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Kongekrabben kryp nedover kysten, brunsnigelen glir sakte, men 
sikkert lenger inn i landet, minken forsyner seg grovt av fuglar i 
fjæra, medan sitkagran tek opp meir og meir plass i skogen. Slike 
døme fins det allereie ganske mange av, og dette er berre nokre av dei 
introduserte artane som lever i Noreg i dag. Fleire kjem det garantert 
til å bli. Både varmare klima og meir kontakt over landegrensene fører 
til at det vil komme fleire ukjente artar til Noreg. Mange introduserte 
artar har det til felles at dei gjer stor skade på den staden dei etablerer 
seg, og fortrenger allereie eksisterande artar. Til dømes ser det no ut 
til at planter frå sørligare breiddegrader vil spreie seg og utkonkurrere 
vår sårbare fjellflora. Denne floraen har ingen stader å flykte, seier 
professor i botanikk, John Birks som ser mørkt på framtida for 
fjellblomane. 

Ei sak er det som skjer på land, og som me kan observera med 
det blotte auge, og forska på. Men under havoverflata skjer det også 
store dramatiske endringar som er kostbare og kompliserte å følgja 

med på. Nokre av endringane kjem som følgje av evolusjonen, 
endringskrafta i naturen sjølv, men mange av dei nye fenomena er 
resultat av ei ukontrollert utvikling av klimaet, skapt av det moderne 
samfunn. Styresmaktene skal gjera viktige val når det gjeld vern 
og satsingsområde. Då bør ein prioritera vern på område der det 
er menneska sine handlingar som har påført eller står i fare for å 
påføra naturen skade, og ikkje forsøka å stoppa det evolusjonen sjølv 
framkallar av endringar over tid, meiner førsteamanuensis Torleiv 
Brattegard.

2006 er Ibsen-året i Noreg, og i dette nummeret av Hubro 
diskuterer Ibsen-forskarar ved UiB blant anna menneskesynet og 
antirasismen som forfattaren målbar. 

Nanovitskap er eit forholdsvis nytt forskingsfelt i Noreg, og UiB 
satsar no stort for å vera i front på dette området. Til saman har UiB 
sett av over 16 millionar kroner til prosjekt innanfor nanoteknologi ut 
2006. Meir om nano-forskinga kan du lesa på side 22.
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Kamp om plassen
Alt er ikkje så opplagt i norsk natur. Ein rev 
er ikkje berre ein rev, og eit tre er ikkje berre 
eit tre. Naturen er ei kampsone der troppar 
flyttar seg og ulike artar kjempar om makta.

To tre står i ein skog, og dei liknar kvarandre ganske mykje, det eine er ei 
platanlønn og det andre er ein bøk. Platanlønna har merke på stammen. 
Det kan sjå ut som om nokon har prøvd å skade treet. Bøken derimot er 
rak og fin, og har ingen merke. Det er nokon som likar den eine og ikkje 
den andre. Men kva er det platanlønna har gjort gale?

Natur er kompliserte saker. Grensene mellom det som høyrer 
til og det som er framand kan vere ganske flytande, og kva som blir 
oppfatta som skadeleg er heller ikkje alltid eintydig. «Platanlønna 
har vore utsett for urettvis trakassering og mistenkeleggjering», seier 
geograf Anders Lundberg. Platanlønn er ein innført art, tilliks med ei 
rekke andre artar som har kome til våre breiddegrader. 

I ballasttanken på eit skip på veg til Noreg skvalpar nokre usynlege 
algar rundt. Det er midten på 1990-talet. Antakeleg har algen følgt med 
østersyngel som har blitt importert frå Stillehavet til Nederland. No er 
raudalgen japansk sjølyng på veg til Noreg der den snart for første gong 
blir registrert sør for Bergen. Nokre år seinare har algen etablert seg frå 
Mandal til Smøla. 

Til Noreg har det til alle tider komme tre, planter, fisk og dyr. 
Over vatn og under vatn. Nokre har kome på egne bein, venger eller 
symjande, medan andre har kome som blindpassasjerar eller medvite 
blitt sett ut i den norske naturen. Nokre av dei nye innbyggjarane er så 
små at det er vanskeleg å få auge på dei, som dei japanske raudalgane. 
Nokre er store.

Bak eit gjerde ein stad i Noreg står åtte kvite fjellrev. Dei får 
ikkje kome ut. Fem revar vart fanga på Finse i eit forsøk på å berge 
fjellrevstamma, dei formerte seg og vart til åtte, men i staden for å sleppe 
dei fri fann Direktoratet for naturforvaltning ut at dei hadde blanda blod 
med rømt oppdrettsrev, og stengte døra. Slik bør ikkje ein rev velje sine 
omgangsvenner om han vil vere ein fri rev. 

Genblanding innanfor same art er ein annan type ureinskap i 
naturen. Men er det eigentleg så farleg å blande? «Dette smaker av 
rasehygiene», seier professor Harald Kryvi.

Naturen er si eiga kampsone, og med eit varmare klima i vente vil 
det bli fleire artar på flyttefot. Det gjenstår å sjå korleis desse vil klare å 
leve saman, eller kven som må gje tapt. 

TEKST: HILDE K. KVALVAAG FOTO: HARALD KRYVI
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Fauna på flytteferd
Dyr og plantar kjem og forsvinn, både over 
og under havoverflata. Og for første gong 
sidan vikingtida har blåskjel no klart å klora 
seg fast ytst i Isfjorden på Svalbard.

Temperaturauken dei siste åra var grunnlaget for at førsteamanuensis 
Torleiv Brattegard i 2003 spådde at blåskjela snart ville koma tilbake 
til øygruppa i Arktis, tusen år etter at dei sist levde der. Året etter 
vart dei første skjela observerte. «Varmt» atlantisk vatn har frakta 
larver med seg opp mot nord, og desse har klart å festa seg. Stig 
temperaturen høgare kan skjela i populasjonen bli kjønnsmogne, og 
øksla seg. 

Livleg flyttesjau
Sidan midten av 90-talet er det på Svalbard og i Barentshavet kvart 
år funne nye artar som kjem sørfrå, i følgje Brattegard. Det er 
gjerne slumpetreff som gjer at visse artar slår seg til i nye område. 
Dei kan ha drive med straumen, eller ha følgt med ballastvatn. 
Det er temperaturnivået som avgjer kor vidt dei nye artane klarar å 
etablera seg der dei hamnar, anten det er dyr eller algar. Og med den 
oppvarminga av kloden som finn stad i vår tid kan det bli ein livlig 
flyttesjau under vatn dei næraste åra.

– Artar er blitt danna og har forsvunne til alle tider. Det som 
naturen sjølv framkallar av endring er ein del av evolusjonen, og den 
let seg ikkje bremsa. Men me kan visa ansvar og forvalta det me vil 
ta vare på ved til dømes ikkje å driva fiske og fangst på visse artar. 
I Noreg var til dømes silda og hummaren i ferd med å forsvinna, seier 
Brattegard. 

Truleg vil me om nokre år vera glade for at det som i dag ser 
ut til å vera ubetydelege skapningar er vel bevart i havet, påpeiker 

TEKST: ELIN F. STYVE FOTO: THOMAS DE LANGE WENNECK
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På oppdrag frå Direktoratet for 
naturforvaltning arbeidde Brattegard i 1991–
1995 med å utarbeida forslag til moglege 
marine verneområde i Noreg. 
Som utgangspunkt for dette arbeidet har han leia ei storstilt samling 
av utbreiingsdata for ulike artar. Det viste seg at norskekysten har tre 
noko ulike faunaområde: Skagerrak og sørlandskysten, Vestlandet og 
heilt opp til Lopphavet, og kysten av Finnmark. Forskarane har samla 
utbreiingsdata for 4000 artar av såkalla makrofauna, dyr større enn ein 

millimeter. Det er sidan 1997 observert ein auke av artar i alle områda 
langs heile kysten. Det kjem fleire artar til oss sørfrå enn det talet som 
forsvinn mot Barentshavet. 

Der blåskjela brukte tusen år på å koma tilbake til Svalbard, 
er enkelte dyr kjappare i si flytteferd. Nokre døme på dette er 
brakkvassrur (Balanus improvisus), amerikansk østers (Crassostrea 
virginica) og tøffelsnigelen (Crepidula fornicata), som alle har slått seg 
ned i Noreg i seinare tid og fått fotfeste langs kysten vår. Tøffelsniglane 
konkurrerer med østers om maten, og får noko av skulda for 
reduksjonen i vanleg østers i Europa.

Manila-muslingen Tapes philippinarum fann det derimot for kaldt 
å bli verande her, etter at den vart introdusert for oppdrett i Noreg 
i 1987. Men den trivst lenger sør i Europa, der den no er eit viktig 
matskjel. Knivskjelet Ensis directus kom frå Tyskland og vart påvist i 

Storstilt kartlegging

Illustrasjonsfoto
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Våte, vitskaplege funn
Torleiv Brattegard (bildet) 
har hausta stor internasjonal 
merksemd gjennom sitt arbeid med 
kartlegging av ulike artar, og i 1997 
vart han utnemnd til æresdoktor 
ved Københavns universitet. Det er 
spesielt to prosjekt dei siste 20 åra 
som har fått mykje merksemd, og 
det er kartleggingsarbeid av botndyr 
i havet rundt Island og Færøyane. 
Her er det gjort formidable funn, 
og forskarar har arbeid i mange 
år framover med å bearbeida 
materialet frå dei to prosjekta.

BIOFAR
Under kartlegging av marin botnfauna ved Færøyane mellom 1987 og 1990 
fann Brattegard og hans kollegaer eit stort antal artar som ikkje er skildra 
tidlegare. Der det frå før var kjent 608 artar kunne BIOFAR-prosjektet leggja 
til 459. Det er ein auke på 75 prosent. Ein ventar å ha mellom 2000 og 3000 
artar når alt materialet er bestemt, altså ein auke på 100 – 200 prosent i 
artsantalet. I samband med prosjektet vart det oppretta eit marinbiologisk 
laboratorium på Færøyane som framleis er i drift. 128 artiklar i vitskapelege 
publikasjonar er noko av resultata frå BIOFAR-prosjektet.

BIOICE
Frå 1991 til 2004 kartlagde BIOICE-prosjektet botndyr i dei islandske 
havområda. Hittil i prosjektet er om lag 1900 artar identifiserte, og om lag 
800 artar er for første gong påvist i islandske sjøområde. 39 artar er skildra 
som nye for vitskapen.

På Island er det oppretta eit marinbiologisk laboratorium nær Keflavik der 
80 forskarar og 60 master- og PhD-studentar har hatt arbeidsopphald. 
Undersøkingane har til no blant anna resultert i 88 internasjonale 
publikasjonar. Publisering vil halda fram i mange år.

Species Survival Commission (SSC) er verdas største kjelde om ulike artar og 
deira behov for vern: www.iucn.org/THEMES/SSC/

Brattegard. Bioteknologien gjev oss høve til å bruka naturen på måtar 
som ikkje har vore moglege tidlegare. Alt levande har i seg sitt eige 
arvemateriale som kan vera nyttig i framtida, og brukast til medisinske 
og industrielle nyvinningar. Såleis kan dei aller fleste artar vera veldig 
«kjekke å ha» så lenge naturen tillet dei å eksistera. Ingen grunn for 
menneska til å neglisjera mangfaldet, med andre ord.

Politikk og biologi
Men kva så når enkelte dyr eller algar «overtek» herredømet i visse 
område? Kongekrabben Paralithodes camtschatica som russarane 
sette ut i det austlege Barentshavet på 60-talet har spreidd seg langt 
vestover, og skapt hovudbry for mange. Skrekkbilete der delar av 
havbotnen mest liknar ein ørken vitnar om krabbane sine herjingar. 

– Åtferda til kongekrabbane endrar seg med alderen deira. Når 
tusenvis av unge krabbar samlar seg på grunt vatn og rotar etter mat 
vil det sjølvsagt setja spor. Men havbotnen vil reparere seg sjølv etter 
eit par år. Når kongekrabben vert eldre, spreier den seg til større 
område med djupare vatn. Men det er svært interessant å undersøkja 

korleis krabben, som er ein ny art for oss, vil påverka livet til andre 
artar, til dømes fisk som er avhengig av mat frå botnen. Når me veit 
meir om dette, kjem politikken inn i biletet. Me vert aldri heilt kvitt 
kongekrabben, men politikarane kan bestemma om det skal drivast 
fritt fiske etter krabben over alt i områda der den held til, eller berre i 
delar av områda. 

Forskarane spør seg også kva som vil skje dersom den amerikanske 
hummaren Homarus americanus etablerer seg i Noreg. Eksperiment 
med åtferda til denne hummaren og den europeiske viser at den 
amerikanske innflyttaren truleg vil vinna kampen om trona. 

– Når det gjeld «menneskestyrt» spreiing av artar må me vera så 
forsiktige som me kan. Det finst døme på at giftige algar som kan 
gjera muslingar, skaldyr og fisk farlege å eta for menneske er blitt 
frakta nesten jorda rundt i ballastvatn. Heldigvis finst det no på 
trappane internasjonale reglar for handsaming av dette, men me treng 
gode fagfolk og gode rutinar for å sjå til at dei komande reglane vert 
følgde. Me får håpe at styresmaktene får det til, avsluttar Brattegard. 

Noreg i 1989. Den held til i Østfold og Aust-Agder, og breier seg no 
mot Jæren og Karmøy. 

Miljøstyresmaktene burde satsa langt meir enn dei gjer på 
kartlegging og overvaking av artane langs kysten, meiner Brattegard. 
Han ser positivt på satsinga med Artsdatabanken i Trondheim, 
som kom i gang i 2005. Artsdatabanken (ADB) skal bli ei nasjonal 
informasjonskjelde om biologisk mangfald i landet, til dømes kva som 
fins av artar, kven som er truga og sårbare, introduserte problemartar 
og truga naturtyper. ADB skal leggja fram nasjonale «rødlister» 
for alle grupper dyr og plantar (og oppdatere «rødlistestatus») for 
Direktoratet for naturforvaltning innan utgangen av 2006. Eit marint 
eksempel er vern av den truga djupvasskorallen Lophelia pertusa, der 
Havforskningsinstituttet har gjort eit godt arbeid, i følgje Brattegard.
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Invasjonen vi ikkje kan hindre
Kvar gong du henger opp ei kule med fugle-
mat i tuntreet, eller skifter vatn på akvariet, 
kan du vere med på å hjelpe framande dyr 
og plantar å invadere lokale økosystem. 
Difor er kampen mot introduserte artar ein 
kamp vi er dømde til å tape.

For knappe ti år sidan vart ein raudalge kalla japansk sjølyng for 
første gong registrert i Noreg, i Skårsundet sør for Bergen. Nokre år 
seinare kartla Vivian Husa utbreiinga til den nye arten langs kysten 
av Sørvest-Noreg, som ein del av arbeidet med doktorgraden ved 
Havforskingsinstituttet. Undersøkingane viste at algen har etablert seg 

TEKST: KJERSTIN GJENGEDAL FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN

› Kampen om ein plass i naturen ‹

6 • HUBRO 1/2006



Kjersti Sjøtun (t.v) og Vivian Husa er uroa over den raske spreiinga av 
framande artar i havet. Både invasjon og utvikling av hybridpopulasjonar er 
«trugsmål» ein har liten kontroll over, i følgje forskarane.

frå Mandal til Smøla. Ho fann dei største mengdene nær hamnebyar, 
noko som tyder på at algen blir spreidd via båttrafikk mellom 
hamnene.

− Antakeleg har algen følgt med østersyngel som vart importert 
frå Stillehavet til Nederland, der han først vart oppdaga i 1994. Så har 
han spreidd seg vidare derifrå, fortel Husa.

Får hjelp frå menneske
Introduserte artar er artar som har fått hjelp frå menneske til å krysse 
ei barriere dei elles ikkje ville ha kome over, som til dømes store 
havområde. Men artar er også bundne av temperaturgrenser i si 
utbreiing. Når artar flyttar seg til nærliggande område, kallar vi det 
migrasjon. 

− Migrasjon er også eit aukande fenomen, vi ser stadig fleire 
sørlege artar hjå oss, seier førsteamanuensis ved Institutt for biologi, 
Kjersti Sjøtun. Ho forskar på effektar av introduserte bentosalgar, og 
har rettleia Husa i doktorgradsarbeidet.

− Under kartlegginga fann eg fleire sørlege artar. Det må vi nok 
rekne med å sjå meir av. Det er overraskande kor liten temperaturauke 
som skal til. Milde vintrar og varme haustar som vi har hatt dei siste 
åra, gjev gylne tider for sørlege artar som reproduserer om hausten, 
legg Husa til.

Kjem med ballastvatn 
Menneske kan gje flyttehjelp til framande artar på mange måtar. Kvart 
minutt reiser til dømes tusentals artar av levande organismar rundt i 
verda som blindpassasjerar i ballastvatn på skip. Dei ventar berre på 
ein sjanse til eit nytt liv i eit nytt land.

– Av alle dei artane som kjem med ballastvatn, er det få som greier 
å etablere seg i eit nytt miljø. Og av dei som greier det, er det få som 
blir invaderande, altså etablerer seg i store mengder. Men problemet er 
at vi ikkje kan vite korleis dei vil oppføre seg, seier Sjøtun.

Nokre artar, som japansk sjølyng, etablerer seg og veks i store 
mengder. Andre gjer ikkje så mykje av seg. Og atter andre har ei 
eksplosjonsarta utvikling i starten, for så å stabilisere seg på eit lågare 
nivå med tida.

– Det som bekymrar oss, er dei artane som blir invaderande, seier 
Sjøtun.

– Dessutan kan artane ha slektningar på den nye staden som dei 
reproduserer i lag med, slik at ein kan få uønskte hybridpopulasjonar. 
Sjukdom og parasittar er ein annan viktig grunn til at introduserte 
artar kan vere trugande. Parasitten Gyrodactylus, som vart overført til 
norske vassdrag midt på 1970-talet frå Østersjøområdet og som drep 
laks, er eit godt døme på dette.

Manglar oversikt
Raudalgen Vivian Husa arbeider med, har ein eigenskap som har synt 
seg å vere felles for mange av dei planteartane som etablerer seg på nye 
stader: Han treng ikkje formere seg seksuelt, men kan la nye individ 
vekse til frå små greiner av algen. Slike fragment har synt seg å kunne 
spire etter 20 dagar i fullstendig mørke, som er meir enn nok til at 
dei kan overleve ein frakt i ballasttankane på eit skip. Ein slik liten 
plantedel er heller ikkje avhengig av å treffe på ein passande make for 
å formere seg, noko som aukar sjansen for at algen etablerer seg i nye 
område.

– Dersom det stemmer at dette er ein eigenskap som kjenneteiknar 
mange invaderande plantar og bentiske algar, vil det innebere at artar 
med desse spesielle eigenskapane på lang sikt vil vandre over store 
område og bli overrepresenterte, seier Sjøtun.

Sjølv om artar alltid har flytta på seg, eller blitt flytta på, så har 
fenomenet auka sterkt dei siste femti åra. Problemet er at ein sjeldan 
har full oversikt over kva artar som finst i eit gitt miljø. Dessutan finst 
det få ekspertar med godt oversyn over artane i ulike systematiske 
grupper.

– Ein skal ha god artskunnskap og kjennskap til det lokale miljøet 
for å sjå om noko er nytt. Det er eit problem, for svært få har slik 
lokalkunnskap. Eg vil tru at vi har mange nye artar langs kysten som 
vi ikkje har oppdaga. Det einaste ein kan gjere, er å følgje med så godt 
vi kan, meiner Sjøtun.

– Og tenk til dømes på stader som enno ikkje har fått kartlagt 
biodiversiteten sin. Der kan ein risikere at spesielle artar blir 
utkonkurrerte og forsvinn før ein veit at dei er der, seier Husa.

Kan ha kome med vikingane
Det er heller ikkje alltid lett å seie kva som er framandt og kva som er 
opphavleg.

− Ein har til dømes mistankar om at ein type sandskjel som er 
veldig vanleg hos oss, kan ha kome hit med trafikken til og frå den 
norrøne busettinga i Nord-Amerika og på Grønland så tidleg som 
rundt år 1200. Kanskje vart det frakta hit som proviant eller som 
agnskjel. I alle fall viser analysar at det først dukka opp på våre kantar 
på den tida, medan det heile tida har vore vanleg i Nord-Amerika, 
fortel Sjøtun.

– Før i tida måtte skjel eller algar som regel gro på skipa for å bli 
frakta over havet. Men moderne båtar går så fort gjennom tropane at 
mange fleire artar overlever turen i ballastvatn og kan slå seg ned på 
nye stader, illustrerer Husa.

Manglar retningsliner
FN sin Internasjonale maritime organisasjon (IMO) har vedteke ein 
konvensjon som skal minimere faren for at organismar blir spreidde 
med ballastvatn. Konvensjonen er enno ikkje sett i verk, men eit 
program er i gang som tek sikte på å sette flest mogleg statar i stand til 
å etterleve retningslinene i konvensjonen. Det viktigaste er å ikkje fylle 
ballastvatn i område der ein veit det finst skadelege organismar, å vaske 
tankar og fjerne sediment, og å reinse ballastvatnet eller sleppe det ut i 
eit område der det er mindre sjanse for at noko skal etablere seg, som 
i open sjø. Reinsing av ballastvatn er teknologisk komplisert, og vil 
krevje mykje forsking. Utskifting av ballastvatn i open sjø er på si side 
både tidkrevjande, dyrt og risikofylt.

Nokre land har innført eigne retningsliner som liknar IMO 
sine. Australia tillet til dømes ikkje utslepp av ballastvatn innanfor 
sitt territorium. Noreg har førebels ingen reglar for handsaming av 
ballastvatn.

– Eg har forresten høyrt at fuglemat, du veit slike små meisebollar 
som er importerte frå andre land, fører til at det dukkar opp mange 
rare plantar om våren, kjem Husa på.

– Ja, det illustrerer problemet. Ingen tenkjer på at noko slikt kan 
føre til invasjon av nye artar. Difor er det så vanskeleg å forsvare seg 
mot, seier Sjøtun. 
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Fjellrev fra Finse må stå i fangenskap til de 
dør. Årsaken er at revene kan ha paret seg 
med rømt oppdrettsrev. Dette minner om 
rasehygiene, mener UiB-professorer.

– Norsk naturforvaltning er preget av et spesielt og litt snevert syn 
på faunaen, hevder professor i zoologi ved Universitetet i Bergen, 
Harald Kryvi. Bakgrunnen for Kryvis utspill er beslutningen til 
Direktoratet for naturforvaltning om ikke å slippe fri fem fjellrever 
som de har fanget på Finse. Etter at de var fanget viste det seg at 
disse revene er kodet for genet H9, som en mener opprinnelig 
kommer fra pelsrev. Dette tyder på at de har paret seg med rømt 
oppdrettsrev. På slutten av januar 2006 skrev Kryvi og kollega 
Petter Larsson brev til Direktoratet for naturforvaltning der de 
ber om at de slipper fri de fem fjellrevene, som har formert seg i 
fangenskap, og nå er blitt til åtte. Begrunnelsen fra Direktoratet 
for naturforvaltning for å holde på dem til de dør er at de blir 
sett på som uønskede i norsk natur og kan være skadelige for 
den eksisterende fjellrevstammen. Dette er Kryvi og Larsson helt 
uenige i.

Dårlig dyrevern
– Disse revene bør slippes fri. Det får være grenser for å bruke 
molekylærbiologien. Å si at de ikke kan slippes fri fordi de ikke 
klarer seg er et meget dårlig argument. De som klarer seg klarer 
seg. Dette smaker av rasehygiene og er meget dårlig dyrevern, sier 
Harald Kryvi til Hubro.

TEKST: HILDE K. KVALVAAG FOTO: ROAR SOLHEIM
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Fjellreven ble totalfredet i Norge 1930.

Professor i zoologi ved Universitetet i Bergen, 
Harald Kryvi, har engasjert seg sterkt i skjebnen 
til fj ellrevene fra Finse.

I brevet til direktoratet hevder UiB-zoologene at krysning av de lokale 
fj ellrevstammene i Sør-Norge med rever som stammer fra andre 
områder (for eksempel Svalbard, Grønland og Alaska) genetisk sett er 
positiv. Det øker mangfold og variasjon i populasjonen, og kan sette 
dyrene i bedre stand til å klare seg i det ekstreme miljøet de lever i.

– Særlig for så små grupper som revene i Sør-Norge kan det virke 
styrkende med innblanding fra andre populasjoner, sier Kryvi til 
Hubro.

Fredet siden 1930
I følge Kryvi er innblanding av såkalt «farmrev» trulig svært utbredt 
i alle lokalpopulasjonene i Sør-Norge. I og med at det allerede er vill 
fj ellrev i Norge som har H9 genet, som skal stamme fra oppdrettsrev, 
har UiB-forskerne vanskelig for å se hvorfor de åtte som er satt i 
fangenskap står i en særstilling. Om slike individer er uønsket i norsk 
natur burde kanskje følgene være at fj ellrevene der burde utryddes, 
sier Kryvi og viser til at også villrein og vill-laks er krysset med 
domestiserte former, men det er ikke noen som har vært inne på 
tanken at de av den grunn ikke skulle få leve fritt.

Fjellreven er nå en sterkt truet art i Norge, og det er kanskje færre 
enn 50 dyr igjen i landet. Bestanden har merkelig nok ikke tatt seg 
opp, til tross for at den ble totalfredet i 1930. Selv har Kryvi hatt et 
tett forhold til revene på Finse de siste årene, og har sett dem der til 
alle årets tider.

Konkurrerer med rødrev
Forskeren mener at hele idéen med å ale opp og sette ut utrent fj ellrev 
er meget tvilsom både biologisk og dyreetisk. Han peker på at svenske 
undersøkninger viser at matmangel og konkurranse med rødrev er de 
viktigste årsakene til den lave bestanden. Da er ikke oppformering av 
dyrene den rette veien å gå, mener han.

– Direktoratet for naturforvaltning opptrer nesten som et 
sedelighetspoliti her, i og med at avkommet etter paringer med rømt 
rev blir fanget og holdt til de dør. Det er jo særdeles dårlig premiering 
av de få fj ellrevene som faktisk klarer å formere seg.

Ingen liberalist
Kryvi understreker at han ikke på noen måte er liberalist når det 
gjelder introduserte arter.

– Det er en helt annen historie som bare virker negativt. Men i 
dette tilfelle vi nå diskuterer er det en art, fj ellrev, hele veien, og den 
hører hjemme i hele nordkalottområdet, Norge innbefattet, sier Kryvi.

– Etter mitt syn er genblandning innen samme art kun positivt, 
men selvsagt er jeg mer enn klar over at det er veldig sterk uenighet 
om hva som er det rette å gjøre. Vi ser noe av det samme når det 
gjelder dette hysteriet rundt oppdrettslaks. Faktum er jo at norsk 
oppdrett baserer seg på noen få gode stammer fra norske elver. Men 
jeg tror de overdriver når de sier at lærdalslaksen er den eneste som 
kan trives i Lærdal. Hvorfor er de så opptatt av dette?

– Jo, det er fordi så mange liker å drepe laksen, sier Kryvi; og det 
er jo mildt sagt en merkelig begrunnelse for dyreforvaltning.

Komplisert problem
Førsteamanuensis Torstein Solhøy ved Institutt for biologi, som jobber 
mye med introduserte arter, vil ikke uttale seg spesifi kt om revene fra 
Finse. Solhøy sier at det absolutt er mulig i prinsipp å blande ulike 
stammer innenfor en art, men en vet ikke hva resultatet vil bli på lang 
sikt.

– Genblandning fra ulike populasjoner trenger ikke å være 
negativt, men i en del tilfeller bør man bruke «føre var»-prinsippet. 
Dette er et komplisert problem og vi trenger å forske på dette over en 
svært lang tidsperiode for å se konsekvensene, sier Solhøy.

Det kanskje største problemet når det gjelder å få opp 
fj ellrevbestanden igjen er tilgangen på mat. På grunn av at det ikke er 
store rovdyr igjen i fj ellheimen blir det ikke liggende igjen mat som 
fj ellreven kan leve av. På Svalbard er det i sammenligning mye fj ellrev. 
Denne lever av restene etter isbjørnens middager.

– Norge vil ikke ha store rovdyr i fl ere fj ellområder som for 
eksempel Hardangervidda, og smågnagere har mer uregelmessige 
populasjonssykler og kanskje mindre bestander enn tidligere. Så det 
spørs om det er mulig å redde fj ellreven, for slik som mattilgangen er 
i fj ellet nå, kan vi ikke få opp fj ellrevbestanden uten foring, avslutter 
Solhøy. 

Mange strandberg rundt norskekysten er farget 
gyldengul av messinglav. Vanlig messinglav er svært 
utbredt i Norge, såvel som i mange andre land, og det ble 
antatt at dette bare var en art. Studier av lav-arten vanlig 
messinglav (Xanthoria parietina), viste at at den egentlig 
utgjøres av to arter her i Norge: vanlig messinglav og 
kystmessinglav (X. aureola). 

Forskerne Stefan Ekman og Louise Lindblom ved 

Universitetet i Bergen har funnet at vanlig messinglav og 
kystmessinglav skiller seg i både økologi, DNA, utseende 
og kjemi. For mens vanlig messinglav kan vokse i de 
fl este habitater bare det er noenlunde lyst, vokser 
kystmessinglav utelukkende ved kysten, på strandberg. 

– Folk har lurt på om det var to typer lav, men ikke før 
vi brukte DNA-metoder fi kk vi bevist at det faktisk er to 
ulike arter, sier Lindblom. 

En art ble til to
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«Leopardar i London»
Førebels har det kalde klimaet i Norge og 
strenge reglar for innføring gjort at talet på 
introduserte artar er lite, men dette kan fort 
endre seg. I England lever allereie leopardar i 
skogane og papegøyar i Hyde Park.

I hovudsak skuldast engelskmennenes eksotiske gjestar liberale reglar 
for innføring av dyr. Mange britar har tatt inn dyr og sleppt dei ut 
ulovleg, noko som har resultert i eit stort tal framande arter. 

John Skartveit og professor Torstein Solhøy, begge zoologar ved 
Universitetet i Bergen, slår fast at førebels er introduserte artar eit 
mykje større problem mange andre stader enn i Noreg. Australia, 
New Zealand og i England er alle døme på dette. I dei to førstnemnde 
landa er kaninbestanden heilt ute av kontroll, medan ein i England 
kan møte på svært eksotiske innslag i skogane. Ifølge UiB-forskarane 
fins det kjelder som hevder at talet på frittlevande store kattedyr i 
Storbritannia er tresifra. Der lever leopardar vilt og har selskap av 
to kenguruartar og papegøyar i visse byområde. I tillegg fins det 
skorpionar, termittar, maurløver og såkalla vandrande pinnar.

Farlig flatmakk
Det dei er mest redde for i England no er flatmakk frå New Zealand. 

– Denne kan utrydde meitemarken, noko som kan øydelegge 
jordstrukturen og øydelegge for dyrking. Om flatmakken får tak 
reknar ein med at ein berre kan produsere ein tredjedel av dagens 
potensiale, seier Solhøy.

Det at vi har forholdsvis lite innførte artar i Noreg skuldast ikkje alltid 
klima, men også «vanskar» med spreiing og strenge karantenereglar. 
Det er mange artar som potensielt kan klare seg hjå hos og berre eit 
fåtal innførte artar utgjer eit problem. 

– Vi har jo eit hundretal av planteartar i hagane våre som ikkje er 
noko problem. Det gjeld å fokusere på dei artane som verkeleg kan 
vere eit problem, seier Solhøy og fortel at visse stader i Tyskland er til 
dømes vaskebjørn til sjenanse. 

Klimaendring gjev grunn til å tru at vi kan få nye, potensielt 
skadelege organismar inn, men det dreier seg om mindre dyr, særleg 
insekt, om sopp og om planter. Neppe papegøyar eller leopardar. Men 
fleire uvelkomne inntrengarar vil det truleg bli. I følgje forskarane 
er det utruleg kva sørlege artar kan tole, og kor godt dei tilpassar seg 
ettersom dei breier seg nordover.

Ute av kontroll
I Noreg er det eit fellestrekk for dei få introduserte artane som har 
etablert seg her at dei er litt ute av kontroll. Eitt talande døme på dette 
er den forhatte brunsnigelen, som dei siste åra har erobra stadig nye 
område i Noreg. Minken er ein annan framand fyr som har øksla seg 
altfor mykje, og gjer stor skade på fuglebestanden vår. Sitkagran er 
eit like stort problem innanfor plantefeltet, det same er pærebrann, 
som kan øydelegge heile fruktavlingar. Eit nytt og forholdsvis ukjent 
problem er ein hårmygg-art som spreier seg med ferdigplen og har 
øydelagt heile fotballbaner.

Skartveit og Solhøy meiner det trengs mykje meir feltarbeid for å 
kartlegge introduserte artar.

– Noreg har greie karantenereglar og lover når det gjeld 
introduksjon av artar, men vi må forske meir på det som allereie er 
innført. Dei introduserte artane gjer mykje skade og vi må gjere det vi 
kan for å prøve å avgrense omfanget av desse skadane. 

TEKST: HILDE K. KVALVAAG FOTO: SCANPIX
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Ikkje bli overraska om du møter ein leopard i England. Det kan finnast eit tresifra tal store kattedyr i landet.
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Norges Forskingsråd løyvte i 2005 6 millionar over fi re år til eit prosjekt for å 
kartlegge utbreiing av brunsnigelen, også kjent som iberiaskogsnigelen. Forskarane 
fekk i oppdrag å studere snigelen sin biologi og utprøve metodar for å bli kvitt 
dei. Prosjektet er eit samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Planteforsk ved 
Universitetet for miljø- og biovitenskap. UiB fekk ein tredjedel av midlane og nytta 
dei til å tilsetje to unge forskarar i 60 prosent stilling. Men allereie no er midlane i 
prosjektet i ferd med å ta slutt.

Brunsnigelen bremsar farten
Det er no slått fast at brunsnigelen parer seg 
med svartsnigel og blir til ein hybrid. Den 
gode nyheita er at talet på brunsnigel nokre 
stader stabiliserer seg eller går ned.

Hybride typar snigel, som er ei blanding av svart- og brunsnigel, 
er no sikkert identifi sert ved hjelp av fettsyrer og DNA-teknikk. 
Forskarane på brunsnigelprosjektet ved Universitetet i Bergen 
slår fast at det er snakk om ein ny type snigel. I året som har 
gått sidan prosjektet starta har dei samla inn rein svartsnigel og 
rein brunsnigel, både for å få påvist om dei kryssar seg og om 
brunsnigelen fortrenger svartsnigelen. Identifi seringa ved hjelp av 
fettsyrer og DNA blir også utført for å kartlegge om det er lokale 
artar og lokale variasjonar

I følgje forskar John Skartveit oppfører desse nye hybridane 
seg som brunsnigel. Men forskarane har endå ikkje skikkelege data 
på livssyklusen til «hybriden» samanlikna med svartsnigelen og 
brunsnigelen, og det er enno for tidleg å seie om den økslar seg i 
same tempo som brunsnigel. 

 Forsking på brunsnigelen gjennom dei siste åra byrjar likevel 
å gje forskarane eit meir solid grunnlag for å seie noko om 
populasjonsutviklinga.

– Vi har 3-årsdata på nokre av dei, så vi kan fastsetje fødsel og 
død. Vi veit at det er i mai ein skal bekjempe brunsnigelen, og at 
det er dei nye plantene som er mest utsette, seier Torstein Solhøy. 

Dei har dessutan funne nokre indikasjonar på at sniglebestanden 
i Åsane, der dei var særskilt plaga, har stabilisert seg. Nokre stader 
er det ei moderat auke, medan det andre stader ser ut til å ha 
gått ned. På Finnøy i Ryfylke er det derimot ein stor auke, men 
forskarane trur at det også der vil stabilisere seg når det når eit visst 
nivå. 

– Det viser seg at vi hadde dei høgaste tala det første året, men 
vi har altfor lite pengar til kontrollerte feltforsøk og dermed er det 
vanskeleg å seie noko heilt sikkert om dette.

Mykje tyder på at brunsnigelen faktisk pressar ut svartsnigelen. 
Dette ser forskarane på med uro.

– Då eg gjorde feltarbeid på Finnøy fann eg aldri svartsnigel 
i dei same hagane som det var brunsnigel. Hageeigarane fortalde 
at dei hadde hatt svartsnigel før, men at desse no var forsvunne. 
Dette er mellom anna eit problem for piggsvin, som nærer seg på 
svartsnigel. I tillegg er svartsnigelen svært nyttig for å bryte ned 
plantemateriale, fortel John Skartveit.

Iberiaskogsnigelen spreier seg i hovudsak gjennom byting av 
planter og gjennom planteskular. Ved eiga hjelp viser det seg at 
snigelen brukte ti år på å fl ytte seg 300 meter. Styresmaktene såg 
for seint at dette kom til å bli eit problem – og har generelt vore 
seine når det gjeld å setje i gong tiltak mot snigel og planter.

– Vi søkte om pengar for meir enn ti år sidan, men på den tida 
vart dette ikkje sett på som eit problem. No er brunsnigel i ferd 
med å spreie seg ut frå hagane og kan skape endå større problem 
enn den til no har gjort. Førebels har labtestar med nematoder vist 
variable resultat, for brunsnigelen lar seg ikkje lett overvinne, så 
det haster å setje i gong med tiltak, seier Torstein Solhøy og John 
Skartveit. 

TEKST: HILDE K. KVALVAAG FOTO: JAN M. LILLEBØ, BT
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Rasisme i skogen

For nokre år sidan var dei negative 
kjenslene retta mot platanlønn sterke her 
i vest. Fylkesmannens folk ville utrydde 
den ein gong så stolte tresorten med gift. 
Bøkeskogen på Vestlandet derimot, vart 
varig verna.

Platanlønna blei introdusert til Noreg som ornamentale tre, ofte nytta 
som tuntre, og har spreidd seg på Vestlandet dei siste 150 åra. Dei siste 
åra har oppfattinga av at platanlønna er aggressiv, og at den vil ta livet 
av og utkonkurrere andre treslag og planteartar som høyrer naturleg 
heime på Vestlandet, fått fotfeste. I tillegg fryktar ein at den vil spreie 
seg altfor mykje, som grana har gjort. Difor tok Fylkesmannens folk 
på slutten av 1980-talet og byrjinga av 1990-talet med seg tjukke 
gummihanskar og syntetisk plantevernmiddel – og gjekk systematisk 
til verks mot platanlønna.

Trerasisme
Professor i geografi ved Universitetet i Bergen, Anders Lundberg, 
meiner at platanlønna har vore utsett for urettvis trakassering og 
mistenkeleggjering som kan henge saman med ei frykt for det 
ukjende, og at handsaminga av visse artar, som platanlønn, har 
parallellar i rasisme og fordommar.

 – Ein kan trekke mange parallellar her, til dømes 
til intervensjonen i Irak. Bush meinte at Irak hadde 
masseøydeleggingsvåpen, slik meinte ein også at platanlønna var 
skadeleg og måtte utraderast. Det oppstår lett narrativ eller forteljingar 
om introduserte artar utan at ein på førehand undersøker korleis det 
heng saman, seier Lundberg. Han meiner at den einaste måten å få 
sikker kunnskap på er å følgje artar over lang tid og at det er gjort 
altfor få lengre tidsseriar om norsk natur.

For Lundberg fann etterkvart ut at platanlønn er langt i frå så 
aggressiv som naturforvaltarane hevdar. Han bygger konklusjonane 
sine på funn frå ein tidsserie han gjekk i gang med seint på 1980-talet, 
som har vart fram til 2005. Lundberg studerte eit område på Stord 
som vart gjort til naturreservat i 1988. 

– Det viste seg her at platanlønna er langt mindre aggressiv enn 
ryktet sitt. Eg har funne at det som dominerer i skogen er svartor 
og andre planteslag som høyrer heime i slik natur. I tillegg aukar 

TEKST: HILDE K. KVALVAAG FOTO: NORSK HAGETIDEND
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kristtorn, hassel, krossved og hegg i talet, medan platanlønn er i 
tilbakegong. Dette trass i at den har naturalisert seg og fins i ei rekkje 
naturtypar i dag, seier Lundberg som meiner at det er til å undre seg 
over at det ikkje er mykje meir platanlønn på Stord enn det faktisk er. 
Arten har vore til stades der i alle fall sidan 1851.

Bøken vart elska
Anders Lundberg trur at det ein såg seg blind på når det gjaldt 
platanlønn var talet på frøplanter. Det som viste seg når han studerte 
dei over lengre tid, var at dei fleste av dei aldri veks opp, men endar 
livet på frøstadiet. Det er ikkje talet på unge individ som er viktig, 
men kor mange som overlever.

Medan platanlønna vart utsett for den reine krigserklæringa, 
vart platanlønna sin «fetter», bøketreet, høgt elska, og fekk sitt eige 
naturreservat å boltre seg i på Seim i Lindås. Begge dei to «fetrane» er 
innflyttarar på Vestlandet, såkalla introduserte artar, men handsaminga 
av dei to nykommarane var altså heilt ulik. 

Lundbergs nesten tjue år gamle serie viser nemleg også at 
bøkeskogen faktisk oppfører seg veldig likt platanlønn – utan at bøk 
har fått eit versting-stempel. Det var vikingar som tok med seg bøk til 
Seim for over tusen år sidan, sjølv om den også fanst naturleg i Noreg 
på Austlandet. Bøkeskogen har vakse seg stor og fin, og spreier seg, 
akkurat som platanlønn. Til samanlikning blir bøken hogd i Sentral-
Europa fordi den fortrenger eik, fortel Lundberg, som kombinerer 
økologi og historisk geografi i studiet av kulturlandskapet. Han 
hevdar at på denne måten får ein ei heilt anna forståing av naturen 
og økosystema og rammene for introduksjon og forvaltning av artar 
gjennom tidene. 

Christian Mong ved Institutt for biologi er einig med Lundberg 
i at platanlønn ikkje utgjer eit stort trugsmål mot mangfaldet i 
norske skogar. Mong skal i gong med eit doktorgradsstudium, der 
han mellom anna skal sjå på utbreiing av sitkagran. Mong seier at 
det likevel er for tidleg å konkludere når det gjeld utbreiinga av 
platanlønna. 

Uproblematisk platanlønn
– Personleg ser eg ikkje den som ein problematisk art å ha i norsk 
natur. Den har sameksistert med dei fleste av våre skogsartar lengre 
sør i Europa i titusenvis av år. Det kan også tenkast at relativt høg 
folketettleik, beite og svedjebruk langs kysten frå Frankrike og opp til 
Noreg har blokkert den mest effektive spreiingsvegen til platanlønna 
i dei siste årtusen, og at det har hindra den i å spreie seg nordover. Vi 
fekk ikkje særleg merkbar spreiing her på Vestlandet heller før de siste 
tiåra når utmarka byrja å gro att og lyngheibrenning vart sjeldnare, 
seier Mong. 

Han meiner at platanlønna enno ikkje har fylt sitt potensiale for 
utbreiing, og at verknaden den har på sjeldne og truga artar er ikkje 
godt nok undersøkt. Han er også samd med Anders Lundberg når 
det gjeld haldningar til visse tresortar. Mong viser til antropologen 

Kenneth R. Olwig som ein artikkel i Landscape Research i 2003 
viser samanhengen mellom forestillinga om nasjonale landskaps- og 
naturtypar og framande artar. Olwig meiner argumentasjonen mot 
framande artar har fellestrekk med den som innvandringsfiendtlege 
politikarar nyttar mot nye landsmenn.

Bruhovud for sjukdomar
Anders Lundberg peikar på at det kjem langt fleire nye artar no enn 
før, mellom anna kjem dei gjennom gartneri. Geografen meiner at 
dette ikkje berre er negativt, men at utviklinga sjølvsagt må overvakast 
nøye, for vi veit aldri heilt korleis ein ny art oppfører seg. Sjølv er han 
lite glad i sitkagran i Noreg.

Christian Mong meiner også at sitkagran er meir problematisk 
enn platanlønn. Dette treslaget kjem frå Alaska og har inga felles 
utviklingshistorie med våre andre artar. Den blir også mykje større 
enn alle dei andre trea i Noreg. I følgje Mong er den største faren ved 
innførte artar at dei kan fungere som bruhovud for sjukdomar som 
dei er tilpassa til gjennom lang tid, og som derfor synest ufarlege, 
men som kan hoppe over på stadeigne artar som er i slekt med den 
innførte. Eitt døme er den amerikanske kastanjen som i dag i praksis 
er utrydda frå heile sitt naturlige område av ein sopp som er heilt 
harmlaus på asiatiske kastanjar. Få år etter at kinesiske kastanjar var 
innført i New York, var milliardar av tre døde frå Canada til Mexico, 
fortel Mong. 

Ein burde altså bruke føre-var prinsippet på innførte artar 
– for følgjene av ein introduksjon kan bli ille. Likevel er det mange 
artar i norsk natur som er introduserte og som truleg aldri vil bli 
problematiske. Mong understrekar at planter som kjem frå andre 
plantegeografiske regionar i verda er det grunn til å vere meir forsiktige 
med å innføre enn europeiske arter. 

Anders Lundberg meiner at dei mest interessante natur- og 
kulturlandskapa er dei som er påverka gjennom moderat bruk. 
I Noreg er det eit problem at vi nyttar naturen for lite – og mange 
tidlegare artsrike område utviklar seg mot uframkomelege villniss som 
er uinteressante både for friluftsliv og i høve til biologisk mangfald, 
hevdar Lundberg. 

Platanlønn er ein 
misforstått tresort, 
sier Anders Lundberg.

Platanlønn blei introdusert i Noreg som ornamentale tre. Seinare fekk dei 
eit dårleg rykte.
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I fremtiden vil planter fra sørligere bredde-
grader spre seg og utkonkurrere vår sårbare 
fjellflora. Likevel slipper Norge billig unna 
sammenlignet med resten av verden.

– Introduksjon av arter henger tett sammen med globale 
klimaendringer. Vi vil se at mange flere planter fra sørligere 
breddegrader trekker nordover etter hvert som temperaturen endrer 
seg, men ingen vet akkurat hvordan dette vil skje, sier professor ved 
Institutt for biologi, John Birks.

Birks er botaniker og økolog, og arbeider først og fremst med 
klimaendringer og global og historisk økologi. Egentlig mener han det 
er vanskelig å snakke om introduksjon av arter. Ser vi på jorden som 
ett stort, sammenhengende økosystem som er i kontinuerlig endring, 
er det vanskelig å si hvilke arter som er opprinnelige og hvilke 
som ikke er det. Mange planter vi oppfatter som opprinnelige, er 
antakelig introdusert av mennesket for flere tusen år siden, den gang 
jordbrukskulturen spredte seg over Europa.

Rhododendron-gåten
– De fleste økologer mener at den ideelle verden er en verden hvor alt 

fortsetter å være som i dag, eller aller helst som det var for hundre år 
siden. Men ting har alltid vært i forandring. Det tjener liten hensikt 
å diskutere om endringer er til det bedre eller verre. Poenget er at det 
kommer til å skje, enten vi liker det ikke, sier han.

Han har et eksempel som illustrerer hvordan nye arter kan oppføre 
seg på helt uventede måter:

– Rhododendron, som er så populært i Bergen, er blitt en 
pestplante i Skottland. Der sprer den seg og overtar store områder, 
og den må fjernes manuelt – en enorm jobb. Klimaet på Vestlandet 
ligner mye på klimaet i Skottland. Derfor er det et mysterium hvorfor 
rhododendron i Bergen holder seg der den blir plantet, mens den er 
et kjempeproblem i Skottland. I Norge kjenner jeg ikke til at noen 
planter er blitt et så stort problem.

Fjellflora forsvinner
Det er fjellplantene han er mest bekymret for i Norge. Etter hvert 
som klimaet blir varmere og nye planter vandrer inn fra sør, har den 
alpine floraen ingen steder å flykte. Sammen med kolleger hadde han 
i fjor en artikkel på trykk i Proceedings of the National Academy of 
Sciences (PNAS) som viste at den biologiske produksjonen har økt 
i innsjøer i nordområdene. Konklusjonen var at vi ikke lenger kan 
snakke om virkelig urørte områder i verden. Selv de områdene hvor 
ingen mennesker holder til, er påvirket av menneskelig atferd.

– Et estimat sier at en firedel av verdens alpine flora ikke kan 
dyrkes andre steder. Og vi ser at det samme skjer i fjellområder 
over hele verden: Fjellplantene trekker høyere opp. I Alpene, Nord-

For sent for fjellblomstene

TEKST: KJERSTIN GJENGEDAL FOTO: JOHN BIRKS

› Kampen om ein plass i naturen ‹

Issoleie 
(Ranunculus Glacialis)

Blålyng 
(Phyllodoce Cabrulea)

Fjellarve 
(Cerastium Alpinum)
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Amerika, Grønland. Vi kan ikke gjøre annet enn å nyte dem mens de 
er her.

Han har en falmet plakat på veggen, som viser en liten blomst 
som vokser i Jotunheimen.

– Jorden den vokser i, holder under null grader i ni av årets 
måneder. I juli, når vekstsesongen begynner, stiger temperaturen til 
kanskje tre grader. Selvsagt kan du ikke dyrke noe sånt i en hage. Og 
hvis de ikke lenger kan vokse på de høyeste toppene i Jotunheimen, 
hvor skal de da vokse?

Flere arter i Jotunheimen
I 1930 og -31 gikk Reidar Jørgensen, som den gang var 
hovedfagsstudent ved UiO, fra øst til vest i Jotunheimen. Der 
registrerte han planteforekomsten på 25 fjell, fra 1500 meters høyde 
og opp til toppene. Arbeidet resulterte i en stor monografi med 
detaljerte rute- og lokalitetsbeskrivelser. Nesten 70 år seinere ble turen 
gjentatt av en av Birks’ hovedfagsstudenter, Kari Klanderud. Det 
viste seg at antallet arter hadde økt over alt. De artene som vokser på 
de høyeste toppene, som issoleie, var forsvunnet fra lavereliggende 
områder og fantes bare i de høyeste områdene. Dette er en utvikling vi 
må forvente mer av, mener Birks.

– Det er i høyden og i de arktiske områdene at vi vil se de største 
forandringene her i landet. Men det er ingenting mot de endringene 
som vil skje på global basis. Fattige land er mye verre stilt. Nå 
har mennesket en finger med i alt som skjer: Kretsløpet av vann, 
fosfor, nitrogen – alt blir styrt av mennesket. 70 prosent av verdens 
ferskvannsressurser kommer fra fjellene. Hvis man, som i fattige 

land, rydder fjellsidene for trær for å skaffe brensel eller legge til rette 
for jordbruk, legger man opp til slike store flommer som vi har sett 
de siste årene, og jorden mister evnen til å holde på vannet. Det er 
naturligvis veldig kortsiktig, men her er det snakk om å overleve fra 
dag til dag. Det er en helt annen situasjon enn den vi står overfor 
i Norge. Når vi snakker om nye arter på verdensbasis, så er det 
migrasjon som vil utgjøre den største forskjellen. Men i framtiden 
kan klimaet komme til å endre seg raskere enn livet på jorden har 
vært nødt til å håndtere noen gang tidligere, så vi vet ikke hvordan 
endringene vil skje.

Frustrasjon og fascinasjon
– Kan vi ikke gjøre annet enn å stå på sidelinjen og se på?

– Jeg er redd for det. Jeg skulle ønske jeg kunne være mer 
optimistisk, men dette er en arena hvor forskning og politikk møtes, 
og det er alltid vanskelig. Jeg er redd det er gått for langt. Det 
som er viktig, er dokumentasjon. Der gjør vi ikke nok. Jørgensens 
undersøkelse av Jotunheimen ble publisert i en monografi. I dag 
ville du aldri fått utgitt noe sånt. Vi har tusenvis av notater som kan 
samles i databaser, men ingen vil finansiere databaser. Hva vil skje med 
mine notatbøker når jeg ikke er her lenger? Endringer i naturen tar 
tid. Det vi trenger, er nøyaktige observasjoner, og å være i stand til å 
hente informasjon om fortidens miljø. Konklusjonen er at kloden er 
ett stort, dynamisk system, og det som skjer i Sør-Amerika, kan godt 
ha effekter hos oss. Alt er mer komplisert enn man tror. Det er både 
frustrerende og fascinerende. 

Issoleie 
(Ranunculus Glacialis)

Krekling 
(Empetrtum Nigrum)

En firedel av verdens alpine flora kan ikke dyrkes andre steder.  
I fjellområder over hele verden trekker fjellplantene høyere opp, 
og vi kan ikke gjøre annet enn å nyte dem mens de er her, i følge 
professor John Birks.
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Forskar på feministar
Kva har kvinnekampen gjort med Europas 
menn og kvinner? Saman med kollegaer frå 
ni land skal UiB-forskar Tone Hellesund leite 
etter svar.

– Det er ingen tvil om at dei ulike feministiske rørslene frå 1970-talet 
og framover har hatt stor innverknad på den praktiske politikken. 
Målet vårt er å fi nne ut korleis dei har pressa fram former for politisk 
representasjon og deltaking, seier Tone Hellesund. 

Forskaren ved Rokkansenteret skal vere koordinator for eit 
omfattande europeisk forskingssamarbeid med kvinnerørslene i eit 
multikulturelt EU som tema. Prosjektet har blitt til etter at søknaden 
til EUs rammeprogram for forsking og teknologi nådde opp i 
knivskarp konkurranse med ei rad tunge og etablerte forskingsmiljø i 
inn- og utland. Dermed står fi re millionar euro, 32 millionar kroner, 
no til disposisjon til å gå inn i eit relativt uutforska felt.

– Det er veldig gøy at eit ungt og svolte miljø som vårt kan nå 
fram, seier Hellesund. Heile 14 samarbeidspartnarar frå ni land er 
involverte.

Kjennskap til kjønn 
Dei skal studere framveksten av dei moderne kvinnerørslene. Og dei 
skal studere korleis dei har påverka og påverkar vilkåra for deltaking i 
samfunnslivet for både menn og kvinner.

– Det er uråd å forstå kjønna deltaking i samfunnslivet utan 
å forholde seg vidt til kva det inneber å vere medborgar, seier 
ho. I tillegg til å sjå på politiske, sosiale, økonomiske forhold, 
vil prosjektet legge stor vekt på det ein kan kalle multikulturelt 
medborgarskap, kroppslege vilkår og intimsfæren si tyding for aktivt 

medborgarskap. Alle desse aspekta fungerer i eit komplekst samspel 
med kjønnsfaktoren og utformar opningar og barrierar for deltaking i 
samfunnslivet. 

Det som er klart allereie i utgangspunktet, er at det er store 
skilnadere mellom kvinnerørslene i ulike regionar i Europa. 

– Kva som er den «rette» kvinnesaka varierer i tid og rom. Både 
sosial klasse, nasjonal og etnisk identitet og religiøs bakgrunn spelar 
ei rolle. Den skandinaviske kvinnerørsla kjempar ikkje nødvendigvis 
for dei same sakene som dei austeuropeiske, seier Hellesund. Ho 
var i gang med planlegginga av ei kulturhistorie over den norske 
kvinnerørsla då UiB og Rokkansenteret sette kreftene inn på å nå fram 
i EU-programmet. 

Livsformer og velferd
Hellesund skal i sin del av prosjektet arbeide med den kanskje mest 
oversette faktoren i studiet av politisk representasjon, nemleg synet 
på kropp, intimitet og seksualitet. Som kulturvitar og etnolog håper 
Hellsund ho kan tilføre noko nytt til ei felt tradisjonelt dominert av 
statsvitarar og sosiologar. Dei har i mindre grad brydd seg om den 
politiske krafta som knyter seg til privatsfæren.

– Eg vil fokusere på endringane i ulike regionar i Europa. Frå 
og med 1960- og 70-tallet har vi til dømes sett auka skilsmisserater 
og framveksten av nye familieformer. Kjernefamilien bygd 
rundt det heteroseksuelle parforholdet er ikkje lenger det einaste 
omdreiingspunktet i samfunnet, konstaterer Hellesund. 

Problemet er at europeiske samfunn held fram med å oppføre seg 
som om det var det.

– Velferdspolitikken tek framleis utganspunkt i kjernefamilien. 
Derfor er det viktig å synleggjere dei andre og ulike livsformene i 
Europa. Dette kan bli viktig kunnskap for å utforme den praktiske 
velferdspolitikken for framtida. 

Universitetet i Bergen står i spissen for to av 14 prosjekt som har fått 
støtte gjennom EUs sjette rammeprogram for forsking og utvikling. Tone 
Hellesund ved Rokkansenteret/UiB er koordinator og Beatrice Halsaa 
frå Universitetet i Oslo er fagleg leiar for prosjektet FEMCIT: Gendered 
Citizenship in Multicultural Europe: The Impact of Women’s Movements. 

Yngve Lithman og Hacan Sicakkan ved Senter for utviklingsstudier/UiB har 
fått støtte til prosjektet Diversity and the European Public Sphere – Towards 
Citizens Europe (Eurosphere), eit prosjekt som involverer over 150 forskarar.

Tone Hellesund ved Stein Rokkan senter for fl erfaglige samfunnsstudier 
er koordinator for det internasjonale prosjektet FEMCIT, som har fått 32 
millionar kroner frå EU for å forske på verknadene av kvinnekampen i 
Europa.

TEKST: NJORD V. SVENDSEN FOTO: ELIN F. STYVE
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Åtvaring: Ibsen er ironisk
Ibsen var ein av verdas første antirasistar, 
meiner forskar Torgeir Skorgen. Han fryktar 
Ibsenåret 2006 vil gå glipp av dette og 
ufrivillig feire den trangsynte sjåvinismen 
diktaren kritiserte.

– Vi må gjenoppdage den politiske Ibsen – han som kritiserer den 
nasjonale egoismen, kolonialismen sine fordummande klisjear om 
ikkje-europeiske folk og rasetenkinga, seier Torgeir Skorgen. Han 
er postdoktor ved Institutt for kulturstudier og kunsthistorie ved 
Universitetet i Bergen og forskar med blant anna Ibsens Peer Gynt 
som spesialitet.

Det er hundre år sidan Henrik Ibsen døydde, og den offisielle 
markeringa er for lengst i gang. Skorgen var tidleg ute i Aftenposten 
og Dagbladet og åtvara mot faren for å gjere Ibsenåret til etnisk-
nasjonal merkevarebygging i kjent sjølvgod norsk stil. Utsegner 
om den «urnorske» Peer Gynt og ønskje om koste på seg «en viss 
nasjonalstolthet» i ein kronikk frå Ibsenkomiteens leiar, Lars Roar 
Langslet, var utløysande. Samt bilete frå prøvene til Bentein Baardsons 
Peer Gynt-versjon som skal oppførast ved pyramidene i Egypt i 
oktober og er meint å vere eit høgdepunkt i Ibsenåret. 

– Dersom tyskarane hadde framstilt Goethe som urtysk, ville 
det ført til ramaskrik. Engelskmennene har heller aldri framstilt 

Shakespeare som urengelsk, kommenterer Skorgen, som er tilhengar 
av å skilje mellom diktinga og diktaren som person.

Orientalismen
Skorgen tilhøyrer ein ny generasjon av Ibsen-forskarar som les 
Peer Gynt med nye briller, i alle fall i norsk samanheng. I analysen 
sin brukar han teoretiske verktøy frå postkolonialismen og 
litteraturforskaren Edvard Saids klassikar «Orientalismen» frå 1978. 
I dette verket viser Said korleis vestleg litteratur og kulturuttrykk 
har framstilt «dei andre», orientalarane, som dei tause, passive 
og barbariske, i motsetnad til dei handlekraftige og siviliserte 
europearane, født til å herske. Dette har vore nyttige forestillingar å ha 
med når kolonialisme og imperialisme skulle rettferdiggjerast. 

I forskinga si bruker Skorgen Saids orientalisme-omgrep som 
grunnlag for si lesing av Peer Gynt. Det er ein naturleg måte å nærme 
seg stykket på, meiner han.

– Vi må hugse at også Noreg, det vil seie Danmark-Noreg, 
hadde koloniar. Vi levde i stor grad på trelasthandel, men også på 
slavehandel.

Og rasismekritikken i Peer Gynt er like aktuell i dag som på 1800-
talet, meiner Skorgen.

– Stykket tek på kornet stereotypiar som er like levande i dag.
Skorgen fryktar ei Ibsen-feiring som skal stadfeste dei 

orientalistiske klisjeane og understreke skiljet mellom «oss» og «dei 
andre». Skjer det, er det ikkje berre feilslått, men også eit farleg signal, 
meiner han. 

– Det kan motverke prosjektet vi står føre med å byggje eit 

TEKST: NJORD V. SVENDSEN FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN

Post.doc. Torgeir Skorgen åtvarer mot å feire Henrik Ibsen innanfor rammene av den sjåvinismen forfattaren sjølv kritiserte.
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fleirkulturelt samfunn. Dersom vi går i klisjefellene, endar vi fort opp 
med biletet av det norske som den kvite, heterofile mannen, som 
helst skal likne på Nansen og Heyerdahl. Dette rimar dårleg med Jens 
Stoltenbergs visjon om å gjere Noreg til verdas mest inkluderande 
samfunn.

Anitras sjel
I Peer Gynt-oppsetjinga i Egypt skal fjerde akt, den delen av stykket 
som finn stad i Egypt, ha ein sentral plass. Der opptrer beduinkvinna 
Anitra. Peer måler skallen hennar og finn ut at ho manglar sjel. Eit 
opplagt døme på ibsensk ironi, ifølgje Skorgen. Men:

– Peers møte med Egypt er eigentleg eit møte med sivilisasjon 
og visdom, som Peer ikkje er i stand til å ta inn. Det er framleis ei 
utbreidd oppfatning at Anitra faktisk ikkje har sjel, sjølv om det 
er Anitra som gjennomskodar Peer og ikkje omvendt. Ho er ikkje 
berre jamnbyrdig, ho er Peer overlegen. Derfor forstår eg ikkje 
kvifor Baardson skal framstille Anitras dans med sju dansande 
haremskvinner. Det vi ser her er igjen den tause, passive, orientalske 
kvinna som er til for den kvite handlekraftige mannen, seier Skorgen. 

Dermed kan høgdepunktet i Ibsenåret kome til å stikke seg 
alvorleg på Ibsens ironi. Ironisk nok. 

– Det er best å gå ut med åtvaringane og få ein debatt no, 
seier Skorgen, som har blitt skulda av Langslet for å kome med 
førehandskritikk. Den same Langslet meiner Skorgen har misforstått. 
Og debatt har det blitt.

– Eg har likevel ikkje blitt mindre uroa for Ibsenåret etter at 
debatten kom i gang, legg Skorgen til.

UiB-forskaren ser koplinga mellom Ibsenåret og Noreg som 
freds- og menneskerettsnasjon som svært problematisk, for ikkje å seie 
ironisk, særleg fordi Peer Gynt skal oppførast i Egypt. 

– Vi må ikkje gløyme at Peer reiste til Egypt for å selje våpen 
til tyrkarane. I dag sel Noreg våpen til både Tyrkia og Egypt, trass 
i at desse landa står for grove brot på menneskerettane. Noreg har 
forplikta seg til å ikkje selje våpen til slike regime.

Peer, du er rasist
At Peer Gynt er ein satire over norsk nasjonalisme, er gammalt nytt. 
Men at han også stiller kolonialismen og rasismen til veggs, er lite 
forstått, meiner UiB-forskaren. Peer er representant for begge deler. 

– Ibsen er ein av dei første og einaste på 1800-talet som avslører 
rasismen. Og han avslører korleis rasismen blir brukt til å legitimere 
kolonialismen.

I den «orientalske» fjerdeakta i Peer Gynt slår Peer seg mellom 
anna opp som våpenhandlar på Marokko-kysten, og han skryt av 
den siste «kjøttimporten» av slavar frå den avvikla «negerplantasje» 
i Carolina i tillegg til å måle skallen på Anitra. Det er overtydeleg at 
stykket parodierer både rasismen, rasevitskapen og synet på Orienten 
som mindreverdig, ifølgje Skorgen. 

– Det har vore ein tendens i den norske tolkingstradisjonen til å 
ta lett på fjerdeakta. Dei orientalske motiva har til ein viss grad blitt 
slått i hartkorn med Dovregubben, altså dei mørke kreftene. Men 
Orienten representerer ein tredje dimensjon, ei kjelde til innsikt, som 
Peer avviser.

Ta rotta på Peer
Dessverre, meiner Skorgen, stikk førestellingane om at Noreg framleis 
er eit kulturelt homogent samfunn svært djupt. Dersom han skulle 
bestemme, ville han brukt Ibsenåret nettopp som ein sårt tiltrengt 
byggjestein i eit meir fleirkulturelt samfunn. Og Peer Gynt er perfekt 
til føremålet. Fjerde akt, som ofte har blitt neglisjert til fordel for 
meir nasjonsbyggjande prioriteringar, ville fått ein ny vri – med ein 
kvinneleg muslim i ei sentral rolle.

– Kva om vi fekk sjå ei Anitra som er handlekraftig, intelligent og 
som er Peers overkvinne? Kva om vi fekk sjå ei Anitra som tek rotta 
på kolonialisten, rasisten og sjåvinisten Peer? Vi kunne kommunisert 
at Noreg er blitt eit fleirkulturelt land og knytt ein positiv identitet til 
det å vere mot rasisme seier Skorgen, og minner om følgjande:

– Grunnen til at Ibsen er verdsberømt er at han skreiv stor 
litteratur, ikkje at han var norsk. 

Storstilt Ibsen-markeing
Henrik Ibsen vart fødd i Skien 20. mars 1828, og døydde 23. mai 1906. Nesten 
annankvar dag er det premiere på eit Ibsen-stykke ein stad i verda, noko som 
gjer han til verdas mest spelte dramatikar ved sida av Shakespeare. 

Ibsen utga til sammen 26 drama og ei diktsamling. Verka hans vert gjerne delt 
inn i fire delar: 

Nasjonal-romantiske og historiske drama 
Dramaene fra Catilina (1850) til Kongs-emnerne (1863). 

Idé-dramaene 
Kjærlighedens Komedie (1863), Brand (1866), Peer Gynt (1867) og Kejser og 
Galilæer (1873). 

Dei realistiske samtidsdramaene 
Samfundets støtter (1877), Et dukkehjem (1879), Gengangere (1881) og En 
folkefiende (1882). 

Psykologiske og symbolske drama 
Vildanden (1884), Rosmersholm (1886), Fruen fra havet (1888), Hedda Gabler 
(1890), Bygmester Solness (1892), Lille Eyolf (1894), John Gabriel Borkman 
(1896) og Når vi døde vågner (1899).

I 2006 markerer norske styresmakter og kulturliv 100-års dagen for Ibsens 
bortgang med ei rekkje arrangement, nyskriven dramatikk og nyskaping på 
andre kunstfelt inspirert av Ibsen.

Nationaltheatret, Nasjonalbiblioteket, Riksteatret, NRK og Norsk filminstitutt 
er alle sentrale aktørar i gjennomføringa av satsinga. Noko av visjonen til 
arrangørane av Ibsen-året er å vise kva slags samfunnsreformator han framleis 
er, og betydninga Ibsens stykke og emne har på verdsarenaen.

”Ibsen 2006” har, truleg som det første nasjonale kulturarrangement, dobla 
sitt opprinnelege budsjett ved hjelp av ekstraordinære tildelingar, støtte frå 
fond og stiftingar og sponsorar. Ibsen 2006 har samla motteke 34 millionar 
frå Kulturdepartementet, mens totalbudsjettet ved inngangen til året er på 
knappe 70 millionar kroner. 

www.ibsenworldwide.info  
www.ibsen.net
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Ibsen var skandaløs i sin samtid, og mindre «farlig» i dag. Men han er fremdeles relevant, og berører med sine spørsmål plagsomme problemstillinger i vår tid, 
mener Ellen Mortensen og Atle Kittang.

Ibsens opphøyde frihetsideal

Ibsens ideal om frihet uavhengig av kjønn 
er noe av det som gjør ham spesiell for sin 
samtid, i følge litteraturprofessorene Ellen 
Mortensen og Atle Kittang.

Kittang utga i 2002 boka Ibsens heroisme, og er tilknyttet Senter for 
Ibsen-studier som professor II. I anledning Ibsen-året møter vi ham 
sammen med professor Ellen Mortensen for å diskutere Ibsen og 
kjønn. Hun er leder for UiBs Senter for kvinne- og kjønnsforskning 
(SKOK), som 26. mai arrangerer seminaret «The Sexed Ibsen».

I brev og private uttalelser framstår Ibsen ofte som en radikal 
anarkist med monarkistiske tilbøyeligheter. 

– Ibsen foraktet det parlamentariske demokrati og ville 
ikke oppfattes som noen slags feminist. Han var motstander av 
liberalismens begrep om politiske friheter og demokratiske rettigheter. 
For ham var frihet et overordnet, eksistensialistisk ideal, langt mer 
verdifullt som mål å strebe mot enn som virkeliggjort tilstand, mener 
Kittang.

Mortensen nikker: – Sant nok. Hos Ibsen står individuell frihet 
over alt annet, men denne friheten gjelder begge kjønn. Det gjør ham 
spesiell.

– Det er også hva som gjør Ibsen-kvinnene til interessante personer, 
samtykker Kittang.

Den skandaløse Ibsen
Men er de nå virkelig så interessante, disse kvinnene? Har de virkelig 
noe å fortelle oss moderne mennesker?

Mortensen: – De er foruroligende moderne, mange av Ibsen-
kvinnene. Ibsen løfter fram også mindre sympatiske trekk ved 
kvinneligheten, inkludert den destruktive kraften. Tenk på Hedda 
Gabler, attraktiv og fryktinngytende samtidig. Hennes demoniske 
kraft har unektelig inspirert feminister i vår tid. Jeg tror ikke man skal 
forvente at litteraturen skal servere oss rollemodeller, da blir den fort 
en kjedelig affære. 

Kittang: – «The Sexed Ibsen» er et selvinnlysende utsagn. Til tross 
for enkelte mannstunge stykker, er det umulig å tenke seg et Ibsen-
drama uten både mann og kvinne, ulike relasjoner og konfliktflater. 
Spørsmålet er hvordan Ibsen er kjønnet? Jobber han innenfor etablerte 
rammer, eller bryter han dem? 

Mortensen: – Ibsen er på mange måter skandaløs. Tenk på alt 
han bringer til torgs! I Gengangere støtter Fru Alving på et tidspunkt 
incest. Andre stykker løfter fram iskald kynisme. I Peer Gynt florerer 
slavehandlere og det som verre er. Mer eller mindre perverterte 
personligheter paraderer gjennom Ibsens stykker. Det politisk 
ukorrekte diskuteres åpent, og kan nok sjokkere den dag i dag. Sånn 
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sett vil jeg kalle ham en modig dikter. Han ble jo hatet for det, også.
Kittang: – Spesielt 80-tallsdramatikken, stykker som Gengangere, 

En folkefiende og Rosmersholm, hadde samfunnseliten vondt for å 
svelge. Politisk ukorrekt er nok en riktig beskrivelse, ja.

– Er Ibsen farlig i dag?
Mortensen: – Han er utvilsomt relevant. Han tok opp spørsmål 

som plager også vår tid.
Kittang: – Ikke skandaløs, som i sin samtid. I dag sperrer vi 

vel bare opp øynene i den grad en regissør finner på en eller annen 
gimmick. Men Ibsen er stadig tankevekkende. Her sitter vi altså, i 
2006, og funderer over disse personene hans. De gir stadig næring 
for tanken. Ibsen tar opp helt sentrale sider ved det å være menneske, 
uansett kjønn.

Lever ut sin frihet
I Ibsens heroisme prøver Kittang å frigjøre seg fra den tradisjonelt 
ironiske lesningen av Ibsens menn, og ta dem mer bokstavelig.

– Gjennom sine menn utforsker Ibsen det heroiske, og hva slags 
konflikter en slik væremåte uvergelig fører til. Stykkene hans er langt 
fra noe forsøk på å vise: «Sånn skal du være, om du vil være mann!» 
Kjernen i denne heroismen handler om å anstrenge seg utover de gitte 
grensene. Å leve ut sitt potensial.

Mortensen nikker: – Ta Brand. Hans fundamentalistiske 
frihetstrang får utrolige følger i hans forhold til andre mennesker og 
samfunnet for øvrig. Samtidig sier Ibsen også at slike mennesker, de 
som er genuint interessert i å skape noe, er av avgjørende viktighet for 
framskritt.

Kittang: – En flat lesning av John Gabriel Borkman vil kjapt 
konkludere med at stykket handler om hvor fæle finansfolk er. Men 
jeg mener vi er nødt til å ta Borkman alvorlig. Han ofret sin kjære Ella 
for makt og ære. For, som han sier: «Men når endelig så må være, så 
kan dog en kvinne erstattes av en annen.» Uhyrlige ord, men likevel: 
Ibsen inviterer oss til å delta her. Hvilke idealer er viktigst? Er det 
absolutt sikkert at kjærlighet til én kvinne er bedre enn makt, som i 
sin tur kan komme mange mennesker til gode? Men selvsagt, i dag har 
vi en annen situasjon, hvor også menn er utskiftbare.

Mortensen: – Ja, det er et nytt fenomen. Men Ibsen peker på slike 
homososiale fellesskap, han stiller systematiske og sylskarpe spørsmål 
ved slik makt og ære mellom menn.

Kittang: – Men så, hva skjer med alle disse heroiske prosjektene? 
Jo, de havarerer. Så hva er dette – en kritikk av selve prosjektet? 
Det kan diskuteres. Man kan også bemerke at Ibsen har mange 
elementer til felles med greske tragedier, bare at hos Ibsen mangler 
den himmelen som til sjuende og sist brer seg over den greske, altså 
åpenbaringen av en eller annen form for den religiøse eller mytologisk 
rettferdighet.

Gros glade sønner
Mortensen er med på Kittangs heroiske lesning av Ibsens menn. Men 
mener hun at dette heroiske har noen slags relevans også for dagens 
menn?

– Visse sider av denne typen maskulinitet har utvilsomt gått ut 
på dato. Den maskuliniteten som i dag ikke klarer å forhandle med 
femininiteten, sliter. Dessuten stiller dagens kvinner helt andre krav til 
hva en attraktiv mann er.

Kittang: – Vi må ikke glemme den utrolige utviklingen som har 
skjedd på disse hundre årene. Hvor finner man i dag mennesker som 
virkelig utfordrer – og til og med bryter – sine egne grenser? Jo, blant 
polfarere og idrettsfolk.

Mortensen: – Marit Bjørgen!
Kittang: – Dette er en type utfoldelse som Ibsen nok ville hatt stor 

forakt for. Hvor er den virksomme helten, han som utretter store ting 
til fellesskapets beste? Finnes han i dag? Tja, Nelson Mandela, kanskje.

Mortensen: – Gro! Med Gro gjorde den feminine figuren sin 
store entré på vår globale arena. Jonas Gahr Støre framstår som en 
helt annet type enn den klassiske, oppblåste mannen. Han er en 
«feminisert» mann. Gros sønner, de styrer norsk politikk i dag.

Uforløst livskraft
Heroisme-begrepet som Kittang anvender på Ibsens menn, kan man 
bruke noe lignende på de beste – eller verste – av Ibsens kvinner?

Mortensen rister på hodet: – Problemet er at selve heroisme-
begrepet er så kjønnet. Om kvinner framstår med lignende trekk, 
defineres de straks som demoniske eller herskesyke. Kvinnelig 
heroisme er tradisjonelt knyttet til evnen til å vise omsorg og empati. 

Kittang: – Men Ibsen utforsker grensene også på dette feltet. 
Rebekka West i Rosmersholm har satt seg utenfor alle moralske grenser, 
men ender med å underkaste seg, som et slags soningsoffer. Motsatt 
bevegelse utspiller seg i Et dukkehjem, hvor Nora er underkastet først 
far, så ektemann, men i slutten gir seg friheten i vold.

Mortensen: – I sin undergang framstår disse kvinnene som 
tragiske heltinner. De setter opp prosjekter som ikke lar seg realisere. 
Hedda Gabler målbærer et opprør, men uten…

Kittang: – Et opprør hun aldri fullfører.
Mortensen smiler: – «Hedda Gabler er et skrekkelig 

kvinnemenneske!» som kollega Erling Aadland pleier å si. Ja, hun er 
en slags moderne Antigone. Steil. På mange måter et troll. Men for 
meg er Hedda Gabler først og fremst livskraft. Uforløst livskraft. 

«The Sexed Ibsen er et selvinnlysende 
utsagn. Til tross for enkelte mannstunge 
stykker, er det umulig å tenke seg et Ibsen-
drama uten både mann og kvinne, ulike 
relasjoner og konfliktflater.»

Atle Kittang

26. mai arrangerer Senter for kvinne- og kjønnsforskning seminaret 
«The Sexed Ibsen» (skok.uib.no)

«Den maskuliniteten som i dag ikke klarer 
å forhandle med femininiteten, sliter.»

Ellen Mortensen 
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Feil i stamtreet vårt
Ny forskning viser at en hel gruppe enkle 
smådyr er nærmere i slekt med mennesket 
enn vi har trodd. Nå må kanskje andre deler 
av stamtreet vårt også tegnes på nytt. 

Dette kommer frem i en artikkel i den nyeste utgaven av tidsskriftet 
Nature. Daniel Chourrout fra Universitetet i Bergen har sammen med 
forskere fra Herve Philippes gruppe ved universitetet i Montreal slått 
fast at et par av menneskets fj erne slektninger er tegnet inn feil på 
stamtreet vårt.

I utgangspunktet ser kanskje ikke endringen så dramatisk ut: Et 
par grener bytter plass. Lansettfi skene, Cephalochordatene, må vike 
plass for en gruppe små, enklere dyr, kappedyrene, også kjent som 
tunikatene. Det spesielle er at det er de enkleste dyrene som viser seg å 
være de nærmeste slektningene våre.

Feilkilder i gamle metoder
Det er ikke mange år siden et slikt plassbytte hadde vært helt 
utenkelig, forklarer Chourrout, som er forskningsdirektør ved Sars-
senteret, Unifob, ved Universitetet i Bergen.

– Tidligere har forskere gått ut fra at kompliserte organismer ofte 
stammer fra fra enklere organismer, forklarer Chourrout. Forskere har 
sett på dyrenes morfologi, sammenliknet med paleontologiske funn, 
og siden underbygget resultatene med molekylærbiologiske analyser. 
Resultatene fra disse brukes til å konstruere såkalte fylogenetiske trær 
– altså stamtrær for arter og grupper av arter.

Et klassisk problem man støter på etter denne metoden, kommer 
av at evolusjonen rett og slett går fortere hos noen arter enn hos andre. 
I slike tilfeller blir de raskeste feilaktig antatt å høre til en forgrening 
lengre nede på stamtreet. 

Trege mennesker, raske kappedyr
Tidligere forskning ved Sars-senteret har nettopp vist at kappedyrene 
er en slik gruppe som har endret seg raskt gjennom generasjonene. 
En måte å redusere sjansen for å plassere slike artsgrupper på gal gren, 

er ved rett og slett å studere så mange arter og så mange gener som 
mulig. Chourrout og hans canadiske kolleger har studert rundt 150 
gener og i tillegg fl ere kappedyr-arter enn tidligere. Resultatene de 
fant var oppsiktsvekkende – og utvetydige: Virveldyrenes nærmeste 
slektning er de enkle kappedyrene – og ikke de mer komplekse 
lansettfi skene.

– Her har evolusjonen gått raskere hos kappedyrene enn hos 
lansettfi skene, og gjennom de gamle metodene har de derfor blitt 
plassert lengre ned på stamtreet enn det som er korrekt. Tilsvarende 
blir arter der evolusjonen går langsomt, som mennesker og 
lansettfi sker, gruppert sammen. Nå viser det seg at stamfaren vår var 
mer lik lansettfi sken. Underveis i evolusjonen har artene utviklet 
seg mot enklere organismer i tilfellet kappedyrene, mer komplekse 
organismer i vårt tilfelle, forklarer Chourrout.

Forvirrende forskning faller på plass
– Først da vi innså at det gamle stamtreet var tegnet feil, begynte 
kabalen å gå opp, forklarer Chourrout. 

Med det nye treet faller nemlig en rekke nye forskningsresultater 
mer på plass. For eksempel har tidligere forskning ved Sars-senteret 
vist at kappedyret Oikopleura har tapt utviklingsgener. Dette stemmer 
bra med ideen om at kappedyrene har blitt forenklet. Samtidig 
forklarer det hvorfor kappedyrene har noen veldig spesialiserte celler, 
som ligner nevrallisten, som man skulle forvente forekom i mer 
komplekse organismer. Lansettfi sken har ikke slike celler.

At kappedyrene viser seg å være nærmere beslektet menneskene 
enn først antatt, gjør plutselig forskningen til Chourrout og kollegene 
hans enda mer relevant. Å vite hvem vi stammer fra er kanskje 
spennende i seg selv, men å fi nne nære slektninger i enkle organismer 
kan være nyttig blant annet i medisinsk forskning, der det er behov 
for modellsystemer. Modellsystemer brukes blant annet til å forske 
på komplekse sykdomsmekanismer, og systemiske bivirkninger av 
medikamenter.

– Det fi nnes allerede modellsystemer med veldig enkel anatomi, 
som for eksempel fl uer, eller rundormen C. Elegans. Poenget med 
kappedyr er at de ikke bare har enkel anatomi, men er mye nærmere i 
slekt med mennesket, forklarer Chourrout. 

FØR NÅ

lansettfi skkappedyr virveldyr lansettfi sk kappedyr virveldyr
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Vil gjenskape kroppen

Forskere innen biomedisin er litt leie av 
å være prisgitt naturens gang. Nå vil de 
gjenskape og kontrollere de biologiske 
prosessene, og ikke bare observere dem. 
Da kommer nanoteknologien inn i bildet.

På et sterkt forstørret bilde, tatt med mikroskop, kan man se to 
levende celler som er lenket sammen med noe som ligner en tynn 
tråd. Tråden er i virkeligheten en del av membranen til cellene. 
Fenomenet kalles «tunneling nanotubes», det ble oppdaget ved en 
tilfeldighet for få år siden, og akkurat nå utgjør det en stor del av 
satsingen på nanoteknologi ved UiB.

− Det er nanorørene som er fokus for forskningen vår. Vi 
samarbeider blant annet med klinikere som studerer fenomenet på 
sine spesifikke celletyper, sier professor i biomedisin, Hans-Hermann 
Gerdes. 

Skjøre nanorør 
Gerdes er leder for prosjektet som studerer cellekommunikasjon 
gjennom nanorør, ett av tre UiB-prosjekt som har fått finansiering 
gjennom forskningsråd-programmet NANOMAT i 2005.

Nanorørene kan være 50–200 nanometer i diameter – en 
nanometer tilsvarer en milliondels millimeter – og ha en lengde på 
opptil flere cellediametre. For noen år siden oppdaget Gerdes og 
hans kolleger at celler i en cellekultur sendte ut små forlengelser av 
cellemembranen i retning av andre celler. Når tråden finner nærmeste 
celle, blir det opprettet kontakt, og andre utsendte forlengelser blir 
tilbakedannet. Rørene blir brukt til å overføre cellekomponenter 
mellom cellene. Nanorørene er svært sensitive, og går i stykker ved 
den minste forstyrrelse. Gerdes tror dette kan være årsaken til at ingen 
har oppdaget dem tidligere. Nå arbeider han med å finne ut mer om 
hva slags funksjon nanorørene har, og om de finnes i levende vev og 
ikke bare i cellekulturer.

Lager kunstige kreftsvulster
− Se for deg at nanorør finnes i levende vev. Det betyr at kroppen vår 
ikke består av en samling individuelle celler, men av et nettverk av 
celler som er forbundet med hverandre. Hvis vi kan forstå hvordan 
transport gjennom nettverket foregår, kan man for eksempel tenke 
seg at det kan lages en beholder, utstyrt med et protein som fungerer 
som en motor, som kan injiseres i en kreftsvulst og levere kreftmedisin 
akkurat der hvor den behøves og ikke andre steder. Det er en langsiktig 
visjon, men man kan ikke drive forskning uten visjoner, sier han.

− For å drive slik forskning, må vi kunne konstruere underlag 
hvor celler kan utvikle seg på en forutsigbar måte. Man må kunne 
arrangere proteiner i spesielle romlige mønstre slik at cellene plasserer 
seg akkurat der du vil ha dem, sier James Lorens. Han er professor 
i biomedisin og leder for et annet nano-forskningsprosjekt, som 
bruker nanoteknologi til å lage modeller av kreftsvulster for å studere 
sykdomsforløp.

Vil forstå sykdom 
− Cellene i kroppen vår har en bestemt arkitektur, som vi ønsker å 
gjenskape slik at vi kan kontrollere de enkelte elementene. Da trenger 
vi nanoteknologi. I første omgang dreier det seg om å konstruere 
miljøer som tilsvarer de som finnes i kroppen. Det er viktig for 
eksempel når man skal gjenopprette vev etter en skade. I neste omgang 
ønsker vi å forandre på genene i slikt modellvev for å sette i gang 
sykdomsprosesser, og på den måten få en bedre forståelse av sykdom.

− Eller tenk på implantater: Hvordan overflaten er organisert, 
bestemmer om et kunstig organ blir akseptert eller utstøtt av kroppen, 
legger Gerdes til.

Kunsten å lage materialer som etterligner normalvev og ikke 
avstøtes av kroppen, såkalt «tissue engineering», er en omfattende 
vitenskap. Det som er nytt, er at etterhvert som kunnskapen om 
å konstruere vev blir bedre, kan man også bruke det til å studere 
sykdomsutvikling direkte. Lorens presiserer at for å få til dette, trengs 
det mange typer kunnskap.

− Nanoteknologi er i sin natur tverrfaglig. Utfordringen er å samle 
mennesker med ulik faglig bakgrunn, fra kjemi og fysikk til biologi og 
medisin, og få dem til å snakke sammen. Nanoteknologi-programmet 
ved UiB skal legge et fundament for et slikt samarbeid. I tillegg 
trenger vi hjelp fra internasjonale samarbeidspartnere. UiB er et lite 
universitet, og for å klare seg som liten, må man tenke stort, smiler 
han.

Også studentene må lære å tenke utenfor tradisjonelle faglige 
rammer, fremhever Gerdes. Det krever mer samarbeid på tvers av 
fakultets- og instituttstrukturer, og det krever at folk fra ulike fagfelt 
sitter i samme rom og blir kjent med hverandres problemer.

Små ting har andre egenskaper
Mange forbinder nanoteknologi med svært små størrelser. Det er 
naturligvis sant, men det er bare en del av sannheten.

− Når man gjør ting mindre, får de også andre egenskaper. Tenk 
på motorproteiner som styrer flagellen til en bakterie. Det er en motor 
i den forstand at det skaper bevegelse, men det er noe helt annet enn 
en miniatyrutgave av en bilmotor. Vår visjon er å forstå hvordan disse 
tingene fungerer, og å rekonstruere dem slik at de kan bli nyttige, sier 
Lorens. 

nanoteknologi
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Nanoteknologi er den vitskapen og teknologien som handlar om å 
manipulere materie på nanonivå, vanlegvis frå 0,1-100 nanometer. Ein 
nanometer tilsvarar ein milliondels millimeter.

Nanoteknologi er aktuelt innanfor svært mange ulike område, til dømes 
medisin, materialteknologi, prosessindustri og datateknologi.

UiB lanserte i februar eit eige program for nanoteknologi. Innan utgangen 
av 2006 skal UiB kanalisere 16,5 millionar kroner til programmet.

Forskingssatsinga er bygd opp kring eksisterande fagområde. 
Programmet er delt opp i tre underprogram: NANOBIO (biomolekylær 
nanovitskap), NANOPROCESS (nanovitskap relatert til prosessindustri 
og materialteknologi) og NANOBASIC (basal eksperimentell og teoretisk 
nanovitskap).

I tillegg skal UiB tilby utdanningsprogram innanfor nanoteknologi.

Bildet viser to celler som er bundet sammen med en 
forlengelse av cellemembranen, en såkalt «tunneling 
nanotube» (TNT). Cellene utveksler organeller gjennom 
nanorørene. Linjen øverst i bildet er 10 mikrometer.

Nå arbeider forskere med å finne ut mer om hva slags funksjon nanorørene har, og om de finnes i levende vev og ikke 
bare i cellekulturer. Stående fra venstre: Nickolay Bukoreshtliev (stipendiat), Hans-Hermann Gerdes (professor), James 
Lorens (professor). Sittende i hvit frakk: Lasse Evensen (stipendiat).
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Skal drøfte nano-følgjene
Kvifor er nanoteknologi så spesielt at ein 
må studere dei etiske og samfunnsmessige 
konsekvensane av det? Spørsmålet kjem av seg 
sjølv, men i følgje prosjektleiar Roger Strand er 
det feil stilt.

– Kvifor skulle ein ikkje studere dei samfunnsmessige konsekvensane? 
Å sjå på dei samfunnsmessige implikasjonane burde vere ein sjølvsagt, 
integrert del av all naturvitskapleg og teknologisk forsking, hevdar 
han.

Senter for vitskapsteori, der Roger Strand er professor, koordinerer 
prosjektet «Interdisciplinary Studies of Ethical and Societal Implications 
of Nanotechnology», som har fått løyvingar frå Forskingsrådet for ein 
treårsperiode. Det skal etablerast eit nettverk for nanoetikk, som skal vere ein 
møteplass for forskarar frå ulike fagfelt. Prosjektet skal mellom anna sjå på 
kva potensielle konsekvensar av nanoteknologi som kan dukke opp, studere 
moglege indirekte helseeffektar av nanoteknologi, og diskutere korleis 
bruken av nanoteknologi kan endre seg med politiske endringar. 

Skjeglar til science fiction
Strand meiner Bergen har føremoner i så måte: Nanoforskinga er framleis i 
etableringsfasen, og Senter for vitskapsteori har tradisjonelt gode relasjonar 
til dei ulike forskingsmiljøa.

– Ein fare med slik følgjeforsking er at det endar som irrelevant 
synsing frå utsida. Det trur eg vi har gardert oss mot her, meiner han, 
og fortel at han berre har møtt velvilje frå forskarane som er blitt 
spurde om å delta.

Ein skal sjølvsagt ikkje sjå vekk frå at nanoteknologien kan by på 
spesielle problem. Mange meiner å ha identifisert slike problem allereie, 
slik som helse- og miljørisiko av frie nanopartiklar. Og science fiction-
litteraturen er full av spenstige idear om alt frå koblingar mellom menneske 
og maskiner, til sjølvreplikerande robotar som tek over verda.

– Men det finst allereie mange forskarar som studerer slike problem 
isolert. Vi meiner derimot det er viktig at nokon ser på dei breiare aspekta. 
Vi vil ha ei større drøfting av kor vi er på veg. Kva er det eigentleg vi vil, 
på godt og vondt? Det smale perspektivet er sjølvsagt viktig, ingen vil vel 
til dømes ha stamcelleforsking utan noka form for regulering. Men eg trur 
også mange kjenner ei intellektuell trong for ein meir overordna debatt, seier 
Strand.

Smart eller ikkje smart?
Han brukar debatten om genmodifisert mat som eit døme på noko ein 
kan ta lærdom av når nanoteknologi etter kvart kjem til å få meir offentleg 
merksemd. Han meiner gen-debatten ofte var prega av teknologipessimistisk 
og -optimistisk ideologi. Når debattantane ikkje forstår kvarandre sine 
føresetnader, kan det lett bli mykje forbisnakk.

– Eg trur vi kan vere med på å auke kvaliteten på desse dialogane. For 
ein stor del handlar dette om å sette ord på det vi ikkje veit. Ved å vere 
tydelegare på kva vi ikkje er sikre på, kunne vårt teknologibaserte samfunn 
bli meir føre var. Det kan hjelpe oss å implementere ny teknologi på ein 
smartare måte. Det er ikkje alltid snakk om å forby eller ikkje forby. Det 
er ikkje nødvendigvis eit moralsk problem, og i alle fall ikkje eit juridisk 
problem. Det er eit politisk problem, og det krev at vi kan snakke om kva 
for samfunn vi eigentleg vil ha. 

TEKST: KJERSTIN GJENGEDAL

Den minste teknologien har fått UiB til 
å se stort: Det er til sammen satt av over 
16 millioner kroner til prosjekter innenfor 
nanoteknologi ut 2006.

8. februar ble Nanoprogrammet ved UiB sparket i gang med et 
seminar på Institutt for fysikk og teknologi. Programmet favner bredt 
– og omfatter forskning innen flere fagkretser.

Tverrfaglig innsats
– Det gleder meg å se den sterke, tverrfaglige innsatsen som 
allerede er gjort, sa prorektor Anne Gro Vea Salvanes i sin tale før 
åpningsseminaret.

– I tillegg har man lagt til grunn en vid definisjon av begrepet 
nanoteknologi, og det er funnet rom både til grunnforskning og mer 
anvendt forskning, fortsatte hun.

På bakgrunn av anbefalingene fra et internt utvalg nedsatt av 
rektor i april 2004 og ledet av professor Jan P. Hansen ved Institutt 
for fysikk og teknologi, har Nanoprogrammet blitt bygget rundt 
eksisterende fagmiljøer på universitetet. To pilotprosjekter er allerede 
i gang og har fått finansiering gjennom Unifob AS, samtidig som 
det jobbes mot en økende andel ekstern finansiering. I løpet av 2007 
håper Universitetet også å tilby egne studium i nanoteknologi på 
mastergradsnivå. 

Oppstartfasen for Nanoprogrammet skal være fra 2005 til 2010, 
og i løpet av de to første årene skal altså totalt 16,5 millioner kroner av 
UiB-midler kanaliseres gjennom programmet. Dette skal blant annet 
gå til ti Ph.D.-stipender, postdoc-stipender, utgifter i forbindelse med 
utveksling og innkjøp av utstyr.

Mer enn en god begynnelse
Dette utgjør en satsing som vil merkes, sier Reiner Anwander ved 
Institutt for kjemi. Hans forskningsgruppe er en av dem som allerede 
er i gang, og mottok 1,1 millioner i tilskudd fra UiB i 2005.

– Vi er ikke bare i gang, vi har forsket i seks måneder, forklarer 
Anwander, som jobber med nanostrukturert katalyse av funksjonelle 
materialer. Han kom fra Technische Universität München, det 
ledende universitetet i Tyskland innen nanoteknologi, for ganske 
nøyaktig ett år siden. Siden den gangen har han importert også Ph.D.-
studentene sine fra Tyskland, og er godt i gang med samarbeid på tvers 
av faggrensene i Bergen.

– Det forventes at vi skal samarbeide, og vi kjenner hverandre 
allerede, forsikrer Anwander.

I utgangspunktet skulle forskningen konsentreres innen tre 
underprogram: NANOBIO, NANOPROCESS og NANOBASIC. 
I tillegg har det kommet en gruppe som skal ta for seg de helt 
spesielle etiske problemstillingene rundt og konsekvensene av den nye 
teknologien.

– Det tror jeg er unikt for Bergen, og spennende, understreker 
Anwander.

Satser stort på liten teknologi
nanoteknologi

TEKST: LARS HOLDER URSIN FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN

(Illustrasjonsfoto)
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Fetende medisin 
virker best 
Genforskning ved UiB og Helse Bergen 
viser at medisiner mot depresjon og 
psykoser aktiverer gener som påvirker 
fettproduksjonen i kroppens celler. 

Det er forskere i Dr. Einar Martens forskningsgruppe for biologisk 
psykiatri ved Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, 
som står bak funnet. De har brukt DNA-mikromatriseundersøkelser 
for å lete etter endringer i genaktiviteten ved bruk av forskjellige 
medikamenter som brukes i behandling av depresjon og psykoser.

Kraftig aktivering
Forskerne har isolert RNA fra dyrkete lever- og hjerneceller som 
har blitt behandlet med antipsykotika og antidepressiva, og deretter 
undersøkt hvilke gener som blir aktivert, eller «skrudd på», under 
behandlingen. RNA – Ribonukleinsyre – er et stoff som er kjemisk 
ganske likt DNA, men som har flere funksjoner i proteinsyntesen, 
og som blir dannet når et gen i et DNA-molekyl blir aktivert, eller 
«skrudd på».

– Til sammen er et 20-talls gener kraftig aktivert, forteller 
professor Vidar M. Steen.

– Det viser seg at alle disse tilhører fettsyntesen. Særlig 
kolesterolproduksjonen, fortsetter han.

I tillegg viser det seg at de tilsynelatende mest effektive 
medikamentene gir den sterkeste aktiveringen av disse 
fettproduksjonsgenene. Mange av de samme medisinene kan også gi 
fedme og sukkersyke som bivirkninger. Nå vil forskerne undersøke 
om mekanismen som fører til overvekt har sammenheng med de 
mekanismene som gjør at medisinen fungerer.

Kolesterol: Helsefarlig, men livsviktig
Helsefarene forbundet med kolesterol er allment kjent, men kolesterol 
er også et svært viktig stoff som produseres i kroppen. Ikke minst 

DNA-mikromatriser
En DNA-mikromatriseundersøkelse brukes 
til å studere endringer i genaktivitet under 
bestemte forhold. For eksempel etter 
behandling med ulike medikamenter, slik 
at man får ny viten om hvordan de virker. 
En måte å bruke teknikken på, er å dyrke 
frem en bestemt type celler, og dele denne 
i to grupper. En celleprøve får behandling, 
en annen gruppe brukes som kontroll. 
Etter behandlingen isoleres RNA fra de to 
prøvene.

Prøven som har fått behandling blir tilsatt ett fargestoff, rødt, mens 
kontrollgruppen tilføres et annet, grønt. Etterpå blandes prøvene 
sammen, og legges oppå en DNA-mikromatrise med omkring 30 000 
genbiter, der hvert gen hos mennesket er representert ved et punkt på 
matrisen. Da vil RNA fra begge prøvene «finne tilbake» til sine gener. Når 
matrisen belyses med laserlys i bestemte bølgelengder, vil genene som 
er blitt aktivert under behandlingen vises som røde punkter, gener som 
er «skrudd av» som grønne punkter, mens gener som ikke påvirkes av 
behandlingen blir gule.

Vidar M. Steen og Johan Fernø med medarbeidere har funnet at visse medisiner 
mot psykoser og depresjon påvirker gener som regulerer fettsyntesen i kroppen. 
Resultatene ble omtalt som et «Research Highlight» i januarutgaven av Nature 
Clinical Practice Neurology. Forskningsgruppen er en del av Bergen Mental 
Health Research Center (BMH-senteret).

TEKST OG FOTO: LARS HOLGER URSIN 

i hjernen, der det brukes i blant annet produksjonen av myelin, et 
isolasjonsstoff rundt nerveceller. Forstyrrelser i myelinproduksjonen er 
nylig vist å ha sammenheng med utvikling av psykosene schizofreni og 
manisk-depressiv sinnslidelse.

Dannelsen av kolesterol foregår flere steder, særlig i leveren, men 
kolesterolen som lages der kommer ikke opp i hjernen på grunn av 
blod-hjernebarrieren. Kolesterol som skal brukes i hjerneceller må 
derfor produseres inne i selve hjernen.

– Og kolesterolsyntese i hjernen er helt essensielt for at 
nervesystemet skal utvikle seg og fungere normalt, forklarer stipendiat 
Johan Fernø. Dermed kan det tenkes at medisiner som motvirker 
sinnslidelser ved å øke produksjonen av nødvendig kolesterol i hjernen 
samtidig gir risiko for overvekt gjennom stimulering av fettdannelsen 
ellers i kroppen.

Om virkning og bivirkning viser seg å være relatert, kommer det 
kanskje ikke som noen overraskelse for enkelte kliniske psykiatere, 
som anekdotisk har rapportert at pasienter som har god effekt av 
medikamentene også ofte er dem som er mest plaget av bivirkninger 
som vektøkning. Men Steen vil ikke trekke den konklusjonen riktig 
ennå.

Kan gi bedre legemidler
– Det er ikke forsket nok på mekanismen ennå. Det er det neste vi 
jobber med, forklarer Steen, som karakteriserer dette arbeidet som 
typisk translasjonsforskning:

– Nå har vi sett denne sammenhengen i cellesystemer i reagensrør. 
Neste skritt er å se om vi også kan finne det i dyreforsøk, og så til slutt 
om vi kan undersøke prøver fra pasienter og påvise en sammenheng 
der også, forklarer han.

– Det er også sikkert at mange av pasientene kan ha god effekt av 
medisinene uten at de opplever overvekt og tilsvarende bivirkninger, 
presiserer Fernø. Han legger til at forskere tidligere har forsøkt å finne 
en genetisk kobling mellom fedme og sinnssykdom, uten å lykkes. 
Det er imidlertid en kjent sammenheng mellom schizofreni og økt 
forekomst av type 2 diabetes i visse familier, og den typen sukkersyke 
har klar sammenheng med overvekt.

I tillegg håper UiB-forskerne å kunne utvikle enkle tester som kan 
fortelle om pasienter vil respondere på behandlingen eller ikke.

– Kanskje kan vi også bidra med kunnskap som kan benyttes til 
bedre design av nye legemidler, sier Steen. 
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Lengsel etter kjærlighet
Sex blir fremstilt som Vestens eneste 
gjenværende fellesverdi hos franskmannen 
Michel Houellebecq. Gjennom sine 
sjokkerende og ekstremt svartsynte bøker 
har han blitt Europas mest omtalte og 
omstridte forfatter.

– Houellebecq griper vesentlige, men delvis fortrengte sider ved 
samtiden mer presist enn noen annen nålevende forfatter. Derfor 
er han også så provoserende, mener litteraturprofessor ved UiB, Per 
Buvik. 

Buvik holder på med et forskningsprosjekt der han blant annet 
undersøker hva det er i bøkene til Houellebecq som fenger så mange. 
For i en tid da ytringsfriheten er truet bruker Houellebecq retten til å 
ytre seg til fulle. Mens noen mener at han er et geni, blir han av andre 
sett på som en rabiat ekstremist. Han har blitt kalt rasist, pornograf, 
anti-feminist, homofob, fascist og antireligiøs. Mest kjent er han for 
romanene De grunnleggende bestanddeler fra 1998 og Plattform som 
ble gitt ut i 2001. Hans siste roman Muligheten for en øy fra 2005, 

er i ferd med å oversettes til norsk. I Houellebecqs romanunivers 
er hovedpersonene ensomme, sterkt sexfi kserte middelaldrende 
menn med lengsel etter kjærlighet. De er stort sett ute av stand til å 
knytte tette bånd til andre unntatt gjennom seksuelle forbindelser, 
de kommer med hatske utfall mot islam, men rakker generelt 
ned på alt de kommer over, og utviser en kynisme og «mangel på 
menneskelighet» som har fått mange anmeldere til å riste på hodet.

«Kan ikke skrive»
Per Buvik mener fenomenet Michel Houellebecq er interessant. 
I Frankrikes blir den bestselgende forfatteren ansett som en litterær 
gjøkunge, «Han kan ikke skrive», sier det store fl ertallet av Buviks 
franske kolleger om Houellebecq, trass i at han har vunnet en rekke 
litterære priser og er oversatt til mange språk. 

– Selv om litteraturen hans er blitt kommersialisert og han kanskje 
ikke er noen stor stilist, griper tekstene hans fatt i noe som ingen 
andre har skildret på samme intense måte. Og han gjør det i samtidens 
språk, sier Per Buvik. Litteraturprofessoren mener Michel Houellebecq 
forsøker å gripe noen lite gloriøse vesenstrekk ved Vestens kultur og 
forstørre dem opp, og at hans bøker er mye mer sammensatte og 
komplekse enn mange av kritikerne har fått med seg. 

Kun sex igjen?
– Michel Houellebecq går så tett inn på sin samtid at mange oppfatter 
ham som nihilistisk. Han sier en masse om vårt samfunn som vi ikke 
liker. For eksempel fremstiller han sex som Vestens eneste gjenværende 
fellesverdi. Men tar han egentlig så hardt i når han skildrer 
virkeligheten slik, spør Buvik. – Jeg vil anta at 80 prosent av trafi kken 
på internett handler om sex. Samfunnet vårt handler i det hele tatt 
svært mye om sex. Samtidig er det hos Houellebecq også en sterk 
lengsel etter kjærlighet, og alle romanene har en kjærlighetshistorie. 
Men kjærligheten, selv om den er ekte nok, kan ikke overleve i vår 
tvers gjennom inautentiske verden der den konsekvent blir gjort til det 
samme som sex.

Kjærlighetsforholdet mellom Bruno og Christiane i 
De grunnleggende bestanddeler ender da også tragisk med at hun 
brekker ryggen på en sexklubb.

– Nettopp fordi disse menneskene er barn av en totalt inautentisk 
verden, er det ironisk nok helt naturlig for dem å leve ut sin store 
kjærlighet på en parisisk sexklubb med partnerbytte, sier Buvik.

Kjærligheten ødelegges
Dette leser litteraturviteren som en bestemt type ironi. Ironien 
ligger i at jakten på autentisk kjærlighet er forvist til et samfunn 
som bare tilbyr inautentisitet. Når de er på høyden av sin kjærlighet, 

ødelegges den. Dette er også tilfelle i Plattform, der den mannlige 
hovedpersonens elskede blir drept i et attentat utført av islamister. 
Dette kom for øvrig like i forkant av attentatet på Bali, påpeker 
Buvik, som har skrevet artikler om ironien hos Houellebecq. Han 
tror at den store vektleggingen av sex-basert kjærlighet i forfatterens 
romaner kan tolkes på fl ere måter. Enten som at fragmenteringen, 
fremmedgjortheten, narsissismen og det totale sammenbrudd av 
fellesverdier har kommet så langt at vi bare har en felles verdi igjen: 
nemlig sex i desperasjonens tegn. Eller som at sexfi kseringen er noe 
han vil kritisere inntil det parodiske. 

– Etter mitt syn er Houellebecq en kulturkritisk romanforfatter 
og befi nner seg i en litterær tradisjon, selv om han er ekstrem i 
virkemidlene, avslutter Buvik.

TEKST: HILDE K. KVALVAAG 

«Sannheten er skandaløs, men 
uten den er ingenting noe verdt. 
En ærlig og naiv fremstilling av 
verden er allerede et mesterverk...
Ettersom du nærmer deg sannheten 
vil ensomheten din øke.» fra Rester 
vivant, Michel Houellebecq 1991.

Geni eller rabiat ekstremist? Forfatteren Michel Houellebecq provoserer og 
engasjerer. (Foto: Houellebecqs offi  sielle hjemmeside)

Professor i litteraturvitenskap, 
Per Buvik, mener Michel 
Houellebecq gir et presist bilde 
av samtiden. (Foto: Hilde K. 
Kvalvaag)
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Trykket stemning
Tenk om vi ikke hadde hatt atmosfæren og 
det trykket den skaper på jorden. Da måtte 
vi hatt mikrofonføtter for å kommunisere!

Det snakkes så mye om trykk, høyt og lavt, at vi måtte bare 
spørre fysiker Kjartan Olafsson: Hva er trykk for noe?
Trykk viser seg på mange forskjellige måter. Lydbølger er for eksempel 
egentlig trykkforstyrrelser som brer seg ut i atmosfæren, og som gjør at 
vi kan snakke sammen. Uten atmosfæren kan ikke lyden forplante seg. 
Noen lydbølger ville kunne forplante seg i jord og vann, men det ville 
bli vanskelig å overføre til oss. Da måtte menneskene ha utviklet seg 
annerledes, vi måtte bruke føttene som mikrofoner, og de med store 
labber ville bli best hørt. Så det er veldig greit med en atmosfære.

Hvordan kan det henge sammen?
Jo, for å få lyd til å forplante seg må man altså ha en materie, som 
atmosfæren er. Derfor er det litt snålt å se på science fi ction-fi lmer 
hvor man sprenger fi ender i luften i verdensrommet med et stort 
smell. Verdensrommet har ingen atmosfære, og dermed ville det 
ikke komme noen lyd ved en eksplosjon. Månen har et for svakt 
gravitasjonsfelt til å holde på en atmosfære, så der måtte man 
bruke tegnspråk hvis man ikke hadde på seg månedrakter med 
radiosamband. Månedraktene må man jo dessuten ha uansett for å 
pakke seg inn i luft, ellers ville blodet begynne å koke.

Betyr det at mangelen på trykk får blodet i kok?
Ja, det blir som med egget i påskefj ellet. Skal man koke egg i stor 
høyde, er trykket fra atmosfæren så lavt og dermed luften så tynn at 
vannet har lavere kokepunkt. Dermed må egget kokes lenger fordi 
vannet bobler og koker uten å være over hundre grader. Kokepunktet 
avtar dess høyere man kommer. Når det ikke er noe trykk i det hele 
tatt på månen, så kan «kokepunktet» for blodet være lavere enn 
kroppstemperaturen på 37 grader, væsken i kroppen går over til gass, 
og det er ikke å anbefale.

Så atmosfæren er den store trykk-saken?
Ja, vi kan si det slik. Den profesjonelle måleenheten for 
trykk er pascal, og atmosfæren har et trykk på 100 000 
pascal. Men i dagligtale er det greit å si at noe har et så-
eller-så-stort atmosfærisk trykk.

Hvor hardt trykker atmosfæren på oss her nede?
Hvis man tenker seg vann i en beholder, så er trykket på bunnen av 
beholderen bestemt av vekten på vannet som presser mot fl aten. Det 
er altså dybden på vannet som bestemmer hvor stort trykket er. Og 
vekten av atmosfæren trykker tilsvarende en ti meter høy vannsøyle 
mot Jorden. Og når vi vet at en kubikkmeter vann veier ett tonn, så 
blir det bra mye trykk av det.

Når værvarslerne snakker om høytrykk og lavtrykk, hva 
mener de da med det?
Det er heldigvis temperaturforskjeller i atmosfæren, uten det ville vi 
ikke hatt noen bevegelser i værsystemene. Lavtrykkene blir dannet 
der varm luft fra lavere breddegrader møter kaldere luft på høyere 
breddegrader og den varme luften, som er lettere enn den kalde 
luften, stiger til værs. Luften varmes opp i varierende grad, det 
fører til at gassene utvider seg, og temperatur- og trykkforskjellene 
er de store drivkreftene i denne prosessen. Jordens rotasjon har 
også en sterk innfl ytelse på bevegelsen av systemene. Høytrykk og 
lavtrykk blir defi nert ut fra gjennomsnittstrykket over hele kloden. 
Trykkvariasjonene er forholdsvis små, men store når vi sammenligner 
med for eksempel lydbølgene som går gjennom luften. Lydbølger 
under en vanlig samtale har et trykk på bare 0,01 til 0,1 pascal.

Er det andre typer trykk vi omgis av til daglig, men ikke 
merker?
Ja, faktisk vil lys som treff er en fl ate utøve et visst trykk på fl aten, men 
det er så lite at det kan knapt merkes. Skulle vi holde et ark svevende 
i luften ved hjelp av lys under det, måtte vi ha en lyskilde på om 
lag 100 megawatt, det tilsvarer 5–10 prosent av energien i et vanlig 
kraftverk.

Og så har vi trykk i kroppen?
Ja, blodtrykk og trykk på øyet er for eksempel kjente medisinske 
begreper. Øyet har jo væske i seg, og hvis det utvikler seg for mye 
væske kan det skape overtrykk og bli smertefullt fordi det presser på 
enkelte nerver. Og blodårene våre har et volum med plass til en viss 
mengde væske. Hvis blodårene krymper, men likevel har like mye 
væske i seg som før, fører det til at trykket på åreveggen øker. Og selv 

om de er elastiske, er det grenser for hvor mye årene tåler før de 
sprekker. Så trykk er viktig og avgjørende for så mangt!

TEKST: ELIN F. STYVE ILLUSTRASJON: TANK/JENS
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AV ERIK BJERCK HAGEN, 
PROFESSOR I ALLMENN 
LITTERATURVITENSKAP, UIB

Hva er en god roman?
slik hypnotiserende eller hallusinatorisk effekt, en effekt som gjør at 
vi foretar det romantikeren Samuel Taylor Coleridge kalte the willing 
suspension of disbelief – den frivillige opphevelsen av vantro: Vi vet at 
fiksjon er løgn og bedrag, men vi både vil og kan tro på den så lenge 
den varer.

For det andre betyr det at en bok kan regnes som god dersom 
vi helt og holdent stoler på bokens litterære stemme eller stil, altså 
dersom vi får følelsen av at stemmen og stilen er i ferd med å lære oss 
noe nytt om menneskelig erfaring og om hva det vil si å tenke, føle og 
handle fullt ut menneskelig i verden. Oppriktighet, slik forstått, står 
derfor ikke i veien for ulike former for ironi i fortellerstemmen. Selv 
den meste unnvikende ironiker kan være et menneske vi lærer av og 
stoler på, for uten ironisk evne og bevissthet kommer vi ikke langt i 
retning av å vite hvem vi selv og andre er. Det er også ofte tilfelle at 
den gode litteraturen får oss til å interessere oss for forfatteren, slik 
han eller hun fremstår både bak og i verket. En slik interesse kan godt 
kalles et kvalitetssymptom.

For det tredje krever moderne mennesker egenart, originalitet og 
fremmedhet av kunsten. Gode forfattere må ikke ligne for mye på 
hverandre. Stilen og stemmen i en roman skal ikke bare inngi tillit, 
den skal også utfordre, støte bort, ha en aura av mystikk, signalisere 
sterk individualitet, kanskje også eksentrisitet.

Vil lese om igjen
Mye mer kunne ha vært sagt langs disse linjer, men hvorfor oppholde 
oss ved det abstrakte? Her er åpningen av Saul Bellows roman Herzog 
(1964):

Hvis jeg har mistet forstanden, er det greit for meg, tenkte Moses 
Herzog.

Det fantes mennesker som trodde at han var sprø, og en stund hadde 
han selv tvilt på om han var ved sans og samling. Men nå, til tross for at 
han fortsatt oppførte seg merkelig, følte han seg selvsikker, opplagt, klarsynt 
og sterk. En slags besettelse hadde kommet over ham, og han skrev brev til 
alle mellom himmel og jord. Han ble så opphisset av disse brevene at han 
fra slutten av juni flyttet fra sted til sted med en koffert full av papirer. 
Han hadde båret med seg denne kofferten fra New York til Martha‘s 
Vineyard, men hadde straks forlatt øya igjen; to dager senere fløy han til 
Chicago, og fra Chicago dro han til en landsby i det vestlige Massachusetts. 
Bortgjemt på landet skrev han uten stans, fanatisk, til avisene, til 
offentlige personer, til venner og slektninger og endelig til de døde, hans 
egne ukjente døde, og helt til slutt de berømte døde. [Artikkelforfatterens 
oversettelse]

Spørsmålet i tittelen høres merkelig ut, for romanen som form er 
slik at dersom den gjøres til gjenstand for en definisjon, vil den 
straks forsøke å undergrave eller overskride eller på annen måte 
ugyldiggjøre definisjonen. I alle fall er det slik vi ofte tenker på den 
moderne romanhistorien, en historie vi for eksempel kan føre tilbake 
til Daniel Defoes Robinson Crusoe (1719) og Moll Flanders (1722), 
og som fornyer seg den dag i dag, gjennom verk som Bret Easton 
Ellis’ American Psycho (1991), Don De Lillos Underworld (1997) 
og Philip Roths The Plot Against America (2004), for å ta tre nyere 
amerikanske eksempler. En av romanens hovedoppgaver har alltid 
vært å kritisere tidligere romaner og tidligere romanformer.

Realitet, oppriktighet og fremmedhet
Ikke desto mindre kan vi prøve å finne ut hva alle gode romaner har 
felles. Dersom de er gode, vil de nok være gode på hver sin måte, men 
menneskeforstanden er like egnet til å finne likheter som til å finne 
forskjeller, så noe kan det også være som forener våre forestillinger 
om kvalitet. Såpass stabil har dessuten litteratur- og åndshistorien 
vært de siste tre hundre år at vi fortsatt kan tenke oss at vi liker Henry 
Fieldings Tom Jones (1749) eller Jane Austens Pride and Prejudice 
(1813) eller Nathaniel Hawthornes The Scarlet Letter (1850) av 
nesten samme grunn som slike romaner ble likt i disse tre store 
forfatternes respektive samtider.

Tre grunnleggende, men svært vide og omfattende kriterier later 
til å ha ligget i sentrum av den litterære kvalitetsvurderingen fra 
opplysningstiden og fremover: realitet, oppriktighet og fremmedhet. 
Dette betyr for det første at den litteraturen regnes som god som 
gir oss følelsen av å gå inn i en verden som er like reell eller mer 
reell enn den vi bebor i våre daglige liv. Dette har ingenting med 
litterære realisme å gjøre, siden eventyr, gotiske skrekkromaner, 
Kafkas marerittlignende parabler eller den mest selvbevisste og 
selvundergravende form for postmoderne metafiksjon også kan ha en 
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Dette er mer enn nok. Vi har allerede akseptert Moses Herzog som 
en av oss, vi vil vite mer om ham, mer også om hvorfor Bellow 
skriver om nettopp ham og ingen andre. Et slikt avsnitt får oss 
dessuten til å dvele ved hver setning for å se om den bringer oss 
dypere inn i romanens verden. Typisk for en god roman er at vi 
like gjerne vil lese et slikt avsnitt om igjen som å haste videre til det 
neste.

Men hva er det i selve teksten som skaper en slik 
kvalitetsfølelse? I noen tilfeller skyldes denne følelsen et spesielt 
ord eller en spesielt slående metafor eller en spesielt fornyende 
syntaks eller antydninger om en dyp, underliggende mening. I 
dette avsnittet fra Herzog skyldes den heller selve tonen. Det er 
en tone vi stoler på, og den har en umiddelbar, nervøs energi som 
på attraktivt vis gjenspeiler innholdet. Følelse av å være på vei inn 
i en erfaring vi ikke kan få ved å lese andre bøker enn akkurat 
denne (eller ved å gjøre noe annet enn å lese bøker, for den saks 
skyld) er umiskjennelig. Slik lover avsnittet variasjon, intelligens, 
uberegnelighet, og slike løfter fortsetter å komme på de neste 
sidene. Likegyldige romaner virker derimot som regel ferdige og 
oppbrukt allerede etter to eller tre sider. 

God og sårbar
Jo bedre den litterære stil er, desto mer sårbar er den og desto mer 
utsetter den seg for kritikk, for etterprøving, for utfordringer fra 
alternative væremåter og stilarter. En slik sårbarhet fi nnes i Herzog, 
en påtagelig sanselighet som ikke kan oversettes til tenkning eller 
ord, men som kan bli sanset mer presist gjennom tanker og ord. 
God litteratur må derfor ustanselig kommenteres. Skjønnhet 
skaper vilje til etterligning. Vi tegner og fotograferer det skjønne 
i andre mennesker eller i et landskap, vi snakker om det eller vi 
tenker tilbake på det. Det skjønne i litteraturen snakker vi også 
om, vi gjenleser det, og vi får lyst til å oversette det. Avslutningsvis 
gjengir jeg et avsnitt tre-fi re sider ut i romanen: 

I sin videre selvransakelse måtte [Herzog] medgi at han hadde 
vært en dårlig ektemann – to ganger. Daisy, sin første kone, hadde han 
behandlet elendig. Madeleine, sin andre, hadde forsøkt å ta knekken 
på ham. For sin sønn og datter hadde han vært en kjærlig, men dårlig 
far. For sine foreldre hadde han vært et utakknemlig barn. For sitt 
land, en likegyldig borger. For sine brødre og sin søster, hengiven, 
men fj ern. Med sine venner, en egoist. Med kjærligheten, lat. Med 
skarpsinn, sløv. Med makt, passiv. Med sin egen sjel, unnvikende. 
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Høyt homocystein kan gi beinskjørhet
Forskere ved UiB har i en ny stor studie 
studert sammenhengen mellom høyt 
homocysteinnivå i blodet og 
beintetthet. De har funnet at kvinner 
med høyt homocysteinnivå har 
dobbelt så stor risiko for lav 
beintetthet som det kvinner med lavt 
homocysteinnivå har.

Aminosyren homocystein er et 
mellomprodukt som produseres i 
kroppen ved nedbrytning av den 
essensielle aminosyren metionin. 
Høyt homocysteinnivå er giftig for 
cellene og homocystein nedbrytes 
videre ved ulike prosesser som blant 

annet er avhengig av B-vitaminet folat. Forhøyete konsentrasjoner 
av homocystein i blodet har sammenheng med en rekke 
helseproblemer, for eksempel hjerte- og karsykdommer og 
demens. I de siste par årene har forskere også vært interessert i om 
det er en sammenheng mellom høyt homocysteinnivå og 
beinskjørhet. 

To artikler som ble publisert i New England Journal of Medicine i 
2004 rapporterte at kvinner og menn med forhøyet homocystein 
hadde dobbel så stor risiko for osteoporotiske brudd i forhold til 
dem som hadde lavere verdier. Samtidig fant ikke forskere der noen 
sammenheng med beintettheten hos pasientene. 

– Man har derfor lurt på om homocysteinet kan påvirke andre 
aspekter ved beinstyrken enn beintettheten, forklarer Clara Gram 
Gjesdal (bildet). Hun er hovedforfatter på en ny studie ved UiB som 
har sett nettopp på sammenhengen mellom beintetthet og 
homocysteinnivå.

De fant en signifi kant sammenheng, som har vakt oppsikt 
internasjonalt: 

– Menn med forhøyet homocystein hadde ikke lavere beintetthet 
enn menn med normale homocysteinverdier i vår studie. Likevel 
viser begge undersøkelsene som ble publisert i New England 
Journal of Medicine at også menn med høyt homocysteinnivå 
hadde overhyppighet av osteoporotiske brudd, sier Gjesdal.

Fant ny type diabetes
Ei forskingsgruppe i Bergen har oppdaga ei ny form for diabetes. Ved 
sida av for høgt blodsukker blir sjukdommen karakterisert av svikt i 
bukspyttkjertelen sin fordøyelsesfunksjon og nedsett feittopptak frå 
tarmen. Dette kan ha betydning for behandling av pasientar med 
vanlege former for diabetes. 

I ein rapport i januarnummeret av det amerikanske tidsskriftet Nature 
Genetics, eit av verdas høgast rangerte tidsskrift innan medisin og 
naturvitskap, skildrar forskarar frå Haukeland Universitetssjukehus og 
Universitetet i Bergen to familiar der mange medlemmer hadde 
diabetes. Pasientane viste seg ved nærmare undersøkingar også å ha 
ein svikt i den delen av bukspyttkjertelen som lagar fordøyelsesenzym 
og sørger for opptak frå tarmen av næringsemna i maten. Ved 
avanserte genteknologiske metodar klarte forskingsgruppa å fi nne at 
sjukdommen skuldast mutasjonar i genet som kodar for enzymet 
karboksyl-ester lipase. Dette enzymet blir produsert i 
bukspyttkjertelen, skilt ut til tarmen og påverkar kolesterolomsetninga. 
Sidan diabetesutviking no kan knytast til bukspyttkjertelen sin 
fordøyelsesfunksjon og kroppen si kolesterolomsetning, har forskarane 
funne ei ny forklaring på korleis diabetes kan oppstå. 

– Å fi nne genet var som å fi nne ei nål i ein høystakk, seier overlege og 
leiar for studien Pål Rasmus Njølstad. – Det fi nst vel 30 000 gener i 
arvematerialet vårt. Først konsentrerte vi oss om å sjekke ei rekke gener 
som kunne tenkast å ha med blodsukker- og insulinregulering å gjere. 
Då desse kunne utelukkast, forsto vi at vi måtte stå overfor ein heilt ny 
sjukdom med ein ukjent sjukdomsmekanisme.

FNs klimapanel samles i Bergen
Verdens fremste klimaforskere samles i Bergen i juni for å arbeide med 
FNs klimarapport. Bjerknessenteret for klimaforskning er vertskap for 
de internasjonale gjestene. 

Her skal de sluttføre siste utkast til den viktige rapporten som skal 
off entliggjøres i 2007.

– At panelet velger å komme hit for å arbeide med rapporten, bidrar 
til å befeste Norges posisjon som en ledende nasjon innen 
klimaforskning, sier Eystein Jansen, direktør ved Bjerknessenteret og 
en av rapportens hovedforfattere. Panel on Climate Change (IPCC) 
står for verdens viktigste klimarapport, og den danner grunnlaget for 
alle politiske forhandlinger på området. Rapporten har 170 forfattere 
som til sammen representeres alle kontinenter og hele FN-systemet. 
Bidragsyterne er delt inn i tre arbeidsgrupper. Én som kartlegger det 
vitenskapelige grunnlaget for å forstå klimaendringene, én som ser på 
eff ektene for natur og samfunn, og en tredje gruppe som ser på tiltak 
for å begrense utslippene av klimagasser. For første gang skal 
rapporten ha et eget kapittel om fortidsklima, og her har 
Bjerknessenteret mye å bidra med. I dette kapittelet skal man 
oppsummere det man vet om fortidens klima som har betydning for i 
dag og for fremtiden.

Ber om hjelp etter TV-program
Fagfolka som bidrog til 
Vendepunkt-serien som gjekk 
på NRK1 i vinter merkar auka 
pågang av menneske som treng 
hjelp, og mange av desse er nye 
for helsevesenet. 

Psykolog Lisbeth Brudal er blitt 
kontakta av mange sjåarar etter 
Vendepunkt-programmet 
«Lykkelige omstendigheter» der 
svangerskapsdepresjon var tema. Ho meiner det er eit viktig funn 
at denne type program kan føre til at folk søker hjelp. 

– Dei som har vend seg til meg er mellom anna menneske som 
aldri før har våga å ta kontakt med helsevesenet. Etter programmet 
fekk dei mot til å be om hjelp. Slik har media eit utfordrande og 
enno ikkje utnytta høve til å gå saman med oss fagfolk i det 
førebyggjande helsearbeidet, meiner psykologen. Ho er svært 
nøgd med resultatet av Vendepunkt som er produsert av Univisjon 
ved Universitetet i Bergen. Ho meiner at programskaparane fekk til 
ei normalisering av motgong, og at vi kan lære av vanskelege 
periodar av livet. Programma hadde nesten 600 000 sjåarar på det 
meste, og var blant dei mest populære programma på TV i januar.

Bilde fra serien Vendepunkt
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Forsker på sex-salg
Sammen med russiske forskere skal 
Dag Stenvoll (bildet) ved 
Rokkansenteret øke kunnskapen om 
russiske kvinner som selger sex i 
Norge. Ifølge Pro-senteret, som er et 
nasjonalt kompetansesenter for 
prostitusjon, ble den utenlandske 
prostitusjonen etablert i Norge på 
1980-tallet. Prosjektet «Prostitution, 
Gender and Migration: Russian 
women selling sex in Norway» har en 
tidsramme på fi re år og er et fl erfaglig 
forskningsprosjekt med empirisk 

fokus på russiske prostituerte i Norge. Prosjektet er i samfunns-
vitenskapelig sammenheng å regne som svært omfattende, med til 
sammen ni årsverk. – Vi vil intervjue russiske kvinner som selger 
sex i Norge, og se på mekanismer som virker inn på deres liv og 
aktivitet som prostituerte. Forskningsprosjektet vil se på de 
samfunnsmessige strukturer som virker inn på prostitusjonen, og 
det vil også bli aktuelt å se på hvordan disse kvinnene ser på seg 
selv og sin posisjon i det norske samfunnet, sier Stenvoll.

Ny teknikk avslører hjernens funksjoner 
I dag har forskerne god kjennskap til «hvor» og «når» hjernen 
bearbeider informasjon. Spørsmålet som gjenstår er «hvordan» 
dette skjer. Nå kan UiB-forskere ha funnet svaret. 

En ny teknikk for å avdekke hvordan hjernen bearbeider 
informasjon, er presentert i det internasjonalt anerkjente 
tidsskriftet PNAS. Artikkelen er forfattet av Tom Eichele og andre 
forskere fra professor Kenneth Hugdahls fMRI-gruppe ved Institutt 
for biologisk og medisinsk psykologi. Den kognitive 
nevrovitenskapen har avdekket fl ere aspekter ved hjernens 
funksjonelle kapasitet. De ulike metodene man har brukt for å 
kartlegge denne aktiviteten har imidlertid skapt et ufullstendig 
bilde. I dag har forskerne god kjennskap til hvor eller når hjernen 
bearbeider informasjon, men spørsmålet om hvordan disse to 
egenskapene forholder seg til hverandre, er fortsatt vanskelig å 
besvare.

fMRI, eller funksjonell magnetresonans, er en teknikk hvor man ser 
på blodgjennomstrømningen og bevegelsen av vannmolekyler i 
hjernen for å avklare hvor i hjernen aktiviteten foregår. ERPs, eller 
event-related potensials, måler den elektroniske aktiviteten i 
hjernen og kan på den måten tidfeste hjernens aktivitet og 
avdekke når hjernen bearbeider informasjon. I PNAS-artikkelen 
viser Eichele og hans forskerkolleger hvordan man kan integrere de 
to metodene, for på den måten å kunne sted- og tidfeste 
responsen i hjernen samtidig. Denne metoden fører så til en 
komplementær og nøyaktig kartlegging av de mentale prosessene 
i hjernen hvor funksjonenes tid og rom er implementert. UiB-
forskernes vellykkede forsøk med denne teknikken har nå dannet 
utgangspunkt for en mer fullstendig forståelse av hjernens 
kognitive funksjoner.

Har gitt en halv milliard til forskning
På tampen før Hubro gikk i trykken kom nyheten om at 
forretningsmannen Trond Mohn nok en gang åpner pengepungen 
til fordel for forskning i Bergen. Nå gir han ytterligere 50 millioner 
kroner til Bergen medisinske forskningsstiftelse. Samtidig ble fl ere 
forskere tildelt midler fra Mohns tidligere pengegaver. – Generøst, 
enestående og uttrykk for en forbilledlig evne til å ta samfunns-
ansvar, sa rektor ved Universitetet i Bergen, Sigmund Grønmo, etter 
kunngjøringen. Pengegaven føyer seg inn i en etter hvert svært 
lang rekke generøse gaver til forskning fra Trond Mohn, blant annet: 
25 millioner for etablering av et Mohn-Sverdrup-senter knyttet til 
oseanografi sk forskning (august 2004), 50 millioner til medisinsk 
translasjonsforskning (august 2004), 50 millioner kronene til PET-
skanner (oktober 2004), 250 millioner kroner til forskningsformål 
ved Universitetet i Bergen uten noen form for bindinger (desember 
2004). Ytterligere 50 millioner til medisinsk translasjonsforskning 
(april 2005). 

UB fi kk kjærlighetsbrev fra krigen 
Ragnvald Roscher Nielsen var en fremtredende norsk offi  ser og 
markant samfunnsborger i Bergen etter krigen. Nå er brevene han 
skrev til sin kone mens han satt i tysk krigsfangenskap overlevert til 
Universitetsbiblioteket.

Roscher Nielsen (1891–1979) ble i 1940 utpekt av generalstaben til å 
forhandle frem den siste våpenstillstandsavtalen med tyskerne. I 1942 
ble han arrestert, og tilbrakte de neste tre årene som krigsfange i 
Oslo, Polen og Tyskland. I denne perioden skrev han brev hjem til sin 
kone i Norge, og disse brevene har familien nå donert til 
Universitetsbiblioteket. Førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket, 
Rune Kyrkjebø, fremhever den store bunken med kjærlighetsbrev 
som en interessant biografi sk kilde til en betydelig person for Norge 
og Vestlandet i siste halvdel av forrige århundre. I følge 
biblioteksdirektør Kari Garnes er familiens gave var et verdifullt 
supplement til krigshistorien på Vestlandet, og hun ønsker å gjøre 
brevsamlingen tilgjengelig for forskere, studenter og allmennheten 
for øvrig.

Ragnvald Roscher Nielsens datter Anna Sofi e Kongshavn og hennes sønn Halvor 
Kongshavn overleverte brevsamlingen til førstebibliotekar Rune Kyrkjebø (t.v) 

Talene som forandret Norge
Som forskningsfelt er den 
politiske kommunikasjonen 
forsømt, sier Anders Johansen 
(bildet) . I boken «Virksomme 
ord» – en samling av landets 
viktigste politiske taler fra 1814 
til 2005. har han sammen med 
Jens Kjeldsen tatt for seg mer 
enn hundre taler fra de siste 
191 år. «Virksomme ord» er det 
første verket av sitt slag i 
Norden. Johansen og Kjeldsen 
er henholdsvis professor og førsteamanuensis ved Institutt for 
informasjons- og medievitenskap. 
De har i boken valgt å fokusere på interessante politiske 
begivenheter, hvor møtet med publikum var like viktig som 
teksten. Utvalget de har endt opp med, speiler situasjoner hvor 
talene førte til noe, hvor ordene var virksomme, sier Johansen. 
Talens form har endret seg voldsomt. De folkevalgte var «landets 
bedste Mænd», og representerte bare seg selv. I 1870-årene 
kommer politikken ut på andre arenaer. Det blir arrangert 
folkemøter, og i folkelige organisasjoner av mange slag begynner 
folk å ta ordet. I siste halvdel av 1900-tallet blir talen mindre 
utbredt. TV og radio overtar og skaper nye retningslinjer for 
politisk kommunikasjon. Oppildnende kraft og energi ble erstattet 
av nærhet og varme.
– Selv om det forekommer politiske taler i dag også, som Gunnar 
Stålsetts Irak-appell foran 60 000 mennesker på Youngstorget, så 
er ikke folketalene like avgjørende lenger. Derfor er denne boken 
også på sett og vis en nekrolog, sier Johansen.
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Evig fredagskveld i himmelen
I følge norske kjendiser er Gud litt puslete, 
men veldig vennlig. I himmelen byr han på 
kaffe og øl, og trommer sammen til fest.

Kjendisspalten «God dag» i Dagbladets Magasinet vakte religionsviter 
Ingvild Gilhus sin oppmerksomhet. Et par hundre kjente nordmenn 
er blitt stilt spørsmålet «Hvis himmelen fantes, hva ville du da 
ønske at Gud sa når du ankom?», men til tross for oppfinnsomme 
formuleringer, er svarene ganske like.

En hipp Gud
– Vi blir stilt overfor en Gud med temmelig begrenset personlighet. 
Han er hipp, passe laid-back og en god vert. Man tenker ikke lenger 
på Gud som streng og straffende. Kjendisenes bilde av Gud avspeiler 
en mer allmenn oppfatning av det religiøse, sier Gilhus, som til daglig 
forsker på antikk kristendom.

Hun viser til at kirken har mistet sin monopolmakt, og at 
Gud brukes på stadig flere områder. Vi finner han for eksempel 
i filmer og rockevideoer, bøker og tabloidpressen. Kirken blir på 
denne måten bare en av mange aktører på det religiøse markedet. 
I forskningslitteraturen brukes gjerne begreper som «spredt», 
«privatisert» og «usynlig» om religionens rolle i vestlige samfunn.

– Religionen blir smurt tynt utover, men selv om bildet av Gud 
er litt konturløst har han ikke mistet fotfestet. Han har bare blitt mer 
alminnelig og opptrer i andre sammenhenger, sier Gilhus.

Åpent religiøst marked
Undersøkelser anslår at en tredjedel av den norske befolkningen tror 
på Gud. Fem prosent sier at de innretter livet sitt etter religionen. 
Dagbladet, derimot, tror prinsipielt ikke på Gud og antagelig ikke 

på et liv etter døden. Spørsmålet i lørdagsbilaget er også farget av at 
himmelen ikke taes helt alvorlig. Det heter ikke hvis himmelen fins, 
men om den fantes.

– Ironien og distansen legger jo selvsagt også føringer på svarene 
som gis, men i tillegg til avsløre utbredte gudsbilder, sier materialet 
også noe om hvilke verdier vi synes er viktige. Familie, venner og 
fredagskos blir ofte trukket frem i svarene, sier Gilhus.

Et annet interessant aspekt som Gilhus peker på, er at det ikke ser 
ut til at inngangen til Paradis markerer et skille fra det jordiske livet 
for kjendisene. Det er de færreste som uttrykker et ønske om endring 
innenfor himmelens porter. Spalten innledes vanligvis med et spørsmål 
om hvordan intervjuobjektet har det, og som regel er de svært fornøyd 
med livet sitt. Svarene på himmelspørsmålet underbygger ofte et ønske 
om at festen skal fortsette. Hadde spørsmålet vært stilt til andre enn 
kjendiser, tror nok religionsforskeren at en del av svarene ville pekt 
på lovnadene om at de siste skal komme først og at de som sliter på 
jorden skal få sin lønn i himmelen. 

– Noen vil kanskje si at forestillingen om Gud som kompensator 
kanskje også er på hell, men hovedpoenget er at man nå står fritt til å 
plukke litt herfra og derfra på det religiøse markedet og sette sammen 
sitt eget gudsbilde, sier Gilhus.

Likheter med senantikken
Religionshistorikeren ser flere paralleller til senantikken, som er 
hennes spesialfelt. Romerriket var et globalt samfunn og dette var 
også en tid da det var stor pluralisme med flere religionstilbud. Ingen 
skulle tro at kristendommen på et par århundrer skulle komme i en 
monopolsituasjon.

– Denne makten skapte nærmest nulltoleranse i forhold til andre 
religioner. Mens det var fullt mulig med et skråblikk på religionen i 
senantikken, var dette umulig i lang, lang tid. For bare et par tiår siden 
ville dagblad-spalten vært utenkelig, sier Gilhus. 

– Religionen blir smurt 
tynt utover, men selv 
om bildet av Gud er litt 
konturløst har han ikke 
mistet fotfestet. Han har 
bare blitt mer alminnelig 
og opptrer i andre 
sammenhenger, sier 
professor Ingvild Gilhus. 

«Guds velkomshilsen» til kjendiser i Dagbladet:
«Sammy Davis jr. sitter i pianobaren og venter på deg»

«Minibaren er betalt!»

«Jeg tror Gud ville sagt: ‘Hei, lille klovnen min. Mormor har svelene klare, farfar 
har stemt pianoet og farmor har satt over kaffen.’»

«Velkommen og gratulerer med et godt gjennomført liv!»

«Jeg kan forklare, også de små tingene... Dessuten har jeg filmet det hele, hvis 
du har lyst til å se er det et ledig kinosete igjen i Himmelhallen»

TEKST OG FOTO: SILJE GRIPSRUD 
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