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Forskning blir ofte fremstilt som noe avansert og uhåndgripelig, en 
aktivitet adskilt fra selve samfunnet. Men er det egentlig slik, er forskere 
bortgjemte elitister? Hubro belyser i dette nummeret sammenhengen 
mellom forskningen og samfunnet vi lever i. En stor del av forskningen 
er tett sammenvevd med samfunnet, og er på mange områder det 
som former og driver det fremover. Og ikke minst viser det seg at 
forskeren ofte befinner seg godt plantet på bakken, i omgang med 
vanlige mennesker. Professor i internasjonal helse, Bernt Lindtjørn, 
som bygger modeller for å redde mødres liv i Etiopia, er et godt 
eksempel på dette. Postdoktor Kjersti Alsaker som jobber for å bedre 
tilbudet til voldsutsatte kvinner er et annet. Professorer i rettsmedisin 

ved UiB bruker mye av arbeidstiden sin til å bistå med identifikasjon 
ved unaturlige dødsfall og ulykker. Mange akademikere bidrar som 
sakkyndige i rettssaker. Men hvordan kan rettssikkerheten trygges 
når også sannheten er under utvikling? Forskning har også vært helt 
nødvendig for å gjøre Norge til en rik oljestat, men er det heldig at 
oljeselskapene støvsuger Universitetet i Bergen for oljeekspertise? 
Matematiske modeller har fått leve en anonym og lite påaktet tilværelse, 
nå er de blitt til stridens kjerne i klimaspørsmålet. De regnes som viktige 
faktorer i politiske beslutninger på en rekke samfunnsfelt. Forskning 
angår alle, noe kvinnene som strikker til inntekt for diabetesforskning 
forlengst har skjønt.
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leter høyt etter lav
Syv arter var nye for 
viten skapen da Dag Olav 
Øvstedal presenterte sin 
lavflora for Svalbard. Den 
er resultatet av nesten 40 år 
med forskning.

Det er snart 40 år siden professor Dag Olav 
Øvstedal for første gang dro til Svalbard for 
å studere lav. Den gangen reiste han opp 
med en kullbåt fra Harstad, siden det ikke 
fantes faste ruter som kunne frakte reisende 
over havet. I løpet av de påfølgende årene 
har han og kollegene vært på øyen mange 
ganger, hver ekspedisjon med varighet fra to 
uker til en måned. 

Resultatet har blitt boken «The Lichen 
Flora of Svalbard», en bok som faktisk er 
den første lavfloraen for Svalbard, og den 

første moderne lavfloraen for et arktisk 
område. Øvstedal har tidligere publisert en 
lavflora for Antarktis.

742 arter er registrert, syv av disse er 
beskrevet for første gang.

En hardfør organisme
– Det er et tålmodighetsarbeid. Man må 
samle inn mye materiale og det er mye 
arbeid over mikroskopet, forteller Øvstedal. 

Han legger til at et erfarent øye iblant 
kan se allerede i felten om en lavart er 
beskrevet tidligere eller ikke. Men ikke 
alltid. Og da må det avgjøres i laboratoriet.

Lav er en symbiose mellom sopp og 
alger som er veldig hardfør, og som trives 
godt i det harde klimaet på Svalbard. 
Soppen har ikke fotosyntese, og er avhengig 
av algene for å få livsviktig sukker. Algene 
på sin side trenger beskyttelsen som soppen 
kan gi den.

– Lav er veldig nøysomme organismer. 
Det er trolig den organismen med størst 
diversitet på Svalbard, forteller Øvstedal. 

Han mener det gjerne kan være et 
hundretalls arter til på Svalbard som ikke 
har blitt registrert. Men det vil tiden vise.

Museumsforskning
Forskningen på lav vil være viktig når vi 
nå øyensynlig står ved terskelen til store 
klimaendringer. Øvstedal påpeker at det er 
en åpenbar fare for at mange av lavartene 
vil kunne forsvinne om temperaturene 
på Svalbard stiger. 52 av lavartene som 
ble funnet på Svalbard, finnes ikke på det 
norske fastlandet. 

Boken gir også «nøkler» til de ulike 
artene, slik at de kan identifiseres. Dette er 
helt nødvendig i biodiversitetsstudier. 

– Dette er en milepæl i norsk arktisk 
forskning, og det er gledelig at vi kunne 
publisere den ved inngangen til det 
internasjonale biomang foldåret, sier 
Øvstedal, som er spesielt stolt av at Bergen 
Museum står for mye av forskningen. 

laV i arKiVET: lavprøver fra svalbard. Denne er en del av en stor samling som ligger 
lagret på realfagsbygget.

TEKST og FoTo: WALTER N. WEHUS 

all YOU NEED is laV: professor Dag Olav Øvstedal 
går gjennom lavprøver. identifikasjonen av lavarter 
er et tålmodighetsarbeid.
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Den østerrikske filosofen ludwig Wittgenstein er nå enda mer tilgjengelig for alle, etter 
at Wittgensteinarkivet ved Uni Digital har samlet inn fem tusen sider fra filosofens 
etterlatte skrifter. Disse er donert til prosjektet Discovery, som har samlet elektroniske 
filosofitekster fra flere europeiske land i en åpen database. 

Nå kan man se faksimiler av Wittgensteins håndskrevne notater og transkriberte tekster 
på en gratis, brukervennlig og tilgjengelig måte. Noen av de viktigste tekstene filosofen 
produserte mellom 1929 og 1936 er med.

Men også andre filosofer er å finne på Discovery: HyperNietzshe-prosjektet har lagt ut 
39 000 sider av den tyske filosofen, mens italienske iliEsi har bidratt med 12 000 sider 
antikk og eldre filosofi. i tillegg finnes rundt 300 videoer med intervjuer og og 
med filosofer.

Målet for fremtiden er at forskere kan legge ut oversettelser av originaltekstene, 
korrigere eller bidra med artikler.

Wittgenstein til folket

PÅ HØYDEN

Fransk nytelse i arkivene
Det er store nasjonale forskjeller på historikere, viser sosiolog Marte 
Mangset sine undersøkelser. Hun har forsket på historikere ved engelske, 
franske og norske universiteter, og har funnet ut at de legger ulike ting til 
grunn i oppfatningen av faget sitt.

Den franske historikeren for eksempel, har et sanselig forhold til støvete 
gamle arkiv. ikke nødvendigvis fordi det er her man kan finne 
«sannheten», men fordi den fysiske motstanden er tenkt å stimulere 
tankevirksomheten. 

Engelske historikere har på sin side større aksept for sekundærlitteratur. 
For dem er det viktigste å kunne argumentere godt for sine synspunkter. 
For engelske historikere gjelder det å ha lest mye, og kunne komme frem 
til noe nytt på egen hånd.

Når det gjelder de norske historikerne, trekker de gjerne frem ensomheten 
i faget og jakten på sannheten i primærlitteraturen. arbeidet som 
historiker er en søken etter denne sannheten, noe som jo er en svært 
protestantisk tanke, påpeker Mangset.

Dårlig selvtillit smitter
lav selvaktelse kan lett bli en selvforsterkende, vond sirkel. personer med 
mindreverdighetsfølelse sender ut signaler som gjør at andre behandler 
dem dårligere. Dermed får personen «bekreftet» for seg selv at han eller 
hun er mindre verdt. Det kom psykolog Jofrid Bjørkvik fram til i sitt 
doktorgrads prosjekt «God nok? selvaktelse hos pasienter innen psykisk 
helsevern.» i følge Bjørkvik er det sirkulære sammenhenger mellom 
selvaktelse og psykisk sykdom. Bjørkvik fant også at pasienter med lav 
selvaktelse hadde mindre utbytte av poliklinisk behandling. symptomene 
på depresjon og angst ble redusert, men det var liten endring i hvordan 
pasientene fungerte sammen med andre mennesker. Den lave selvaktelsen 
hindrer pasientene i å endre handlingsmønster, noe som øker risiko for 
tilbakefall av angst og depresjon.

God dag, akademiker
Tusen tilfeldige personer som snakket ulike språk ble spurt – og over 
600 av dem sa at de hadde problemer med å forstå hva andre egentlig 
mente. Denne undersøkelsen inspirerte professor Karol Janicki ved 
institutt for fremmedspråk til å skrive boken «Confusing Discourse» 
om fenomenet. 

professoren mener språket er et dårlig verktøy, siden det ikke fanger inn 
virkelighetens kompleksitet. Vi gir mening til ulike ord ut fra våre egne 
erfaringer med tingene vi snakker om, men vi har alle våre individuelle 
erfaringer. Vår egen forståelse samsvarer dermed aldri fullstendig med 
den vi snakker med. særlig akademikere har en utfordring på dette 
området, siden de i større grad bruker mer abstrakte ord som de 
tillegger mye mening. Både studenter og legfolk kan ha problemer 
med å forstå hva akademikerne mener, ifølge Janicki. Men hjelpen er 
nær. Om man bruker mer konkrete eksempler, og forsøker å synliggjøre 
dem, kan forståelsen øke. Om en professor visualiserer forelesningene 
sine, blir de lettere å forstå og også husket bedre. Trøsten er at alle 
misforstår i større eller mindre grad. Det viktige, ifølge Janicki, er å være 
klar over at vi gjør det.

FOTO: Discovery



Flere nyheter på www.uib.no

Nye faresignaler før 
hjerteinfarkt
Gjennom analyse av blodprøver fra 300 pasienter fant Trygve 
Brügger-andersen i sitt doktorgradsarbeid nye måter å oppdage 
fare for hjerteinfarkt. Han fant en klar sammenheng mellom 
forhøyet nivå av hjertemarkørene BNp og pTX3 målt i blod 
umiddelbart etter innleggelse for brystsmerter, og risikoen for 
utvikling av fremtidige hjerterelaterte hendelser. i følge overlegen 
blir mange sendt hjem fra sykehus med brystsmerter for senere å 

komme tilbake med hjerteinfarkt. 
Hjertemarkøren troponin brukes for å 
undersøke fare for hjerteinfarkt i dag. i følge 
Brügger-andersen vil testing av flere 
markører kunne gi et grundigere innblikk i 
sykdomsforløp og prosess hos pasientene. 
Det er diskusjon om hvilke markører det er 
nyttig å identifisere, men han tror at BNp, som 
man kan fastslå i løpet av noen timer, vil bli 
den mest brukte markøren

Det er en utbredt tanke at de gamle grekerne var skeptiske til kroppen, 
mens sjelen var det viktige. Dette er en tanke som kommer fra Platon, og 
kristendommens lære om den kroppslige oppstandelsen har blitt tenkt på 
som et hinder som måtte overvinnes når grekerne skulle kristnes.

Religionsforsker Dag Øistein Endsjø har funnet ut at det faktisk forholder 
seg helt omvendt. Grekerne kunne ikke se for seg et evig liv om ikke også 
kroppen var med, men dette var noe som var forbeholdt guder, halvguder 
og mytiske personer. Derfor var det kristne budskapet om oppstandelse 

og evig liv noe som appellerte til grekerne, og som igjen førte til en økt 
vekt på dette innen kristendommen.

Men det var mange tekniske spørsmål som måtte overvinnes. I gresk 
religion kunne ikke gudene skape kroppen på ny om den var blitt ødelagt. 
De tidlige kristne måtte dermed utvikle teorier om at menneskekjøtt ikke 
kan gå opp i noe annet. På dommens dag spydde dermed dyrene opp 
igjen biter av mennesker de må ha spist, skriver Endsjø i boken «Greek 
resurrection beliefs and the success of christianity». 

Svekket etter depresjon
Deprimerte sliter med ettervirkninger også etter at depresjonen har gitt seg. 
alvorlig deprimerte er mindre konsentrerte, har dårligere hukommelse, og løser 
oppgavere senere enn andre. Den samme kognitive svikten henger igjen i seks 
måneder etter at depresjonssykdommene avtok, viser en studie fra UiB.

personer med alvorlig depresjon har rundt 50 prosent risiko for tilbakefall innen 
to år. Den kognitive svekkelsen kan gi seg utslag i problemer med å mestre jobb 
og hverdagsgjøremål, noe som kan øke faren for nye depresjonsanfall.

i studien sammenlignet forsker Åsa Hammar 20 
alvorlig deprimerte med tilbakefall mot en frisk 
kontrollgruppe. Begge gruppene gjorde det likt helt 
til oppgavene som brøt mest med innlærte 
tankemønstre. Her gjorde de deprimerte det 
merkbart dårligere. 

Det er frontallappen i hjernen som styrer 
automatikken i vanetenkning. Hammer sier det kan 
virke som om deprimerte har en svikt i frontallappen, 
som forklarer hvorfor de ikke klarer å bryte med 
gjentakende negative tankerekker.

FOTO: istockphoto
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Det evige kjøttet

Tenker bedre med cannabis
Bruk av cannabis anses vanligvis som en 
risiko faktor for schizofreni. Men ny 
forskning utført av Else-Marie løberg ved 
Det psykologiske fakultet, tyder 
paradoksalt nok på at hasj brukere som 
utvikler schizofreni har bedre evne til å 
tenke abstrakt, bedre læringsevne og 
bedre konsentrasjonsevne enn andre som 
utvikler sykdommen.

Det er utført målinger utført på hjernen til 
schizofrene mens de løser oppgaver, og de 
foreløpige resultatene tyder på at 

cannabisbrukende schizofrene har en mer normalisert 
hjernefunksjon enn andre schizofrene.

Ofte har forskere fokusert på at utviklingen av schizofreni 
har en sammenheng med en sårbar hjerne, noe som kan 
spores tilbake til risikofaktorer knyttet til genetikk, tidlig 
nevrologisk utvikling og alvorlige barndomstraumer. 
løberg er i dette tilfellet snar til å påpeke at hasjbruk bør 
anses som en egen risikofaktor, og en annerledes vei til 
schizofreni. Og også at det er vitenskapelig grunnlag for å si 
at mennesker med risiko for psykose bør holde seg unna 
cannabis.

En typisk illustrasjon av dommedag.



Bernt Lindtjørn jobbar for 
å redde livet til fødande 
kvinner i Sør-Etiopia. 
Nøkkelen er å lære ikkje-
legar å operere. 

6. januar 2010 Arba Minch, Sør-Etiopia: 
Det er etiopisk jul på sjukehuset i Arba 
Minch. Rom etter rom er nesten tomt. 
Men det er nokon som ikkje kan reise. På 
avdeling for kvinnesjukdommar ligg kvinner 
på magen i sengene og ser på oss. I dette 
store lyse rommet luktar det sterkt av urin. 
Ei kvinne med eit fortvila ansikt har reist 
seg frå senga. Ho har bak seg ein misslukka 
operasjon og beina hennar er opphovna som 
komplikasjon av urinlekkasje.

– Vi sender henne til Addis Abeba. Det 
skal ordne seg, seier Bernt Lindtjørn. 

Problemløysing
Nokre dagar før var eg i ferd med å få eit 
delikat problem. Trøytt etter ei lang reise 
stod eg på parkeringsplassen på Paradise 
Lodge der eg skulle bu under opphaldet i 
Arba Minch. Sjåføren som hadde køyrd dei 
førtifem mila ned frå Addis Abeba ville ha 
140 dollar ekstra for bensin. Men eg hadde 
allereie betalt for bensin. Eg ringde Bernt 
Lindtjørn som på flytande amharisk løyste 
situasjonen. Problem nummer to oppstod 
like etter: Då eg skulle sjekke inn på Paradise 
Lodge fekk eg vite at dei ikkje hadde rom, 
endå det vart bestilt for lenge sidan. Før det 
var gått to minutt, stod Bernt Lindtjørn der. 
Då hadde dei rom. 

Bernt Lindtjørn (60) er professor i 
inter nasjonal helse ved Universitetet i 
Bergen og er fødd og oppvaksen i Etiopia. 
Her han har arbeidd som UiB-forskar og 

misjons lege for Norsk Luthersk Misjons-
samband i over tretti år. No har han budd 
i Arba Minch i eitt og eit halvt år. Han er 
der på forskings opphald. Eller meir presist: 
Han arbeider som lege, han forskar, han 
administrerer, han meklar i streikar, han 
snakkar med politikarar, og ikkje minst er 
han vaktmeister. 

Ikkje-legar opererer
Det er betring av kvinners helse og liv som 
er Bernt Lindtjørns store interesse no. Rundt 
halvparten av alle mødredødsfall i verda 
finn stad i Etiopia, Nigeria, Kongo, India 
og Afganistan. I Etiopia døyr nærmare åtte 
prosent under fødselen. Dette er 90 gongar 
høgare enn i industrialiserte land og er den 
vanlegaste dødsårsaka blant vaksne kvinner. 
Mange har lang veg til sjukehus og når dei 
kjem dit er det ofte for seint å redde livet 
deira. Sør-Etiopia har også prekær mangel på 
legar. Dette skuldast både at det er vanskeleg 
å få leger til å arbeide på lands bygda og at 

TEKST og FoTo: HILDE KvALvAAG

KUNNsKap Blir praKsis
TEMA

FOrlaTNE: Desse nyfødde tvillingane i Gidole er forlatne av ei psykotisk mor. – Vi må finne ei løysing, seier Bernt lindtjørn.

Kvinnenes  mann i sør
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HØGFJElls-sJUKEHUs: Det er farleg å bli sjuk i dei sør-etiopiske fjella. legemangel og lange avstandar gjer at mange døyr av sjukdommar som kunne vore enkle å kurere.

Kvinnenes  mann i sør
dei fleste etiopiske legane har reist til Vesten. 
I eit stort prosjekt Lindtjørn er initiativtakar 
til er målet å utdanne ikkje-legar til å 
operere. Desse såkalla helse offiserane skal tre 
inn der det ikkje er legar, men dei skal også 
ha spesial utdanning i mødre helse. Lindtjørn 
jobbar med ni sjukehus og helsesenter 
i Sør-Vest-Etiopia for å bygge opp slik 
kompetanse. Mange av dei 18 helseoffiserane 
er allereie ferdig utdanna og i arbeid. 

UiB-professoren jobbar også med å gje 
eit betre helsetilbod til kvinner med fødsels-
skaden fistula, som gjev kronisk lekkasje frå 
tarm og urinveg etter fødsel. Kvinnene blir 
ofte avviste av ektemenn og annan familie 
og lever bortgøymde liv med store lidingar. 
På sjukehuset i Arba Minch er det no ei 
heilt ny avdeling for kvinnesjukdommar, 
bygd for ei privat gåve til Norsk Luthersk 
misjonssamband, men drifta av sjukehuset 
sjølv. Eit anna utfordring for å sikre god 
mødrehelse er å finne dei sjuke og utsette 
kvinnene. Sjukehus og helsesentra skal 

Kart: D
igital W

isdom

FAKTA

Etiopia har aldri vore kolonisert og er 
kjend som ei vogge for kristendommen. 
Landet var okkupert av Italia frå 1936 
til 1941. Fram til 1976 styrte keisar Haile 
Selassie, og deretter overtok Mengistus 
kommunist regime, som vart styrta ved 
militærkupp i 1991. Makthavarane fekk 
mindre støtte frå Sovjetunionen på grunn 
av perestrojka og dette var medverkande 
til at kommunistregimet fall. Meles Zenawi 
har sitte ved makta sidan 1991. Landet 
har vel 90 millionar innbyggarar. Dødsrata 
blant spedbarn var 7 prosent (2008, FN) og 
for småbarn 12,3 prosent (2006, FN). I 2008 
var 45 prosent av den vaksne befolkninga 
analfabetar. To tredelar av folket er kristne, 
og ein tredel muslimar. 
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no samarbeide med helsearbeidarar i 
kommunane i ein ny modell. Her får 
kvinnelege helsearbeidarar ansvar for 
om lag 5 000 menneske kvar. Det skal 
også opprettast fødselsregister, og det er 
helsearbeidarane som skal utdannast til å 
registrere fødslar og død.

Misjonens siste mann
Lindtjørn er ein av dei siste representantane 
i Sør-Etiopia for ein lang kultur og 
tradisjon. Far hans var ein av grunn  leggarane 
av den etiopiske lutherske kyrkja, Mekane 
Yesus, seint på 1950-talet, og Lindtjørn og 
søskena hans vaks alle opp i Etiopia. Norsk 
Luthersk misjons  samband dreiv lengje ei 
rekke av sjukehusa i Sør-Etiopia, med Arba 
Minch-sjukehuset, som det sentrale. I 1978 
kom Bernt Lindtjørn tilbake til Etiopia 
etter å ha flytta derifrå som 17-åring. Han 
hadde utdanna seg til lege og kom rett inn 
i borgar krigen mellom kommunist geriljaen 
og somali-støtta gerilja. Kommunistane 
sat ved makta og hadde kasta ut alle 
amerikanske misjonærar og hjelpe  arbeidarar. 
Men Lindtjørn og nokre få norske misjons-
legar fekk bli. Det var to grunnar til det, trur 
han. Norske misjonærar tillet fag foreiningar, 
og det var ingen andre som dreiv helsearbeid 
i Sør-Etiopia. Sidan den gongen har det blitt 
stadig færre misjonærar og misjons legar i 

landet. Frigjeringa frå misjonen og utan-
landsk personell er noko Etiopia ønskjer. 
Det ønskjer også dei som har vore lenge i 
landet, som Lindtjørn. Men enno er han 
der, og han trengs. 

BarN i KEMBa: Bernt lindtjørn vil utdanne ein helseoffiser med spesialisering i barnesjukdommar. No 
finst det ingen med slik kompetanse i fjella i sør-Etiopia.

Tropisk fjellvidde
Sola har nett komme over kanten på fjellet 
og regnskogen under oss gjer seg klar for ein 
ny dag. Bernt Lindtjørn og kona Magnhild 
hentar meg i firehjuls trekkaren. Vi skal til 
fjell byen Gidole og vitje sjuke huset som Det 
Norske Misjons selskap bygde her i 1952. 
Familien Lindtjørn budde i Gidole i fire år 
rundt 1980. Landskapet vi køyrer gjennom 
opp mot fjellet liknar ei tropisk Hardanger-
vidde. På den 60 kilometer lange grus vegen 
møter vi nesten ingen bilar, derimot må 
vi stadig seinke farten for å unngå å køyre 
på esel, geiter og kveg. I Gidole skiftar 
Lindtjørn raskt til kvite lege  klede med 
Helse Bergen-merke og små joggar ned på 
sjukehuset der han skal viser oss rundt, før 
han «må operere litt». 

På sjukehuset virvlar åtte språk rundt 
i lufta, pasientane kjem frå mange ulike 
etniske grupper. Lindtjørn snakkar med 
helseoffiseren, blir orientert om status for 
pasientane. Så er det runden for å sjå korleis 
det står til. Salam, salam, alle blir sett. Eg går 
etter, kjenner lukta av kroppar med feber, 
ser ei lita jente i ei seng. Ho har bandasje 
rundt hovudet. Lindtjørn bøyer seg over 
henne, undersøker, løfter av bandasjen, viser 
to djupe kutt som strekker seg over heile 
hovudet. Ein nabo prøvde å drepe henne 
med machete, to andre barn vart drepne. 
Men det skal gå bra med henne, seier 
Lindtjørn på sitt nøkterne vis. I neste seng 
ligg det ein mann som dei mistenker har 
lepra. På eit anna rom eit nyfødd tvillingpar 
som ei psykotisk mor har reist i frå. 

– Vi må finne ei løysing for desse, seier 
Lindtjørn til pleiarane. Han undersøker 
babyane og konstaterer at dei verkar sunne 
og friske. 

På ei seng ute i friluft ligg ei kvinne 
med stivkrampe og ventar på behandling. 
Rundt henne ventar ein flokk med folk som 
har vore med å bere henne frå landsbyen. 
Å kjøre den eine ambulansen som finst set 
folk i gjeld. Farvel Gidole. Barna spring etter 
bilen når vi drar. 

Gode resultat
På vegen ned frå fjellet besøker vi jordhytter 
der folk ligg på geiteskinn rett på bakken. 
Mange kvinner er på veg heim med veldige 
vedbører. Mennene driv esel. Ei undersøking 
viste nyleg at femti prosent av kvinner i 
Etiopia er utsett for vald. Vald mellom 
menn er også vanleg i eit samfunn med 
utbreidd alkoholmisbruk. 

Lindtjørn har samanlikna operasjonar 
gjort av legar og helseoffiserar. I Sør-Etiopia 
er det no helseoffiserane som gjer det 
meste av akutte operasjonar på fødande 

FAKTA

Mødrehelseprosjektet er eigd av 
etiopiske helse myndigheiter og støtta  
av Norsk Luthersk Misjons samband 
og NoRAD. Ein helseoffiser har fire års 
helse utdanning frå universitet, og eitt års 
tilleggsutdanning. Målet er å redusere 
mødre dødsfall med to tre delar innan 
2015. Modellen har tidlegare vore prøvd 
ut mellom anna i Mosambik. Prosjektet 
omfattar det meste av den gamle gamu 
gofa-regionen i sørvest Etiopia der 
mellom to og tre millionar menneske 
bur. Prosjektet har også ein forskings del 
som er eit samarbeid mellom helse-
styresmaktene i Etiopia, Arba Minch 
Universitet Arba Minch sjukehus, gidole 
sjukehus  og Universitetet i Bergen.
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FarlEG MODErsKap: Denne kvinna i Kemba ventar på behandling for barnet sitt på sjukehuset. i Etiopia døyr nærare åtte prosent av mødrene under fødselen.

kvinner. Ein førebels rapport viser at 
resultata er gode og dødsrata mindre enn 
ein prosent. Dødsfalla var flest i Saula, 
som er eit avsidesliggande område 390 
kilometer frå Arba Minch, med heilt nytt 
sjukehus, Lindtjørn trur at årsaka både er 
at pasientane her var seine med å komme 
til sjukehus, og at personalet har kortast 
røynsle. Ein del av mødrehelse programmet 
er forsking for å måle effekten av tiltaka. 
Ifølgje Lindtjørn er målet å identifisere 
risiko faktorar for død hjå mødrer og sped-
barn for slik å kunne redusere talet på døde. 

Hungersnaud
Klokka er sju om morgonen, og himmelen 
er tung av skyer. Vi skal køyre hundre 
kilometer på grusveg, opp til nesten 3 000 
meters høgd. I dette området, med sjeldan 
vakkert fjell-landskap, bur det fleire hundre 

tusen menneske. Her jobba Lindtjørn 
som lege under hungersnauden i 1984. 
Han delte ut mat i heile Sør-Etiopia og 
skreiv doktorgrad om helsefølgjene av 
hungersnaud. Ein million etioparar døydde 
og kvar femte vart råka under denne 
sultkatastrofa. Framleis er nokre millionar 
etiopiarar avhengige av matvarehjelp, og 
rundt omkring i fjella ligg det depot.

På vegen stoppar vi og et frukost i ein 
grimete, liten by. Det er kaldt. Lindtjørn 
sørgjer for at medarbeidarane får i seg 
frukost. At det blir tid til ein prat. 

– Det er eit viktig element i etiopisk 
kultur, at ein må snakke med alle. Dei er 
mistenksame, og om du ikkje pratar blir 
det sett på som suspekt. Ein må heller ikkje 
vente seg for store framskritt for raskt. Vi 
ser på korleis det var i fjor, og så slår vi fast 
at det er betre i år. Dei siste ti åra har det 

vore ei fantastisk utvikling her. Det er ei 
glede å sjå at dei kvite si makt er redusert 
og etiopiarane er blitt flinke til å stå på 
eigne bein. 

Det er ingen kvite her oppe på fjellet 
lenger, men spora etter amerikansk misjon 
ser ein fleire stader i Kemba, Det er dei 
som har bygd det vesle sjukehuset her som 
no er overfylt med menneske som ventar 
på behandling. Helseoffiseren her er ein 
overarbeidd ung mann. No har han nett 
tatt keisarsnitt på ei kvinne – barnet døydde 
men mora lever. Lindtjørn er bekymra for 
at helseoffiseren jobbar for hardt, men det 
skal komme ein ny helseoffiser så snart 
råd er. I tillegg ønskjer Bernt Lindtjørn å 
utdanne ein spesialist i barnesjukdommar. 
Borgarmestaren har komme til sjukehuset 
for å møte Lindtjørn, han har noko han vil 
fortelje. Dei har sett seg ut ein tomt til nytt 
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NaTUrsKJØNT: Byen arba Minch ligg med utsikt over lake abaya (som er raud) og lake Chano (som er blå). Dei to innsjøane er delt av fjellet «God’s Bridge». 

sjukehus og har midlar til å sette i gong.
– Dei har visjonar, seier Lindtjørn. Og 

eg trur at dei kan få det til. 

Alt går gale, men vi prøver igjen
Mobilen til Lindtjørn ringer ofte, eshi, 
eshi, eshi, seier Lindtjørn. OK, OK, OK. 
Alltid tolmodig. Alt som kan gå gale, 
går gale, slik er det berre. Straumen har 
gått i Arba Minch, og teknikaren som 
kunne ha reparert det er med oss i bilen til 
Kemba, legane vil streike, og ein av dei nye 
helseoffiserane er i trøbbel. 

Det er noko av lærdommen her, at vi 
ikkje må late systemet kvile for mykje på ein 
person, det bør vere minst to helseoffiserar 
på kvart sjukehus og helsesenter, seier 
Lindtjørn. Telefonen ringer igjen. No er det 
ei god nyheit. Dei vil lage fødselsregister 
også i ein annan kommune. Ein kvit 
bygning på ein ås viser seg å vere ein high 
school for jenter, som Lindtjørn har fått 
bygd med misjonens midlar.

– Det er veldig viktig at jentene får 
utdanning, elles får vi inga utvikling, seier 
han, medan vi køyrer forbi ein mann kledd i 

leopardskinn på eit fargerikt pynta esel. 
Lindtjørn brenn for Etiopia og 

ulandsmedisin. Han har også forska mykje 
på tuberkulose og hiv og han driv eit 
prosjekt som utviklar modellar for varsling 
av malaria. Kunnskapen han har opparbeidd 
seg prøver han å overføre til styresmaktene, 
og han jobbar med politikarar både på lokalt 
og nasjonalt nivå. 

– Det vi gjer er å lage modellar, og 
ingenting gler meg meir enn når modellane 

byrjar å fungere utan vår hjelp, når 
styres maktene byrjar å interessere seg, 
seier Lindtjøn. 

På verandaen på Paradise Lodge sit unge 
etiopiarar og ser sola gå ned over fjellet 
«God’s Bridge». Nattelydane frå regnskogen 
blandar seg med den etiopiske musikken, og 
dei unge har det ikkje travelt. Dei tilhøyrer 
eit land i raskt vekst og med ei historie for 
å stå på eigne bein. Framtida kan berre 
bli betre. 

UTENDØrspasiENT: Bernt lindtjørn og helseoffiser sebasel Mesfin (til venstre) diskuterer behandling av ein 
pasient på sjukehuset i Kemba.
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HiNDra aV FaTTiGDOM:  – Kvinner har styrka 
rettane sine i Etiopia, men det er ein lang veg å gå. 
For eit par år sidan fekk landet ei ny lov som gjev lik 
arverett til land for begge kjønn og talet på jenter 
som går på skule aukar. Men eitt problem er at 
mange er så fattige at dei ikkje får gå lenger enn til 
grunnskulen, seier Mitike Molla sisay. 

laNGT FrÅ liKEsTilTE: Brudepiker frå massebryllup i hagen til Ghion Hotel i addis abeba.

Kvinne kamp 
i startgropa
– Mange etiopiske kvinner 
har veldig dårlege leve-
kår, seier post  doktor i 
kvinne   helse ved Addis 
Abeba universitet, Mitike 
Molla Sisay. 
Doktorgradsarbeidet hennar frå 
Universitetet i Bergen, viser at seksuell åtferd 
hjå etiopiske menn gjer at kvinnene er svært 
ut sette for seksuelt overførte sjuk dommar. 
Kvinnene er jomfruer til dei giftar seg, 
medan mennene i utstrekt grad nyttar seg 
av prostituerte. I tillegg blir jenter vanlegvis 
gift med menn som er eldre enn dei sjølve. 
Det er også eit tabu mot å oppsøke lege. 
Kvinner skammar seg, medan mennene 
som ikkje har dette tabuet søker helsehjelp. 
Sisay skal sjå på haldningane til det å få 
barn hjå kvinner mellom 15 og 29 år, og 
samanlikne med kvinner over tretti. Talet 
på barnefødslar går ned i Etiopia. Sisay 
vil prøve å finne om dette skuldast endra 
haldningar til fertilitet, eller om det skuldast 
andre årsaker. 

vekst med  
bitter bismak
Etiopia har hatt spektakulær 
vekst i økonomi og ut-
danning. Menneske retts-
situasjonen går motsett veg.

I følgje The Economist er Etiopia verdas 
femte raskast veksande økonomi. Gjennom 
1970 og -80-talet fekk Etiopia lite bistand 
på grunn av boikott av kommunist regimet. 
Då regimet vart styrta i 1991 byrja verds -
samfunnet å gje støtte, men ei over raskande 
opp trapping i Eritrea-krigen i 1998–2000 
stoppa bistanden på ny. Først etter år 2000 
kom bistanden for alvor i gong. Det siste 
tiåret har gitt sterk vekst i utdannings-
sektoren, og det har også skjedd mykje 
positivt når det gjeld helse. 

– Dei har hatt godt med pengar og godt 
med nedbør, som har hindra tørke. Det seier 
mangeårig Etiopia-forskar ved Christian 
Michelsens institutt, Johan Helland 

Trass i den store økonomiske veksten 
er det inga utvikling på menneskeretts-
indikatorar. Helland meiner at etiopiske 
organisasjonar er knebla når det gjeld 
politisk deltaking og menneske rettar. 

I 2008 har det vore bestemt ved lov at 
dersom etiopiske organisasjonar skal drive 
med politikk skal mindre enn ti prosent 
av budsjettet deira vere pengestøtte frå 
utanlandske organisasjonar. 

– I praksis er dette ein måte å sikre 
seg mot all kritikk, for nesten ingen 
etiopiske organisasjonar kan drive med 
så lite utanlandsk støtte, seier Helland 
som er sosial   antropolog. Han meiner at 
dagens regime ofte til forveksling liknar 
på det gamle kommunist regimet. Den 
noverande ideologien har fått merke-
lappen «revolusjonært demokrati» sjølv om 
den er meir nyansert i forhold til privat 
næringsverksemd.

– Ideologisk er det likt, med gammal-
leninistisk politikk og brutal framferd 
mot opposisjonen. Dette er langt i frå 
noko liberalt demokrati og med den nye 
terroristlova er opposisjonspartia redde 
for å bli stempla som terrororganisasjonar, 
fortel han.

Styresmaktene har sidan 2005 fått 
gjennom  ført tre nye lover som avgrensar 
fridom for etiopiarar. Mellom anna har 
det komme ei restriktiv presselov og ei ny 
antiterrorlov. Regjerings  partiet legg alt til 
rette for at dei ikkje skal misse makta ved 
valet i mai, i følgje Helland. Det etiopiske 
valet i 2005 vart kritisert av norske 

TEKST og FoTo: HILDE KvALvAAG

FAKTA

Den venta veksten i etiopisk økonomi 
vil i 2010 vere på 7 prosent. Framleis er 
landet ranka som nummer 171 på FNs 
Human development index. Av dei drøyt 
90 millionane i Etiopia lever 80 prosent i 
fattigdom, gjennomsnittleg månadsløn er 
1000 birr, om lag 500 kroner, men mange 
har langt mindre enn dette. 
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Concerned scientists Norway er en tverrfaglig 
sammen slutning av forskere som er bekymret for 
klima utfordringene kloden står overfor. Her er alt 
fra advokater, sivilingeniører og leger, til økonomer 
og klima forskere. professor Gunnar Kvåle ved 
senter for internasjonal helse ved Universitetet i 
Bergen mener flere forskere utenfor Oslo burde 
slutte seg til organisasjonen.

– Forskere med faglig kompetanse og 
kunnskap om den alvorlige situasjonen verden er 
kommet i, har et spesielt etisk ansvar for å hindre at 

klima endringer med uakseptable 
alvorlige konsekvenser får 
utvikle seg. Vi bør bruke vår 
kunn skap både til å påvirke 
politikere og til å formidle 
kunnskapen til et større 
publikum, sier Kvåle.

selv er han engasjert i både 
klima- og helsespørsmål, og mener 
helseeffektene av klimaendringene kan 
bli alvorlige. Endringene i klimaet rammer 

fattige land som har problemer med å håndtere 
helseproblemene de allerede har, mener Kvåle.  

Concerned scientists Norway ble stiftet i 
2008, og arbeider både for å påvirke 

politikere og for å bedrive folke-
opplysning. De arrangerer seminarer, 
tema kvelder og diskusjons møter, 
og har medlemmer i alle de største 

byene i Norge. 

Bekymrede forskere finner sammen

«  EtiopiskE organisasjonar 

Er knEbla når dEt gjEld 

politisk dEltaking og 

mEnnEskErEttar. »

Foto: istockphoto

samfunns vitarar og norske styres  makter. 
Dette førte til reaksjonar frå etioparane si 
side og den diplomatiske forbindelsen fekk 
ein knekk. Helland har sidan 1980-talet 
jobba med å bygge opp studier i samfunns-
vitskap ved universitetet i Addis Abeba. 
Dette arbeidet er no stoppa opp på grunn av 
stans i norske løyvingar.

90 prosent går på skule
Sjølv med avgrensingane som finst frå 
styres maktene si side, kan ein likevel få 
gjort mykje. Johan Helland meiner at Bernt 
Lindtjørn har funne gode modellar, og at 
han gjer lurt i å jobbe med det etablerte stat-
lege systemet. 

– Dei som jobbar i Etiopia veit at det 
ikkje er alltid er den beste modellen dei 
kan ta i bruk , men den nest beste, eller 
tredje beste. Det viktige er at modellane er 
handterbare innanfor dei rammene ein har. 
seier Helland.

Tidlegare har ein ofte komme med 
modellar som har vore hinsides det ein 
kan vente skal slå rot lokalt. Men private 
organisasjonar kan spele ei viktig rolle i 
utviklinga av alternative og betre tilpassa 
modellar. Eitt døme er Redd Barnas satsing 
på grunnskule utdanning i landet. Talet på 
barn i skule har auka frå 35 prosent til over 
90 prosent. I maktapparatet er det er stor 
tillit til utdanning og etiopiske styres makter 
har adoptert modellen.

– Bernt Lindtjørns modellar kan vere 
eit slikt døme på vellukka modell bygging. 
Lindtjørn er heller ingen kvensomhelst, seier 
Helland. 

– Alle i Sør-Etiopia veit kven han er.  

sUlT OG DiKTaTUr: Under Mengistus kommunist regime var Etiopia berømt for sult og blodige diktatur. Bildet av Etiopia er gradvis i ferd med å endre seg, seier 
Etiopia-forskar Johan Helland. (Foto: Eivind senneset)
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BÆrBar rØNTGEN: Med portabelt røntgenutstyr kan rettsodontologene ved Gades institutt dra med første fly til et katastrofeområde og identifisere personer 
med det samme de ankommer åstedet. på bildet anne Christine Johannesen. 

KUNNsKap Blir praKsis
TEMA

Med døden som følge
Inge Morild og Anne 
Christine Johannesen 
identifiserer døde for å gi 
de levende sjele fred. Som 
ansatte på Gades institutt 
er de omreisende i død 
og ulykker.

Nylig ringte telefonen på professor Inge 
Morilds kontor. Det var politiet, som vanlig. 
Dykkere fra brannvesenet hadde funnet 
en død person flytende i havnebassenget. 
Kriminaletterforskerne trengte hjelp til 
å fastslå dødsårsaken. Morild obduserte 
liket, konstaterte drukning og identifiserte 
personen som den unge mannen som var 
meldt savnet etter en tur på byen et par 
dager tidligere. Leteaksjonen etter ham 
kunne avsluttes. 

Inge Morild er rettsmedisiner ved 
Gades institutt på UiB og bistår politiet 

nesten daglig med å kartlegge dødsårsaker i 
tilfeller der det er mistanke om at dødsfallet 
er unaturlig, som for eksempel ved drap, 
selvmord og ulykker. I tillegg opptrer 
Morild som sakkyndig i rettsapparatet, 
hvor han rekonstruerer hendelsesforløp i 
drapssaker. Det han sier kan bekrefte eller 
avkrefte siktedes forklaring.

– Jeg mener virksomheten har stor 
samfunnsnyttig betydning, selv om den 
ikke gir seg utslag i publiseringspoeng som 
universitetet får penger for, sier Morild. 

Parat til utrykning
Professor Anne Christine Johannesen er 
instituttleder ved Gades institutt. Sammen 
med Inge Morild er hun en del av Kripos’ 
ID-gruppe. På kontoret hennes står en 
ferdigpakket ryggsekk med kamera, skriver, 
bærbar pc og et portabelt røntgenapparat 
som ser ut som en stor hårføner. Denne 
identifiseringspakken fikk ID-gruppen 
tildelt fra Stortinget etter tsunamikatastrofen 
i Thailand. På kort varsel kan hun ta med 
seg ryggsekken og hive seg på første fly til 
neste åsted.

– Utstyret kom for eksempel til nytte 
etter den tragiske ulykken i Ålesund, hvor 

en boligblokk raste sammen med påfølgende 
gasseksplosjon. Med det nye utstyret kunne 
vi identifisere de første omkomne samme 
dag som vi kom frem til åstedet, og alle etter 
to dager, sier Johannessen og legger til:

– Motivasjonen for å drive identifisering 
er overbevisningen om at det er viktig for 
pårørende å få vite om det er deres nære som 
er omkommet, eller savnede som er funnet.

Morild og Johannesen har jobbet med 
de fleste store ulykkene i Norge. De to var 
også med i identifiseringsarbeidet etter 
tsunamikatastrofen i Thailand. ID-gruppen 
til Kripos tok etter hvert lederrollen i kaoset 
og handlingslammelsen som oppsto etter 
tsunamien i Thailand, romjulen 2004.

– I tillegg til erfaringen med å ta 
kontroll i det totale kaos, var det en like 
viktig lærdom å ikke komme brautende til 
et fremmed land. I stedet for å fortelle andre 
hva de skulle gjøre, begynte vi å gjøre det vi 
var vant til hjemmefra, sier hun.

Krim fra virkeligheten
Inge Morild er rettsmedisineren på Gades 
med lengst fartstid og erfaring når det 
gjelder å fastslå dødsårsaker. Da han 
hospiterte som rettsmedisiner i New York 

TEKST: KIM E. ANDREASSEN

FoTo: THOR BRØDRESKIFT
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«  all vår forskning 

har bakgrunn i 

dødsfall, EntEn i 

EnkElttilfEllEr EllEr 

storE katastrofEr. » 
Inge Morild

iDENTiFisErEr MED TENNEr: Ved hjelp av tenner 
kan man identifisere en avdød person på et par 
timer. Kjeve fra Gades institutts samlinger.

i 1989 ble han vitne til scener som får de 
fleste krimserier til å blekne. I Bergen begås 
det rundt et par drap i året. I New York var 
det snakk om opp til ti drap om dagen på 
den tiden. 

– Etter New York følte jeg at jeg hadde 
sett alle måter det går an å bli skutt på. Alt 
fra rene henrettelser på kloss hold, mens 
offeret  knelte, til folk som ble skutt mens de 
løp gjennom gatene, sier Morild. 

De fleste drapene han undersøkte var 
narkotika relaterte, ofte utført i ren mafia-
stil. Noen kom i småbiter i plastposer uten 
hode og hender for å gjøre identifiserings-
arbeidet vanskelig. 

– DNA-analyser var nettopp kommet 
på banen og ble et viktig verktøy for 
identifisering av ugjenkjennelige lik. I dag 
er retts medisinerne i New York de fremste 
innen DNA-analyser.

Dødsforskning
Politiarbeidet legger beslag på mye av tiden 
til Morild. Når han først får tid til å forske 
tar han utgangspunkt i egne erfaringer med 
ulykker og dødsfall. 

– All vår forskning har bakgrunn i 
dødsfall, enten i enkelttilfeller eller store 
katastrofer. Store ulykker gjør at vi får mye 
materiale å forske på, og erfaring som vi tar 
med videre i arbeidet. 

I det siste har forskningen ved Avdeling 
for rettsmedisin blitt mer målrettet mot 
spørsmål stilt i retten. Et av prosjektene går 
ut på å bestemme hvor farlig det egentlig er 
å bli stukket med kniv i brystet, et spørsmål 
som ofte stilles under en rettssak. 

– Dette er interessant forskning, som 
kommer direkte til anvendelse. Studier på 
død og ulykker gjør oss i bedre stand til å 
håndtere liknende saker i fremtiden med 
større sikkerhet, sier Morild. 

Tannlege og detektiv
Mens Morild er rettsmedisiner, er 
Johannessen retts odontolog. Som 
oralpatolog bruker hun tennene for å 
identifisere omkomne. 

– Tannidentifisering er en god metode 
fordi den er så rask, billig og effektiv. Vi 
kan gi identifikasjon på få timer hvis vi har 
tenner og tannlegejournal, i motsetning til 
for eksempel DNA-tester som krever lengre 
tid, sier Johannessen.

Identifiseringen er et rent detektivarbeid 
som dreier seg om sammenligning. 
Ideen baserer seg på at alle personer i 
velfungerende land har en tannlege og 
derfor røntgenbilder av tennene. Avhengig 
av om en har hele deler, biter eller 
fragmenter fra tennene og kjevene, kan en si 
med større eller mindre sikkerhet om dette 
er vedkommende.

– Det beste er om savnede har munnen 
full av amalgamfyllinger som gir god 
røntgenkontrast, eller broer, kroner eller en 
annen spesiell tannbehandling. Men også 
yngre personer som har færre fyllinger kan 
identifiseres ut fra tannstilling eller bestemte 
karaktertrekk på tennene. Det er ofte små 
detaljer som skal til, sier hun. 

Ulike ulykker, ulike metoder
I tillegg til tannidentifisering regnes 
DNA-analyse og finger  avtrykk som sikre 
identitets kriterier. Noen metoder egner seg 
bedre enn andre, ut fra ulykkens natur.

– Etter tsunamien i Thailand ble de 
fleste nord menn identifisert på grunnlag 
av tennene. DNA-et ble stort sett ødelagt, 
fordi det ble feil behandlet. Men etter fly-
ulykken på Svalbard ble alle identifisert ved 
DNA, og ingen på tennene. Knapt noen av 
russerne eller ukrainerne hadde tilgjengelige 
tannlege journaler, sier Johannessen. 

Tannidentifisering egner seg ved 
drukning fordi finger  avtrykk for svinner. 
Tenner er hardt vev som kan holde seg i 
hundre vis av år. Ved brann bevares tennene 
ofte bak kinn musklene. Selv om den 
omkomne er for kullet, kan tennene være 
like hele, i følge Johannessen. 

Metoden har vært brukt i lang tid. 
Allerede under Stalheim brannen i 1959, 
hvor flere amerikanske turister omkom, 
brukte en tannidentifisering basert på 
sammen ligning. På grunn av innsatsen fikk 
identifiserings gruppen tilsendt takke brev fra 
president Eisenhower.

– Metoden den gang var omtrent lik 
som i dag, hvor en sammenlignet tennene 
fra den omkomne med opplysninger 
fra tannjournal og røntgenbilder til den 
savnede, sier hun.

Katastrofevant
De siste tretti årene har Inge Morild jobbet 
med alle store ulykker på Vestlandet. I tillegg 
har han arbeidet med flere internasjonale 
ulykker og var også med på å identifisere lik 
i massegraver i Bosnia og Kosovo. 

På kontordøren hans henger et 
avisutklipp fra The Times: «Inside the 
temple, Inge Morild, a Norwegian forensic 
pathologist, shook his head at yet more 
corpses and said: ’This has to be the most 
miserable place on earth right now’».

   gades institutt ble opprettet i 
1912 og var hjørnesteinen ved 
etableringen av Det medisinske 
fakultet ved Universitetet i Bergen 
i 1948. Målsettingen til donator og 
medisiner Fredrik georg gade var at 
institusjonen skulle fungere som et 
forsknings institutt i tillegg til å være 
sykehusets patologiske avdeling 
og laboratorium.

   Et særlig kjennetegn ved forskningen 
var dens praktiske orientering – nesten 
alle de større arbeidene omhandlet 
viktige epidemiske sykdommer på 
Vestlandet. De senere år har det blant 
annet pågått studier innen naturlige 
og unaturlige dødsfall blant små barn, 
unaturlige dødsfall blant eldre og 
rettsmedisinsk identifisering.

gades institutt

FAKTA
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KaTasTrOFE: inge Morild arbeidet med å samle inn gjenstander, studere arr og tatoveringer på de over tusen likene som var samlet sammen etter 
tsunamikatastrofen i Thailand romjulen 2004. Tørris ble lagt ut for å forsinke forråtnelsesprosessen. (Foto: Kripos)

rETTsMEDisiNEr:  
inge Morilds lange erfaring 
som rettsmedisiner og 
kunnskap med DNa-
analyser har ført ham til 
Kripos’ iD-gruppe.  
(Foto: Kim E. andreassen)

rETTsODONTOlOG: 
anne Christine Johannessen  
har jobbet med de største 
ulykkene i Norge. Hun er 
instituttleder på Gades 
institutt og medlem av 
Kripos’ iD-gruppe.  
(Foto: Kim E. andreassen)

– Av enkeltstående hendelser var 
tsunamien den største og viktigste jobben 
jeg har vært med på, fordi den hadde veldig 
stor betydning for nordmenn, sier Morild.

Han var selv med på å lete etter 
tatoveringer, klær, arr, medisinske inngrep 
og andre kjennetegn som kunne avsløre 
identiteten til de døde. Han tok beinmargs-
prøver og brusk fra ribbein som DNA-
materiale. Høyde og vekt ble også registrert. 

– I løpet av tre til fire dager var tusen-
vis av lik så forråtnet, oppblåst og ugjen-
kjennelige at det var umulig å fastslå 
nasjonalitet eller hudfarge. Det var bare å 
begynne med første omkomne på bakken, 
registrere så mye som mulig og sende 
detaljene inn til en sentral i påvente av 
å få opplysninger om de som var savnet, 
sier han.

Morild mener det er en ren treningssak å 
takle grusomhetene og likstanken etter store 
katastrofer.

– Da vi var i Thailand var det jo enkelte 
unge og uerfarne politifolk som bare var 
med én dag, og som nektet å komme 
tilbake. De satt på hotell rommet, og nektet 
å dra ut til samle plassen for lik, og måtte 

gjøre kontor arbeid i stedet, forteller Morild. 
Men også han syntes arbeidet var ekkelt og 
tungt til tider. At teamet jobber tett og at 
de kjenner hverandre godt hjelper etter en 
hard arbeidsdag. 

– Det blir ofte til at vi tar en øl etter 
arbeids dag og lufter tankene. Ofte opp-
står det galgen  humor som ikke egner seg 
i alle miljø, men som fungerer som en 
slags mental utluftning for oss. Humor 
er min måte å overleve på. Andre leser 
bibelen, sier han.

Felles farvel
Anne Cathrine Johannessen synes ikke det 
er mye vanskeligere å jobbe med omkomne 
i store ulykker enn det hun er vant med til 
daglig virksomhet. 

– Som patologer har vi måttet lære oss 
å forholde oss til sykdom og lik. Enkelt-
personer som drukner eller savnede som 
blir funnet etter en tid er for pårørende 
like viktig som de tilfellene der mange 
omkommer. Ved store ulykker gjør vi det 
samme, bare i større skala.

– Men det er viktig å ha et godt nettverk 
både i og utenfor arbeidet slik at man kan 

bli ferdig med sakene og legge dem bak seg. 
For meg har det vært nyttig for eksempel 
å delta på minnehøytideligheter sammen 
med samfunnet forøvrig. Da er jobben vår 
avsluttet og vi tar farvel sammen med de 
pårørende. 
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TEKST: EIvIND SENNESET

Sakkyndige blir invitert til 
retts salen for å være sann-
hetens ekspert vitner og 
skape orden og avklaring. 
Men det ender ofte med 
kaos og usikkerhet i stedet.

Julaften 1969 ble to personer funnet drept 
i Lille Helvete i Fredikstad. Per Kristian 
Liland ble dømt for drapene. Selv om 
over ti vitner hadde sett ofrene i live på et 
tidspunkt da Liland satt i fyllearrasten og 
umulig kunne ha begått drapene, valgte 
retten heller å feste sin lit til to medisinsk 
sakkyndige – som tok feil. Først i 1994, et 
år etter at Liland hadde sonet hele dommen, 
ble han frikjent. 

– Sannheten er under utvikling. Det vi 
var helt sikker på var sant for 20 år siden, 
er ikke nødvendigvis sant i dag, sier Ingrid 
Lundeberg, sosiolog ved Rokkansenteret.

Mange sannheter
Venstre hadde fått makten og skulle demo-
kratisere landet. Parlamentarismen sto for 
døren, og noe måtte også gjøres med retts-
apparatet. I 1887 vedtok Stortinget en ny 

straffe  prosesslov. Heretter skulle ikke doms-
stolene være et lukket og mystisk apparat. 
Nei, det skulle være åpent og gjennom-
siktig, med mer folkevett og mindre makt 
til embets mennene. Men samtidig ble 
en annen makt figur introdusert for retts-
apparatet: den sakkyndige var sannhetens 
priviligerte ekspertvitne som skulle balansere 
vektskålen. 

Nå var ikke den sakkyndige en helt ny 
figur i norsk rett – tradisjonen med å bruke 
leger som ekspertvitner går for eksempel 
minst tilbake til 1600-tallet – men dette 
var første gang praksisen ble regulert ved 
lov. Noen år senere, i 1915, ble denne 
reguleringen også gjeldende for sivilretten. 
Og i dag står rettsdøren vidåpen for flere 
eksperter enn noensinne. 

– Globalisering, kulturelt mangfold, 
økende samfunnsmessig kompleksitet, en 
eksplosjon av nye psykiatriske diagnoser – 
jo mer komplisert verden blir, desto større 
behov har retten for ekstern ekspertise. 
Dommerne er generalister som forvalter et 
regelverk som har økt vanvittig i volum. Når 
de skal fatte en dom, må de prøve å finne 
fakta. Problemet er at det stadig sjeldnere 
er én sannhet å forholde seg til, sier Ingrid 
Lundeberg, som har forsket på sakkyndiges 
rolle i norsk rett.

Konsekvensen blir ofte at sakkyndig-
heten opp trer stikk i strid med det opp-
rinnelige vilkåret for rettens invitasjonsbrev. 

– I stedet for å skape saksorden basert 
på fakta meislet i stein, bidrar ekspertene 
til å skape uorden, usikkerhet og mer 
kompleksitet, sier Lundeberg.

Tvileskjær
Striden om den ene sannhet varierer selvsagt 
etter type sak. I byggtekniske saker er 
sann heten fortsatt et ganske eksakt begrep, 
men i saker hvor partene drar veksler på 
ekspertisen til de myke viten skapene, kan 
resultatet bli alt annet enn forankring og 
avklaring. Selv skrev Lundeberg avhandling 
om skole tapere som gikk til sivilt søksmål 
mot skolen sin fordi de mente de ikke hadde 
fått den spesial undervisningen de hadde 
krav på. I disse sakene var det ikke uvanlig 
at partene inviterte hver sine sakkyndige; 
det var sågar nesten alltid sakkyndige 
meddommere.

– Problemet blir veldig pikant når 
sakkyndigheten blir så infiltrert i retten at 
de også skal være med å fatte en avgjørelse i 
saken – uten at deres sannhetsforståelse blir 
prøvd, sier Lundeberg.

I en av sakene opplevde hun å møte 
en ekspert som vitnet om at dysleksi 
ikke fantes.

– Det er mange fenomener vi tar for gitt, 
men som de som forsker på det vil hevde 
fortsatt er omgitt av tvil. I enkelte fag finnes 
det eksperter som vil relativisere sannheten i 
ekstrem grad, men retten kan ikke leve med 

til det motsatte er bevist

KUNNsKap Blir praKsis
TEMA

Sant
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saKKYNDiGE TOK FEil: 1. Fritz Moen ble dømt 
for to drap begått i Trondheim i 1978 og 1981. 
Disse ble han frikjent for i 2004 og 2006, det 
siste etter sin død. (alle foto: scanpix)

2. Engelske Donna anthony og forsvareren hennes, ray Tully 
kommer ut fra rettssalen i london 11 april, 2005, etter at hun var 
løslatt fra fengsel siktet for å ha drept sine to barn. anthony ble 
dømt til livsvarig fengsel etter at retten satte lit til bevis fra den nå 
diskrediterte medisineren sir roy Meadow.

3. per liland ble feilaktig dømt til 21 
års fengsel for drap i 1970. Han fikk 
sin sak gjenopptatt av Høyesteretts 
kjæremålsutvalg og ble frikjent i 1994. 

2

3

1
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at alt er relativt. Da blir det umulig å fatte 
en dom, sier Lundeberg.

Hun oppfatter også at retten favoriserer 
mellom ulike sannhets oppfatninger. Når 
retten søker seg vekk fra relativismen, er 
resultatet ofte at det er den naturviten-
skapelige forklaringen som vinner fram. 

– I sakene som handler om lærevansker 
finner man både biologiske og samfunns-
messige forklaringer. Gang på gang ser vi 
at det er de biologiske forklaringene som 
blir ilagt vekt, fordi de passer bedre inn i 
rettens logikk.

Mulig kollaps
Men selv i de harde vitenskapene er ikke 
lenger sannheten det den en gang var. 
Liland-saken er et eksempel på at nye 
viten skapelige frem skritt slår beina under 
eldre bevis byrder. I en artikkel i Syn og 
Segn fra 2005 drar Lundeberg og historiker 
Svein Atle Skålevåg frem et eksempel fra 
England. Den sak kyndige medisineren Sir 
Roy Meadow var et sentralt ekspertvitne 
i hundrevis av antatte barne draps saker. 
I en rekke saker frem satte han statistiske 
bevis for at en mor som hadde opplevd 
krybbe død mer enn en gang måtte lide 
av Münchhausens syndrom ved sted-
fortreder og hadde tatt livet av barna for 
selv å få oppmerk somhet. Men Meadow 
hadde regnet feil; nyere forskning viser 
at de statistiske bevisene ikke hold vann. 
Potensielt kan flere hundre mødre feilaktig 
være dømt for å ha drept sine barn.

– Den vitenskapelige utviklingen skjer i 
rasende fart. Tenk på hvor viktig DNA-bevis 
kommer til å bli i nær fremtid. Teknologien 
har potensiale til å sette en mengde av saker 
i nytt lys. Men problemet er at retts apparatet 
vil kollapse dersom det åpner domstols-
døren hjertelig hver gang vitenskaperne 

begeistret kommer ut av laboratoriet for å 
vise frem hva de kan finne ut med de nye 
instrumentene sine, som de ikke fant i går, 
sier Ingrid Lundeberg.

Etterlyser bevisstgjøring
Et viktig prinsipp av reformen i 1887 var 
at lekmannsskjønnet og ekspertens vitne-
mål skulle veie likt. Problemet er at ikke 
alle har den samme kunnskapen. Retten 
har ikke redskapene til å etter prøve viten-

skapen. Er sakkyndigheten en styrke for 
rettssikkerheten?

– Det er en styrke når ekspertene 
har rett, sier Svein Atle Skålevåg, 
førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, 
historie, kultur- og religionsvitenskap.

– Men det er opplagt en utfordring at 
man ikke har en instans som kan avgjøre 
hvorvidt de har rett eller ikke. Idealet er 
demokratisk kontroll – men det er absurd å 
kreve demokratisk kontroll av vitenskapen.

lOV i UTaKT: sosiolog ingrid lundeberg forsker på ekspertenes rolle i rettsalen. – loven ble ikke laget for 
den floraen av rettsekspertise som preger domstolen i dag, sier hun. (Foto: Eivind senneset)

– antropologen er en styrke for rettsstaten
Reidar Grønhaug, UiB-professoren i sosial-
antropologi som gikk bort i 2005, var 
retts antropolog i flere straffesaker, deriblant 
en æresdrapssak i 1983. Saken gikk helt til 
høyesterett og endte med dom for en tyrkisk 
far og hans to sønner som hadde drept en 
nær venn av familien etter at vedkommende 
hadde voldtatt familiens unge datter.

Selv om Grønhaug i de fleste tilfeller 
ble invitert til rettssakene på initiativ 
av aktoratet, ble hans medvirkning 
ofte oppfattet som et kulturforsvar 
basert på et ønske om en lavest mulig 
straff. Fjorten år etter æresdrapssaken, 

ble foreksempel Grønhaugs rolle som 
rettsantropolog tolket som et eksempel på 
kulturrelativistisk «generøst forræderi» av 
norske verdier. Tolkningen ble fremsatt av 
Tordis Borchgrevink i en artikkel i Norsk 
antropologisk tidsskrift og avstedkom et 
fyldig svar fra Grønhaug i den påfølgende 
utgaven. Her argumenterte han kraftig for 
at rettsantropologens tilstedeværelse var en 
styrke for rettsstaten: Antropologen kan 
bidra til større rettssikkerhet for tiltalte 
og til sikrere beslutningsgrunnlag for 
domstolen, forklarte Grønhaug, og avviste 
beskyldningene om et forsvar basert på 

kulturrelativisme. Snarere la han til grunn 
et ideal der innvandreren som tiltalt skal ha 
den samme sjanse som en norsk tiltalt for 
at handlingspremissene kan bli oppfattet av 
den norske domstolen – og på den andre 
siden at domstolen og juryen skal ha samme 
sjanse overfor en innvandrer til å kunne 
oppfatte vedkommendes handlingsbakgrunn 
og premisser. Den norske rettsstaten står 
sterkere jo mer den er i stand til å oppfatte 
og drøfte kulturforskjeller som del av det 
mer helhetlige forutsetningsbildet for 
forbrytelser, mente Grønhaug. 
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– Jeg hadde tidligere snakket med en 
kvinne som sa: «Bomber og granater er 
jeg ikke redd for – for de spør ikke om 
navnet ditt.» Dommeren refererte til 
dette i doms avsigelsen. Det var et bevis 
i rekken av mange på at over grepene 
mot sivil befolkningen ikke var tilfeldig, 
men systematisk, personifisert vold. De 
bosniske muslimene i Lašva-dalen ble 
utsatt for etnisk rensing, sier Tone Bringa.

Sosial antropologen var i 1998 et av 
flere ekspertvitner invitert til en rettssak i 
Det internasjonale krigsforbrytertribunalet 
for det tidligere Jugoslavia. Bringa opp-
trådte for aktoratet i Haag, og forsøkte å 
etablere kontekst rundt forbrytelser begått 
av en gruppe kroater over to dager i 1993.

– Jeg hadde forsket på klimaet mellom 
bosniere og kroater i dette området før 
over grepene fant sted. Faktisk var jeg også 
øyen vitne til den begynnende militær-
aktiviteten i dalen. Som sosial antropolog 
er du gjerne mer tilstede enn andre 
forskere, sier Bringa.

Under rettssaken ble hun kryssforhørt 
av forsvareren som hele veien forsøkte å 
diskreditere hennes kompetanse på feltet. 

– Det var tøffere enn da jeg disputerte 
for min doktorgrad. Forsvareren var 
selv bosnier, og vi hadde en interessant 
diskusjon om forståelsen av ulike 
dialektord og deres betydning for 
konfliktnivået, sier Bringa.

Gruppen av kroater ble dømt for krigs-
forbrytelser. Hennes vitnemål var en del 
av bevis materialet som etablerte at over-
grepene var system atiske og ikke «collateral 
damage». Bringa var også i utgangs punktet 
invitert som ekspert vitne til rettssaken mot 
Slobodan Milošević, men ble aldri inn kalt. 
Hun har aldri opp trådt som sak kyndig 
i norsk rett.

– Men det er min forståelse at det å 
sette en forbrytelse i en kulturell kontekst 
ikke handler om å forsvare forbrytelsen, 
men å gi den tiltalte samme vilkår i retten 
som en nordmann ville fått, sier Bringa. 

Kontekst til krigsforbrytelser

Det finnes én kontrollinstans, men den 
omfatter kun en gruppe av de sakkyndige. 
Siden 1900 har Norge hatt en retts-
medisinsk kommisjon for å kvalitetssikre 
arbeidet til rettsmedisinere i straffesaker. I 
følge Skålevåg er det imidlertid grunn til å 
spørre seg i hvor stor grad denne instansen 
faktisk er en garanti for god praksis:

– Kommisjonen skal sikre at skjønnet 
ikke varierer for mye, men de leser jo bare 
erklæringene – de møter ikke menneskene. 
Det er vanskelig å si om vurderingen er 
rimelig i individuelle tilfeller, sier han.

Også Ingrid Lundeberg etterlyser en 
bevisst gjøring om rettens og sakkyndig-
hetens ulike premisser. 

Hun har intervjuet en rekke dommere 
og fant ut at det i veldig stor grad varierer 
hvor bevisste de er på problematikken rundt 
markedet av sakkyndige. 

– Retten må alltid ta høyde for at 
vitenskapen kan ta feil. Skjønnet dommerne 
gjør når de fatter en dom må ikke alene 
være basert på vitenskapen. En instans som 
sikrer at den ekspertisen som kommer inn 
i rettssalen er normert og til en hver tid 
representerer det som det er mest mulig 
konsensus om i fagfeltet hadde vært til stor 
hjelp for retten, sier Lundeberg. 

Sant som det er sagt 
Da straffeprosessloven ble revidert for over 
hundre år siden, var de sakkyndige primært 
begrenset til leger, patologer og psykiatere. 
Loven ble ikke laget for den floraen av 

rettsekspertise som preger domstolen i dag. 
Blant de nye på scenen er antropologene, 
som bidrar med kulturell kontekst rundt 
saker som for eksempel tvangsekteskap og 
æresdrap, og som tidvis blir beskyldt for å 
etablere et kulturrelativistisk forsvar.

– Partene er bare opptatt av å vinne 
saken, og så lenge noen kan ikle seg 
rollen som sannhetens forvalter, er 
dette en veldig styrke for saken. Men 
denne ekspertifiseringen av samfunnet 
kan også være et demokratisk problem. 
Hvis sakkyndigheten utkonkurrerer 
lekmannsskjønnet, virker ordningen stikk 
i strid med det opprinnelige formålet om å 
balansere de ulike kunnskapsformene, sier 
Ingrid Lundeberg.

Forskjellen mellom rett og vitenskap 
sees ofte på som forskjellen på å søke 
rettferdighet og sannhet.

Mens dommen i siste instans er 
endelig etter at de siste spor av tvil er 
ryddet av veien, er vitenskapen alltid åpen 
for endringer – med tvilen som fremste 
drivkraft. 

– Sakkyndigheten kan ikke sikre 
rettferdige dommer, sier Lundeberg. 

Kilde: Norsk antropologisk tidsskrift nr. 3/4, 1997

TEKST: GUDRUN SyLTE

Han borar i isen, 
ho borar i kunsten
Kunstnar og stipendiat Ellen Røed 
lagar videoportrett av klimaforskar 
Svein Østerhus. 

«Former for forandring» er tittelen på Ellen 
røed sitt kunstnariske stipendiatprogram 
på Kunsthøgskolen i Bergen. sentralt i 
hennar treårige kunstnarlege undersøking, 
står klimaforskar svein Østerhus ved 
Bjerknessenteret. 

– Utgangspunktet for prosjektet mitt er 
å undersøke korleis vi forheld oss til store 
endringar, dynamiske system som klima er ein 
del av vårt tilvære, men på eit abstrakt nivå, 
seier røed. 

Å stå på isen
svein Østerhus er ein av mange forskarar som 
arbeider med store endringsprosessar. 

– Forskarar har eit profesjonelt forhold 
til endringsprosessar. Eg er interessert i feltet 
mellom det objektive modellbaserte og 
den personlege praktiske erfaringa. som til 
dømes skilnaden mellom å mate data inn i ein 
simuleringsmodell og det å stå ute på isen med 
fingeren nede i havstraumen, seier røed. 

samarbeidet med Østerhus blir truleg eit 
videoportrett, men det er ikkje sikkert møte 
med andre forskarar får same uttrykksform. 

Gjennom stipendiatarbeidet 
ønskjer nemleg røed å ta 
kontakt med fleire forskarar.

Vitskap møter 
samtidskunst
svein Østerhus overvakar 
havklima og endringar i arktis. 
i februar reiste han nettopp til 
polområda i nord. Her skal han 
skal bore eit hol gjennom isen 

ein stad der isen er tusen meter tjukk. i holet 
vert ulike måleinstrument seinka, blant anna ein 
mikrofon. 

Det gjer Ellen røed opprømt, for 
dette bringer kunstnartankane inn på 
samtidskunstnaren Bruce Nauman. i ein av sine 
tekstbaserte kunstforslag, øvingar, frå 1969 
forslår Nauman nettopp å bore eit hol tusen 
meter ned i jorda, senke ein mikrofon ned, for så 
å spele det ut i eit galleri. 

– No skjer akkurat dette, bortsett frå at 
mikrofonen vert sendt ned i havet, ikkje i eit 
holrom. Havet har jo også eit enormt metaforisk 
potensiale, seier røed. 

aksept av kunstnarleg metode
Ho viser til mange fellestrekk mellom kunst og 
vitskap, eit av dei er at det ligg mange under-
søkingar bak resultata som vert presentert for 
publikum. Ein skilnad mellom kunst og vitskap 
er til dømes at eit negativt resultat i vitskapen 
også kan vere eit verdfullt resultat, medan det 
i kunsten sjeldan vert kunst av undersøkingar 
utan resultat. 

Ellen røed.  
(Foto: privat)
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Krigen i hjemmet
For 25 år siden ble det 
avfeid som «husbråk». Men 
livs kvaliteten til kvinner 
som har opplevd vold i 
hjemmet er lavere enn hos 
soldater som har vært i krig. 

En politibil stopper foran akuttmottaket til 
Haukeland Universitetssykehus. Med seg 
har de en mann og en kvinne. Han er stor 
og kraftig, hun er liten og tynn. 

Det er en ettermiddag i 1984, og 
sykepleier Kjersti Alsaker som er på vakt, 
skal snart forstå at sykehuset fullstendig 

mangler kompetanse på å ta imot 
mennesker som har vært utsatt for vold 
fra partneren. 

Mannen hadde slått kvinnen på en 
dansetilstelning. Hadde det skjedd innenfor 
hjemmets fire vegger ville ingen reagert, 
men offentlig vold må slåes ned på. Politiet 
leverer paret fra seg hos Alsaker i mottaket 
på Haukeland, og forsvinner igjen. Legen 
som er på vakt den ettermiddagen tar dem 
med seg inn på undersøkelses rommet for å 
undersøke kvinnen. Men like etter må han 
ringe ut til Alsaker i resepsjonen. 

Han tør ikke være alene med mannen 
der inne, som oppfører seg truende. 
Legen vil ha assistanse av syke pleieren. 
Mens Kjersti Alsaker er på vei inn på 
undersøkelses  rommet, kommer mannen 
ut døren. Han har slengt kvinnen over 
skulderen, og bærer henne ut. Legen og 

sykepleieren står og ser etter dem mens de 
forsvinner ut døren.

Et stykke på vei
– Det slo meg etterpå at også det å ikke 
gjøre noe, var en handling fra vår side. Det 
var uttrykk for en bagatellisering av dette 
problemet. Men man manglet kompetanse 
på feltet vold i nære relasjoner, og man visste 
ikke hva man skulle gjøre. Hadde det vært 
i dag, ville i det minste politiet tatt med 
seg mannen. 

Det har gått tjueseks år siden den 
vakten, og Kjersti Alsaker arbeider i dag på 
Nasjonalt kompetanse  senter for legevakt-
medisin. For to år siden disputerte hun for 
en doktorgrad som tok for seg livskvalitet 
hos kvinner som hadde opp levd partner-
vold, og som nylig var ankommet et krise-
senter. Hun har også vært med å utarbeide 

TEKST: WALTER N. WEHUS

BrYTEr UT: Fortsatt er det mye usikkerhet når hjelpeapparatet skal møte vold i nære relasjoner, sier Kjersti alsaker. Hennes forskning på kvinner i voldelige 
relasjoner  har inspirert mange kvinner til å bryte ut og oppsøke krisesentre. (illustrasjonsfoto: istockphoto)
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arBEiDETs BETYDNiNG: postdoktor ved institutt 
for samfunnsmedisin, Kjersti alsaker, forsker på hva 
slags betydning arbeid har for kvinner som lever i 
voldelige relasjoner. (Foto: Jan Kåre Wilhelmsen)

–  Helt ny  
kunnskap
Selv krisesentrene visste ikke 
hvor elendig livs kvaliteten til 
overgreps  utsatte kvinner er.

Krisesentre og overgrepsmottak vil 
naturlig tilegne seg mye kunn skap 
og erfaring, men det er viktig at også 
andre etater har en felles forståelse 
for vold og voldens konsekvenser. Det 
mener daglig leder Tove smaadahl i 
Krisesentersekretariatet. 

– Kunnskapen må inn i profesjons-
utdanningen til blant annet syke pleiere 
og sosionomer. Men det er enda mot-
stand mot dette, og det er ikke gitt at det 
kommer til å skje,  sier hun.

Krisesentrene har satt stor pris på 
Kjersti alsakers forskning, ikke bare for å 
utvide sin egen kunnskap, men også for 
å få politisk gjennomslag. 

– all ny kunnskap er viktig for oss 
i forståelsen av volden, og ikke minst 
konsekvensene av volden. alsakers 
forskning viser at livs kvaliteten til kvinner 
øker etter at de flytter fra voldelige 
forhold. Men at livs kvaliteten deres var 
så dårlig, hadde ingen av oss innsikt eller 
kunnskap om. 

alsakers arbeid har også vist at 
mange kvinner blir hindret av mannen i 
å jobbe og delta i samfunnet. smaadahl 
forteller at ingen har satt fokus på 
dette før. 

– Jeg har presentert denne 
forskningen i utlandet, for dette er 
noe man aldri har hatt tall på tidligere. 
Kvinners selvstendige økonomi er en 
viktig faktor for å kunne bryte ut av et 
mishandlings forhold. Forskningen til 
alsaker er særdeles viktig siden dette er 
ny kunnskap, og det er noe vi har kunnet 
presentere overfor myndighetene også, 
sier hun.

Noen av forsknings resultatene ble 
blant annet brukt i den inter nasjonale 
kampanjen «Han slår – vi betaler» i fjor. 

et forslag til en nasjonal handlings  plan for 
lege vakter, som ble presentert i Stortinget 
tidligere i år.

– Det er mange ting som ikke fungerer 
som det skal i dag. Det skal for eksempel 
være et likt tilbud for alle, uavhengig av hvor 
man bor i landet. Men nå er det avhengig 
av hva kommunene vil bevilge. Systemet 
er ikke ryddig nok i forhold til hvilke 
rettigheter den enkelte har, sier Alsaker.

Forskningen inspirerer
Et ny krisesenterlov trådte i kraft i år. Som 
følge av dette har altså krisesentertilbudet 
blitt et kommunalt ansvar, samtidig som 
at også voldsutsatte menn får lovfestet rett 
til krisesentertilbud. Alsaker forteller at 
tvangsgifte er en av grunnene til at menn 
oppsøker krisesentre. Denne nye ordningen 
skal fange opp alle som har blitt utsatt for 
vold i nære relasjoner. 

Siden 1984 har Alsaker jobbet med dette 
temaet. Hun har vært et aktivt medlem 
av krisesenterbevegelsen, og hun startet 
en krisetelefon og et oppfølgingstilbud til 
kvinner som brøt ut av voldelige forhold i 
Ytre Gulen i Sogn og Fjordane. For tiden 
skriver hun på en artikkel om hva slags 
betydning arbeid har for kvinner som lever i 
voldelige relasjoner. 

– I doktoravhandlingen min hadde 
jeg en lav svarprosent, den lå på rundt 43 
prosent. Det er ikke så uvanlig innenfor 
dette temaet, forskning er ikke det en 
har fokus på når en nylig har rømt til et 
krisesenter, sier Alsaker.

Hun tenker at det at forskningen har 
hatt betydning for mange av kvinnene, kan 
gjøre selve forskningen lettere i fremtiden:

– Nå forteller kvinnene jeg intervjuer at 
de har googlet meg før de bestemmer seg for 
å delta, og de finner ut at det jeg har gjort 
har vært viktig for dem. Det ble mye presse 
da jeg fant at livskvaliteten til slike kvinner 
var lavere enn blant soldater som har vært 
i krig, og at kvinnene fra krisesentrene 
ble mye bedre etter de hadde brutt ut av 
forholdet, forteller hun. 

– Trenger en minstestandard
Mye har skjedd siden den kvelden i 1984, 
da den lille kvinnen ble slengt over 
skulderen og bært ut av akutt  mot taket på 

FAKTA

   Forslag til nasjonal handlingsplanen 
for legevakt er utarbeidet av Nasjonalt 
kompetanse senter for legevakt-
medisin (Nklm).

   I handlingsplanen anbefales det å 
legge overgrepsmottak til legevakter, 
for å bidra til å markere at det dreier 
seg om et lavterskeltilbud. 

   Det kommer også frem at tilbudet 
til personer utsatt for vold i nære 
relasjoner er lite ivaretatt ved 
mange mottak. 

   I handlingsplanen etterlyses det 
også nasjonale standarder og en 
jevnere kvalitet på mottakene over 
hele landet.

   Nklm er organisert i Uni helse og 
knyttet faglig til Institutt for samfunns-
medisinske fag, Universitetet i Bergen, 
og til Nasjonalt kompetanse senter 
for helse tjenestens kommunikasjons-
beredskap.

Haukeland sykehus. Men det er frem deles 
mye som må komme på plass for at tilbudet 
skal bli bedre, mener Alsaker. 

– Det er et behov for å sette en minste-
standard. Man bør ha kompetanse innen 
feltet over grep for å jobbe på disse mot-
takene. Men dette er fortsatt noe ganske 
nytt. Det var først i fjor vi fikk overgreps-
mottak i alle fylker, og vi er fortsatt i en 
prosess med å bygge dette opp. 

Overgrepsmottak er den første 
medisinsk  faglige instansen som har et tilbud 
til over greps  utsatte. Alsaker hun mener også 
at det er en stor mangel at det er til feldig om 
helse faglige ut danninger har under visning i 
denne problematikken. 

– Tiden er veldig overmoden til at vold i 
nære relasjoner blir en del av pensum. 

«  alsakErs arbEid har også 

vist at mangE kvinnEr blir 

hindrEt av mannEn i å jobbE 

og dElta i samfunnEt. »
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Ein raggsokk for diabetes
Ei gruppe strikkande 
kvinner frå Nordhordland 
minner diabetesforskar Pål 
Njølstad om at arbeidet 
hans er viktig for fleire enn 
han sjølv.

Men jamne mellomrom dreg Pål Njølstad til 
Knarvik for å halde føredrag for eit spesielt 
lokallag under Norges diabetesforbund. 
Det er hans måte å takke for deira hjelp: 
Kvinnene i foreininga er ivrige strikkarar, og 
opp gjennom åra har basarane deira kasta 
av seg om lag ein halv million kroner som 
er oversendt til Njølstad si forskargruppe og 
deira arbeid med barnediabetes.

– Og det er mykje pengar! Det er 
kjempeflott å få pengar frå aktørar som skal 
finansiere forsking, men å få det frå ei slik 
foreining er noko heilt spesielt, seier han.

På same tid er det ei stor og spennande 
utfordring å fortelje damene om forskinga 
han driv med. Mange av dei har diabetes 

sjølve, dei er oppe i åra og fordriv ikkje 
dagane på internett.

– Etter føredraga kjem det gjerne eitt 
eller to spørsmål om emnet, og resten er 
praktiske spørsmål knytt til deira kvardag 
som pasientar. Då forstår ein kor ulik 
situasjonen er for forskar og pasient, og 
kor viktig det er å gjere noko som fører til 
betring for desse pasientane. Og ein forstår 
kvifor media er så opptekne av pasientane 
våre – det er fordi dei skriv for folk som 
desse kvinnene. 

Må ikkje overselje
Njølstad er ikkje ukjend med å fortelje 
om forskinga si til utanforståande. Bergen 
Diabetesforskingsgruppe har fleire gonger 
gjort oppdagingar som er blitt publiserte i 
topp internasjonale tidsskrift, og han meiner 
at som forskarar har dei eit ansvar for å få 
desse resultata ut til publikum.

– Før vi går ut i media, er det to ting eg 
tenker på: For det første må vi vere seriøse. 
Kollegaene våre skal kunne lese det og vite 
at det vi seier, er rett. For det andre skal ein 
ikkje kaste blår i augo på folk med diabetes. 
Då misser vi truverdet vårt. I dag har folk 
enorme forventingar til alt det fantastiske 
som helsevesenet kan tilby, og nettopp difor 

må vi passe på at vi ikkje oversel bodskapen 
vår, seier Njølstad. 

Lang veg mot behandling 
Likevel medfører medieoppslag ein del 
telefonar frå folk som vil vite korleis 
forskings resultata kan bli til nytte for deira 
eige lille barn. Men i medisinsk forsking 
tek det lang tid frå nye forskings resultat blir 
oppdaga, til dei blir ein del av behandlings-
tilbodet og mange er frustrerte over dette. 
I tillegg kjem at nye behandlings metodar 
spreier seg til dels gjennom tilfeldige 
mekanismar. Ein lege kan ha vore på ein 
konferanse og plukka opp eitt eller anna 
som han byrjar ta i bruk i behandlinga, 
medan andre ikkje høyrer om det før 
mykje seinare. 

– I dag er pasientar mykje meir rettig-
heits orienterte enn før. Mange les om 

sKYr iKKJE MEDia: Under 
eit forskingsopphald i 
Chigago lærte pål rasmus 
Njølstad eitt og to triks 
av sin medievande 
samarbeidspartnar.  
(Foto: paul-Erik 
rosenbaum)

KUNNsKap Blir praKsis
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TEKST: KJERSTIN GJENGEDAL

FOr DiaBETEsBarN: Det er mest strikka handarbeid kvinnene i Nordhordland sel, men ikkje berre. Blant handarbeidet finn ein også broderi og 
porselensmåla vaser. Bibbi pletten (til venstre) sit med hekletyet medan linda Grindheim strikkar. (Foto: Gudrun sylte)
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FAKTA

   Professor Pål Rasmus Njølstad leier 
Bergen Diabetesforskingsgruppe, 
organisert under Senter for 
diabetesgenetikk. Njølstad er også 
overlege ved Barneklinikken på 
Haukeland Universitetssjukehus. I 2005 
avdekka forskingsgruppa ein ny type 
arveleg diabetes, med utgangspunkt i 
ein diabetesfamilie på Vestlandet.

   På Barneklinikken i Bergen vert alle 
kliniske opplysningar og DNA frå over 
150 MoDY-familiar arkivert. MoDY 
er ein diabetesform som råkar unge 
personar. Diabetesforma vert nedarva 
systematisk i familier frå ein forelder til 
50 prosent av barna, såkalla autosomal 
dominant arv. Ein kjenner til seks gen 
der genfeil kan gje sjukdommen.

   Kjelde: mody.no, helse-bergen.no 
og uib.no

behand lingar i utlandet på nettet og spør 
kvifor dei ikkje kan få det same her. Då 
meiner eg det er viktig å ikkje avfeie dei, 
men møte dei på sak, spørje kva dei viser til 
og kanskje oppklare misforståingar. Det kan 
ta mykje tid, men det er viktig å gjere det, 
seier Njølstad. 

Han meiner at forskarane også får mykje 
tilbake av å fortelje om det dei driv med.

– Ein må lære seg å forklare kva ein 
gjer og kvifor ein gjer det. Då lyt ein tenke 
igjennom spørsmåla sjølv, og eg trur det er 
veldig nyttig for ein forskar. 

At dagens internett og informasjonsstraum 
har gitt meir opplyste og dermed meir 
krevjande pasientar, er ein vanleg, nesten 
banal påstand. Eigentleg er biletet meir 
komplisert, synest medisinsk filosof Paola de 
Cuzzani ved UiB. 

Ho meiner den medisinske informasjons -
straumen kan gje både meir opp lyste 
pasientar, men samstundes gje grunn lag for 
mis forstå ingar og ugrunna forventningar. 

Professor de Cuzzani viser til at lege-
pasientforholdet i helsevesenet har gått frå det 

som kan kallast ein «paternalistisk» modell, 
til ein informasjonsbasert modell. I dag kan 
ikkje pasienten behandlast mot si vilje, utan 
at pasienten blir informert og samtykkar til 
behandlinga. 

Det finnest strengt regulerte unntak 
for tvangs behandling, men endringa til 
samtykkebasert behandling har kome som 
eit uttrykk for respekten for pasientens 
grunnleggande autonomi og rett til å 
bestemme over seg sjølv. 

– Ein kan seie at dagens informasjons-
straum hjelper pasienten til å vere meir 
informert, og dermed også hjelper pasientar 
til å gje eit meir medvite samtykke. I seg sjølv 
er dette positivt. Men på den andre sida kan 

informasjonsstraumen ha negative følgjer. 
Det kan vere at alt ikkje heilt blir forstått, 
at ein ikkje er i stand til å skilje mellom 
informasjon, seier de Cuzzani. 

Når medisinske forskingsresultat vert 
presentert i media, kan det oppstå ei 
forventning frå publikum om at forskings-
resultatet raskt skal verte tilgjengeleg i form 
av behandling. Men ofte er resultatet berre 
ein liten bit i eit større bilete. De Cuzzani 
minner om at ein må skilje mellom den 
etablerte medisinske behandlinga pasientar 
møter i helsevesenet og forsking innanfor 
medisin og helse. 

Meir opplyste og forventar meir

strikka inn ein 
halv million
Igjen står ein rund sum på 
kontoen til strikkekvinnene i 
Nordhordland. Pengane skal 
det bli diabetes forsking av. 

– Det var ikkje så mange her i dag, seier ei 
blid Bibbi Pletten. 

Det er tjukt med snø utanfor Nordhord-
lands hallen. Inne på eit møterom går praten 
mellom kvinnene som har forsert føret 
for å komme på strikke samlinga denne 
februardagen. To er på kjøkenet for å lage 
lunsj, ni kvinner pratar, ler og strikkar. 

– Eg kan ikkje strikke noko med mønster, 
då går det trill rundt for meg, flirer Anne J.K. 
Hjortland. Ein sokk på fire pinnar er nok 
å halde styr på om ein også skal følge med 
på praten. 

Annakvar torsdag året rundt samlar dei 
seg, dei strikke glade damene i Nordhord-
land. Bibbi Pletten kallar seg adm.dir. Det er 
ho som er primus strikke motor. Då ho gjekk 
av som lokallagsleiar for Diabetes forbundet, 
oppstod det eit tomrom. 

– Det er jo nokre år tilbake i tid dette. 
På denne tida var det slik at ein som diabetes-
pasient nesten visste meir enn legane. Så 
me tenkte me fekk hjelpe forskinga litt då, 
seier Pletten. 

Ho samla kvinner som var heime på 
dagtid, og som var glade i å strikke. Både 
diabetikarar og ikkje-diabetikarar. Gruppa 
har kun eitt enkelt formål: Å samle pengar til 
diabetesforsking. 

Gjennom heile året møtes dei og 
produserer varer til haustens basar. I tillegg 
sel dei handarbeida på stand på Haukeland 
og på kjøpesenter i Nordhordland. Gruppa 
får ferdigstrikka gåver til sals, og dei mottek 
halvferdige strikkeprosjekt som dei fullfører 
og sel. Dei får gåver med garn og garn til gode 
rabattar. 

Det har gått fjorten år, og det har blitt 
ein halv million kroner til forsking. Det er 
to diabetesprosjekt kvinnene deler ut midlar 
til, Mody-prosjektet og til Diabetesforskning 
Vest, begge om diabetes for barn. No står det 
igjen litt over hundre tusen på kontoen. 

– Me deler ut når det me når hundre 
tusen. Så no må me kalle på forskarane igjen, 
seier Bibbi Pletten. 

TEKST: GUDRUN SyLTE

TEKST: GUDRUN SyLTE

«  på dEnnE tida var dEt 

slik at Ein som diabEtEs

pasiEnt nEstEn visstE 

mEir Enn lEganE. »
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Et stort forskningsprosjekt 
skal evaluere Nav-reformen 
og bidra til å få den på 
skinnene. Brukerne får 
komme til orde med 
sine historier.

I landskapet av frustrasjon, sinne og politisk 
spenning knyttet til Nav-reformen, 
arbeider en gruppe forskere fra blant annet 
Universitetet i Bergen og Uni Rokkan-
senteret med å evaluere reformen. De skal 
undersøke hvordan Nav-reformen griper inn 
og utfordrer den institusjonelle dynamikken 
i velferds staten og relasjonen mellom stat og 
kommune. De skal dokumentere hvordan 
reformen blir innført på hvert enkelt Nav-

kontor og hvilke erfaringer brukerne har 
med endringene. Anne Lise Fimreite ved 
UiB er prosjektleder for evalueringen av 
Nav-reformen som skal gå frem til 2013. 
Evalueringen inneholder flere moduler, 
deriblant en modul som omhandler bruker-
erfaringer. Dette bringer forskerne i kontakt 
med brukerne på en spesiell måte.

– Mange mennesker som er i en fortvilet 
situasjon tar kontakt med oss og ønsker hjelp. 
Det skjer spesielt etter at vi har vært i media. 
Men det er ikke så veldig mye vi kan gjøre for 
dem, annet enn å be dem ta kontakt med det 
ordinære klage systemet i og rundt Nav, sier 
professor Anne Lise Fimreite.

Oppfattes som terapeuter
Stipendiat Kjetil Lundberg har foreløpig 
gjort dybdeintervjuer med over 25 brukere av 
Nav-tjenester. Her spør han dem om alt fra 
utfylling av søknads skjema, søknads prosessen 
og møtet med førstelinjetjenesten hos Nav, 
enten på kontoret eller i telefonen, og om 

TEKST og FoTo: OLAv RØLI 
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Smører hjulene i Nav
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ulike oppfølgings tiltak som 
arbeids- og utdanningstiltak.

I tillegg spør han også om 
forhistorien for møtet med 
Nav og hva de tenker om 
fremtiden.

Lundberg er tidlig i 
forskningen og ønsker ikke 
å fortelle hvilke ting som 
går igjen i intervjuene. 
Men han har, som 
Fimreite, opplevd at 
forskeren i møtet 
med Nav-brukeren 
oppfattes i en slags 
terapeutisk rolle. 

– Noen av 
dem jeg har 
intervjuet 
sier de 
opplever 

intervjuet som en slags 
form for terapi å snakke 
om problemene de har hatt 
i møtet med Nav. Dette 

er et generelt fenomen, 
og er ikke problematisk så 

lenge så lenge forskeren er 
klar på hvilken rolle man har. 

En del brukere håper også at 
deres bidrag kan føre til at ting 

endrer seg til det bedre, forklarer 
Lundberg.

Motstand
Helt siden en rekke tidligere 

kommunale, fylkes kommunale og 
statlige etater ble slått sammen i Nav, 

eller Arbeids- og velferdsforvaltningen 
i 2006, har problemene og reaksjonene 

stått i kø.
Det har vært uttallige medieoppslag, 

avisinnlegg og politisk debatt. I januar var 
det åpen høring i Stortinget om Nav-

reformen. Etter at Nav-direktør Tor Sagli 
forklarte seg, sa opposisjonen følgende:

«Det er stor avstand mellom det bildet 
han tegner av situasjonen i Nav, og det bildet 
brukerne gir. Det er påfallende, sa Per Kristian 
Foss (H), medlem i Stortingets kontroll- og 
konstitusjonskomité til aftenposten.no.»

Også blant folk flest er det stor motstand 
mot Nav. På Facebook er det flere grupper 
som til sammen teller flere titusen talls 
medlemmer, og det er nesten et entydig 
negativt bilde som tegnes på gruppenes 
diskusjonsforum.

Intervjuer 15000
Hans-Tore Hansen er professor i sosiologi 
og leder for institutt for sosiologi ved UiB. 
Han er også med i Nav-evalueringen og har 
gjort flere survey-baserte under søkelser i 
2007, 2008 og 2009. Over 15 000 personer 
er intervjuet av Norsk Gallup i forbindelse 
med hans forskning. De er blant annet blitt 
spurt om de blir møtt med respekt når de 

«  dEt Er stor avstand mEllom dEt bildEt han tEgnEr 

av situasjonEn i nav, og dEt bildEt brukErnE gir. 

dEt Er påfallEndE. »
Per Kristian Foss

Foto: lars O
. H
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henvender seg til Nav, om de får rett service, 
om informasjonen er tilfreds  stillende, og 
generelt om hvor stor tillit de har til Nav. 
Her fant Hansen blant annet at tilfreds heten 
med etaten fra brukerne har gått ned fra 
2008 til 2009. Dette skyldes nok at medie-
oppslagene har påvirket brukerne i negativ 
retning, mener Hansen.

Også sosiologiprofessoren har opplevd 
at folk som er misfornøyd med Nav tar 
kontakt direkte.

– En del har googlet og funnet frem til 
e-posten min, og at jeg driver med Nav-
forskning. Men alt i alt så er pågangen noe 
mindre nå enn med annen forskning jeg har 
drevet med, forteller han.

Hele evalueringen av Nav-reformen 
er finansiert av Norges forskningsråd. 
Totalt er kostnadene opp mot 50 millioner 
kroner, og 15 forskere bare på Universitetet 
i Bergen og Uni Rokkansenteret arbeider 
med prosjektet.

Nyttig for Nav
– Hvem har utbytte av forskningen?

– Dette er et stort felt. Men jeg tror 
at forskningen kommer både brukerne 
og politikerne til gode, svarer prosjekt-

leder Fimreite. Også Hans-Tore Hansen 
mener Nav har god bruk for det arbeidet 
som gjøres.

– Vår forskning fører nok ikke til 
at Nav-reformen blir reversert, men jeg 
føler absolutt at Nav er interessert i det vi 
kommer frem til. Representanter for Nav er 
også med i styringsgruppen, sier han.

Det er direktør i Nav, Hilde Olsen, 
som deltar i styringsgruppen for hele 
Nav-evalueringen.

Også hun ser betydningen av et så 
omfattende og kostbart forskningsprosjekt. 

– Vi har våre egne brukerundersøkelser, 
som vi gjennomfører to ganger i året. 
Men forskerne går gjerne dypere ned i 
materien, ser etter årsaks sammen henger, og 
kompletterer de under søkelser vi gjør. Dette 
er svært nyttig for oss, sier Olsen.

Hva som skal forskes på i evalueringen 
av Nav-reformen, følger i stor grad en 
ramme gitt av Norges forskningsråd.

– Vi føler at forskningen gir oss innsikt i 
en lang rekke tema, men det er det selv-
følgelig enkelte ting som utviklingen viser 
det kunne vært nyttig å ha hatt med, 
erkjenner Olsen.

KOMMEr BrUKErNE Til GODE: 
professor anne-lise Fimreite ved UiB 
er prosjektleder for Nav-evalueringen. 
Mange har kontaktet henne etter 
medieoppslag om Nav-forskningen. 

NaV-FOrsKErE: professor Hans-Tore Hansen (t.v) 
og stipendiat Kjetil lundberg forsker også på 
Nav-reformen.

Annerledes
Anne Lise Fimreite ser noen likhetstrekk 
mellom forskningen på Nav-reformen og 
et evalueringsprosjekt hun var med i på 
90-tallet. Da var temaet om Bergen skulle 
deles opp i bydeler med egne politiske styrer.

– Jeg husker jeg nesten fikk sjokk da jeg 
overvar møte i Bystyret hvor dette skulle 
bestemmes og vår forskning ble brutt i 
stykker og brukt av politikerne som både 
var for og i mot bydels reformen. Også når 
det gjelder evalueringen av Nav opplever vi 
at forskning blir brukt i den eller den andre 
sammenheng og hensikt. Men med 15 års 
lengre forsker erfaring har jeg et noe mer 
avslappet forhold til det nå, sier hun.

Samtidig innrømmer hun at det er 
spesielt å forske på noe som er så til de 
grader oppe i det offentlige ordskiftet 
som Nav.

– Det blir annerledes, helt klart. 
Vanligvis så fører kanskje vår forskning 
til en artikkel lest av kollegaer eller til en 
bok som blir pensum ved en utdannings-
institusjon, men her blir det direkte brukt 
i den politiske debatten og det offentlige 
ord skriftet, sier Fimreite. 

HUBRO 1/201026 •



TEKST og FoTo: EIvIND SENNESET

Oljeakademiet
Knapt noen aktivitet ved 
universitetene skjer i så tett 
samarbeid med industrien 
som den oljerelaterte 
forskningen. Forskerne 
selv er mest bekymret for 
rekrutteringen.

– Senest forleden satt jeg i møte med Statoil. 
De spurte om det var noen gode kandidater 
de hadde gått glipp av, sier Tor Arne 
Johansen. Professoren i petroleumsgeofag 
ved Institutt for geovitenskap er bekymret 
over rekutteringen til stipendiat stillinger i de 

olje relaterte fagene. Det vil si: han bekymrer 
seg ikke over de internasjonale kandidatene 
– men de norske. Studenter fra oljefagene 
er så attraktive for arbeids givere i blant 
annet petroleums industrien at de jevnt over 
støvsuges etter fullført mastergrad.

– Det er et stort problem å rekruttere 
norske kandidater. Lønnsvilkårene i 
industrien er så gode at det er umulig for 
oss å komme opp med matchende tilbud. 
Universitetene klarer ikke å beholde de 
beste studentene og både vi og industrien 
går glipp av potensielt stor innovasjonskraft, 
sier Johansen.

Utenlandsk overvekt
Petroleumsgruppen er den forsknings-
gruppen ved Institutt for geo vitenskap som 
utdanner flest studenter. Studieretningen 
petroleumsgeofag har i dag 36 master-
studenter, hvorav 32 er norske. På doktor-

grads nivå endrer bildet seg drastisk. Kun syv 
av de 23 som i dag tar ph.d. knyttet til faget 
er norske. Fra master- til doktorgradsnivå 
synker altså andelen av norske studenter 
fra vel 90 prosent til 30 prosent. Problemet 
er ikke begrenset til UiB. Universitet i 
Stavanger meldte nylig at kun én av 96 
søkere som ønsket å ta oljedoktorgrad 
ved deres fakulteter var norsk. Tor Arne 
Johansen er overbevist om at det er pengene 
som har skylda. For mens stipendiat lønnen 
i Norge er er lav i forhold til grunn lønnen i 
det private næringsliv, er den vesentlig bedre 
enn for tilsvarende kandidat stillinger i de 
fleste andre land. Med andre ord: Norge 
er et attraktivt land å ta doktorgrad i for 
omtrent alle andre enn norske studenter, 
som har et bedre tilbud fra privat sektor. 

– Selvsagt er det mange uhyre flinke 
internasjonale studenter – men det som er 
betenkelig er at mange av disse vil vende 

KUNNsKap Blir praKsis
TEMA
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«  godt mulig 

utdannEr vi andrE 

lands frEmtidigE 

oljEforskErE – ikkE 

vårE EgnE. »
Tor Arne Johansen

«  jEg prioritErEr 

studEntEr som fra 

startEn av signalisErEr 

at dE Er intErEssErt i å 

gå vidErE, tar dEm på 

alvor og brukEr dEm 

som forskErE. »
Jan Tveranger

hjem. Godt mulig utdanner vi andre lands 
fremtidige oljeforskere – ikke våre egne, 
sier Johansen.

– Sløsing å ikke ta doktorgrad
CIPR – Centre for Integrated Petroleum 
Research – er det eneste norske senteret for 
fremragende forskning innen petroleums-
forskning. Senteret, som er under lagt UiBs 
strategiske forsknings partner Uni Research, 
utfører forskning innen økt oljeutvinning og 
sikker CO2-lagring, og veileder også doktor- 
og master grads studenter i petroleums-
relaterte fag ved universitetet. CIPR jobber 
tett sammen med industrien.

– Vi er selektive med hensyn til 
master studentene vi tar inn, og ønsker 
selvsagt at flest mulig av disse går videre 
til et doktorgrads studium. Men mange får 
seg jobb i industrien allerede før fullført 
mastergrad, sier Jan Tveranger. 

– Disse har ofte både evner og talent til 
å kunne fortsette med en doktorgrad, noe 
som gir dem dem bedre kort på hånden, 
både overfor framtidige arbeidsgivere og 
for deltagelse i faglige fora. Personlig synes 
jeg det er litt sløsing med talent å ikke ta 
doktorgrad når man har evnene, interessen 
for faget og har muligheten, men det er ofte 
en del usikkerhet i overgangen fra master 
til doktorgradsstudium. Vil finansieringen 
gå i orden? Vil man nå opp blant søkerne? 
Dermed søker studentene på industri jobber 
som en backup-løsning mens man venter 
på at stipendiat stillingen skal gå i orden, 
for så å oppdage at backup-løsningen tilbyr 
rask avklaring og langsiktig jobbtrygghet 
når man kanskje mest trenger det. 
sier Tveranger.

Selv utdannet han seg til geolog ved 
det som i dag er Institutt for Geovitenskap. 
Etter å ha fullført en treårig post doc stilling 
der, tok han jobb hos Saga Petroleum og 
senere Norsk Hydro, før han vendte tilbake 
til akademia som geolog ved CIPR. Fra tid 
til annen opplever han også at industri-
ansatte kommer tilbake for å jobbe ved 
CIPR etter avtale med arbeidsgiver.

– Jeg hadde gjerne sett at dette skjedde 
oftere. Folk som har jobbet i industrien, 
tar med seg verdifull kunnskap og erfaring, 
sier Tveranger.

– Må tilby noe ekstra
Mens problemet jevnt over gjør seg gjeld-
ende for alle høyere utdannings institusjoner 
i Norge, kan noen prise seg heldige:

– Antageligvis står jeg i en særstilling i 
Norge. De siste 15 årene har jeg hatt veldig 

Industrien bekymret
Under NHos Sola-konferanse i januar, 
klagde Aker Solutions-sjef Simen Lieungh 
over manglende tilgang på norske natur-
fagutdannede, ifølge Dagens Næringsliv. 
Lieungh mener Norge ikke kan ta for gitt 
at norsk industri beholder forspranget på 
lavkost landene. også Statoil er opptatt av 
rekrutteringen: 

– Det er etter vår oppfatning for lav 
rekruttering til disse fagene og spesielt for få 
kvinner, sier Statoils rekrutteringsdirektør Tone 
Rognstad til avisen.

god rekruttering av norske studenter, sier 
Arne Graue, leder for forsknings gruppen 
i petroleums- og prosessteknologi ved 
Institutt for fysikk og teknologi. I fjor 
uteksaminerte han seks ph.d.’er og fem 
mastere. Samtlige var norske og alle som 
en hadde fått tilbud om jobb før de var 
ferdig. Halvparten valgte å gå videre på 
universitetet, enten som ph.d. eller postdoc.

– Jeg har vært heldig, men det er også 
et utslag av en bevisst tenking rundt dette, 
sier Graue:

– Vi kan ikke konkurrere med industrien 
om honorarer og lønnsbetingelser, derfor 
må vi bruke andre incentiver. Jeg prioriterer 
studenter som fra starten av signaliserer at de 
er interessert i å gå videre, tar dem på alvor 
og bruker dem som forskere. Å kunne tilby 
studentene en forskers spennende hverdag er 
veien å gå.

Studentene i Graues gruppe er med på 
å få gjøre eksperimenter i profesjonelt og 
erfarent miljø og bruke utstyr man ikke 
har råd til ved UiB. Dette skjer gjennom 
utveksling med andre universiteter og i 
samarbeid med industrien der studenter og 
forskere får tilgang til selskapenes ressurser. 

– Det handler om å kunne friste med en 
bredere utdanning enn det universitetet på 
egen hånd er i stand til å tilby, sier Graue.

Problemet er som oftest pengene, men 
internasjonale oljeselskaper dekker i praksis 
alle utgifter knyttet til utveksling og en stor 
del av investeringene på utstyrssiden:

– Hvis du vil hevde deg internasjonalt, 
må du ha noe ekstra. Vi har mye dyrt utstyr 
kjøpt for oljepenger. 
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– Så fremt en er klar på 
premissene behøver det 
ikke være noe motsetnings-
forhold mellom akademiske 
og industrielle interesser, 
mener Arne Graue.

Når akademia samarbeider med kom-
mersielle selskaper skiller man mellom 
oppdrags- og bidrags forskning. I oppdrags-
forskning er prosjektet finansiert av 
industrien, som legger betingelsene og blir 
stående som eier av resultatene. 

– Det foregår forsvinnende lite opp-
drags forskning ved UiB, sier direktør ved 
forsknings avdelingen Kristen Haugland. 
Det aller meste av kontrakts basert forskning 
på universitetet er såkalt bidrags forskning 
der forskerne eier resultatet.

– Dette er universitetsforskning delvis 
betalt av industrien, hvor den kommersielle 
partner ikke har anledning til å legge 
betingelser for arbeidet, sier Haugland.

Tett samarbeid
Forskningsgruppen i petroleums- og 
prosess teknologi jobber med såkalt strategisk 
grunn forskning der de overordnede målene 
inkluderer økt oljeutvinning på norsk sokkel 
og bedre kunnskap om håndtering av CO2. 
Dette er interesser som sammenfaller med 
industriens, og samarbeidet er tett. Pengene 

kommer fra Forskningsrådet og gjennom 
industristøtte. Faktisk har Petromaks-
programmet, som samler Forsknings rådets 
oljeprosjekter, de senere år stilt stadig 
sterkere krav om  industri partnerskap 
for å sikre at de støttede prosjektene har 
aksept blant og relevans for alle parter, 
staten inklusiv.

– Det er alltid en fare for at samarbeids-
partneren skal legge føringer for det viten -
skapelige arbeidet, men så fremt en er 
klar på premissene behøver det ikke være 
noe motsetnings forhold mellom partenes 
interesser. Kontraktene vi inngår med 
industri partnere inkluderer alltid retten 
til fri publisering. Noen ganger kan det 
imidlertid være av interesse for en eller 
begge parter at enkelte data blir maskert av 
konkurranse hensyn, og i kritiske tilfeller kan 
vi også utsette publisering, sier Graue.

Når han skisserer et langsiktig 
forsknings  prosjekt, legger han som oftest 
inn noen spesifikke parametere som gjør 
forskningen spesielt interessant for ett 
selskap. Samtidig med grunn  forskningen, 
produseres dermed data av viktighet 
for industrien, hvilket gjør forskningen 
kommersielt interessant og lettere å 
få støtte til.

Sammen med kollega Bjørn Kvamme og 
selskapet ConocoPhillips tok Graue i fjor ut 
verdenspatent på en metode for utvinning 
av gasshydrat og samtidig lagring av CO2. 

– Vi hadde ideen. De satt på penge-
sekken, sier Graue.

– Skal man realisere en vitenskapelig 
idé og videreutvikle den til et kommersielt 

produkt er man avhengig av en industri-
partner. En slik partner vil ha sine 
rettigheter. Men det er mulig ogå for 
oss som lisens partner å tjene penger på 
produktet. Universitetet er interessert 
i patenter på grunn av både status og 
potensielle inntekter.

Sårbar for svingninger
Også CIPR jobber tett sammen med 
industrien, men Uni Research sitt 
forsknings selskap har det siste året fått 
kjenne en annen side av medaljen.

– Vårt overordnede mål er å bidra til 
økt olje utvinning. Selv på de beste feltene 
utvinnes oftest bare  50 til 60 prosent 
av oljen. Selv små prosent forbedringer 
i utvinnings grad gir stor økonomisk 
gevinst. Da sier det seg selv at industrien er 
interessert, sier forsknings leder for CIPRs 
geologi gruppe Jan Tveranger:

Vanligvis oppstår prosjekter hos CIPR 
som et resultat av en dialog med industri-
partnere, der partnerne har en over ordnet 
problem  stilling de ønsker å løse og sammen 
med CIPR definerer hvordan og med hvilke 
midler prosjektet skal håndtere dette. 

Men avhengigheten av industripartnere 
gjør forskningsprosjektene sårbare for 
konjunktursvingninger.

– Finanskrisen har understreket 
viktigheten av å ha en grunnbevilgning å 
falle tilbake på som sikrer finansieringen i 
trange tider, sier Tveranger. 

Forsker fritt for oljepenger

TEKST og FoTo: EIvIND SENNESET
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Misforståtte modellar
Forskarane sine modellar 
i klimadebatten er om-
diskuterte, men det kjem 
ikkje alltid fram kva 
ein matematisk modell 
er for noko.

– Mange misforstår og trur ein klima-
modell er ei statistisk tilpassing til data, 
mens det i realiteten er ei simulering basert 
på grunn leggjande naturlover, seier direktør 
ved Bjerknes senteret for klima forsking, 
Eystein Jansen.

«[Det] fremstår (…) som noe underlig at 
det nettopp er modellframskrivninger som 
skal ligge til grunn når det skal forhandles 
om klima gasser. (…) Jeg er meget betenkt 

over denne metodikken og håper virkelig 
simulantene sover godt om natta.» Det 
skriv ein av dei ivrige debattantane under 
ein klima artikkel i nettavisa forskning.
no. Nettopp modellane har blitt det 
mest kontroversielle i klimakampen. 
Klimaforskarane i Bergen får ofte spørsmål 
om dette, og opplever at det er mykje uvisse 
hjå samfunnsdebattantane om kva ein 
klimamodell eigentleg er.

Naturlovene styrer modellen
– Klimamodellane bygger på dei fysiske 
lovene, og er ikkje anna enn numeriske 
løysingar av dei matematiske uttrykka. Dei 
er ikkje konstruerte for å vise at vi har ei 
menneske skapt opp varming, seier professor 
Tore Furevik ved Geofysisk institutt.

Modellar er eit svært nyttig matematisk 
verktøy som har vore under gradvis 
utvikling heilt sidan den analytiske 
matematikken oppsto på 1600-talet. Då 
fekk matematikarane metodar for å rekne 
på storleikar som endra seg. I starten prøvde 

ein å representere fysiske endringar ved 
hjelp av enkle likningar som kunne løysast 
med papir og blyant. Dei siste tiåra har 
datamaskinene gjort det mogleg å rekne 
ut stadig meir omfattande og komplekse 
likningssett. Modellar blir no nytta i alt 
frå vêrvarsling til medisin, men alle har sitt 
opphav i matematikk og naturvitskap.

Må finne grunnleggande prosessar
– I utgangspunktet er Newtons lover enkle 
– slepp du ein stein, er det lett å rekne ut 
korleis han vil bevege seg. Men dersom du 
har ein milliard slike små prosessar som 
kanskje veksleverkar med kvarandre, blir 
det utruleg kompleks matematikk av det. 
Det er ikkje mange som verkeleg forstår alt 
som skjer i ein slik modell, og det er heller 
ikkje lett å formidle det til publikum, seier 
professor i anvend matematikk, Alf Øien.

Alle dei viktigaste næringsvegane i 
Noreg i dag, har gjort seg heilt avhengige 
av matematisk modellering. Modellane 
reknar ut oljestrøyming i reservoar og i 

TEKST: KJERSTIN GJENGEDAL

FoTo: EIvIND SENNESET

KUNNsKap Blir praKsis
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BOlTZMaNNs liKNiNG: professor i anvend matematikk, alf Øien framfor Boltzmanns likning. Denne likninga  brukast til å beskrive samanhengen mellom 
mikro- og makroskopiske system og er sentral i numerisk modellering.
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røyr, kor mykje fisk som blir fødd og døyr i 
Norskehavet, og korleis inntektene frå fisken 
og oljen vil utvikle seg. 

For at ein modell skal vere nyttig, må 
modellutviklaren forstå kva prosessar som 
er vesentlege og som ein er nøydd til å ha 
med. Blir ein viktig prosess gløymt, eller 
ikkje representert godt nok, vil det slå beina 
under heile modellen. Skal du til dømes 
modellere havsirkulasjon, men gløymer å ta 
med effektane som kjem av at jorda roterer, 
vil alt anna også bli feil.

Ei anna fallgruve, er prosessar som ser 
uviktige ut i seg sjølv, men som kan bygge 
seg opp og få stor effekt over tid.

Ingen klare svar
– Resultatet av det ser vi når det oppstår 
ein tsunami. I ein båt midt ute på havet 
vil ein knapt merke flodbølgja, men når 
all denne energien blir fokusert inn mot 
land, får det ein kjempeeffekt. Dette er eit 
grunnleggjande ikkje-lineært problem som 
det ikkje finst noka enkel løysing på, og 
her har reknekraft mykje å seie, fortel Jarle 
Berntsen ved Matematisk institutt.

Når folk har vanskar med å forstå kva 
ein modell gjer, kan det ha samanheng 
med at modellar aldri kan gje oss eitt 
klart og sikkert svar på kva som vil skje. 
Dei kan berre fortelje om ulike moglege 
utfall innanfor ein viss trend. Det kan 
samanliknast med å rulle ein ball utfor ei 
skråning: Du kan vere temmeleg sikker på 
at ballen vil rulle nedover, men akkurat kor 
han vil hamne, er ikkje så lett å seie. Når 
det gjeld klimamodellane, ligg dessutan 
desse utfalla langt fram i tid. Difor har til 
dømes forskarar frå Bjerknes-senteret dei 
siste vekene vore ute i media for å rope 
varsko om at ein uvanleg kald vinter i Noreg 
ikkje vil seie at temperaturstiginga har 
stoppa opp.

– Mange har problem med scenarie-
tankegangen, altså at resultata frå 
klimamodellane er basert på moglege 
utviklingar i blant anna folketal, økonomi, 
energiforbruk, energitypar. Modellane 
viser kva klima vi kan forvente med ulike 
utviklingar, men dei kan ikkje brukast til å 
slå fast at slik vil det bli, seier Furevik.

Lag på lag med uvisse
Som om ikkje det var nok, vil det alltid 
hefte uvisse ved komplekse modellar og 
simuleringar. Ikkje berre er det uvisst kor 
mykje klimagassar vi kjem til å sleppe ut i 
framtida, men dei matematiske metodane 
har også ei viss innebygd uvisse.

– Ein må bruke robuste numeriske 
metodar der uvissa er kjend, for feilen i 
metoden kjem på toppen av feilen i dei 
fysiske parametrane i modellen. Når ein 
har kontroll på den numeriske feilen, kan 
ein vite med større sikkerheit kor mykje ein 
fysisk parameter har å seie, fortel Øien.

Med tida, og særleg etter at FN sitt 
klima panel vart etablert, er det berre blitt 
meir og meir fokus på uvissa ved bruk av 
klimamodellar, ifølgje Matthias Heymann 
ved Institutt for Videnskabs studier ved 
Aarhus universitet. Han har særskilt 
studert utviklinga av klimaforsking og 
av klimamodellar.

– På byrjinga av 70-talet var det vanleg 
at forskarar hadde stor tru på bruken av 
modellar, og uvisse-omgrepet var mest knytt 
til kor mykje drivhusgassar som ville bli 
sleppt ut. Ein visste sjølvsagt at modellane 
var usikre, men det var ikkje mogleg å 
talfeste uvissa nøyaktig – og det er det 
framleis ikkje. Sidan midten av 90-talet har 
derimot dette med uvisse blitt ei stor sak, 
seier han.

Utnyttar uvissa
Mykje av grunnen trur han er den sterke 
offentlege debatten som har oppstått kring 
klimaforsking.

– Forskarar tek sjølvsagt uvissa alvorleg, 
men eg trur neppe dei ville brukt fullt så 
mykje energi på det, om det ikkje hadde 
vore for den offentlege kritikken dei møter. 
Klimaforskarar i dag må vere PR-ekspertar 
i tillegg. Kanskje gjer all merksemda 
klimaforskinga betre, men dette veit vi 
lite om.

Modellering og simulering møter lite 
kritikk på dei fleste område – kanskje 
for lite, sidan datasimuleringar er ein 
relativt enkel og billeg metode som lett 
kan misbrukast. Som så ofte elles, er det 
først når særinteresser kjenner seg truga, 
at det blir stilt spørsmål ved modellane. 
Klimaforsking rører ved så å seie alle delar 
av samfunnet, og dermed ved svært mange 
særinteresser. Men her i Noreg kan vi kjenne 
igjen problematikken frå fiskeriforvaltinga. 
Kvart år kjem havforskarar med råd om 
kor mykje fisk som bør takast opp, basert 
på mellom anna fangstdata og akustikk. 
Jarle Berntsen, som har vore nokre år ved 
Havforskingsinstituttet i løpet av karrieren, 
fortel at det gjekk ein livleg diskusjon 
om ein skulle oppgje uvissa i estimatet 
eller ikkje.

– Den gongen gjorde dei det ikkje, 
fordi ein frykta at uvissa ville bli brukt av 
folk med ein agenda. Mange ville seie at 
dersom estimatet var så usikkert, kunne ein 
like godt fiske meir enn det som var tilrådd, 
fortel han.

Kan forstå, men ikkje spå
I dag gjeld det same på klimafeltet, der 
mange interessegrupper bruker uvissa i 
modellane for alt det er verd i eit forsøk på 
å forhindre politiske reguleringar som vil 
ramme deira interesser.

Når modellar likevel er så nyttige trass 
i uvissa, er det ikkje minst fordi dei kan 
hjelpe oss med å forstå dei prosessane som 
modellane skal representere. I komplekse 
system er dette svært nyttig.

– Går ein tilbake i tid, har vi hatt både 
istider og periodar med mykje varmare 
vêr, og det vil seie at vi har hatt tilstandar 
der strøymingsmønsteret i atmosfæren har 
vore heilt annleis enn i dag. Spørsmålet 
er kor mykje vi kan forstyrre systemet før 
mønsteret endrar seg. Der kan modellane 
hjelpe, seier Jarle Berntsen.

– For veldig enkle system har vi enkle 
modellar som kan seie oss ved kva verdiar 
heile systemet tippar over. Det same kan 
skje i veldig komplekse system. Problemet 
er berre at modellane ikkje kan fortelje oss 
akkurat kva tid det vil skje, vedgår Øien. 

FAKTA

   Klimamodellar nyttar numeriske 
metodar til å simulere grunnleggjande 
fysiske prosessar i atmosfæren, havet 
og på landjorda.

   Komplekse klimamodellar er oftast 
bygd opp av modular som simulerer 
ulike prosessar.

   Når tilstanden i framtida er styrt 
av tilstanden i dag, blir det kalla 
eit startverdiproblem. Di fleire 
observasjonar vi har av tilstanden 
i dag, di sikrare kan vi estimere 
tilstanden i framtida, men uvissa blir 
større di lengre fram vi ser. Vêrvarselet 
er eit slikt problem.

   I klimamodellering er tilstanden i 
framtida mindre styrt av tilstanden i 
dag, og meir av pådriv som utslepp 
av drivhusgassar, solinnstråling, 
vulkanaktivitet og mange andre ting.

«  modEllar har vorE 

undEr gradvis utvikling 

hEilt sidan dEn analytiskE 

matEmatikkEn oppsto på 

1600talEt. »
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TILBAKEBLIKK

Berit Erbe var skodespelarinna som 
fekk etablert eit eige institutt for 
teatervitskap i Bergen.

Alt låg til rette ei karriere som skodespelar for Berit 
Erbe, etter at ho debuterte på Det Kongelige Teater 
i København i 1950. Men ein dag inntraff ein av dei 
små tilfeldige hendingane som kan forandre retninga 
på eit liv På radioen høyrde ho professor Torben Krogh 
annonsere at han ville starte forelesingar i teaterhistorie 
dagen etter. Frå då av tok Berit Erbe sitt forhold til 
scena ei meir akademisk retning.

Kriminalfilm
Erbe var fødd i Oslo 14. september 1923, men foreldra 
var danske og oppveksten hadde ho i Danmark. 
Eigentleg var det dansar ho ville bli. Som femåring 
starta ho med ballettimar, men med åra viste det 
seg, som med så mange andre, at kroppen ikkje var 
konstruert for ei karriere som ballettdansar. I staden 
gjekk ho over til å bli skodespelar. 

Allereie i 1943 medverka ho i filmen 
«Kriminalassistent Bloch» og det vart fleire filmar 
dei neste åra. I 1949 starta ho på elevskulen til Det 
Kongelige Teater i København, debuten på scena hadde 
ho året etter. 

I 1959 tok ho, som den første i Danmark, 
magistergraden i «teaterets historie og estetikk». Då 
hadde ho jobba hardt, mellom anna måtte ho lære 
både latin og gresk for å kunne lese kjeldetekstane på 
originalspråket. Midt oppi teaterstudiet hadde Erbe 
gifta seg med den norske instruktøren Knut Thomassen 
og flytta til Oslo. Her budde dei fram til 1967, og 
ho jobba mellom anna ved Statens teaterhøgskole 
i denne perioden, medan mannen var frilansar og 
sette opp ei rekke teaterforestillingar, mellom anna 
på Nationaltheateret og Riksteateret. Han instruerte 
dessutan ei mengd høyrespel for NRK.

Teaterframsyninga som studieobjekt
I 1967 vart Thomassen tilsett som teatersjef ved Den 
nationale scene i Bergen, og familien flytta på seg 
igjen. No tok Erbe for alvor opp att den akademiske 
sida ved teateret. Med si mangfaldige røynsle som 
ballettdanserinne, skodespelarinne og instruktør 
hadde ho ein nærleik til scenekunsten som ho tok 
med seg inn i teatervitskapen. Ho vart snart tilsett 
som universitetslektor ved UiB. Studiet i teatervitskap 
var heilt nytt då Erbe kom til Bergen, og det låg 
under Nordisk institutt. Mange, ikkje berre i Bergen, 
såg på teatervitskap som ein slags underkategori av 
litteraturhistorie, der teksten sto i sentrum. Berit Erbe 
var oppteken av at teatervitskapen først og fremst måtte 
dreie seg om teaterframsyninga i all sin kompleksitet, 
og kva som skjedde i møtet mellom skodespelarane 
og publikum. På same tid hadde ho svært god 
kjennskap til teaterhistorie, og skreiv artiklar om alt frå 
bysantinsk teater og teater i det fjerne austen til Ibsen 
og Holberg sine idear om teateret. Sidan ektemannen 
var teatersjef, nytta ho høvet til å sleppe studentane inn 
på DNS der dei fekk følgje prosessen med å sette opp 
ei teaterframsyning både frå kulissane og frå salen. I 
Universitetet i Bergens historie skriv Fredrik W. Thue 
at dette var med på å gje studiet i Bergen ein særmerkt 
profil som institutta i Oslo og Trondheim seinare lånte 
element frå til sine studieplanar.

I Bergen starta Erbe på doktoravhandlinga si, som 
fekk tittelen «Bjørn Bjørnsons vej mod realismens 
teater». Oppvaksen i Danmark som ho var, la ho 
aldri om til norsk korkje i tale eller i skrift. Bjørn 
Bjørnson, son av Bjørnstjerne og Karoline, var ein 
hjørnesteinsfigur i norsk teaterhistorie. 

«Den unyttige teatervitskapen»
Erbe disputerte for doktorgraden i 1973 på bakgrunn 
av avhand linga si om Bjørnson, og same året vart det 
oppretta eit personleg professorat for henne. Med 
det vart ho den første professoren i teater vitskap i 
Noreg. Teatervitskap er eitt av få fag som har hatt sine 
kvinnelege professorar heilt frå starten, og kvinne-
andelen mellom studentane har vore høg.  
I ein artikkel i Nordic Theater Studies spekulerer den 

Elegante professor Erbe
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Elegante professor Erbe

FAKTA

   Teatervitskap vart etablert som fag 
ved UiB i 1967, og låg den gongen 
under Nordisk institutt.

   Vart seinare eige institutt under 
leiing av Noregs første professor i 
teatervitskap, Berit Erbe.

   Teatervitskapen tek opp både 
teaterhistorie, estetiske teoriar og 
praktisk teaterproduksjon.

   Teatervitskap ved UiB er no ein del av 
Institutt for lingvistiske, litterære og 
estetiske studiar.

Teatervitskap

EiGEN VEG: Under Berit Erbe si faste styring frigjorde teater-
vitskap seg frå litteraturvitskapen og fann sin eigen veg. 
(Foto: Bergens Tidende)
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svenske professoren Viveka Hagnell i om det kanskje var lettare for 
kvinner enn for menn å gje seg i kast med eit «unyttig» studium som 
teatervitskap, eit studium som ikkje gav nokon garanti for at ein 
seinare ville få ein jobb som kunne forsørgje ein familie. Ho funderer 
på om dette kan ha vore medverkande til at Berit Erbe ikkje såg 
det som si spesielle oppgåve å arbeide for kvinne saka i akademia. 
Samstundes var Erbe som tobarns mor fullt klar over utfordringane 
som kvinner i akademia vart stilt overfor. Ho brukte seie at ein kan 
kjenne att manuskript forfatta av ei kvinne på at det ofte står «hugs 
brød, leverpostei, ost» skribla i margen.

Erbe sitt professorat medførte etter kvart at teatervitskap kunne 
lausrive seg frå nordisk og bli eit eige institutt, og med tida fekk 
det også sitt eige hus, ein gammal bergensk praktvilla i Villaveien. 
Der styrte Erbe verksemda frå sitt kontor i andre etasje, under 
det strenge oppsynet til Henrik Ibsen som hang på veggen over 
skrivebordet hennar, i Theodor Kittelsen sin strek. Hagnell hevdar 
at ho var nøye med å framstå som «ladylike», og hadde ein slåande 
framtoning med sitt raude hår og blå augo. Bilete av henne viser at 
ho hadde lært å posere som ei filmstjerne, med haka høgt og med 
ein strålande smil. 

Dansen gav energi
Saman med instituttet vart det bygd opp eit teaterarkiv og eit 
teatermuseum i den same villaen, og Erbe var lenge styreleiar for 
Bergens Teatermuseum i tillegg til å vere instituttstyrar. Dessutan 

heldt ho ved like eit stort internasjonalt kontaktnett. Ho hadde 
fleire internasjonale styreverv, og reiste mykje. Professor emerita Kari 
Gaarder Losnedahl som studerte under Erbe, var av og til med på 
konferansar, og minnest korleis ho vart overvelda av den respekten 
og vørdnaden som møtte Erbe overalt der ho kom. 

Berit Erbe gjekk av i 1990. Då hadde ho allereie hatt eit 
slagtifelle, og helsa var skrantande. Likevel møtte ho trufast opp 
på konsertar og teaterpremierar, og ho hadde kronikkar på trykk i 
BT (på dansk) lenge etter at ho hadde slutta ved UiB. Sjølv sa ho 
gjerne at det var bakgrunnen som dansar og skodespelar som gav 
henne energi.

Då Berit Erbe døydde 13. mai 2009, vart dødsfallet 
kommentert på nett  forumet til Dansk film database, der ho fram leis 
vart hugsa som film skodespelarinna frå førtitalet: «Hun var en god 
skuespiller. Tak for den sørgelig meddelelse.» 

Kjelder: Kari gaarder Losnedahl, Nordic Theatre Studies, Store Norske Leksikon 
og Universitetet i Bergens historie.

MØBlErT HEiM: Frå Teatermuseet i Villaveien på Nygårdshøyden i Bergen. (Foto: Billedsamlingen, Universitetet i Bergen)
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I MOSEN

– Hvorfor gikk vi fra runer til latinske 
bokstaver i middelalderen?

– Runene var utviklet for og tilpasset 
språkene i nord-Europa, og vi kunne 
klart oss helt fint med dem. Det latinske 
alfabetet kom til Norge allerede på 
900-tallet, hoved  sakelig via England. 
Grunnen til at det fikk inn  pass i Norge 
selv om vi allerede hadde et fungerende 
alfabet, var at det kom som en del av en 
pakke løsning, nemlig kristen dommen. 
Latin og det latinske alfabetet var grunn -
leggende i kristen dommen, forteller post -
doktor ved Senter for middelalder  studier, 
Åslaug Ommundsen.

– Hvem brukte de latinske bokstavene? 
– Latinsk språk og alfabet ble brukt 
av kirken, men også i den kongelige 
administrasjonen. Nord  menn opp daget 
også tidlig at det latinske alfabetet kunne 
tilpasses det norrøne språket ved hjelp 
av noen tilleggs  bokstaver. Etter kort tid 
kunne man skrive både latin og norrønt 

TEKST: KJERSTIN GJENGEDAL

ILLUSTRASJoN: TANK/JENS

med det latinske alfabetet. Bøker og lange 
fortellende tekster hadde ikke vært en del 
av runeskrift  kulturen, og litterære verk 
ble derfor skrevet med latinske bokstaver 
uansett språk. Runene ble både før og 
etter kristen dommen helst brukt til 
kortere tekstbiter, innskrifter, beskjeder og 
lignende. De to alfabetene eksisterte side 
om side i flere hundre år. 

– Hvem kunne skrive i middelalderen?
– Det var nok ikke en særlig stor del av 
befolkningen. Først og fremst var det 
geistlige som kunne skrive latin, men også 
andre deler av overklassen kunne få en del 
skolegang. Kanskje litt flere kunne runer, 
som ikke krevde mye formell skole gang, 
og noen kunne også begge deler. Men vi 
må huske at 99 prosent av det som ble 
skrevet i middelalderen, er forsvunnet, og 
det ble også skrevet mye som ikke var ment 
å skulle vare. 

Av de overleverte håndskriftene og ikke 
minst de mange håndskrifts fragmentene, 
kan vi se at det var stor skrive aktivitet 
i norske byer i middel alderen særlig i 
Bergen, Trondheim og Oslo. En viktig 
oppgave ser ut til å ha vært å kopiere opp 
flere eksemplarer av messe bøkene som ble 
brukt i kirkene. Fra 11- og 1200-tallet økte 
bok produksjonen, og det blir laget flere 
kopier av eldre tekster og forfattet nye, i 
begynnelsen særlig i tilknytning til klostre 
og bispegårder. Det ser ut til å ha vært større 
variasjon fra skriver til skriver her nord 
enn på kontinentet. Europeiske klostre 
hadde ofte mer normering, og forskjellige 

skrivere kunne skrive til forveksling likt. I 
kvinneklostrene skrev de også, og det ser 
ikke ut til å ha vært noe ved deres skrift som 
skiller seg fra mennenes.

– Hvordan utviklet alfabetet seg?
– Det latinske alfabetet er tilpasningsdyktig, 
og det er blitt gjort regionale til pasninger 
nesten overalt hvor det er tatt i bruk. Heller 
ikke i Norge var de latinske bokstavene 
tilstrekkelige for det norrøne språket, så vi 
måtte innføre noen tilleggsbokstaver, for 
eksempel for stemt og ustemt th-lyd (som i 
engelsk): ð og þ. Den engelske innflytelsen 
på Norge var stor i middelalderen, og det 
var også engelskmennene som tipset oss 
om hvordan vi kunne tilpasse alfabetet. 
Bokstavene ð og þ er det ikke lenger behov 
for, siden lydene er forsvunnet fra språket. 
Bokstaven æ, som egentlig er en sammen-
skrivning av bokstavene a og e, var med 
helt fra starten. Også i latin var det vanlig 
å bruke sammenskrivningen æ, men i 
løpet av 1100-tallet overtok bokstaven e 
istedet, som et resultat av endret latinuttale. 
Men æ-en var nødvendig for å gjengi 
det norrøne talemålet, og derfor beholdt 
vi den. For vokalene ø og å hadde man 
forskjellige løsninger i middelalderen, men 
bokstavene ø og å i sin nåværende form er 
relativt moderne. 

Kirke- lfabetet
vi skandinaver kunne klart 
oss godt uten det latinske 
alfabetet – om vi hadde sagt 
nei til kristendommen også.
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Dialekten i Oslo øst sprer seg mest av 
norske dialekter. Men hva skjer med 
dialekten til dem som flytter fra Østlandet?

Da Tone 17 flyttet fra Oslo til Bergen som 7-åring, var det 
sannsynligvis større sjanse for at hun kom til å holde på dialekten, 
enn at en som kom fra Bodø eller Trondheim gjorde det. Til nå har 
ingen undersøkt om dette stemmer, eller om det bare er en myte. 
Jeg gjennomfører nå en større undersøkelse av språklige livshistorier 
blant 17-åringer i Bergen, og den kan kaste lys over dette. 

Innflyttere utgjør en vesentlig del av de lokale språksamfunnene 
i Norge. De sees ikke som representative for stedet der de bor, og 
derfor har de normalt falt utenfor talemålsundersøkelser de siste 
tiårene. Forskerne har nemlig vært mest opptatt av hva som skjer 
med de lokale dialektene.

Større språklig likhet
Vi går nå mer eller mindre i retning av større språklige likheter 
innenfor norske regioner, men fortsatt med klare språklige forskjeller 
mellom folk fra Sentral-Østlandet, Agder, Trøndelag osv. Det ser 
samtidig ut som om det varierer fra region til region hvor stor 
den språklige utjevningen er. Mens utjevningen er ganske stor 
på Østlandet, slik at språket blir mer likt over et større område, 
er det for eksempel vanskelig å gjenkjenne noen tilsvarende 
prosess på Vestlandet, selv om det også her skjer en utjevning 
innen mindre områder. 

Det er en rekke ulike årsaker til talemålsendringene i dag, 
men det er vanskelig å komme utenom at mer flytting enn før har 
betydning. Tidligere forskning tyder på at media er viktig for folks 
ordforråd, men ikke så mye for språkstrukturen deres, som vil si 
lyder, bøyingsendelser og oppbygging av fraser og setninger. Dette 
har blitt forstått som at endring av språk struktur normalt krever 
at folk faktisk samhandler med mennesker som har den dialekten 
de nærmer seg. Denne samhandlingen skjer blant annet ved at 
folk som kommer fra ulike steder, går på samme skole eller jobber 
på samme arbeidsplass. 

Språklige livshistorier 
Selv om det ser ut til å skje en viss utjevning av dialektene i Norge, 
blir folks dialekt fortsatt sett på som en viktig indikator for hvor 
man kommer fra. Men fordi folk kan ha flyttet fra et sted til et annet 
uten å bytte dialekt eller bare delvis ha byttet, stemmer ikke alltid 
dette hovedmønsteret. 

Et viktig spørsmål blir derfor hva som skjer med folks dialekt 
ved flytting, og hva som er årsakene til det. Det har til nå blitt 

utført noen kvalitative studier som har undersøkt hva som skjer 
med et lite antall personer i flytteprosesser, og studiene har gitt 
viktige bidrag til kunnskapen om hvilke faktorer som har betydning. 
Men før doktorgradsprosjektet mitt har det ikke blitt gjennomført 
noen undersøkelse som gir systematiske data om dette for en større 
gruppe. Jeg holder nå på med en spørreskjemaundersøkelse av 
språklige livshistorier blant ca 500 2.-klassinger på videregående 
skoler i Bergen og Voss.

Innflytteres mulige språkvalg
Innflyttere har flere mulige språkvalg når de kommer flyttende til et 
nytt sted. Disse språkvalgene kan være mer eller mindre bevisste. Det 
første mulige språkvalget er å beholde den dialekten som man har 
fra før, om enn ofte med noen mindre tilpasninger, for eksempel ved 
at man bytter ut noen ord. Dette er det vanligste som skjer når man 
kommer flyttende som voksen. Flytter man fra Oslo til Bergen, vil 
man da i hovedsak beholde østlandsk, men for eksempel begynne i si 
«boss» i stedet for «søppel». 

Det andre mulige språkvalget innflyttere har, er å bytte til den 
dialekten som flertallet på det nye stedet snakker. Dette er det mest 
vanlige når man flytter som et lite barn. Flytter man med foreldrene 
sine fra Oslo til Bergen, vil man da vanligvis begynne å snakke 
bergensk, om enn kanskje med litt påvirkning fra foreldrene. 

Det tredje mulige språkvalget er å kombinere den dialekten man 
har fra før, med dialekten på stedet der man kommer flyttende. 
Dette kan skje på to forskjellige hovedmåter. For det første kan man 
utvikle en blandingsdialekt, der man bruker noen elementer fra hver 
av dialektene. En mulighet her om man kommer flyttende fra Oslo 
til Bergen, er å beholde for eksempel rulle-r og tonefallet som man 
har fått i Oslo, og kombinere det med bergenske bøyingsendelser og 
ord. For det andre kan man veksle mellom å bruke de to dialektene, 
for eksempel ved å bruke østlandsk hjemme og bergensk på skolen. 

Faktorer som påvirker språkvalgene
Et viktig spørsmål blir da hvilke faktorer som påvirker språkvalgene 
innflytterne gjør. Det finnes flere etablerte oppfatninger om faktorer 
som har betydning. En faktor er altså alder. En annen faktor er 
språk samfunnet man flytter til, blant annet ved at det er mer 
sannsynlig at man legger om dialekten dersom man som innflytter 
kommer inn i et ganske homogent språksamfunn, enn om man 
kommer til et mer heterogent språksamfunn. En tredje faktor er mer 
individuelle forhold, for eksempel i hvor stor grad man generelt er 
opptatt av og i stand til å tilpasse seg andre. 

Samtidig er det naturlig å stille spørsmål om i hvor stor grad 
dialekten innflyttere har fra før, også har innvirkning på om de 
skifter dialekt eller ikke, og ikke minst da hvor dialekten er plassert 

De sterkeste dialektene

KRONIKK
AV ANN-KriStiN MoldE, 
STIPENDIAT VED INSTITUTT FoR 
LINgVISTISKE, LITTERæRE og 
ESTETISKE STUDIER, UiB
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i det sosiale prestisje hierarkiet i Norge. Det kan virke som om 
det er lettere å legge fra seg en dialekt som er stigmatisert enn en 
dialekt som ikke er det. Men vil det ikke da samtidig også være 
sannsynlig at de fra den høyere delen av prestisjehierarkiet lettere vil 
beholde sin dialekt? 

Sterke norske dialekter 
Tradisjonelt er det nok rett å hevde at det er talemålet i Oslo vest 
som har hatt høyest prestisje i Norge. Men det ser ikke ut til at 
det er denne dialekten, men derimot dialekten i Oslo øst, som har 
størst påvirkningskraft på de lokale dialektene i regionen. Viktige 
fellesnevnere er at folk møter begge disse østlandske dialektene mye 
gjennom tv og filmer, og de fleste kjenner også flere som snakker en 
av dem. Jeg vil se etter likheter og forskjeller mellom hva som skjer 
ved flytting om man har en av disse dialektene, sammenlignet med 
andre norske dialekter. Påvirker det å snakke på en av disse måtene 
hvilke språkvalg man gjør når man kommer flyttende? 

Utflyttede østlandsbarn som spesiell gruppe
Hovedhypotesen min er at flere utflyttede østlandsbarn beholder 
dialekten enn innflyttere fra andre steder. Det er flere mulige 
grunner til at utflyttede østlandsbarn vil kunne komme til å skille 
seg systematisk fra andre innflyttere. En første mulig grunn er at 
dialekten de snakker, lett blir forstått av alle, og slik kan sees som 
en litt «nøytral» dialekt. Av denne grunn vil utflyttede østlandsbarn 
kanskje ikke føle et særlig stort press i retning av å bytte dialekt. 

En annen mulig grunn er at disse østlandske dialektene kan bli 
opplevd nettopp som prestisjedialekter, og at dette igjen kan få de 

utflyttede østlandsbarna til å ikke ha lyst til å endre talemålet sitt 
bort fra det man snakker. 

Samtidig kan man også tenke seg at det finnes visse motkrefter 
her. Dersom en dialekt fungerer som en prestisjedialekt i et språk-
samfunn, vil det også kunne oppstå motstand i befolkningen mot 
både dialekten og de personene som snakker slik. Ved å snakke en 
av disse østlandske dialektene kan man i så fall bli tillagt egen skaper 
som man ikke ønsker å identifisere seg med. Dette kan dermed bli 
en grunn til å ikke fortsette å snakke østlandsk etter at man har 
flyttet til et nytt sted. 

Videre er det slik – uansett dialektbakgrunn – at om man ikke 
skifter til den dialekten som majoriteten på stedet man flytter til, 
snakker, så vil man ikke kunne bruke dialekten til å signalisere 
geografisk tilhørighet til det nye stedet. Det er også mulig at dette 
kan ha konsekvenser for i hvor stor grad man opplever at man er 
fullt ut inkludert sosialt sett. 

Hovedmønstrene for språkvalg
Arbeidet med spørreundersøkelsene viser at det ikke er så lett å 
kategorisere individuelle forhold som språklige livshistorier, fordi alle 
livshistorier alltid vil ha en del unike trekk. Dette kan være en grunn 
til at man ikke før har prøvd å studere så mange individers språklige 
livs historier samlet i Norge. Resultatet av mangelen på slik forskning 
er at det til nå ikke finnes noen oversikt over hva som kjenne tegner 
språk valgene til en større gruppe individer. Jeg håper med under-
søkelsen min å kunne gi et klarere bilde av hoved mønstrene i hva 
som har kjenne tegnet og motivert språkvalgene til Tone 17 og 
andre innflyttere. 

DialEKT pÅ ViDErEGÅENDE: Østlandet har mer dialektutjevning enn Vestlandet skriver ann Kristin Molde. Hun tar doktorgrad på språklige livshistorier blant 500 
2.-klassinger på videregående skoler i Bergen og Voss. (illustrasjonsfoto: scanpix)
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600 000 mynter, medaljer og arkeologiske 
gjenstander er bare et museklikk unna. 

Tiden hvor du måtte fysisk oppsøke et museum for å ta del i 
kultur  historien er i ferd med å gli forbi. Nå har nemlig universitets-
museene i Norge lansert en nettportal hvor du kan få tilgang til 
nesten 600 000 gjenstander, det være seg arkeologiske levninger eller 
mynter og medaljer.

Finn mynten på nett
BErGEN 1898: Thorolf Holmboe, prismedalje fra Bergens utstillingen 
1898, bronse, diam. 45 mm, advers. (Foto: Henrik von achen)

BraGErNEs 1719: Bragernes likbærerlaug, 1719, sølv, diam. 
38 mm, advers. (Foto: Henrik von achen)

TEKST: WALTER N. WEHUS  

TEKST: OLAv RØLI  

snublet over funn om sjelden sykdom
Forsker Thomas Arnesen gjorde 
interessante funn om Huntingtons sykdom 
da han forsket på kreft.

Forsker Thomas Arnesen ved Molekylærbiologisk institutt forsker 
på kreft, men kreftforskningen har nå gitt et lite gjennombrudd 
også i forhold til Huntingtons sykdom. Sykdommen er dødelig 
og pasienter dør mellom 10-25 år etter at sykdommen blir 
diagnostisert. På 1800-tallet hadde sykdommen feste i Setesdalen, 
og ble kalt «Setesdalsrykkja» eller bare «rykkja». Trolig er innavl og 
isolasjon årsaken til at sykdommen fikk fotfeste der. Som navnet sier 
er rykninger vanlige i sykdomsforløpet. 

Huntingtons sykdom skyldes en feil i genet for proteinet 
Huntingtin. Feilen gjør at  Huntingtinproteinet aggregerer eller 
klumper seg i pasientens celler. Nyere forskning tyder på at en økt 
grad av sammenklumping er positivt for sykdomsutviklingen, fordi 
det skadelige proteinet da isoleres fra resten av cellen. 

– Ved en tilfeldighet fant vi ut at om vi hemmer NatA i cellene, 
så vil også aggregeringen av mutert Huntingtin øke, noe som igjen 
kan være positivt for hvordan sykdommen utvikler seg, sier Arnesen 

Funnene ble nylig publisert i en artikkel i det internasjonalt 
anerkjente tidsskriftet «Molecular and Cellular Biology».

– Funnet i seg selv kan ikke føre til at man kan helbrede 
sykdommen, men funnene er positive med tanke på videre forskning 
og utvikling av medisiner. Dette er også nyttig lærdom fordi det viser 
at det å drive grunnforskning ofte gir uventet innsikt på anvendbare 
områder, sier Thomas Arnesen til På Høyden. 

Foreløpig finnes det ingen medisiner som kurerer sykdommen. 
Vel 250 personer har fått diagnosen i Norge per i dag. 

Kari Klæboe Kristoffersen ved Bergen Museum har arbeidet med 
portalen for arkeologi, og forteller at målgruppen er bred:

– Dette er vår felles kulturarv, og vi forvalter felles skapets 
eiendom. Derfor vil vi vise frem så mye som mulig.

På portalen for de arkeologiske samlingene dreier dette seg 
om rundt 490 000 gjenstander fra steinalderen til nyere tid. Alt er 
søkbart, og funn stedene kan vises på kart.

– Dette er bare en sped begynnelse på en offentlig, digital 
tilgang. Det blir en stor grad av tilvekst i materialet, og nye funn vil 
bli katalogisert rett inn i databasen, forteller Kristoffersen. 

Portalen har adresse: unimus.no
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Driver på isen
Nylig avsluttet jeg et prosjekt hvor jeg studerte vann-
miksing nær Nordpolen. Jeg tok prøver i de øvre 500 
meterne av det fire kilometer dype havet mens jeg 
drev med havstrømmene på et to meter tjukt isflak. 
Jeg brukte dataene til å undersøke om varmen som er 
tilgjengelig i havet kan mikses oppover mot isen og bidra 
til issmeltingen. 

i de fleste prosjektene mine prøver jeg å forstå de 
prosessene som gjør at ulike elementer i havvann (for 
eksempel temperatur, salt, gass og næringsstoffer) 
blandes. Jeg studerer vekselvirkningene mellom 
turbulens og pådriv som vind, tidevann, hav strømmer 
og bølger. Denne miksingen av vannet har mye å si for 
storskala hav sirkulasjon, for spredning av nærings stoffer 
og primærproduksjon, for karbonkretsløpet og til og med 
for isdekket i arktis. Metodene mine er først og fremst 
feltobservasjoner til havs.

Jeg utfører kortvarige observasjoner på noen få uker 
fra skip eller fra drivende eller land faste observasjons-
poster på is, og lang varige observasjoner ved å bruke 
instrumenter som forankres til havs. Hver metode dekker 
ulike deler av prosessene jeg studerer, og har sine for-
deler og ulemper. Med skip kan vi forflytte oss til ulike 
observasjons punkt hvor vi tar prøver av temperatur, 
salt holdighet, strømmer og turbulens ned gjennom 
vann søylen. Det gir oss god romlig oversikt og god 
vertikal dekning på hvert punkt, men vi får ikke repeterte 
målinger over lengre tidsrom fra samme sted. Videre 
er intervallene mellom prøvene heller lange – det kan 
ta en time å ta prøver fra ett sted, og så en time til for å 
flytte seg til neste prøvepunkt. Målinger fra forankrede 
instrumenter, derimot, gir oss data fra samme sted over 
lengre tid, vanligvis fra noen måneder til flere år. Men 
instrumentene er dyre, og det er ikke uvanlig å miste 
dem på steder med mye tråling.

i mine arbeider prøver jeg å måle både fenomen 
på relativt stor skala, for eksempel temperatur, salt-
distribusjon og havstrømmer på vertikale skalaer fra 1–10 
meter, og dessuten turbulens på centimeterskala. særlig 
det siste krever kompleks instrumentering og avansert 
data prosessering. Ved å bruke begge typer informasjon, 
kan jeg studere hvordan energien i havet fordeler seg 
og blander hav vannet. Det beste ville være om vi kunne 
måle denne energifordelingen direkte, men det er 
umulig å gjøre fra en båt. Bevegelsene fra båten og fra 
bølgene foregår på omtrent samme tidsskala som energi-
forflytningen man vil måle, og da blir det umulig å vite 
hva som skyldes båtens bevegelser og hva som skyldes 
havets egen energi. isteden kombinerer jeg flere typer 
målinger for å finne svaret. 

MIN METODE
ILKER FER
FøRSTEAMANUENSIS,  
gEoFYSISK INSTITUTT, UiB

TEKST: KJERSTIN GJENGEDAL

romforskning  
i verdensklasse
Gruppen for romfysikk ved UiB er 
verdens ledende på sitt felt, viser en 
ny rapport. For tiden består den av tre 
akademisk ansatte.

– Det er en porsjon teft, en porsjon flaks, og mye hard jobbing 
som ligger bak, sier professor Nikolai Østgaard til På Høyden. 
Østgaard leder gruppen for rom fysikk. Gruppen er en av de 
få forsknings gruppene som fikk toppkarakter i en evaluering 
av den grunnleggende forskningen innen fysikk i Norge. En 
internasjonal komite har gjennom ført evalueringen på vegne 
av Forsknings rådet. 45 forsknings grupper ble evaluert, og bare 
rundt 15 prosent av dem fikk topp karakteren «excellent». Blant 
dem var gruppen for rom fysikk, som blir ledet av professor 
Østgaard. Gruppen har et godt omdømme internasjonalt 
for sitt arbeid innen instrumentering, i tillegg har den en 
«internasjonalt ledende rolle og gjennom fører original 
forskning som publiseres i de beste internasjonale tids skriftene» 
heter det i rapporten.

Østgaard peker på at for å holde et slikt nivå er det 
nødvendig å både skrive og publisere artikler, bygge 
instrumenter og gjennomføre prosjekter. Gruppen har likevel 
krympet siden forrige evaluering, som var for ti år siden. Den 
gangen ble gruppen til alt overmål foreslått nedlagt. I dag er 
det bare Østgaard og to andre igjen i gruppen. I løpet av året 

vil han bli alene, sammen 
med to professor II-
stillinger. Han forteller at 
det vil bli nyansettelser 
i løpet av året, og 
håper på flere midler 
fra instituttet. 

TrippElOppsKriFT: professor 
Nikolai Østgaard mener det er 
en kombinasjon av teft, flaks og 
mye hard jobbing som har gjort 
at romforskningsgruppen har 
hatt suksess.

TEKST og FoTo: WALTER N. WEHUS  
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B-BlaD

RETURADRESSE: 
Formidlingsavdelingen 
Universitetet i Bergen
Nygårdsgt. 5
N-5015 BErGEN

Nytt råd fikk se museet 
Det er etablert et nasjonalt 
råd for opprustningen 
av den monumentale 
museumsbygningen ved 
Universitetet i Bergen. 

I mars var rådets seks medlemmer – syv om 
man regner med rektor Sigmund Grønmo 
som fungerer som sekretær – på befaring 
i bygningen. 

Med rådets leder Gudmund Hernes i 
spissen, fikk gruppen en omvisning bok-
stavelig talt fra loft til kjeller i bygningen. 
Besøket begynte med en visning av den nye 
student produserte filmen om museet.

I tårnsalen la omviser Kari Klæboe 
Kristoffersen vekt på alle mulighetene som 
finnes. Det karakteristiske rommet med to 

etasjer med gallerier har de siste årene bare 
vært brukt som lagerplass for museet.

I kjelleretasjen, som i dag blir brukt som 
laboratorier, er tanken at det skal komme et 
læringsområde for publikum.

– Det er viktig at dette skal være 
til  gjenge lig for alle, og ikke bare for 
skole  klasser på spesielle tids punkt, 
sa Kristoffersen. 

Den offisielle oppgaven til rådet er å 
gi råd og innspill om planene og prosjekt-
arbeidet, samt å bidra til profileringen av 
prosjektet og dets nasjonale betydning i 
offentligheten og overfor myndighetene. 
– Det er i den nasjonale interesse å ta vare på 
bygget, både så det kan spille en rolle i byen 
i forhold til formidling, men også for å ta det 
inn i det 21. århundre. Det er en bygning 
som på mange måter har blitt glemt, og 
som trenger restaurering, sa Hernes. Han la 
også vekt på hvordan museet har bidratt til 
utviklingen av den nasjonale vitenskapen i 
over hundre år. 

TEKST og FoTo: WALTER N. WEHUS  

Museumsprosjektet 2014 
Universitetet i Bergen ønsker å tilby samlende 
og moderne forskningsformidling i et renovert 
praktbygg på Museplass 3. Bygget skal romme et 
moderne visningssenter for de kulturhistoriske og de 
naturvitenskapelige samlingene, forskningsformidling 
fra universitetet for øvrig, og lokaler egnet for møter, 
konferanser og større tilstelninger.

Mer om prosjektet, blant annet video: 
uib.no/bergenmuseum/om-bergen-museum/
museumsprosjektet-2014

Det nasjonale rådet består av: 
Professor gudmund Hernes, leder 
Professor ole Didrik Lærum 
Byrådsleder Monica Mæland 
Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg 
Tidligere stortingsrepresentant Reidar Sandal 
Administrerende direktør Arne Skauge

Rektor Sigmund grønmo vil være sekretær for rådet.

Flere nyheter på: nyheter.uib.no

BlaNT KlENODiEr: Kari Klæboe Kristoffersen (t.h.) ledet 
omvisningen rådet fikk i De naturhistoriske samlinger.

OppTrappiNG: Omvisningen 
tok for seg utstillings arealene i 
tillegg til kjellerne og tårn salen, 
som rådet er på vei opp til her.

NasJONalsKaTT:  – Det er i nasjonal interesse å 
ta vare på dette museet, sa rådets leder Gudmund 
Hernes til på Høyden. Her med Kari Klæboe 
Kristoffersen fra Bergen Museum.


