar på kysten. 

STRANDEROSJON: Ei av 
konsekvensane av global 
oppvarming er auke i havnivået. 
Heile samfunn på lågtliggande 
øyer og kystområde kan forsvinne. 
I tillegg til høgare havnivå kjem 
erosjon av strendene som eit 
tilleggsproblem. Forskarar har 
lenge spekulert i om strandsona 
eroderer raskare enn havet stig. 
Mykje tyder på det, og dermed vil 
vi sjå at erosjon av strender aukar 
på i dette århundret. Kysterosjon er 
også eit globalt problem, minst 70 
prosent av sandstrendene i verda 
er i tilbaketrekking.  Dette er til 
dømes også eit problem i California 
og i Mexico-gulfen. Det er tre 
årsaker til denne erosjonen. Høgare 
havnivå, endringar i stormklima og 
menneskeleg påverknad. 
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seg. Nesten heile Alaska har permafrost, 
og det er eit aukande problem at hus i 
innlandsbyen Fairbanks fell saman, eller går 
ned. Dette erstattar ikkje forsikringsselskapa, 
med mindre du har betalt ekstra. Og tre fell 
saman i område der permafrosten smeltar. 

Stormar endrar mønster
Michel Mesquita  forskar på det som kallast 
klimatologi i stormbaner. Kystregionar 
er særskilt sensitive for påverknad frå 
sterke vertilhøve. Desse områda tek i mot 
stormenergi i ein konsentrert form, fordi 
vindkrafta skapar bølgjer som gjer at den slår 
meir effektivt inn mot kysten. Det er difor 
naudsynt å forstå effekten av stormbaner, 
vindaktivitet og global oppvarming, for å 

kunne føreseie endring langs den atlantiske 
kystlinja. 

Mesquita  har sett på stormdata tilbake 
til 1948 og samanlikna med data opp til i 
dag. Han prøver å finne ut om stormane har 
endra seg, kvar det er fleire stormar, og kvar 
det er færre. Målet er å lage betre modellar 
for kysterosjon, Mesquita har funne at 
det har vore endring i stormaktiviteten i 
havområdet mellom Russland og Alaska. I 
dette området har intensiteten på stormane 
auka over 2 prosent, medan det ikkje har 
blitt større stormaktivitet over Alaska. 

Eit viktig spørsmål er kor langt i frå 
stormens bane den vil påverke. Mesquitas 
data viser også at «livslengda» til stormar i 
Berrings-stred-regionen har auka med over 

PERMAFROST TINER: Alaska er ein ung stat og det meste av utbygging og utvikling rundt kysten er ikkje meir enn nokre titals år gammal. Her eit øydelagd hus i 
eskimolandsbyen Shishmaref der permafrosten tiner. Enkelte stader i Alaska har permafrosten falle med fem meter.  
Foto: Shishmaref Alaska Erosion & Relocation Coalition

tre prosent dei siste ti åra, dette gjeld både i 
vinter- og sommarhalvåret. 

Forskarane spør seg også i kva for grad 
ein auka stormaktivitet over havet påverkar 
kyst og land som ikkje er direkte råka av 
stormens bane. Dei trur at endringane 
i stormaktivitet er knytt til endringar i 
sjøis og i sjøens overflatetemperatur. Meir 
ekstreme stormar gjer at erosjonen aukar, og 
tilhøva blir verre langs kysten. Dette er også 
eit felt som andre forskarar studerer, ved å 
sjå på bølgeinteraksjon med sjøis og kyst. 
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TEKST Og FOTO: Eivind SEnnESEt

En tung 
børs å 
bære

verdensøkonomien er 
så sammenvevd at når 
snøballen først begynner å 
rulle, rammer den globalt. 
men den neste finanskrisen 
behøver ikke begynne i 
USA.

I oktober 2007 ble det klart at fire nord-
landskommuner – samt fire andre spredd 
utover det norske kartet – hadde tatt opp lån 
med sikkerhet i fremtidige kraftinntekter, og 
investert pengene i fondsprodukter gjennom 

meglerhuset Terra Securities og banken 
Citibank. Investeringen var så komplisert at 
knapt meglerne forsto alle detaljene, men 
rådmenn og ordførere hadde lagt godviljen 
til og stolt på løftene om at høy avkastning 
og lav risiko denne gang skulle gå hånd i 
hånd på veien mot både gylne og grønne 
skoger. Den gang ei.

For de norske kommunene var 
Terra-skandalen et heller leit eksempel 
på de intrikate sammenhengene i den 
internasjonale finansverdenen. For da 
eiendomsprisene i USA begynte å falle i fjor, 
ble det smertelig klart hvilken risiko det var 
for amerikanske banker å gi høyrentelån 
til lånetagere med laber kreditthistorie og 
generelt ustabil økonomi. Eiendommer gikk 
på tvansauksjon, banker gikk overende – og 
Rana, Narvik, Hemnes, Hattfjelldal, Vik, 

Bremanger, Haugesund og Kvinesdal gikk 
på en kjempesmell. Ett år senere står verden 
inne i den kanskje verste finanskrisen siden 
den store depresjonen på 1930-tallet.

– Denne gangen begynte det i USA, 
men den amerikanske økonomien er ikke 
den eneste som er stor nok til å utløse 
en global finanskrise, sier Erling Vårdal, 
professor ved Institutt for økonomi ved 
UiB.

Uvanlig lang vekstperiode
Dagens finanskrise er langt fra den første, 
selv i nyere tid. Japan opplevde en særegen 
krise på slutten av åttitallet, her hjemme 
gikk det temmelig bratt nedover på 
begynnelsen av nittitallet. 

– På denne tiden hadde også USA en 
krise, men tendensen etter andre verdenskrig 

Illustrasjon: Lars O. Haaheim
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er uansett at oppgangstidene har vært lange og nedgangstidene 
korte. Grunnen til at krisen kommer så overraskende denne gang, 
er at siste vekstperiode har vært så langvarig. Det har vært en 
kontinuerlig oppgangsperiode siden Clinton inntok det hvite hus, 
sier Erling Vårdal.

Denne gang ser det også ut til at krisen vil vare ved. I verste fall 
kan det være begynnelsen på en langvarig nedgangsperiode på to til 
tre år, mener han.

– Foreløpig har vi hørt mest om børs, finans og banker som ikke 
klarer seg. At noen spekulanter på børsen taper penger er ikke så 
viktig. Desto mer alvorlig er det når realøkonomien blir påvirket. Vi 
ser allerede tegn på bedrifter som ikke klarer seg, og dette kan føre 
til tap av arbeidsplasser. Det er sannsynlig at krisen vil føre til økt 
arbeidsledighet, sier Vårdal. 

– ikke verdens undergang

Mens Terra-skandalen var det første tegn på finanskrisen her 
hjemme, begynte man å ane uro i USA allerede året før. I flere 
stater er lovgivningen slik at huslån ikke følger person, men 
derimot eiendom. Hvis huseier ikke klarer å betjene lånet, kan 
vedkommende levere både nøklene og problemene til banken. 
Kombinerer vi dette med et passe komplisert annenhåndsmarked 
for gjeld, der subprime-lånene blir omsatt som for eksempel ulike 
obligasjonspakker til villige internasjonale investorer, og stagnasjon 
i boligprisveksten, da har man en snøball. De har en tendens til å 
rulle.

I finansenes intrikate verden, har også kursfall en lei tendens til 
å bli fulgt av ytterligere kursfall. Flere store investeringsbanker og 
boliglånsinstitusjoner fikk alvorlige problemer, og da amerikanske 
myndigheter i midten av september lot banken Lehman Brothers gå 
konkurs, ble verdens pengemarkeder rammet av en akutt krise.

– Men nedgangsperioden vil gå over. Vi vil ikke oppleve samme 
dramatikk i realøkonomien som vi ser på børsen. Dette er ikke 
verdens undergang, sier Erling Vårdal.

Derimot er det første gang i nyere tid en nasjonal krise 
har forplantet seg til internasjonalt nivå på en slik måte at 
pengemarkedene bryter sammen. Verken den norske eller japanske 
krisen evnet å forplante seg mye utover landenes egne grenser. 

– Dagens krise har en helt annen overføringsverdi fordi den 
amerikanske økonomien er så sammenvevd med verden for øvrig. 
Den integrerte verdensøkonomien går i takt fordi den er drevet av 
etterspørsel. Når amerikanske selskaper trekker seg ut, får dette en 
vesentlig forplantningseffekt. Mens indeksen på Dow Jones falt med 

25 prosent fra 12 000 til 9 000 poeng, opplevde vi at Oslo børs falt 
betraktelig mer, fra 520 til 250 poeng, sier Vårdal.

Kina kan ha like stor effekt
Erling Vårdal har likevel ingen tro på at USAs storhetsdager som 
økonomisk verdensmakt er over.

– Mange hevder at det er et rike som går under, at USA har 
utspilt sin rolle i verdensøkonomien, men jeg ser ingen tegn på at 
det amerikanske hegemoniet vil gå tapt med det første.

Derimot er ikke USA lenger den eneste økonomien som er stor 
nok til å utløse en krise av slike dimensjoner som vi opplever nå. 
Kina vokser med ti prosent i året, og en eventuell stagnasjon vil 
merkes langt utover børsen i Beijing og casinoene i Macau.

– Kinesisk vekst driver råvareprisene i været. Avtagende vekst 
vil definitivt ha konsekvenser. Et ekstremt eksempel der veksten 
faller fra ti til null prosent vil ha betydelig effekt både på olje- og 
matvarepriser verden over. En krise i Kina vil absolutt kunne 
forplante seg, sier Vårdal.

« JEG SER INGEN TEGN På 
AT DET AMERIKANSKE 
HEGEMONIET VIL Gå TAPT 
MED DET FØRSTE.»

STOR NOK: Økonomiprofessor Erling Vårdal har fortsatt tro på USA som 
økonomisk stormakt.
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Prisgitt velferd
velferdstilbudene i USA er i stor grad 
knyttet til arbeidsplasser og skattelette. 
det kan bli merkbart under finanskrisen.  

USA holdes opp som en motsats til europeiske velferdsstater, 
men bildet er i realiteten langt mer nyansert, mener Nina Berven, 
postdoktor ved Institutt for sammenliknende politikk:

– USA har bedre velferdstilbud enn mange tror, men tilbudet 
er ofte knyttet til arbeidsplasser og skattelette. Når arbeidsplasser 
og inntekt er truet av finanskrisen, da blir også velferdsordningene 
truet, sier Berven, som forsker på det amerikanske velferdssystemet.

TEKST Og FOTO: Eivind SEnnESEt

65 prosent av amerikanerne har privat helseforsikring 
gjennom sine arbeidsplasser, 25 prosent er dekket av offentlige 
helseforsikringsordninger. Blant disse to gruppene er det 
imidlertid noe overdekning. 15 prosent av amerikanerne har ingen 
helseforsikring overhodet. 

tilgodeser høytlønnede
I dag er det dessuten de «dårlige» jobbene, lavtlønnsstillinger uten 
privilegier som helseforsikring, som er i fremvekst. Dette er en 
tendens som finanskrisen kan forsterke, mener Berven.

Earned Income Tax Credit (EITC) er et annet velferdstilbud. 
Dette er i praksis en avansert kontantstøtteordning, som gir bidrag 
til barnefamilier gjennom skattelette. Også denne ordningen 
påvirkes av uroen i finansmarkedene.

– Innslagspunktet for skattelette i EITC gjør dette til en ordning 
som tilgodeser dem som i utgangspunktet har en anstendig 
økonomi. Når inntekter faller fra og man ikke lenger har noe å 
skatte av, er det imidlertid fint lite hjelp å hente i skattelette, sier 
Berven.

Medicare og Medicaid er to av de offentlige ordningene i det 
amerikanske helsevesenet. Begge programmene går ut på å gi deler 
av befolkningen tilgang til helsetjenester, enten gjennom forsikringer 
eller kontantoverføringer. Programmene skiller seg imidlertid 
betydelig fra hverandre når det kommer til målgruppe, omfang og 
popularitet. 

valgløfter for fall
– Medicare er en ordning som går til eldre, krigsveteraner og andre 
grupper som gjerne ansees som «verdige trengende». Medicaid 
går derimot til «svake grupper» som enslige mødre utenfor 
arbeidsmarkedet, arbeidsledige og andre i arbeidsfør alder – og blir 
ofte kritisert for å sy puter under armene på folk, sier Nina Berven.

Under valgkampen kom Barack Obama med løfter om å innføre 
obligatorisk helseforsikring – i første omgang for barn, men senere 
også for resten av befolkningen, men han ga ingen tidsfrister for når 
disse løftene skulle innfris. I følge Berven kan finanskrisen føre til at 
tiltak som dette vil ta lengre tid å gjennomføre.

Tenkningen rundt og forventningene til velferd i USA er 
betydelig annerledes enn i Europa. 

– At Obama under denne valgkampen spilte på helse og velferd 
er ikke ensbetydende med at en europeisk velferdsmodell ville vært 
en slager blant amerikanske velgere. Demokratene i USA er ikke 
forkjempere av noen velferdsstat i europeisk målestokk. Og selv om 
det skulle funnet sted en dreining mot et ønske om flere offentlige 
ordninger, ville det vært en tung prosess å reformere systemet. En 
rekke tunge aktører, blant annet forsikringsselskapene, har betydelige 
økonomiske interesser i å beholde systemet slik det er i dag, sier 
Berven. 

« USA HAR BEDRE 
VELFERDSTILBUD ENN  
MANGE TROR.»

ANDRE IDEALER: En europeisk velferdsmodell er ikke idealet blant 
amerikanske velgere, i følge forsker Nina Berven.
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KLOKKESTARTER: Ifølge teorien om politisk kontekst, kan Barack Obama starte en ny tid dersom 
han klarer å avvise det etablerte og gjøre noe helt nytt. Time Magazine tror at demokratene kan 
komme til å beholde makten i uoverskuelig fremtid.

Barack Obama kan bli en 
president med suksess på 
linje med Jackson, lincoln og 
Roosevelt, men det vil i så fall 
ikke skyldes hans personlige 
egenskaper. i følge en teori 
om amerikanske presidenter i 
politisk tid, er kontekst nemlig 
den viktigste suksessfaktoren.

Barack Obamas 43 forgjengere har hatt ulik 
suksess i sitt embete. Noen, som Jackson, 
Lincoln, Roosevelt og Reagan, har lykkes i 
slik en grad at de har blitt politiske ikoner for 
ettertiden.

Andre igjen, som Herbert Hoover og Jimmy 
Carter, har mislykkes katastrofalt, ifølge Gunnar 
Grendstad, førsteamanuensis på Institutt for 
sammenliknende politikk ved UiB. 

Den vanlige teorien om hvorfor enkelte 
presidenter gjør det så mye bedre enn andre, 
ser på presidentrekken fra George Washington 
til George W. Bush som én lang sekvens, og 
forklarer suksess og flopp med presidentenes 
personlige egenskaper. 

– Det er en del som skurrer i denne teorien, 
og det som skurrer mest er at prestasjonene 
har vært så ulike når alle presidentene i 
utgangspunktet er dyktige, sier Grendstad.

Flere forskere, med Yale-professor Stephen 
Skowronek i spissen, har siden 1993 prøvd å få 

TEKST Og FOTO: Eivind SEnnESEt

Obama kan starte 
klokken på nytt
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frem en modell som viser at presidentene 
ikke har hatt like muligheter, fordi den 
politiske konteksten har gitt dem forskjellige 
politiske mandat. Denne modellen opererer 
ikke med en lang sekvens av amerikanske 
presidenter, men derimot foreløpig seks 
ulike sekvenser. 

Kontekst viktig i politisk tid
Det er en anerkjent oppfatning at 
amerikansk politikk er inndelt i seks 
ulike politiske regimer – innledet av seks 
forskjellige presidenter. De fem første er 
George Washington, Thomas Jefferson, 
Andrew Jackson, Abraham Lincoln og 
Franklin D. Roosevelt. I politisk tid er vi i 
dag fortsatt inne i Ronald Reagans politiske 
regime. 

– Felles for disse seks presidentene er at 
de punkterte historien og nullstilte klokken. 
De etablerte en politisk orden hvor regimet 
og koalisjonen hadde de riktige svarene 
på samtidens problemer. Men en fasit er 
kun riktig en viss tid. Nye problemer både 
nasjonalt og internasjonalt gjør fasiten stadig 
mer feil, sier Gunnar Grendstad.

Den presidenten som starter klokken på 
nytt, starter en ny sekvens. Nestemann som 
inntar det hvite hus er forpliktet til å følge 
i samme spor. Presidentene som følger etter 
en klokkestarter, får stadig større problemer 
med å overbevise om at de har et mandat 
til å styre landet. Jo senere en president 
kommer i denne sekvensen, desto større 
problemer får han.

– Grunnen til at Jimmy Carter 
mislykkes, var at han prøvde å videreføre 
Roosevelts liberale regime i en tid da 

samfunnets utfordringer var av en slik art at 
dette regimet ikke lenger hadde de riktige 
svarene. Carter gjorde så godt han kunne, 
men han hadde ikke konteksten på sin side.

Så kommer Ronald Reagan.
– Reagan beviser at en president er 

på sitt mektigste når han både kan avvise 
en eksisterende orden og etablere en ny. 
Kombinasjonen av disse to elementene har 
vært felles for alle de seks presidentene som 
har punktert historien i amerikansk politikk. 
Kontrasten mellom Reagan og Carter viser 
også at kontekst er langt viktigere enn 
personlige egenskaper, sier Grendstad.

Slutten for Reagans regime?
Teorien om politisk tid, der kontekst er 
en viktigere suksessfaktor enn personlige 
egenskaper, er en av de mest omfattende 
teorier om amerikanske presidenter. De seks 
politiske regimene hittil i USAs historie, er 
også relativt uomstridt. Spørsmålet på alles 
lepper er om Barack Obama vil danne det 
sjuende regimet. Kan senatoren fra Illinois 
makte å nullstille klokken?

– Det er rimelig å anta at den 
konservative koalisjonen har gått i 
oppløsning. Dette kan indikere at Reagans 
regime har utspilt sin rolle. Vi vet også at 
Obama har stilt en rekke krav til endring, 
men vi vet ikke ennå hvor kraftige disse 
kravene er. Det gjenstår å se om han makter 
å avvise det etablerte for deretter å etablere 
noe helt nytt, men skiftet kan bli forholdsvis 
stort, sier Gunnar Grendstad.

Han venter i spenning på Obamas 
innsettelsestale 20. januar 2009:

– Det er en svakere indikasjon, men 

alle de seks presidentene som har startet 
klokken på nytt, har også gjort krav på å 
gjenfinne verdier fra nasjonens fødsel som 
er gått tapt på veien. Hvis Obama i tillegg 
til å avvise forrige regime, gjør krav på slike 
svunne verdier, kan det hende vi vil se en 
ny Lincoln eller Roosevelt, sier Grendstad. 
Han understreker at det uansett er historiens 
dom som vil være avgjørende for om 
Obama klarer å skrive seg inn i det gylne 
selskap, eller om han bare vil være nok et 
ledd i Reagans regime. 

Dersom en følger teorien om presidenter 
i sekvenser av politisk tid og Obama faktisk 
klarer å nullstille klokken, er det også en 
annen kjensgjerning som presser seg fram:

– Da vil George W. Bush skrive seg inn 
i historien som en like mislykket president 
som Herbert Hoover og Jimmy Carter, sier 
Grendstad. 

« ALLE DE SEKS PRESIDENTENE SOM HAR 
STARTET KLOKKEN På NYTT, HAR OGSå 
GJORT KRAV På å GJENFINNE VERDIER FRA 
NASJONENS FØDSEL SOM ER GåTT TAPT 
På VEIEN.»

POLITISK TID: Vi er fortsatt inne i Ronald Reagans 
regime, sier førsteamanuensis Grunnar Grendstad.
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Slipper slavefortellingen fri
Siden 1960-tallet har  
det vokst frem en ny 
litterær sjanger i USA,  
de nye slavehistoriene.  
i motsetning til de gamle 
slavehistoriene er disse 
skrevet av svarte.

«Onkel Toms hytte» av Harriet Beecher 
Stowe er basert på slaven Josiah Hensons 
historie. Boken gjorde den hvite forfatteren 
rik, mens Henson, som startet en koloni 
for rømlinger fra slaveriet i Canada, gikk 
konkurs og døde i fattigdom. Dette er 
en av mange ganger at en hvit forfatter 
forsyner seg med en svart persons 
historie. Begynnelsen på den nye bølgen 
slavelitteratur kom da den hvite William 
Styron gav ut «Nat Turners bekjennelser». 
Boken handler om slave-ikonet Nat Turner 
som ledet det største slaveopprøret i USAs 
historie i 1831, men er altså skrevet med 

«hvit innpakning». Denne ble oppfattet 
som er ny form for slaveundertrykkelse, 
og utløste et skred av reaksjoner i form av 
romaner og essays. 

ny form gir frihet
Gjennom de nyskrevne slavefortellingene 
har dagens svarte forfattere tatt hånd om 
sin historie og folkets lidelse under slaveriet. 
Førstemanuensis Željka Švrljuga ved 
Institutt for fremmedspråk skriver bok om 
de moderne slavefortellingene. 

– I de gamle slavefortellingene ble 
mester-slave-dynamikken repetert i 

USA
TEMA

NY SLAVELITTERATUR: I de moderne slavefortellingene tar dagens svarte grep om sin egen historie. Slavenes personlige fortellinger i tidligere slavelitteratur hadde 
«hvitt» forord og etterord i tekstene. Foto: www.sonofthesouth.net
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Slaveriet er det største såret i 
USAs historie. Fra 1619 til 1865 ble 
mennesker av afrikansk avstamning 
lovlig holdt som slaver innenfor 
grensene til dagens USA. Slavene ble 
frigjort i nord, og sydstatene hang 
etter når det gjaldt å forby slaveri. 
Rundt en halv million afrikanere 
ble ført over fra Afrika under 
slavehandelen, men på grunn av lover 
som gjorde barna av slaver til slaver, 
vokste slavebefolkningen i USA til fire 
millioner i folketellingen i 1860.

FIKK BARN MED SLAVEN: Thomas Jefferson, en 
av USAs grunnleggere og hovedforfatteren bak 
Uavhengighetserklæringen fra 1776, er regnet som 
en av de mest kunnskapsrike og begavede av USAs 
presidenter. Trass i erklæringens påstand om at 
alle mennesker er like og har krav på «liv, frihet og 
søken etter lykke» var han likevel slaveeier i Virginia, 
og hadde et langvarig forhold til slaven Sally 
Hemmings fra hun var tenåring, og fikk barn med 
henne. Romanen «Sally Hemmings» av Barabara 
Chase-Riboud, som handler om forholdet mellom 
de to, er lest av «halve USA».

SLAVEHISTORIER: Fra slutten av 1700-tallet til 
sent på 1930-tallet ble det skrevet cirka 6000 
slavefortellinger. – Dette er den afrikansk-
amerikanske ur-genren der svarte får stemme 
for første gang, sier amerikanist Željka Švrljuga. 
Hun forsker på nye slavehistorier. De moderne 
fremstillingene av slavelivet er ofte eksperimentelle 
og i kritisk dialog med den hvite fremstillingen av 
slavespørsmålet.

formen. Slavenes personlige fortellinger 
i jeg-formatet krevde et hvitt forord og 
et hvitt etterord i tekstene. Historiene 
fortalte om elendighet under slaveriet, men 
strukturen og språket var «hvite». Som et 
svar på Styrons roman om Nat Turner, kom 
for eksempel Ishmal Reads parodi «Flight 
to Canada» der forteller-jeg’et leter etter 
den riktige fortellerformen for å snakke om 
slaveriet. Letingen etter historie innebærer 
letingen etter form, som i romanen skifter 
fra dikt til førstepersons-fortelling og til slutt 
til tredjepersons-fortelling, sier Švrljuga.

intellektuell slave
Men det fins også fortellinger innenfor det 
nye paradigmet som har en mer tradisjonell 
narrativ struktur. Et velkjent eksempel 
er «Elskede» av Toni Morrison. Alle 
romanene Švrljuga skriver om er imidlertid 
eksperimentelle. Hun fremholder særlig 
romanen: «The Marvelous Adventures of 
Pierre Baptiste, Father and Mother, First and 
Last» av Patricia Eakins som et spennende 
eksempel på ny slavelitteratur.

Eakins utgangspunkt er den franske 
naturhistorikeren og systematikeren 
Comte de Buffons (1707–1788) Histoire 
naturelle og dens oppfatning av raser. Eakins 

utfordrer syttenhundretallets kunnskap 
om mennesker ved å skape en intellektuell 
slaveskikkelse. Denne blir et levende bevis 
på Buffons manglende kunnskap om 
folk med forskjellig kulturbakgrunn og 
utseende. Eakins gjør slaven Pierre Baptiste 
til marinbiolog, som utforsker den fargerike 
sjøverdenen. Denne verden blir analog for 
det fargerike og spennende slavesamfunnet 
som er fremmed for de hvite. Ut av 
dette fødes en ny fantastisk androgyn art 
– FILOSO-FISK. Disse skapningene som 
renner ut av munnen blir til Pierres korreks. 
At man bør lære fra og lytte til naturen ser 
til å være romanens viktige budskap.

Serverer barnet til middag
I likhet med de opprinnelige 
slavefortellingene, rommer romanen om 
Pierre Baptiste slaveriets grusomheter i fullt 
monn, i form av drap, vold og voldtekt. 
Men det mest groteske er ikke selve 
barnedrapet, som i den svarte litteraturen 
har blitt til et bilde på kvinnelig motstand til 
slaveriet. Det er den voldtatte kvinnens hevn 
for forbrytelse mot sin integritet og kropp: 
Ved å servere sitt drepte barn til middag 
til herskapet, returnerer hun det uønskede 
barnet til sin far, slavinnens eier. Men 

Eakins vet at den voldsomme handlingen 
krever ytterligere straff: Den engang vakre 
slavinne lemlestes inn- og utvendig og blir 
til plantasjens skremsel. Dette er et tegn 
på at voldelig motstand avler mer vold fra 
de hvite. Og til sist, som slavefortellinger 
flest, fokuserer denne romanen også på 
flukt til frihet. Det typiske for de nye 
slavefortellingene ble det parodiske. Her 
fremmes det parodiske i hovedpersonens 
motiv for å rømme: Pierre Baptiste 
utsettes for seksuell trakassering av sin 
kvinnelige eier og stikker av, selv om hans 
grunnleggende motiv er å komme seg til 
Frankrike, som har avskaffet slaveriet. Men 
i samsvar med Eakins fantastiske prosjekt, 
ønsker hovedpersonen å fremstille seg for 
Buffon, som den «rare» menneskearten: Den 
svarte intellektuelle, som utfordrer Buffons 
raseforståelse. 

– Som et sidestykke til attenhundretallets 
oppfinnelse av rasebegrepet, som gjorde 
europeisk ekspansjonisme og kolonialisme 
mulig, fornyer romanen språket. Dette i et 
forsøk på å avskaffe polariserende tenkning. 
I dobbel forstand sier slavefortellingene: 
«This is not a story to pass on». 

HUBRO 4/2008 • 2�



« KRIGEN MOT TERROR 
HAR GJORT AT 
STORSAMFUNNET 
AKSEPTERER GRUPPER 
SOM TIDLEGARE FALL 
UTANFOR.»

Homofile inn i den  
nasjonale varmen
Kampen mot terror kan 
sett fortgang i arbeidet 
for homofile sine rettar, 
og endra haldningane til 
homofile i USA.

Påstanden kjem frå Jasbir K. Puar, første-
amanuensis ved Senter for kvinne- og 
kjønnsstudium ved Rutgers, The State 
University of New Jersey. Vi møter henne på 
ein kafé midt på Manhattan.

Haldninga til homofile var ifølgje Puar 
i endring allereie ved inngangen til 2000-
talet. Ho meiner likevel at åtaka på World 
Trade Center og Pentagon 11. september 
2001 og den påfølgande kampen mot terror, 
fekk fart på prosessen. 

Puar si siste bok, Terrorist Assemblages: 
Homonationalism in Queer Times, har 
både provosert og vakt begeistring. I boka 
hevdar ho at oppfattinga av seksualitet, 
rase, kjønn, nasjon, klasse og etnisitet har 
vorte endra av den auka vektlegginga av 
tryggleik, antiterrorisme og nasjonalisme i 
USA dei siste åra. Fleire statar har opna opp 
for homofile partnarskap. Ein dom i 2003 
avkriminaliserte homofilt seksuelt samkvem 
på føderalt nivå. Homofile og lesbiske er 
blitt meir synlege i media. Betringa av 
vilkåra for homofile gjeld likevel ikkje alle, 
og har også ei mørkare side.

Bin laden møter skyskraparen 
– I den patriotiske begeistringa over krigen 
mot terror har homoseksualitet fått to 
ganske motsetnadsfylte funksjonar som 
likevel heng saman, forklarar Puar. For det 
første fører homoseksualiteten i seg sjølv til 
krav om rettar for homofile. For det andre 
blir homoseksualitet brukt for å kategorisere 

terroristar som lumske og valdelege 
framande.  

Berre få dagar etter 11. september 
dukka det opp ein plakat rundt omkring 
på Manhattan. Plakaten viste Osama bin 
Laden berre iført turban som blir tatt 
bakfrå med The Empire State Building 
med teksten «The Empire Strikes Back… 
You like skyscrapers, huh bitch?»  Frå dette 
tidspunktet vart terroristar, biletgjort som 
seksuelt avvikande, ikkje-nasjonalistiske, 
rasetilknytte andre, ein viktig del av den 
amerikanske forteljinga om krigen mot 
terror, ifølgje Puar. 

11. september bana vegen for ei ny 
undergruppe i det amerikanske samfunnet. 
Alle med arabisk eller muslimsk utsjånad 
vart identifiserte som moglege terroristar. 
Dei vart ikkje lenger sett på som gode, 
amerikanske borgarar i eit inkluderande og 
multikulturelt samfunn. 

– Førestillinga omkring terroristen er 
ikkje berre seksualisert og knytt til rase, seier 
ho. Terroristen må også falle utanfor dei 
aksepterte multikulturelle normene. Han 
må vere seksualisert på ein pervers måte 
for å kunna framstå som den allminnelege 
førestillinga om ein terrorist.

Gjennom å identifisere kven som fell 
utanfor, peiker ein også på kven som er 

innanfor det gode selskap, og det endrar seg 
når omgjevnadane endrar seg. Krigen mot 
terror har gjort at storsamfunnet aksepterer 
grupper som tidlegare fall utanfor. 

Homonasjonalismen veks fram
Puar hevdar at homofile og lesbiske 
i sterkare grad har blitt innlemma i 
fellesskapet som gode patriotar, og at det er 
blitt rom for ei form for homonasjonalisme 
i det amerikanske samfunnet. Ein kan 
skilje mellom dei «rette» typane homofile 
som reflekterer snevre rase-, klasse-, 
kjønns- og nasjonale ideal, og dei som 
representerer perverst seksualiserte og 
rasetilknytte terrorist-look-a-likes, meiner 
Puar. Kjøpesterke, kvite homofile som lever 
i langvarige forhold vart no sett på som 
gode representantar for den amerikanske 
levemåten, medan forholda for alle med 
«muslimsk» utsjånad vart kraftig forverra.

Ho smiler, men får straks ei alvorleg 
mine. Då ho skreiv boka, kom ho over ein 
rekkje bilete som illustrerer dei ulike typane. 
På eit bilete ser vi to kvite, «normale» 
homofile sveipt i det amerikanske flagget.

– Slike homofile vil USA ha, seier Puar 
ironisk. 

På eit anna bilete ligg ei rekke irakiske 
krigsfangar nakne oppå kvarandre. Dei blir 
for henne eit døme på førestillinga om dei 
avvikande homofile. 

Patriotismen like etter 11. september 
var knytt til ei forsterking av heteroseksuelle 
normer for amerikanarane, slik ein aggressiv, 
militaristisk nasjonalisme alltid er, ifølgje 
Puar. Likevel vart toleranse for fleire former 
for seksualitet etterkvart framheva som eit 
kjenneteikn for amerikansk modernitet og 
fridom. USA vart framstilt som feministisk 
samanlikna med Taliban si handsaming av 
afghanske kvinner, og som eit trygt samfunn 
for homofile i kontrast til dei muslimske 
samfunna. 

– I homofile miljø vart det viktig å 
markere seg tydeleg som gode patriotar. 
Det amerikanske flagget dukka opp på alle 

TEKST: tOnE lUnd-OlSEn
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Homofile inn i den  
nasjonale varmen

homsefestivalar, homsebarar og andre stader 
der homofile var samla. 

trugsmål frå muslimar
Så peiker Puar på ein utilsikta konsekvens av 
at dei «rette» homofile har fått ei ny og meir 
akseptert rolle i samfunnet. 

– Fleire homofile organisasjonar har 
markert seg sterkt i kampen mot terror. 
Islam utgjer ein reell trussel mot deira 
samlivsform, slik dei ser det. Men dei same 
homofile overser den utilslørte homofobien 
til den amerikanske staten. I til dømes 
militæret fører dei ein «ikkje spør, ikkje 
fortel- politikk» i forhold til homofile. Ei lov 
frå 1994 forbyr alle som er i eller har tankar 
om å innleie eit homoseksuelt forhold, frå å 
tenestegjere i det amerikanske forsvaret fordi 
det utgjer «ein uakseptabel risiko for den 
høge moralske standarden». 

– Dei «rette typane» homofile, er 
dermed vikla inn i ein politikk som 
ikkje protesterer mot dei dominerande 
heteronormative formene, men er med på å 
vedlikehalde dei. 

Jasbir K. Puar er 
førsteamanuensis 
ved Centre for 
Women’s and 
Gender Studies, 
Rutgers, The 
State University 
of New Jersey. 
Senteret, som 
er eit av dei det 

største kjønnsforskingsmiljøa i 
USA, har ein utvekslingsavtale med 
Senter for kvinne- og kjønnsforsking 
(SKOK) ved UiB og er blant anna 
samarbeidspartnarar i SKOK-
prosjektet Thought as Action: Gender, 
Democracy, Freedom. Puar kjem til 
Universitetet i Bergen i mai 2009 for å 
halde ei gjesteforelesing.

FAKTA

AKSEPTERTE: Homofile blir innlemma i det patriotiske fellesskapet etterkvart som nye fiendebilete veks 
fram. Dei kvite og kjøpesterke homofile er no blitt gode representantar for den amerikanske levemåten, 
ifølgje Jasmin Puar.
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Asbjørn Grønstad

Døden på lerretet
Amerikansk film har sett 
standarden for korleis vald 
blir framstilt på film i vår 
del av verda. vald på film 
er først og fremst uttrykk 
for kulturelle haldningar 
til maskulinitet og død, 
meiner filmvitaren Asbjørn 
grønstad.

Han har studert valdsbruk i populære 
actionprega filmar, filmar som har 
klare kvalitetar og difor høyrer til den 
amerikanske, for ikkje å seie vestlege, 
filmkanon. Han les valdssekvensane som 
kulturelle uttrykk for haldningar til spesielt 
to fenomen: Død og maskulinitet.

må sjå samanhengen
– Det kritikkverdige med tradisjonell 
forsking på filmvald, er at valdsscenene blir 
tekne ut av den narrative samanhengen 
dei står i. Dei blir isolerte og forstått som 
verkelege, ikkje som ein representasjon. Men 
skal ein forstå vald på film, må ein sjå heile 
filmen i samanheng. Valden, som utgjer det 
eg har kalla ein kulturell trope, representerer 
alltid noko meir enn seg sjølv, påpeiker han.

Grønstad er aktuell med boka 
Transfigurations: Violence, Death and 

Masculinity in American Cinema 
(Amsterdam University Press), der 
han analyserer eit knippe sentrale 
amerikanske filmar med sterke innslag av 
valdsskildringar. Filmane han har plukka ut, 
spenner frå originalinnspelinga av Scarface i 
1932, til nittitalsfilmane Reservoir Dogs og 
Fight Club.

Tradisjonelt har debatten om 
vald på film stort sett gått føre seg på 
samfunnsvitskapen, sosiologien og 
psykologien sin arena, og utgangspunktet 
var ei uro for kva valdsskildringane kunne 
gjere med dei som såg på. Med boka si 
ønskjer Grønstad å distansere seg frå dette 
utgangspunktet.

gjev døden plass
– Døden er blitt meir og meir usynleg i 
samfunnet elles, men ein konsekvens av grov 
vald, er jo ofte død. Dermed blir valden ein 
måte å gje døden plass i populærkulturen 
på. I tillegg konstituerer valden ein viss type 
maskulinitet. Amerikansk film tenderer 
gjerne mot å forherlige vald, det kjenner 
vi til dømes frå westernfilmen. Ein kan få 
inntrykk av at amerikanske filmskaparar er 
nesten sjukeleg opptekne av maskulinitet. 
Det kjem spesielt til uttrykk i Fight Club, 
som eksplisitt handlar om å problematisere 
maskulinitet gjennom vald. 

Samstundes meiner han at valds-
skildringane i amerikansk film har endra 
seg mykje. Vald er ikkje lenger berre vald, 
valdsskildringar spelar også på valdskritikk 
og på filmhistoriske og kulturelle referansar.

– I dag er valdsskildringar på film eit 
spel med konvensjonar. Det er kan hende 

eit sterkare medvit kring vald på film i USA, 
men det er ikkje her vi finn den sterkaste 
intellektuelle kritikken av filmvald eller 
valdsproblematikk. Det ser vi nok meir i 
Europa, hos filmskaparar som til dømes 
austerrikske Michael Haneke. Og ein kan 
spørje seg om til dømes Tarantino, gjennom 
sin svært medvitne bruk av vald der han 
heile tida spelar på referansar hos publikum, 
blir frikjøpt frå det moralske ansvaret for å 
vise valden, seier han.

Estetikken i vald
Det er ikkje tvil om at filmvalden er blitt 
meir direkte med tida. Medan filmar på 
femtitalet nesten ikkje viste konsekvensane 
av valden, får vi i dag nærgåande skildringar 
av kva som skjer med menneska som blir 
utsette for vald. Men Grønstad minner 
om at valdsskildringar følgjer stilistiske 
og estetiske konvensjonar, akkurat som 
alt anna. I vår del av verda dominerer 
den amerikanske valdsestetikken, medan 
til dømes asiatisk film har heilt andre 
tradisjonar for korleis vald blir framstilt.

– Dei fleste av oss har lita røynsle med 
faktisk vald, men vi har alle 
saman høg kompetanse i å 
sjå vald på film. Sjølv om vi 
tykkjer vald i femtitals-filmar 
ser veldig snill ut, kan det 
godt ha vore sjokkerande 
for dei som såg filmane 
den gongen. Vald på 
film er relativ, og 
filmhistorisk betinga. 

TEKST: KJERStin gJEngEdAl

FOTO: ScAnPix

USA
TEMA

VALDSSKILDRINGAR FØLGJER KONVENSJONAR: Woody Harrelson og Juliette Lewis i Oliver Stone sin satirefilm om vald og amerikanske medier, «Natural Born Killers» 1994.  
Foto: Scanpix
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Asbjørn Grønstad

det forskes på objekter som 
er så små at vi knapt kan 
fatte det. nanovitenskap 
og partikkelfysikk er noen 
eksempler. men hvor lite 
kan noe bli før det ikke 
lenger er noe igjen å 
studere?

Hva slags termer bruker vitenskapen 
for å omtale ingenting?

Vakuum er vel det nærmeste vi kommer, 
det er fravær av partikler. Det er mulig 
å tømme et rom for alle partikler, og da 
skulle man kanskje tro at det er tomt. 
Men det er det ikke. Selv om man blåser 
vekk alle partikler, kan rommet fortsatt 
inneholde strålingsenergi, for eksempel 
elektromagnetisk stråling. Man kan 
kvanitifisere denne strålingen, og prøve å få 
energien så lav som mulig, men selv når man 
er kommet så lavt ned i energi som man kan 
komme, er man fortsatt ikke på null. Man 
har en nullpunktenergi. Den kan vanligvis 
ikke brukes til noe, fordi den er utilgjengelig 
for oss. Men den viser seg av og til som et 
partikkel-antipartikkel-par, for eksempel. 
På den måten viser selv et tomt rom fram 
en struktur, sier professor ved Institutt for 

når ingenting betyr noe

I MOSEN

TEKST: KJERStin gJEngEdAl

ILLuSTrASjON: tAnK/JEnS

fysikk og teknologi, Jan Petter Hansen.
I noen eksperimenter trenger man ofte å 

ha en lav partikkeltetthet for å kunne utføre 
et eksperiment. Det er ikke noe problem å 
bli kvitt alle partikler i et rom, men man vil 
jo også gjerne operere inne i rommet, og da 
er det neppe hensiktsmessig å prøve å holde 
det helt fritt for partikler. I praksis må man 
bestemme hvor det er greit å sette grensen.

Ved fysikklaboratoriet CERN i Sveits 
prøver man nå å finne de minste 
byggesteinene i universet ved hjelp 
av detektorer store som hus. Hvorfor 
blir forskningsutstyret større og større 
når forskningsobjektet blir mindre og 
mindre?

Når det gjelder partikkeleksperimenter, 
trenger man først og fremst høy energi. 
Jo høyere energi man gir partiklene, jo 
kortere blir bølgelengden, og jo bedre blir 
presisjonen. Vi blir hele tiden bombardert 
med partikler fra rommet som har høy 
energi og kort bølgelengde, og det ville jo 
vært fint hvis vi kunne brukt disse. Men 
det kan vi ikke, for vi har ingen kontroll på 
dem, og vet ikke hvor de vil falle. Derfor 
må vi lage dem selv, og det store utstyret er 
nødvendig for å produsere partikler med 
høy nok energi.

Hvorfor er vitenskapen så opptatt av 
ting som er så små at de er på grensen 
til ingenting?
– Godt spørsmål, men jeg tror nok det er 
en naturlig konsekvens av at menneskets 
utvikling hele tiden har bestått i at vi prøver 

å få erkjennelse av verden rundt oss. På veien 
mot mer forståelse triller det ut anvendelser 
som vi bruker til å få enda mer forståelse, 
og sånn fortsetter det. Det er en vitetrang 
som ligger dypt i menneskene, og noen får 
muligheten til å gå lenger enn andre.

 «Ingenting» blir ofte definert som «en 
mengde av uviktig størrelse». Innen 
for eksempel nanovitenskap forsker 
man på objekter som bare er noen 
milliondels millimeter store. Hvor liten 
blir da en uviktig størrelse? 

I den sammenhengen må vi kanskje forstå 
«ingenting» som en mengde som er for stor 
til at den er viktig!

Så «ingenting» sier kanskje mer om 
funksjon enn om størrelse?
Ja, det kan du godt si. 

Vil vi noen gang finne ingenting? 
Jeg tror ikke at vi noen gang vil forstå alt. 
Og selv om vi kommer lenger og lenger 
ned på lengdeskalaen, og arbeider med 
ting som blir mindre og mindre, så tror jeg 
ikke vi kommer til å finne noen slutt på 
skalaen. Jeg tror heller ikke det er mulig å 
få en fullstendig forståelse av vår verden, 
for eksempel hvordan bevissthet blir til, 
basert på det vi kan finne ut om atomer 
og molekyler. Om ikke annet, så har vi 
ikke nok tid på oss, vi har jo bare et par 
milliarder år til rådighet. Ingenting vil 
fortsette å gi oss nye overraskelser jo mer 
detaljert vi studerer det. 
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Livet i levende bilder
Stammehøvding ikan Rove 
fra Salomonøyene, av noen 
kalt «den levende gud», 
kom i 2005 til london med 
sitt reisefølge for å bli adlet 
av dronning Elizabeth. 
londonbesøket ble festet 
til film av sosialantropolog 
Edvard Hviding og 
filmskaper Rolf Scott.

I 23 år har Edvard Hviding studert 
hverdagslivet i landsbyen på Salomonøyene 
hvor pastor Ikan Rove kommer fra. For 
Hviding er Rove en gammel venn som 
han har kjent lenge før han ble en så 
betydningsfull person.

– Adlingen fra 2005 er det beste 
eksempelet på hvordan film har evnen til å 
fange inn øyeblikk som er nesten umulige 
å fange på andre måter, sier Hviding.  Han 
mener selv å ikke egentlig ha noen plass i 
det fagfeltet som kalles «visuell antropologi», 
men han har stor glede av å bruke film som 
en del av forskningsaktiviteten. Annethvert 
år reiser han til landsbyen i Marovolagunen 
som er hans hjemsted på Salomonøyene.

– Arbeidet med film er blitt en 
fascinerende måte å gripe deler av 
hverdagslivet på, sier han

new life in the Old World
I forbindelse med London-turen besøkte 
følget fra Salomonøyene British Museum for 
å se på gjenstander hjemmefra. 

– Ikan Rove befant seg plutselig mellom 
gamle gjenstander som han bare hadde hørt 
om, men som han kunne fortelle mye om. 
Dette lagde vi en film om, etter oppdrag 
fra British Museum. Filmen viste seg å være 
veldig bra for museet, for «Den levende 
gud» uttaler mot slutten av filmen at han 
ikke er det minste interessert i å få disse 
gjenstandene tilbake. Han oppfattet dem 
som farlige, fulle av ånder og livsfarlige 
greier.

Folket på Salomonøyene har vært kristne 
siden slutten av 1800-tallet. Her er det 
ingen motsetning for kristne kirkegjengere 
å tro på svart magi og naturånder, forteller 

ADLET: His Grace, «den levende gud» Ikan Rove – Spiritual Authority of the Christian Fellowship Church står i midten. Resten av følget er hans nærmeste familie, 
hans personlige sekretær Reverend Opportunity Kuku med frue, en regjereingsrepresentant, og antropologene Edvard Hviding (UiB) og Shankar Aswani (University 
of California). – Ved å være vertskap og tolk disse tre dagene i London, opplevde jeg de mest intense øyeblikk som forsker, forteller Edvard Hviding.

TEKST: ingER liSBEtH ØdESnEltvEdt

FOTO: EdvARd Hviding
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Hviding. Mantraet til denne religiøst-
politiske bevegelsen til «den levende gud» 
er «new life». «New life» betyr at bevegelsen 
skaper nytt liv for tilhengerne. Hvidings 
siste filmprosjekt har arbeidstittel «New Life 
in the Old World». 

– Vi har skrevet mye om denne 
besynderlige blandingen, men den kan aldri 
vises bedre enn i en film. Noen påstår at 
folkene i Stillehavet lever i to verdener, den 
tradisjonelle og den moderne verden, men 
det gjør de ikke. De lever bare i én verden, 
men den verdenen er ikke alltid lett å forstå 
for oss. Jeg kan påstå det i bøkene mine, 
men å se det i aksjon er noe annet. Det blir 
en humanistisk formidling av andre måter å 
tenke og leve på.

Oppdaget språkmønstre
Arbeidet med film kan også påvirke hvilken 
retning forskningen tar.

– Da jeg satt i Norge i 1996 og skulle 
oversette seksti timers opptak, oppdaget 
jeg veldig interessante lingvistiske mønstre. 

Mønstre i språklig adferd hvor språket 
ble brukt til å snakke opp og snakke ned. 
Høyere og lavere nivåer av tale som jeg ikke 
hadde oppdaget før. Jeg fikk et mer ydmykt 
forhold til maovro-språket, jeg skjønte at her 
var det virkelig mange uuttalte dimensjoner 
som var i aksjon. For eksempel måter 
menn og kvinner snakker til hverandre på, 
hvordan viktige personer snakker til mindre 
viktige personer, voksne snakker til barn og 
så videre. På film kan man se kroppsspråket, 
uttrykkene og situasjonen. Jeg fikk en 
fullstendig språklig reorientering gjennom 
dette filmmaterialet. 

Antropologien har alltid vært visuell. 
Det handler om å observere menneskelig 
samhandling og kreativitet. Stadig flere 
fester slike observasjoner til video, og noen 
konstruerer disse til filmhistorier. Den dype 
forståelsen av et samfunn og den spesielle 
gjensidige tilliten mellom forskeren og de 
han eller hun har arbeidet sammen med, 
kan en film vinne mye på. Opptakstiden er 
derfor ofte lengre enn det som er vanlig for 
en dokumentarfilm. Fortellerteknikken har 
vært inspirert av Cinema Veritè tradisjonen 
der kamera følger nær innpå menneskene og 
lar aktørene selv få fortelle sin historie, helst 
uten kommentarer. Målet er å nå ut med 
forskningsresultater til et bredt publikum. 
Robert Flaherty regnes av mange som den 
første dokumentarfilmskaperen. Hans film 
«Nanook of the North» fra 1922 skildrer 
livet til en gruppe eskimoer nord i Alaska. 
Flaherty bodde og arbeidet med eskimoene 
i en årrekke, og han kjente godt til deres 
levesett før han laget filmen. «Nanook of the 

Visuell antropologi

KUARAO-FISKE: Kvinner og barn samler fangsten 
i Marovolagunen

FAKTA

Salomonøyene i det vestlige 
Stillehavet var britisk koloni fra 1893 
til 1978, da det ble en selvstendig 
stat. 550 000 innbyggere bor på til 
sammen 990 øyer, og det snakkes 
85 ulike språk på øyene. 75 prosent 
av arbeidsstokken er selvforsynte 
eller driver med fiske, og om lag 95 
prosent av befolkningen regner seg 
som kristne. 

Edvard Hviding, professor i 
sosialantropologi ved Universitetet 
i Bergen, leder forskningsgruppen 
Bergen Pacific Studies. Han 
har vært engasjert i forskning 
i Melanesia siden 1986, og 
gjennomført til sammen tre års 
feltarbeid på Salomonøyene. 
Filming er blitt et vanlig redskap for 
ham i forskningen.

Salomonøyene:
North» er blitt en klassiker og regnes som en 
av de første store antropologiske filmene. 

Antropologisk avdeling ved Bergen 
Museum er base for stor aktivitet innenfor 
feltet visuell antropologi. I nært samarbeid 
med filmskaper og antropolog Rolf Scott 
i SOT Film står avdelingen bak flere store 
prosjekter, inkludert en serie filmer basert 
på Edvard Hvidings forskning. «Chea’s 
Great Kuarao», om fiske med liane i 
Marovolagunen på Salomonøyene, er den 
første filmen i en denne serien. Folkene 
i landsbyen var veldig entusiastiske over 
prosjektet. De oppfattet seg selv som 
kulturforvaltere, og det var lokalt sett den 
siste stammen som virkelig kunne dette 
kuarao-fisket. 
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TILBAKEBLIKK

Stjerne-Guro
i 1964 kom første mann i verdsrommet, 
Jurij gagarin, til UiB. Han kom som gjesten 
til den kvinnelege pioneren på mat. nat, 
guro gjellestad. 

Auditoriet var ikkje berre fullt, men folk stod trykka saman til 
utanfor døra då den sovjetiske kosmonauten Gagarin kom til 
geofysisk institutt i 1964. Jurij Gagarin vart det første menneske i 
verdsrommet då han 12. april 1961 vart sendt opp med Vostok 1. 
Etter si reise i rommet vart Gagarin verdskjend, og reiste mykje 
rundt som goodwill-ambassadør for Sovjetunionen. 

– Det var som å ta i mot ein halvgud, seier professor emeritus 
Karsten Storetvedt om Gagarins besøk. Seansen vart leia av Guro 
Gjellestad, som sjølv var astrofysikar og jordmagnetikar og jobba 
med fysikken i det jordnære rommet. Gagarin forelas ved hjelp av 
tolk, og den russiske ambassadøren var også til stades. Gjellestad var 

i fyr og flamme under besøket, 
overvelda av det store frammøtet. 
Det hadde aldri før vore ei så stor 
samling med folk på Geofysisk 
institutt. 

Utanlandske gjesteforelesarar 
var den gong ei ganske sjeldan 
storhending. Etter at ho vart 
dosent i 1959, hadde Guro 
nytta eitkvart høve til å  invitere 
prominente forskarar til 
Bergen. Ho hadde fått kontakt 
med Gagarin via astrofysisk 
institutt ved Universitet i Oslo. 

Utlendingane som kom vart nyttige for Gjellestad, som hadde møtt 
mykje skepsis då ho vart tilsett.  Etterkvart endra dei mannlege 
kollegene synet på henne.

danka ut mennene
Universitetet i Bergen i 1959: I eit nyoppretta dosentur i 
jordmagnetisme og kosmisk fysikk ved Geofysisk institutt hadde den  
einaste kvinnelege søkaren utklassa dei fire mannlege rivalane.  Dei 
samstemde anbefalingane frå bedømmingskomiteen vart motteke 
med overrasking. Den som fekk stillinga var Guro Gjellestad frå 
Magnetisk Byrå, og ho var berre cand. real i astrofysikk, med 
hovudfag på magnetiske stjerner. Men det skulle fort vise seg at 
Avdeling C hadde fått ein styrar som hadde «bein i nasen» og ikkje 
let seg stoppe av dåtidas mannsjåvinistiske haldningar, skriv professor 
Karsten Storetvedt. Astrofysikar Guro Gjellestad vart med dette 
første kvinne i ei toppstilling på Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet: Ei sigarrøykande kvinne med kvalitetane som skulle til for 
å hamle opp med det svært mannsdominerte miljøet. Ho vart ein 
profil. Dosenten vart ho kalla, eller berre Guro. Sjølv no, nesten femti 
år etter hugsar fleire av kollegene henne svært godt.

«Ein kjekk kar»
Jacqueline Naze Tjøtta var ung student på byrjinga av 1960-talet då 
Gjellestad leia avdeling C ved Geofysisk institutt. Ho fortel: 

– Eg hugsar særleg ein gong vi prata med medarbeidarane 
hennar om korleis det var å vere kollega med henne, og då svara dei: 
Guro, ja, ho er ein grei kar. 

For Guro var stor og kraftig. Ho gjekk som ein mann. I svart 
drakt og med brun dokumentmappe strena ho bortover Allégaten. 
– Ho var ei vi la merke til, fortel Tjøtta. Inntrykket blir stadfest av 
professor emeritus i geofysikk Arne Foldvik, som omtaler henne 
som markant, mannhaftig og firkanta, men ho var ikkje minst 
ei fin dame – spennande, varm og inkluderande. Kort sagt: «Ei 
veldig spesiell dame, men veldig grei å ha som sjef», det siste i følgje 
Karsten Storetvedt.

TEKST: HildE K. KvAlvAAg

Guro Gjellestad etablerte fagfeltet paleomagnetisk forsking ved UiB. Det var det første senteret for slik forskingsverksemd i Norden. 
Paleomagnetisme er vitskapen om magnetisering i bergartar – den «fossile» jordmagnetismen som kan sporast i dei fleste bergartar 
og som kan nyttast til å kartleggje magnetfeltet gjennom geologiske tidsrom. Denne vitskapen vart grunnlaget for dei moderne 
synspunkta på jordas utvikling, og som med omgrepa kontinentaldrift, polvandring og havbunnspreiing kom til å revolusjonere dei 
geologisk-geofysiske faga på slutten av 1960-talet. Geofysisk institutt, avd. C, var til godt inn på 1970-talet den einaste institusjonen i 
Norden som ga undervisning og dreiv forsking innafor det nye «mobile» synet på jordas historie.

Paleomagnetisme: FA
K

TA

ROMFARAR: Jurij Gagarin, omkrinsa 
av kvinnelege tilhengjarar.
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Guro Gjellestad budde saman med mor si på Nygårdshøyden. 
– Mora var også ei imponerande dame, fortel Jacqueline Naze 
Tjøtta. Og forholdet mellom dei verka varmt. 

Å vere kvinne på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på 
tidleg 1960-tal var ikkje noko problem, meiner Tjøtta. 

– Eg tenkte aldri over det, at eg var kvinne, seier ho.
Men Karsten Storetvedt som var hovudfagstudent ved 

Jordskjelvstasjonen/Geologisk institutt, og delvis student under 
Guro, fortel ei litt anna historie.

– Fakultetet var veldig mannsdominert på den tida, særleg 
dei etablerte geofysikarane og geologane var i dei første åra svært 
skeptiske til planane og aktivitetane hennar. Dei såg nok på ei sterk 
kvinne som noko merkeleg. Men det enda med at ho klarte å setje 
dei på plass, heller enn motsett. 

Sigar på 1. klasse
Gjellestad hadde blitt sterkt forseinka i si utdanning på grunn av 
krigen. Dette og andre forhold gjorde at ho først kunne avlegge 
naturvitskapleg embetseksamen i 1950, 36 år gammal. Deretter 
gjekk karriera berre oppover. På byrjinga på av 1950-talet jobba ho 
med Fulbright stipend ved ulike astronomiske observatorier i USA. 
Og heilt frå ho vart tilsett som dosent ved UiB i 1959 hadde ho 
sterke band til universitet i utlandet, meir enn det som var vanleg 
den gongen. 

Særleg hadde ho nær kontakt med University of Newcastle. 
Dette førte til studentutveksling og høve til å ta doktorgrad i 
utlandet for norske studentar. Gjellestad var kjend for å ta seg veldig 
godt av unge folk, og breidde vengene sine over dei. Ho ordna med 
rabattar over Nordsjøen med Det Bergenske Dampskipsselskap, og 
gruppereisene hennar kunne i blant komme opp i 15–20 personar. 
Ein time etter avgang frå Bergen kalla ho sine undersåttar til samling 
i røykesalongen på 1. klasse. «Der satt hun i all hennes velde, med en 
sigar av stort format og et glass konjakk.»

«dette smaker av fugl» 
Ho var kontroversiell i si tid, og det har disiplane hennar fortsett å 
vere. Kontroversiell var ho, ikkje så mykje på grunn av sine faglege 
bidrag, men fordi ho var ei kvinne som visste kva ho ville.

«Berre kom med forslaga dine, det skal ikkje stå på meg», bruka 
ho å seie til Karsten Storetvedt, som vart hennar første faglege 
disippel. Då han på eit internasjonalt møte i Newcastle i 1968 
gjekk til frontalangrep på etablerte rutinar innanfor paleomagnetisk 
forsking og lanserte ny grunnlagstenking i faget, var Guro meir enn 
entusiastisk. «Dette smaker av fugl», sa ho, og hevda vidare at ho no 
hadde fått «ein gjøkunge i reiret». Men nytenkinga slutta ikkje med 
det. Alt året etter, i 1969, hadde Karsten Storetvedt vorten skeptisk 
til fleire grunnleggjande føresetnader i det nye synet på jorda.

– Fleire kritiske data let seg rett og slett ikkje «innordne» utan 
at ein måtte gripa til diverse «manipulasjonar» og ad hoc-løysingar, 
seier han. 

Tjue år seinare lanserte han ein heilt ny jordteori.
– Guro hevda alltid at kritiske haldningar til data, og kreativt 

mot og ærlegdom var avgjerande føresetnader for viktige framsteg, 
seier Storetvedt. 

«Vi må våge å si hva vi mener. Vi må ikke være reddharer», sa 
Gjellestad. 

– Ho sette det i gang, men ho hadde nok blitt forskrekka over 
å finne ut kor djupt dette gjekk. At ein av hennar eigne hadde 
starta eit opprør mot konvensjonelle men ikkje-fungerande syn, 
såg ho på som ein stor personleg siger. Det siste offisielle Guro 
Gjellestad gjorde var å arrangere og administrere Storetvedts 
disputas i  november 1969. Då hadde ho allereie vore sjuk lenge. 
Guro Else Gjellestad døydde i januar 1972, av strupekreft, berre 
57 år gammal. 

FRå FORSIKRINGSBRANSJEN: Guro Else Gjellestad vart fødd 11. august 1914 i Bergen. På grunn av økonomiske vanskar og familieplikter kom ho seint i gong med 
universitetsstudier. I ei rekke år arbeidde ho i eit forsikringsselskap. Seinare gjekk ho til tops på Geofysisk institutt. 
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Kan skjønnhet avgjøre 
om noe er sant eller 
ikke? Forsøk med enkle 
matematiske oppgaver viser 
at vi har lett for å likestille 
skjønnhet med sannhet.

Innen matematikk tyder en rekke anekdoter 
på at skjønnhet er et viktig kriterium for å 
avgjøre kvaliteten på en matematisk teori. 
Matematiske teorier og bevis beskrives ofte 
som vakre eller elegante. Har man flere 
løsninger å velge mellom, foretrekkes gjerne 
den som mest appellerer til matematikerens 
estetiske sans. 

Forholdet mellom matematiske uttrykk 
og fundamentale sammenhenger i naturen 
omtales ofte som vakkert, og Galileo Galilei 
skal for eksempel ha uttalt at matematikk 
er språket som Gud brukte til å skrive 
universet med. Bertrand Russell snakket om 
matematikkens «kalde og strenge skjønnhet, 
som skjønnheten i en skulptur».

Skjønnhet i regneoppgaver
Men betyr det at matematisk skjønnhet 
kan tas som et tegn på sannhet? Professor 
i kognitiv psykologi, Rolf Reber, var 
interessert i å undersøke hva slags 
vekt vi legger på skjønnhet når vi skal 
avgjøre om noe er sant. I samarbeid 
med førsteamanuensis Morten Brun ved 
Matematisk institutt satte han opp et forsøk 
hvor en rekke personer ble presentert for 
regnestykker som besto av mønstre av 
identiske tegn. Noen av regnestykkene 
hadde riktig svar, andre ikke. I noen av 
regnestykkene – både riktige og uriktige 
– var mønstrene symmetriske, i andre var de 
asymmetriske.

– Symmetri kan si noe om hva som 
oppfattes som vakkert. Ber man ikke-
eksperter om å bedømme kunst, for 
eksempel, viser det seg at de jevnt over 
foretrekker symmetriske kunstverk, forteller 
Reber.

testet magefølelsen
Forsøkspersonene fikk se regnestykkene i 1,8 
sekunder. Så måtte de angi om de trodde 
regnestykket var riktig eller ikke, ved å 
trykke på en knapp. 1,8 sekunder var ikke 
lenge nok til at deltakerne rakk å regne ut 
svaret, men lenge nok til at de kunne danne 

seg en slags kvalifisert oppfatning av om 
svaret var riktig eller ei, for eksempel ved å 
prøve å anslå arealet av mønstrene. Svarene 
deltakerne kom med, var altså ikke tilfeldige, 
men heller ikke helt gjennomtenkte. Det 
viste seg at deltakerne oftere mente at 
regnestykket var riktig når det hadde et 
symmetrisk oppsett.

– Vi ser at deltakerne oppfattet 
skjønnhet som ensbetydende med sannhet. 
Flere matematikere har også sagt at de tror 
på en gitt teori fordi den er vakker. Det er 
naturligvis stor forskjell på disse oppgavene 
og på komplisert høyere matematikk, men 
den samme prosesseringsmekanismen kan 
ligge i bunnen. Men selvsagt er ikke alle 
vakre teorier riktige.

Flere har innvendt at resultatene 
kommer av at det var lettere for 
forsøkspersonene å regne ut svaret når 
oppgavene var symmetriske. Reber avviser at 
dette har betydning.

– I så fall ville det også vært lettere 
å avvise uriktige løsninger som var 
symmetriske, men det skjedde ikke. Det 
var større sjanse for at deltakerne mente en 
ukorrekt oppgave var korrekt hvis den var 
symmetrisk, enn hvis den var asymmetrisk, 
sier han.

TEKST: KJERStin gJEngEdAl 

Forveksler skjønnhet  med sannhet 

VAKKERT: Vi foretrekker det symmetriske, og 
kan forveksle det vakre med det sanne, viser 
forskning. Illustrasjonen viser sommerfugl på 
Leonardo DaVincis kjente tegning av mennesket.



Foretrekker enkel prosessering
Bakgrunnen for eksperimentet er en 
teori om at vi foretrekker symmetri fordi 
det er lettere for hjernen å prosessere 
(på engelsk brukes begrepet «fluency»). 
Når noe er lett å prosessere, kan hjernen 
oppfatte det som en bekreftelse på at 
alt er i skjønneste orden. Når noe blir 
komplisert og vanskelig å prosessere, kan 
vi tolke det som at noe er galt.

– Det blir hevdet innenfor evolusjons-
psykologien at vi fortrekker 
ansiktssymmetri hos en partner 
fordi det signaliserer god helse. Fra 
arkeologien viser det seg at noe av det 
første menneskene gjorde, var å gjøre 
redskapene sine symmetriske, uavhengig 
av om de fungerte bedre. En preferanse 

for symmetri synes å være helt universell. 
Vår teori er at jo lettere vi prosesserer 
noe, jo bedre liker vi det, forklarer 
Reber.

Dermed kan det se ut til at det vakre 
automatisk framstår som sant.

Praktisk betydning
Forskerne gjorde også en annen 
undersøkelse hvor forsøkspersoner ble 
presentert for forskjellig skriftlige utsagn 
av varierende vanskelighetsgrad, noen 
sanne og noen usanne. Påstandene ble 
skrevet med ulike farger, og resultatene 
viste at jo større kontrast det var 
mellom skrift og bakgrunn, jo mer 
sannsynlig var det at deltakerne mente 
at utsagnet var sant. Folk mente altså at 
de påstandene som var lettest å lese, med 
størst sannsynlighet var sanne.

At vår forkjærlighet for enkel 
prosessering har betydning i dagliglivet, 
er ikke Reber i tvil om.

– Forsøk har vist at aksjer som 
hadde et navn eller en forkortelse 
som det var lett å uttale, oppnådde en 
høyere pris enn andre. Det viser at disse 
mekanismene er relevante i våre liv. 

nyheter.uib.no

Hvordan har du forsket på 
jødiske innvandrere i Bergen?
Utfordringen er at få av familiene har mye å fortelle om 
tiden før krigen. De ville ikke dvele ved fortiden, men 
var etter Holocaust veldig opptatt av å se fremover. 
Derfor ble familiehistorien et lukket kapittel. Jeg har 
derfor brukt svært mye tid i ulike arkiver på å lete etter 
informasjon som kan fortelle noe om livet til jødene som 
levde i Bergen fra 1850-tallet og frem til de ble deportert 
i 1942. Folkeregisteret i Bergen ble først etablert i 
1912. Før det var det ingen registre over tilreisende fra 
utlandet. 

Man kan bare få oversikt over utlendinger i Norge ved 
å se på hvem som betalte skatt. Jeg har gått gjennom 
ligningsprotokoller og sett etter en kolonne der det på 
enkelte står dissent. Dissentere var jøder eller andre 
utenfor statskirken. Ved hjelp av denne metoden kom 
jeg frem til at det på det meste bodde seksti jøder i 
Bergen mellom 1900 og 1910. En annen kilde jeg har 
brukt er «Fremmedprotokollen». Denne ble opprettet 
i 1901, men ble motarbeidet av bergenspolitiet 
som så på den som et «østlandsproblem» de var 
blitt pådyttet. Det kom mange svensker til Østfold, 
og dette gjorde at alle landets politidistrikt måtte 
rapportere inn til «Fremmedprotokollen». Etter 1914 
ble «Fremmedprotokollen» ikke lenger trenert av 
politiet, og den er dermed en mer pålitelig kilde. Nesten 
alle jødiske menn i Bergen drev forretning, derfor har 
også «Firmaregisteret» vært en viktig kilde. De aller 
fleste registrerte firmaene sine i registeret, og særlig 
kan man få gode data ut av de forretningene som fikk 
økonomiske problemer. Konkursforhandlinger ble omtalt 
i detalj og man kan lese mye historikk ut av det. Mye av 
informasjonen jeg har brukt i kartleggingen av russiske 
jøder i Bergen kommer fra søknader om statsborgerskap. 
I 1910 hadde kun cirka tjue av 1200 russiske jøder i 
Norge fått norsk statsborgerskap. De ble motarbeidet 
av russiske myndigheter og søkte norsk statsborgerskap 
igjen og igjen. I 1917 da det russiske riket ble oppløst, 
søkte mange russiske jøder norsk statsborgerskap. Jeg 
har sett på disse søknadene, i Riksarkivet i Oslo. Noen 
har søkt gjentatte ganger fra 1903 og først fått innvilget 
statsborgerskap i 1936. I slike mapper ligger det svært 
mye papirer og informasjon. Det blir mye papirbæring 
og bomskudd før man endelig finner gull, kan du si. 

Jeg gjør det meste av arkivarbeidet først, slik at jeg er 
grundig forberedt til intervjuer med kilder. Det er flere 
grunner til det, det ene er at det er viktig å vite hvilke 
biter av informasjon som mangler, og kunne spørre etter 
det. For det andre er det viktig å ha så mye kunnskap 
som mulig for ikke å la seg styre av kildene. Nå jobber 
jeg med en doktoravhandling som tar for seg emigrasjon 
gjennom Skandinavia i perioden 1880 til 1924. Jeg lager 
databaser over alle passasjerene som reiste gjennom 
Skandinavia. Arkivet til Den Norske Amerikalinjen har 
trolig blitt kastet eller slettet, derfor må jeg via andre 
arkiv, først og fremst i århus i Danmark, nøste opp 
dette på nytt. Jeg tilbringer også tid i arkivet Collindale 
i London, som har de fleste av verdens aviser opp 
gjennom tidene. 

Per Kristian Sebak leverte i 2006 sin masteroppgave ved UiB, 
Minoritet uten forankring – jødiske innvandrere i Bergen, 
1851–1933. Denne ble i 2008 utgitt i bearbeidet versjon 
under tittelen « … vi blir neppe nogensinne mange her.»

MIN METODE
PER KRiStiAn SEBAK
STIpENdIAT I hISTOrIE  

TEKST: HildE K. KvAlvAAg

« EN PREFERANSE 
FOR SYMMETRI 
SYNES å VæRE HELT 
UNIVERSELL.»

Forveksler skjønnhet  med sannhet 



Siden mellomkrigstidens 
eksistensialisme har Søren 
Kierkegaard vært den 
uovertrufne danske filosof 
for mange i den moderne 
verden. Særlig i USA, hvor 
han fortsatt er symbol for 
den personlige frihet. 

Kierkegaard fremstod som et alternativ 
til Heideggers og Sartres «a-teisme», 
fornektelsen av ethvert støttepunkt 
utenfor eksistensen. Å være utlevert kun 
til egne vilkår, sin egen verden, utelukket 
derimot for Søren Kierkegaard ikke 
religionen. Referansen til et transcendent 
overmenneskelig «siste» vilkår, «i at forholde 
sig til sig selv, og at ville være sig selv 
grunder Selvet gjennemsigtigt i den Magt, 
som satte det».

Marx stilte med sin religionskritikk 
Hegel på hodet, det guddommelig 
absolutte ble erstattet med historiens 
iboende økonomiske logikk. Søren 
Kierkegaard rettet sin kritikk av religionen 
mot dansk kulturkristendom, som han 
hevdet hadde tapt livsforbindelsen med 
Kristus, som eksklusiv åpenbaring av det 
absolutte. Han viderefører, mot Marx, 
det hegelske synspunkt om åndens eller 
selvet, selvbestemmelsens forrang – i 
individualismens epoke. 

Protestantenes filosof
Dette kan være stikkord for Søren 
Kierkegaards innflytelse i USA spesielt. 
Etter 1945 har interessen for den danske 
dikterfilosof eksplodert, ikke minst i kretser 
preget av protestantisk kristendom, for 
eksempel det lutherske St Olaf College i 
Minnesota. Syntesen av gudstro og den 
enkeltes valg – mot systemet – får Søren 
Kierkegaard til å fremstå med et relevant 

budskap i en verden med «rational choice» 
som imperativ. Og som en inspirasjon 
til å vektlegge den psykologiske faktor i 
religionen, evidensen i det en selv erfarer. 

Webers idealbegrep om en «asketisk 
protestantisme» – inspirert av også hans 
USA-opphold 1904 – kan også sies 
å innfange sentrale aspekt ved Søren 
Kierkegaards liv og forfatterskap 1813-
1855. Rikdom, men også fattigdom 
karakteriserer familiehistorien. Faren 
Michael Pedersen K. arbeidet seg opp fra 
usle kår på Sydvest-Jylland. Fra 1796 viet 
han seg til investeringer, og drev det så langt 
at han kunne tjene penger på at den danske 

stat i 1813 gikk fallitt, «det gale Pengeaar, 
da saa mangen anden gal Seddel blev sat 
i Circulation». Søren Kierkegaard sikter 
til at han selv ble født det året, «en saadan 

Seddel blev stundom en Families Ulykke». 
Men det økonomiske kvantesprang for 
familien Kierkegaard gjorde det mulig for 
Søren å tillate seg den luksus å skrive lite 
inntektsbringende bøker.

En mislykket forlovelse
Forsynets gunst er tvetydig, for Guds veier er 
uransakelige. Denne religiøse overbevisning 
podet den melankolske far inn i sønnen. Og 
i løpet av 30-tallet skjedde det som synes 
å være konturene av et høyere regnskap. 
Ulykken kom i form av de mange dødsfall 
i familien. Av ni var det nå kun tre igjen i 
1834, den gamle og hans eldste og yngste 
sønn. I denne perioden kan han ha fått 
del i slektens skjulte hemmelighet, en 
uopprettelig brøde er gjort. 

Infandum regina: Søren Kierkegaard 
siterer Vergil når han skal karakterisere 
sin neste stor ulykke, den mislykkede 
forlovelsen med Regine. En forlovelse 
han måtte bryte for å bevare familiens 
hemmelighet. «Dronning (Regine). Du 
pålegger meg å gjenskape en unevnelig sorg». 
Kierkegaard hadde sviktet ekteskapets ide, 
kravet om fortrolighet, før han inngikk 
forlovelseskontrakten. Som sagt, i dette 
lag av bitre opplevelser, motsetninger 
mellom intelligens og følelser, skjuler seg 
de eksistensielle tema han fra 1841, etter 
bruddet, skriver store bøker om. 

System vs individ
Kierkegaard gir sitt liv filosofisk relevans. 
Denne paradoksale gjentagelsen er 
en korrigert versjon av Hegels ide om 
«formidling», tilværelsens iboende kraft, 
eller troen på at livet i seg selv har makt 
til å forsone alle motsetninger. Men 
skal enkeltmennesket gå opp i helheten, 
ofres for fellesskapet? Det vokser frem 
hos Kierkegaard en stigende skepsis til 
Hegels prioritering av systemet – en arv 
fra Kants rene fornuft – på individets 
bekostning. I magisteravhandlingen Om 

Søren Kierkegaard: troens filosof

KRONIKK
Av KArSTEIN hOpLANd, prOFESSOr
EMErITuS I rELIgIONSvITENSKAp

« SYNTESEN AV 
GUDSTRO OG DEN 
ENKELTES VALG, 
MOT SYSTEMET, 
FåR SØREN 
KIERKEGAARD TIL 
å FREMSTå MED ET 
RELEVANT BUDSKAP 
I EN VERDEN MED 
’RATIONAL CHOICE’ 
SOM IMPERATIV.»
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Begrebet Ironi (1842) begynner løsrivelsen. 
«Subjektivitetens begynnelse» hos Sokrates 
blir utgangspunkt for den senere klassiske 
tese om at «subjektiviteten er sannheten». 
Er det i 1840 for negativt (Hegel) å følge 
Sokrates i hans problematisering av alt?

Den filosofiske tro på historiens iboende 
rettferdighet hadde blitt svekket hos Søren 
Kierkegaard på grunn av egne erfaringer 
med livets uforutsigbare narrespill. En 
historie styrt av logiske strukturer blir 
irrelevant for det lidende enkeltmenneske. 
En mirakuløs gjentagelse alene kan 
kompensere for en vilkårlig ulykke. Victor 
Eremita skildrer dette humoristisk i 
forordet til Enten-Eller: «Det har maaskee 
dog stundom faldet Dig ind, kjære Læser, 
at tvivle en Smule om Rigtigheden af den 
bekjendte philosophiske Sætning, at det 
Udvortes er det Indvortes, det Indvortes det 
Udvortes, Du har maaskee selv gjemt en 
Hemmelighed, om hvilken du følte, at den, 
i sin Glæde eller i sin Smærte, var deg for 
kjær til at kunde indvie Andre i den.»

Fra fornuft til tro

Så lite skal det til for å velte et helt filosofisk 
lass. Kategoriskiftet er fra fornuft til tro, 
tro er den eneste mulige theodicé. Og 
når tro blir den primære bro til helhet og 
forsoning, kommer enkeltmennesket på en 
helt ny måte i sentrum. Abrahams tro, som 
gjorde ham taus og uforståelig for andre, 
er Søren Kierkegaards ideal – eller eneste 
utvei. Under er det 70 000 favners dyp 
som man likevel ligger fullstendig rolig på. 
Kierkegaard personlig kunne kanskje ikke 
greie det, men han var overbevist om at 
troen var svaret. Og slik blir etter hvert den 
offisielle kristendoms (hegelianske) karakter 
av kulturmakt utålelig for ham. 

Barndomsminnet vekkes til live av 
miskjennelser han selv ble offer for. En ting 
var skandalen med Regine; her var han 
selv sin strengeste dommer. Noe annet var 
den underkjennelse av ham som forfatter 
som han mente seg utsatt for. Var det 
misunnelse? J.L. Heiberg orket ikke å lese 

Fra amerikansk side har det de siste 40 år vært 
investert stort for å gjøre Søren Kierkegaard 
tilgjengelig på det kulturelle marked. Kierkegaard’s 
Writings (Hong & Hong) ble komplett (26 bind) 
i 2000, og amerikanske forskere har lenge vært 
dominerende, blant annet gjennom The Søren 
Kierkegaard Society i USA, og nå også et markert 
innslag ved det danske nyopprettede Søren 
Kierkegaard Forskningscenteret.  
Illustrasjon: Scanpix

skikkelig en så stor bok som Enten-Eller, 
som Søren Kierkegaard hadde håpet ville 
gi ham plass i kretsen rundt professoren. 
Han hadde jo i sin tid (1839) skrevet sin 
drepende anmeldelse av H.C. Andersens 
roman med samme formål. 

Forfulgt som Kristus
Søren Kierkegaard ledes gradvis inn i en 
radikalisering av sin kristendomsforståelse. 
Planen er i alle fall å avslutte forfatter-
karrieren i 1846, da han også lar 
Johannes Climacus skrive av anmeldelse 
– et livsregnskap – av det foregående 
forfatterskap i det 500 sider lange 
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift. 
Hans prosjekt hadde vært – foruten å 
virkeliggjøre sitt diktertalent – et forsøk 
på å skrive seg ut av sitt livs tragedier. En 
kommunikasjon med Regine, og et forsvar 
for seg selv i dansk offentlighet. Hans 
forpliktelse som presteutdannet hadde han 
forsøkt å innfri ved å skrive oppbyggelige 
prekener i eget navn, viet til farens minne. 
Et langt liv kunne han heller ikke forestille 
seg. Han var 33, og hadde nådd Kristi alder. 
Fikk han et lengre liv, var prestegjerningen 
hans hellige «kall».

Han bidro selv til at han ble fremstilt 
i Corsaren med for korte bukseben, for 
deretter å bli forfulgt på gaten av pøbelen 
– som Kristus. Et nytt forfatterskap blir 
konsekvensen: Oppbyggelige taler om det 
å leve ubekymret i gudshengivelsen. På 
den annen side skjerpes tonen. Det er nå 
essensielt at den sanne kristne blir forfulgt 
– også i kristenheten. Antropologien i dette 
fremstilles på hegelsk manér i Sygdommen til 
Døden: «At mangle Uendelighed er fortvivlet 
Begrændsethed [at en] finder det for voveligt 
at være sig selv, langt lettere og sikkrere at 
være som de Andre, at blive en Efterabelse, 
at blive Numerus, med i Mængden». I den 
anonyme menneskemengde vokser hatet 
mot den distinkte guddomsrepresentant, 
Kristus og hans etterfølgere. 
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Delegasjonen frå Makerere University vart velsigna med bergensk haustsol. 
Frå venstre Wotsuna Khamalwa, Stuart Sillars, Dominica Dipio, Susan Kiguli 
og Lene Johannessen.

Songar, eventyr og tradisjonar frå dei ulike 
etniske gruppene i Uganda, skal hjelpe til 
med å samle landet og byggje bru mellom 
folkegruppene. 

Forskarar og studentar frå Makerere University i Uganda er i gang med 
å samle inn folkeeventyr, songar, ritual og kulturelle tradisjonar frå 
heile landet. Arkiveringa er ein del av eit forskingsprosjekt i samarbeid 
mellom Institutt for fremmedspråk ved UiB og The Literature 
Department ved Makerere University i Kampala. 

– Gjennom dette prosjektet prøver me å forstå dei ulike kulturane 
i Uganda. Me har tru på at formidling av visdomen og verdiane ein 
finn i folketradisjonane kan skapa forståing folk imellom, seier dr. 
Dominica Dipio ved Makerere University. 

Før det er for seint
Dipio var i haust i Bergen saman med forskarane dr. Wotsuna 
Khamalwa og dr. Susan Kiguli ved Makerere University for å lansere 
boka Performing Community. Boka er den første som kjem ut i 
NUFU-prosjektet «The Role of Ugandan Folklore as Repository of 
Traditional Wisdom», i samarbeid mellom Bergen og Makerere. 

Etterkvart vil forskarane prøve å finne fellesnemnarar i dei 
verdisyna som kjem fram gjennom det innsamla materialet. Dei vil 
leite for å sjå om det er noko felles som ein kan kalle ugandisk. 

– Prosjektet er ambisiøst, men det har også ei praktisk side. 
Svært lite av den tradisjonelle kulturen er skriven ned, no dreg ein 
ut og samlar historier, ritual, gåter og liknande før det er for seint, 
seier Lene Johannessen, førsteamanuensis i engelsk ved Institutt for 
fremmedspråk. 

– Dersom ein kan få gruppene som ligg i strid i nord til å sjå at dei 
har kulturelle fellesskapar, kan vegen mot fred vere lettare. 

vegen til sjølvrespekt
Etterkvart vil samlinga av songar, folkeeventyr og tradisjonar verte 
oversett til dei fem største språklege blokkene, og publisert slik at 
kunnskapen når ut til folk. 

– Det er ikkje berre det gamle, men også meir moderne og 
populære songar som er skrivne ned. På den måten linkar me mellom 
fortida og dagens samfunn. Det er viktig å vise at både moderne og 

tradisjonell folklore har verdi, seier Susan Kiguli, forfattar og forskar 
ved Makerere University. 

Ho peiker på respekt som eit anna viktig element i 
innsamlingsprosjektet. Opp gjennom kolonihistoria har den 
tradisjonelle og lokale kulturen blitt sett på som mindre verd enn det 
som kjem utanfrå.

– Når me no går ut til folk og samlar folkloren, byrjar folk å sjå at 
det som er deira tradisjonar også har ein verdi. Det gjev folk grunnlag 
for sjølvrespekt og ei kjensle av kven ein er, seier Kiguli. 

– At prosjektet tar utgangspunkt i kunnskapen til folk, gjev dei 
ei kjensle av håp og av at dei er nyttige. Når satsingar slår feil har ein 
tidlegare lagt skulda på kolonistane. Men faktum er at det er særleg 
utvikling som har starta frå toppen av, som har gått gale. Folk har ikkje 
fått eigarskap til prosjekta, dei har vore observatørar. I dette prosjektet 
startar me med grasrota, seier Khamalwa. 
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Tett samarbeid mellom Makerere og UiB

Makerere University er det største universitetet i aust- og sentralafrika. 
Universitetet er også kjent som Afrikas Harvard. 

Universitetet i Bergen har utvekslingsavtale med Makerere University, og har 
eit eige administrasjonskontor i på universitetsområdet. 

I Uganda er det offisielle språket engelsk og swahili. Totalt er det 56 språk i 
Uganda, fordelt på fem blokker: Luganda, niger-kongospråk, nilo-sahariske 
språk, swahili og arabisk. På Makerere University tilbyr ein undervisning i det 
lokale språket Luganda. 

Byggjer nasjon på folklore


