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Ernæring, mosjon og livsstil er det store emnet i den moderne verda. 
Fedmeepidemiar i Vesten medfører ein eksplosiv auke i helsebudsjetta, 
der diabetes og hjarte- og karsjukdomar toppar statistikken av 
livsstilsjukdomar. Samstundes lever enkelte på sparebluss, eller trener 
for mykje for å halde vekta nede. På Haukeland Universitetssjukehus 
prøver dei ut nye metodar for å kurere menneske med unormalt 
tilhøve til mat. Først no er ein på sporet av det heile mennesket i 
behandlinga, i følgje professor i psykologi, Jon Christian Laberg.

Matallergi er også eit mykje omtalt fenomen. Knallharde diettar 
skal hjelpe folk med mageplager fordi dei ikkje toler visse typar 
matvarer. Men legane er altfor raske med å skulde på maten når det er 
noko gale med magen, meiner enkelte forskarar. Mat spelar ei sekundær 
rolle for å framkalle desse plagene som set mange menneske ut av spel. 
Det er angst og depresjon som har skulda, og desse pasientane treng 
heller terapi enn diettar, seier psykiater Tone Tangen Haug. 

Ein spesialmeny har gjort innsette i Bergen fengsel «verdsberømte» 
gjennom eit prosjekt der fangane et feit fisk minimum tre gonger 

i veka i seks månader. Nyleg vart det slått fast at dei innsette har 
stor mangel på omega 3 i blodet. Dette kan vere med på å forklare 
manglande impulskontroll.

Mat er også knytt til moral, og det er ikkje noko nytt at Staten 
blandar seg inn i kva vi puttar i munnen. Fedme er uestetisk og 
direkte uappetitteleg, var den klare meldinga frå hygieneprofessor Carl 
Schiøtz i 1934, som var pionér på utviklinga av høgde-vekt-tabellane 
på den tida, der målet var å «bevare ungdomstypen».

I Hubro kan du også lese at ulik oppfatting av kjønsroller er ei av 
hindringane for EU-grunnlova, og forskarar meiner politikarane må 
halde religion utanfor konstitusjonen. 

Eit doktorgradsarbeid ved UiB fortel om helsetiltak retta 
mot sjøfolk i utanriksfart frå 1890 til 1939. Det viser seg at 
legane unngjekk fordømande haldningar mot dei mange sjøfolka 
som kom heim med blant anna syfilis og gonoré, men satsa på 
seksualopplysning som verkemiddel.

Maten og menneskesinnet
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Frå det gode måltid inntil næringa er sugd 
opp i tarmen og slaggstoffet er kome ut er 
det ein lang og komplisert veg.

Det heile startar i munnen, der første del av nedbrytinga av maten 
skjer. Den vert togge med tennene, og spyttet inneheld fleire enzymar 
som startar nedbryting av sukker og feitt. 

No vandrar den «oppmosa» maten ned gjennom svelget og 
spiserøyret, ein veg som er omlag 40 cm lang frå tennene og ned til 
magesekken. Sjølve spiserøyret er viktigaste transportvegen og utgjer 
25 cm.

Vel nede i magesekken er maten hamna i eit «reservoar» der 
den vert blanda med saltsyre og eit enzym som bryt ned protein i 
fødeemna, pepsin. Samstundes skil magesekken ut rikeleg med slim 
som tener til å smørja veggen og hindra at syra verkar etsande på den. 
Cellene i magesekken skil også ut fleire ulike hormon som er viktige 
for å regulera fordøyinga og vidare transport av maten. Her vert også 
vitaminet B-12 teke opp frå føda og over i blodbanen. Magesekken 
kan ta omlag ein liter av blanding mellom føde og væske, og etter 
nokre timar må dette transporterast vidare for å gje plass for meir.

No passerar føda frå det sure miljøet gjennom ein port (pylorus) 
og ned i tynntarmen, der det er sterk lut, det vil seia basisk miljø. 
Her vert føda utsett for galle frå leveren og ymse enzym frå 
bukspyttkjertelen som bryt den vidare ned. Gallen er viktig for 
nedbryting og opptak av feitt. Dette skjer i øvste delen av tynntarmen, 
tolvfingertarmen, og no vandrar maten vidare gjennom resten av den 
5–7 meter lange tynntarmen. 

Veggen i den røyrforma tarmen er oppbygd av muskelvev der det 
ligg rikeleg med nerveceller og nervar. Ved oppteljing har ein funne ut 

at det samla talet på nerveceller i tarmen svarar til 1/5 av hjernen, så 
dei som hevdar at vi tenkjer med magen har kanskje ikkje heilt urett. 
I alle fall er desse nervecellene viktige for å senda signal til hjernen om 
tilhøva lokalt, mellom anna når vi er mette eller har vondt i magen. 
Nerveceller er også ansvarlege for å sende at rytmiske nerveimpulsar 
slik at det skjer bølgjer av rørsler nedover langs heile tarmkanalen. Dei 
kan koma med minuttars og opp til timars mellomrom og fører til at 
føda vert pressa nedover etter kvart som den vert nedbroten.

Overflata til tynntarmen har tett i tett med små tottar som vi lyt 
ha mikroskop for å sjå. Det skapar stor overflate, slik at samla overflate 
i tynntarmen svarar til fleire fotballbanar hjå eitt einaste menneske. På 
grunn av det går oppsuginga av føda svært raskt og effektivt gjennom 
veggen av tynntarmen.

Tynntarmsveggen inneheld også rikeleg med kvite blodlekamer og 
utgjer såleis eit viktig immunologisk organ. Derved kan det gje lokalt 
vern mot inntrengarar, til dømes bakteriar og parasittar.

Når oppsuginga av føda er ferdig i hovudsak, passerar den vidare 
til tjukktarmen. Den er omlag 1,5 meter lang og har fleire viktige 
oppgåver:

– For det første lagrar den og kvittar seg etterkvart med slaggstoff 
som vert att etter at føda er sugd opp. Ved at rørslene er rytmiske, 
treng vi som oftast berre gå på do og kvitta oss med avføringa  ein 
gong om dagen medan transporten gjennom tjukktarmen og ned til 
nederste delen, endetarmen, skjer heile tida. 

– For det andre har tjukktarmen ei viktig oppgåve med å halda 
vedlike salt- og væskebalansen i kroppen. Såleis syg den opp store 
delar av den væska som føda ligg i.

– For det tredje er den viktig for å laga eit miljø slik at 
tarmbakteriane kan nedbryta ein del samansette sukkerstoff. I tillegg 
lagar dei ymse vitamin som kroppen gjer seg nytte av. Kvar einskild 
av oss går rundt med vel eitt kilo tarmbakteriar og som er livsviktige 
for å halda næringsbalansen (såleis kan vi godt trekkja frå eit kilo på 
kroppsvekta vår når nokon spør om den). 
Ole Didrik Lærum er professor i medisin og medlem av Hubros redaksjonsråd.

Maten sin lange veg

Kvar einskild av oss et i gjennomsnitt opp mot 25 tonn med mat i løpet av eit 
menneskeliv. Av det kjem «berre» 4 tonn utatt som avføring. Såleis er kroppen 
svært god til å nyttigjera seg maten.

Den store overflata i tynntarmen gjer at det må mange celler til for å dekka 
den. Like fullt skiftar vi ut alle desse cellene omlag ein gong i veka. Det same 
gjeld i tjukktarmen. Nye celler kjem til ved at ein del av dei eksisterande 
cellene deler seg. 

Dersom vi ikkje hadde dette celletapet kvar dag og cellene berre fortsette å 
dela seg, ville i løpet av eit menneskeliv:
– tynntarmen verta omlag 35 km lang
– tjukktarmen verta 5 km lang
– endetarmen verta godt over ein halv kilometer lang

Ernæring er såleis ikkje berre eit spørsmål om kva ein et, men i høgste grad 
også korleis kroppen bryt ned gjer og seg nytte av maten. 

25 tonn mat gjennom kroppen
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Farleg å vere for sporty
Den norske ut på tur-kulturen kan bidra til å 
vedlikehalde spiseforstyrringar.

– Søkelyset på slanking og trening gjer at mange får problem 
med sjølvbildet og kroppsbiletet, seier psykolog Stine Laberg. 
Treningsfokuset er større i Noreg enn i Sverige, hevdar ho, og meiner 
at ut på tur-ideologien har ei bakside:

Et for lite
– Det går lenger i Noreg før det blir feil å trene, seier Laberg. Ho 
påpeikar at media kjører på med bodskapen om at ein skal kutte ned 
på fett og sukker. Men om folk trener like mykje som før, kan dette ha 

den uheldige konsekvensen at folk får i seg for lite mat. Kroppen blir 
stressa om ein et for lite, og resultatet er at du får lyst til å bevege deg. 
Dette er kroppens biologiske respons og eigentleg er den då ute og 
leiter etter mat.

– Angsten blir redusert av aktiviteten, men om du ikkje et når du 
kjem fram ender du med å bli enda meir stressa, seier Stine Laberg 
som jobbar etter ein modell som blir kalla dialektisk åtferdsterapi. 
Denne vart utvikla på 1990-tallet i USA med gode resultat, og 
spreidde seg ganske raskt til Sverige, der ho lærte seg metoden. 
Laberg jobbar ved Seksjon for spiseforstyrrelser ved Haukeland 
Universitetssjukehus. Ho tok utdanning i Sverige og har også jobba 
klinisk der i mange år.

Hubro møter psykologen og far hennar, professor i psykologi 
ved UiB, Jon Christian Laberg til ein samtale om spiseforstyrringar. 
Dei jobbar begge for å betre vilkåra for behandling for pasientar med 
spiseforstyrringar i Bergen. Laberg byrja å interessere seg for feltet 

TEKST: hildE K. Kvalvaag FoTo: thOr brødrESKift

› Kropp og ernæring ‹
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Stine Laberg og faren Jon Christian Laberg 
samarbeider om å betre vilkåra for pasientar 
med spiseforstyrring.

under eit forskingsopphald i USA for tjue år sidan. Han har jobba 
klinisk med denne pasientgruppa, men har også forska på feltet, og på 
emnene avhengighet og rus. 

forbetra teoriar
I følgje Jon Christian Laberg har det kome ei endring i forståinga 
av spiseforstyrringar. For tjue år sidan såg ein på slike lidingar som 
eit læringsproblem der det å legge på seg vart forbunde med ein 
negativ kjenslemessig reaksjon. For å bøte på dette jobba psykologane 
med modellar der pasientane mellom anna skulle sjå seg sjølv på 
bilete. Dette gjorde dei for å bli vare for, og dermed endre, innlærte 
responsar. Så kom det ei endring i retning av det kognitive, der 
pasientane skulle endre tankemønstra sine ved hjelp av kognitive 
teknikkar. 

Desse teknikkane var ikkje heilt tilstrekkelege til å forstå 
mekanismane bak spiseforstyrringar. Laberg seier at dei nye 
tilnærmingsmåtane, som dialektisk åtferdsterapi, har ei betre kopling 
mellom det psykiske og det kroppslige. 

– No er vi meir medvitne om det fysiologiske aspektet i dei 
kjenslene vi opplever. Vi veit at alle angstreaksjonar til dømes fører til 
at ein har lyst til å bevege seg. Aktivitet kan vere svært positivt, men 
dersom vi merker at vi stadig er rastlause og har problem med å sitte 
stille, kan dette også være eit teikn på at ein ikkje har det bra, skyt 
Stine Laberg inn. 

biologisk sårbar
Angst kan altså skyldast at kroppen blir utsett for ein fysisk trussel. 
Ein annan måte å bli full av angst på er å tenke negativt. Di meir vi 
er «på kanten» frå før, di meir sårbare er vi ovanfor alle typar kjensler. 
Kjenslene gjev oss fysiske impulsar som skal få oss til å handle. 
Hensikta er at vi skal handle på ein måte som vernar oss. Om vi gjer 
det, har kjensla fylt sin funksjon. Om vi derimot har lært oss å takle 
kjenslene våre på destruktive måtar, blir det ikkje bra når vi følgjer 
impulsen. Ein del menneske er meir biologisk sårbare for impulsivitet 
enn det andre er. Pasientar med spiseforstyrringar tilhøyrer ofte den 
gruppa. Ved ikkje å ete oppfører dei seg på ein måte som gjer dei meir 
sårbare. 

Stine Laberg forklarer: – Om du er sårbar handlar du kanskje 
på impuls, og om dette gjer deg endå meir sårbar får du dårlegare 
hemming neste gong også bortetter. Mange får sterke impulsar til 
noko som ikkje er bra. Dårleg sjølvbilde gjer oss sårbare, noko som 
påverkar terskelen for impulsgjennombrot. Eitt døme: Om ein har 
dårlig sjølvbilde, og trur at dette vil bli betre om ein går ned i vekt, vil 
ein gjerne begynne å slanke seg. Å ete mindre kan skape angst og uro 
i kroppen. I kombinasjon med tanken om at det er bra å trene for å 
gå enda raskare ned i vekt, kan dette gjere at vi spring ein tur. Etter 
kvart kan dette bli «standardløysinga» kvar gang vi kjenner uro eller 

får sterke, ubehagelige kjensler. Samstundes vil det å springe når vi har 
for lite mat i kroppen auke sårbarheita vår, det vil seie gjere at vi lettare 
reagerer sterkt og negativt på all motgong. Dette gjer altså at vi oftare 
og oftare vil få impulsar til å springe, for å «løyse» problemet, og om vi 
følgjer den impulsen vil vi bli stadig meir sårbare. Her hadde det vore 
betre å kunne hemme impulsen til å springe, og i staden kvile og ete, 
og prøve å finne andre måtar å takle vanskane i livet på.

Kurerer borderline-pasientar
I tidlegare former for kognitiv terapi har det vore viktig å tenke 
annleis for å kunne motstå impulsane. Dialektisk åtferdsterapi vart 
utvikla fordi det viste seg at ein del pasientar ikkje klarte å motstå 
impulsane sjølv om dei tenkte annleis. Nokre får så sterke impulsar 
at dei må fokusere på meir konkrete strategiar som kan nyttast i den 
augneblinken impulsen tar dei, til dømes å ta ein iskald dusj. Denne 
typen teknikkar blir kombinert med vanlege metodar for å endre 
negative tankemønster. Dialektisk åtferdsterapi er utvikla i takt med at 
forståinga av samspelet mellom åtferd, kognisjon og fysiologi har auka. 

I følgje Stine Laberg er det belegg i forskinga for at dei nye 
metodane er effektive. 

– Dialektisk åtferdsterapi har til dømes vist seg å fungere svært 
bra for borderline-pasientar. Omgrepet «mindfulness» er sentralt. 
Pasientane blir trena i å sortere, konstatere og registrere kva kjensler 
dei har. I staden for å kjempe så hardt for det du ikkje kan endre, 
trener ein på å kunne konstatere korleis røynda faktisk ser ut, og på 
sikt finne veier frem til det ein ønskjer å oppnå. 

ville ikkje bli psykolog
Med ein far som var professor i psykologi var psykolog var det 
siste yrkesvalet Stine Laberg kunne tenke seg. Slik gjekk det likevel 
ikkje. Samtalene med faren i oppveksten hadde vekka interessa for 
psykologi, og etterkvart hamna ho altså på same felt som faren, Jon 
Christian Laberg. Det dei begge glade for no.

– Det Stine driv med tykkjer eg er svært spennande, og eg har 
tru på at vi nærmar oss ei langt betre forståing av korleis kjensler, 
kognisjon, biologi og kultur verkar saman på ein kompleks måte. 

Far og dotter Laberg samarbeider på fleire område. Han rettleier 
studentar som skriv oppgåver knytt til behandlinga av pasientar 
spiseforstyrringar. Det er meininga å  auke forskingsintensiteten 
på feltet. I haust startar eit samarbeid mellom Haukeland 
Universitetssjukehus og eit forskarteam i Oslo i forhold til 
nevropsykologisk utgreiing av pasientar med spiseforstyrringar. Delar 
av prosjektet blir også knytt til fmri-scanning, som kan gje meir 
kunnskap om korleis dette ytrar seg reint fysiologisk. På sikt kan 
datamaterialet eventuelt også nyttast av studentar ved UiB. 

Spiseforstyrringar
90 prosent av pasientar med spiseforstyrringar er jenter. Rundt 15 prosent av 
befolkninga har ei slik liding i ein eller annan form. I Noreg kan det dermed 
vere så mykje som 600 000 – 700 000 som kjem innunder definisjonen 
spiseforstyrringar. Av desse har om lag to prosent anoreksi og 4-7 prosent 
bulimi, medan 10-15 prosent har problem med eting eller vekt. Det 
er ein samanheng mellom estetiske idrettar som turn og langrenn og 
spiseforstyrringar. Fotball vil til samanlikning vere meir prega av overspising.
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Over halvparten av pasienter som tror at de 
lider av matintoleranse har egentlig angst 
eller depresjon.

– Psykiske faktorer har en mye større betydning enn vi trodde, det 
er rett og slett det vanlige livet som setter seg i magen til pasientene, 
sier professorTone Tangen på Psykiatrisk institutt ved Universitetet 
i Bergen. Tangen har ledet en ny undersøkelse på sammenhengen 
mellom mageplager og psykiatri. Dette er en del av det store 
tverrfaglige MAI (matallergi og intoleranse)-prosjektet.

tilbys behandling
Angst er den vanligste lidelsen hos magepasientene, som har vært 
gjennom en omfattende psykiatrisk kartlegging. Kartleggingen 
viser at i flertallet av tilfellene har magesmertene sammenheng med 
livssituasjonen til pasientene. De som fikk diagnosen angst, depresjon 
eller såkalte somatiseringslidelser blir nå tilbudt behandling ved 
psykiatriske poliklinikker. 

Man regner med at 10–15 prosent av befolkningen har alvorlige 
mageplager. En liten andel av disse søker lege. Mye av dette er altså 
plager som ikke skyldes feil på tarmsystemet. 

– Mageplager blir en del av depresjonen. Mange av disse 
pasientene er svært hardt rammet. De går ut i langvarige sykmeldinger 
og en del blir uføretrygdet. Mange får da diagnosen muskel/
skjelettplager, for det er ganske vanlig at smerter i magen «smitter 
over» til muskel og skjelett, sier Tone Tangen.

Krenkes av diagnose
Pasientene som har deltatt i undersøkelsen er stort sett glade for 
at de får en «ny» diagnose, og peker på at det kan være med på å 
alminneliggjøre slike problemer. Men en del føler seg også krenket. 
Psykiateren tror dette skyldes forestillinger i befolkningen om at 
dersom det er noe psykisk, har man egentlig ikke noe særlig plager.

– Faktum er at de somatiske plagene som er utløst av psykiske 
faktorer ofte er mye mer smertefulle og alvorlige enn organiske plager. 
Dersom man har store plager er det faktisk langt større sjanse for at 
dette har sammenheng med psykisk belastning. 

Mange blir veldig engstelige med en gang de kjenner smerter i 
magen, da er det lett å skylde på maten, forklarer Tone Tangen. Hun 
tror også en medvirkende forklaring til at så mange hevder at de har 
matintoleranse, mens de egentlig sliter psykisk, er at en del leger er 

Magetrøbbel kan være angst
Illustrasjonsfoto: iStockphoto
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Professor i psykiatri, Tone Tangen Haug, har funnet ut at svært mange med mageplager egentlig lider av angst eller depresjon.

for slepphendte med å si at pasienten må holde seg unna spesielle 
matvarer, i stedet for å virkelig prøve å avdekke hva som kan være 
bakgrunnen for pasientens smerter. 

mest kvinner
Hos enkelte setter angst og depresjon seg i magen, dette er 
sannsynligvis genetisk betinget. Hos andre kan det komme til 
uttrykk i form av hodepine eller muskel/skjelettplager. To tredjedeler 
av pasientene som sliter med magen er kvinner. Det er det samme 
forholdstallet som for psykiske plager generelt. 
Forskerne har ikke funnet at visse typer livsproblemer er mer 
forbundet med mageplager enn andre. Tangen har ikke inntrykk av at 
for eksempel samlivsproblemer er avgjørende. Det virker som at det 
varierer veldig hva som utløser mageplager, og at det er en forutsetning 
at man har en kropp der plagene setter seg i magen. 

Kan ikke diagnostisere alle
En del magepasienter får diagnosen irritabel tarm, eller stressmage. 
Det er fra før kjent at dette har psykiske årsaker. Det nye i Tangens 
undersøkelse er at også de som tror at de har matintoleranse også har 
problemer med psyken. 

Hva så med dem som ikke har angst eller depresjon, men likevel 
har magetrøbbel?

– Disse vet vi ikke helt hvordan vi skal forholde oss til, sier 
Tangen. Hun tror at disse kan ha rett i at de har problemer med visse 
typer matvarer, eksempelvis forskjellige typer karbohydrater eller 
tilsettingsstoffer, og det kan også være noe underrapportering i forhold 
til psykiske plager i denne gruppen. 

I 2001 ble det etablert et bredt tverrfaglig forskningssamarbeid mellom ulike 
enheter ved Haukeland Universitetssjukehus Universitetet i Bergen. MAI 
(Matallergi og intoleranse)-prosjektet tok sikte på og få bedre kunnskap om 
matoverfølsomhet og intoleranse. Tidligere har dette omfattende problemet 

vært forbeholdt immunologer. Pasientene blir vurdert både immunologisk, 
gastroenterologisk, ernæringsmessig og psykologisk, og resultatene 
peker mot at de unormale reaksjonene må forstås i lys av såkalt «kognitiv 
følelsesmessig sensibilisering på hjernenivå».

Tverrfaglighet om mageproblemer
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Ikke matallergi
Karbohydrater er stivelse fra kornprodukter, laktose fra melkeprodukter, 
vanlig sukker og fiber, men man tror altså at karbohydratene har en 
uheldig virkning når man er stresset. Et doktorgradsarbeid av Gülen Arslan 
Lied ved Universitetet i Bergen viste at selv om hver fjerde nordmann 
rapporterer om unormale reaksjoner på en eller flere typer matvarer, så er 
det bare 1–2 prosent av de voksne som lider av «ekte» matallergi.

Mette Helvik Morken tar doktorgraden på samspillet mellom matvarer 
og stress hos mennesker med mageplager.

Karbohydrater gir smerter
Karbohydrater kan være synderne som 
gir en del mennesker svært ubehagelige 
mageplager. Men karbohydratene må dele 
skylda med psyken.

Forskere skal nå finne ut om pasientene reagerer på karbohydrater når 
de har symptomer på irritabel tarm (IBS). Det er trolig et samspill 
mellom maten man spiser og fysiologiske faktorer som fører til sterke 
smerter og ubehag, tror Mette Helvik Morken som tar doktorgrad 
i ernæringsfysiologi. Hun er en del av et større team ved UiB og 
Haukeland Universitetssjukehus som forsker på mageplager.

Slike plager er et stort samfunnsproblem, de som har flest slike 
plager er kvinner, og majoriteten er relativt unge. Mange av disse 
pasientene tror de er allergiske mot melk og hvete. Dette er neppe 
tilfelle. Det forskerne nå tror frambringer ubehaget er stress kombinert 
med visse matvarer. Forskerne jobber ut fra en teori om at folk tåler 
færre matvarer når de er stresset, stresset kan også føre til at maten går 
for fort gjennom tynntarmen. 

fest i tykktarmen
– Et av målene med prosjektet er å prøve å finne ut hvor raskt maten 
går gjennom tarmen. Når maten går for fort igjennom blir den ikke 
fordøyd skikkelig. Dette tror vi kan skape gassplager, sier Morken. 

Karbohydratene er under mistanke fordi man vet at visse typer 
karbohydrater brytes saktere ned og det er da større sjanse for å få 
ufordøyd mat ned i tykktarmen. Ufordøyd mat kan føre til fest i 
tykktarmen, med mye gass og spetakkel. Morken forteller at forskerne 
nå begynner å danne seg et ganske godt bilde av hva som skjer hos 
pasienter med mageplager, men at jo mer det forskes på temaet, jo 
mer komplekst viser det seg også å være.

følgene av giardia-epidemien
Vinteren 2005 fikk legene ved Haukeland Universitetssjukehus for 
eksempel en mengde pasienter som hadde de samme symptomene de 
kjente igjen fra irritabel-tarm-syndromet. Symptomene var kvalme, 
oppblåsthet og noen ganger diare og forstoppelse. Pasientene hadde 
det til felles at de klaget på smerter og ubehag når de spiste. De følte 
seg fort mette og «fylt opp». Derfor klarte de heller ikke å spise så mye.

– Dette var pasienter som ikke var blitt kvitt plagene etter at 
antibiotika hadde tatt knekken på giardia-parasitten. Parasitten har 
gjort pasientene mer vare for karbohydrater, forteller Morken.

For å finne ut hvor lang tid maten bruker gjennom tarmsystemet 
tar Morken en pustetest, eller en såkalt laktulosetoleransetest. 
Pasienten får et slags sukker, laktulose, et disakkarid som mennesker 
normalt ikke kan fordøye. Dette er et vannløselig fiberstoff som 
oppfører seg på samme måte som fiber i frukt og grønnsaker. Når 
dette kommer ned i tarmen vil det komme mer gass når bakteriene 
begynner å spise på laktulosen. Bakteriene produserer gass når de 
spiser. Da går gassen i blodet og lungene. Man måler så hvor mye 
hydrogen og metangass som er i luften pasientene puster ut. Det vil 
være et mål på hvor mye bakterier det er i tarmen. 

tynntarmen gir smerter
– Ideen er at jo raskere gassen stiger jo høyere oppe i tarmen 
sitter bakteriene. Disse bakteriene skal nemlig normalt ikke være i 
tynntarmen. Gass i tynntarmen gir smerter, mens gass i tykktarmen 
ikke gir smerter. 

Forskerne sammenlikner sine pasienter med normalbefolkningen. 
De vil finne ut om de som ikke har plager tåler slik luft bedre enn 
de som har plager. Dette kan man blant annet finne ut ved å se 
om normalbefolkningen har samme bakterier, men ikke samme 
symptomer. Det kan fortelle at det kanskje ikke er luften som er 
problemet. En annen ting til de kan prøve å finne ut ved hjelp av 
laktulosetesten er om maten går fort gjennom tarmen, og om stress vil 
påvirke matens fart og dermed fordøyelsen. 

TEKST: hildE K. Kvalvaag FoTo: thOr brødrESKift
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Anita Hansen, Lene Bakke og Lisbeth Dahl driv prosjektet i Bergen fengsel 
som skal teste om innsette får betre impulskontroll av å ete feit fisk.

Innsette i Bergen fengsel har veldig lite 
omega 3 i blodet, viser nye data. Dette 
kan vere med på å forklare manglande 
impulskontroll. 

Regnet siler ned over Bergen fengsel når vi kjem dit. Bak den lilla 
porten held over 200 innsette til. 50 av desse er med i eit prosjekt som 
skal teste effekten av meir feit fisk i kosthaldet på kognitive funksjonar, 
med andre ord evna til å resonnere, planlegge og ta avgjerder. 
Halvparten et som vanleg, medan den andre halvparten et solide 
porsjonar med feit fisk tre gongar i veka, i tillegg til fiskepålegg. 

Sjekkar effekt av omega 3
Vi slepp inn i fengselet gjennom ei slags sluse, leverer frå oss 
mobiltelefonen og identifiserer oss for ein smilande kar. Bergen 
fengsel ser ganske hyggeleg ut, nokre innsette snekrar på eit hus, 

nokre jobbar på storkjøkkenet, medan andre står under tak utanfor 
avdeling C og røyker. Om det ikkje var for tryggingstiltaka kunne 
dette ha vore nesten kvar som helst. Men det er det ikkje. Her er det 
vinningskriminelle og voldsdømte. Menn som i gitte situasjonar kan 
vere farlege. Mange av dei innsette har det til felles at dei lett misser 
kontrollen, og gjer impulshandlingar som kan bli skjebnesvangre. Feit 
fisk kan kanskje bøte på det? Eller er det veldig naivt å tru?

I kantina for dei tilsette møter vi postdoktor i psykologi Anita 
Hansen, forskar og ernæringsfysiolog Lisbeth Dahl, og masterstudent 
i human ernæring, Lene Bakke. Dei tre driv prosjektet som starta i vår 
med midlar frå programstyret i ernæring ved UiB. Ideen om å teste ut 
feit fisk på fangar kom frå Lene Bakke. Ho jobba tidlegare som kokk 
i Bergen fengsel. Der byrja Bakke å tenke på om ikkje betre ernæring 
kunne ha ein positiv effekt for fangane.

– Korleis kan kosthald verke inn på åtferd? 
– Vi veit frå før at det er ein samanheng mellom såkalla 

hjarterateviabilitet (HRV) og kognitiv fungering. Fysisk trening er 
ein faktor som verkar inn på hjarterateviabilitet og dermed fører til at 
ein fungerer betre kognitivt. No  studerer vi om det er samanhengar 
mellom omega 3 og hjerterateviabilitet (HRV). Vi trur at fangane 
kan nyttiggjere seg kognitiv terapi på ein betre måte dersom dei 

Fisk styrer sinnet
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Forskar Anita Hansen, student Lene Bakke og forskar Lisbeth Dahl har tilbragt mykje tid i Bergen fengsel det siste halve året.

får eit sunnare kosthald. Eller sagt med andre ord så er vi ute etter 
samanhengar mellom aktiviteten i nervesystemet og personlegdom. 
Det har vist seg at dei med høg aktivitet i det parasympatiske 
nervesystemet har best impulskontroll, seier Anita Hansen.

i verdspressa
– Vi håper å skape eit medvit hjå dei innsette om at det kan vere 
positivt for dei å ete betre, og vi trur også at dei betre kan nyttiggjere 
seg dei ulike programma dei får tilbod om i fengselet dersom dei 
et sunt og godt. Kanskje kan vi bremse noko antisosial åtferd, som 
mange av desse har problem med. 

Dei fortel at det som skil dette frå tilsvarande prosjekt er at ein 
gjev fangane fisk. I andre prosjekt har det vore vanleg å gi kapslar med 
omega 3, for så å måle effekten av det. Fangane i Bergen fengsel er 
nesten blitt verdsberømde for å ete feit fisk. Islandske Morgenbladet 
har skrive om dei, det same har BBC, Boston Herald, og nederlandske 
og argentinske media.

har ete lite fisk
–  Poenget med å gje dei fisk og ikkje berre kapslar er at dei får i seg 
alle næringsstoffa fisken inneheld, som mineralar og sporstoff, men 
det har også den positive effekten at det tek bort noko anna, nemleg 
eit kjøtmåltid, seier Lisbeth Dahl. Fangane får servert makrell, kveite, 
laks, ørret, sild eller andre feite fiskeslag i 300 grams porsjonar. 

Forskarteamet tok blodprøve av dei innsette som deltek i prosjektet 
ved oppstart, og så skal dei ta nye prøver ved prosjektslutt i november. 
Blodprøvene frå ei tidlegare studie vi har gjort viser at omega 3-
statusen til fangane er svært dårleg.  

– Vi har ikkje gode representative data frå den norske befolkninga 
som vi kan samanlikne med, men ut av det at dei innsette har 
lite fettsyrer i blodet kan vi tolke at dei har eit lågt inntak av 
sjømat. Marine feittsyrer er svært viktige for sentralnervesystem og 
membranar. Det er mange som ikkje et fisk i det heile, og særleg hos 
desse vil helseeffekten vere stor, dersom dei går frå ingenting til bitte 
litt. Det neste vi no skal sjekke ut er om auken av fettsyrer i blodet 
gjer utslag på hjarteraten og dei kognitive funksjonane. 

Egg er populært
Fysisk trening, spesielt kondisjonstrening, har også effekt på 
hjarterateviabilitet. Dette er allereie prova i fleire forskingsprosjekt, 
mellom anna i doktorgraden til Anita Hansen. Forskarane skal 
no altså sjå særskilt på  omega 3 nivå i blodet, og om dette aukar 
hjarterateviabiliteten og dermed evna til å resonnere, planlegge og ta 
avgjerder. 

Trass i låge verdiar av omega 3 er det ikkje slik at dei innsette i 
Bergen fengsel ikkje bryr seg om kva dei puttar i munnen. Det har 
blitt meir søkjelys på mat dei seinare åra. Innsette i Bergen fengsel 
bestiller mat etter eit poengsystem. Før kosta det fleire poeng å få ein 
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Assisterande regiondirektør for Kriminalomsorg region 
Vest, Leif Waage, er spent på prosjektet. Ifølge Waage tyder 
internasjonale undersøkingar på at 80 prosent av alle 
kriminelle handlingar har ei planleggingstid på mindre enn 
15 minutt. 

– Vi veit at ein del av våre gjengangarkriminelle har 
kognitive veikskapar når det gjeld framtidsplanlegging, 
konsekvenstenking og egosentrisitet. Forsking gjort i 
England viser at omega 3 dempar aggresjonsepisodar i 
fengselet. Vi trur at fiskefettsyrer også kan ha ein positiv 
effekt på våre gjengangarar og hindre uheldige impulsar 
som fører til brotsverk. Samfunnskostnadane og lidingane 
er så store at einkvar effekt betyr noko, og ofte ser vi at ulike 
effektar forsterkar kvarandre, seier Waage, som tidligare var 
fengselspsykolog.

Han meiner at det mest spennande blir å sjå om dei 
innsette legg om kostvanane når dei kjem ut. Han trur det 
absolutt er mogleg, sjølv om det er vanskeleg. Så langt er dei 
både motiverte og positive til prosjektet, fortel Waage. Det er 
ikkje aktuelt å få ein fast meny med feit fisk i Bergen fengsel, 
der skal det vere friviljug kva ein et.

– Vi gjer dette for å redusere kriminaliteten ute i 
samfunnet, vi håper at dei vert meir medvitne om at eit godt 
kosthald kan hjelpe dei, seier Waage. Han understrekar at 
dette er eitt av fleire forskingsprosjekt i Bergen fengsel, og 
at det er mange program som verkar saman i eit forsøk på å 
minske kriminalitet.

Omega 3 viktig for hjernens funksjonar
Medan kroppen bruker fett som energi, bruker hjernen fettet til 
strukturell oppbygging. Hjernen inneheld særskilt mykje langkjeda, 
fleirumetta fett, som til dømes omega 3 fettsyrene EPA og DHA. DHA 
er viktig for utvikling og vekst av hjernen. I løpet av livet skjer det 
ei stadig nydanning og omstrukturering i hjernen, og ein meiner at 
fettsyresamansetninga i kosten påverkar korleis mennesket lærer og 
korleis erfaringar forandrar oss. Både omega 3 fettsyrer og omega-6 
fettsyrer er viktig for hjernens struktur og funksjon, og det er viktig 
at inntaket av disse langkjeda fettsyrene er tilstrekkelig og balansert 
for å sikre normal utvikling og optimal funksjon av hjernen i alle fasar 
av livet. Eit mangelfullt kosthald kan bidra til impulsiv og antisosial 
åtferd. Få studie er gjort på dette feltet, men ei av dei som er gjort 
og publisert i British Journal of Psychiatry, viser at antisosial åtferd 
vart vesentleg redusert etter at vitaminar, mineralar og fettsyrer blei 
tilført i kosten. Forsking har vist at menneske med høg HRV har gjort 
det betre på kognitive testar enn dei med låg HRV. Korleis eit individ 
planlegg, resonnerer, tek avgjerder og handlar på rasjonelle måtar blir 
gjerne kalla kognitive funksjoner. HRV er eit uttrykk for variasjonen 
mellom påfølgande hjerteslag. Høg HRV heng altså saman med god 
impulskontroll. Mykje tyder på at menneske med høg HRV har betre 
evne til å regulere og kontrollere egen åtferd. På den andre sida har låg 
HRV vist seg å ha samanheng med psykologiske lidingar, som angst og 
depresjon. Nyare forsking viser at HRV blir påverka av kognitiv terapi, 
fysisk trening, livsstil og kosthald. Det er blant anna funne ein positiv 
samanheng mellom omega 3 nivå i blod og HRV hos pasientar.  Det 
er også funnet negativ samanheng mellom omega 3 nivå i blod og 
problemåtferd og dårleg merksemd hjå barn.

Impulsstyring dempar kriminalitet
pose eple enn å bestille bacon. No har dei endra noko på dette for 
å få fangane til å ete sunnare.

Mange av dei innsette trener, dei er opptekne av å bygge 
musklar. Overraskande mange er opptekne av ernæring, men dei 
er nok mest fokusert på proteiner. Egg er ofte veldig populært, 
fortel forskarteamet.

Populært prosjekt
Forskarane har inntrykk av at deltakarane har hatt glede av å vere 
med på prosjektet. Både fengselet og andre involverte har vore 
svært positive til denne forskinga, seier forskarane til Hubro. Dei 
innsette som er med i fiskeprosjektet har også hatt fleire sosiale 
samankomster i lag med forskarane. Dei innsette som deltek 
kjem frå alle avdelingar i Bergen fengsel, inkludert avdelinga på 
Ulvsnesøy. Kriteriet for å delta er at dei sonar ein dom på minst 
eit halvt år.

Regnveret har letta over fengselet, der murane rundt er forma 
som eit hjarte. Vi får tilbake mobiltelefonen og går ut att gjennom 
slusa og den lilla døra. Så spørs det berre om dei innsette fortset 
å ete feit fisk når dei forlet fengselet, slik at det blir færre knuste 
ruter og mindre umotivert vald i framtida. 
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Staten, maten og 
propagandaplakaten

TEKST: larS hOlgEr urSin monTaSjE: larS O. haahEim

› Kropp og ernæring ‹

Verdens helseorganisasjon har erklært krig mot overskuddsfettet i 
den industrialiserte verden. Norske myndigheter snakker om en 
fedmeepidemi. Norske menn, kvinner, barn og kjæledyr er alle mer 
sykelig overvektige i dag enn tidligere. Slik var det nemlig ikke før. 
Eller?

Han la ikke fingrene imellom, hygieneprofessoren på 30-tallet. Da var 
det ikke for å unngå type II-diabetes og hjerte-karsykdommer kvinner 
burde slanke seg. Det var først og fremst fordi hygienikere mente 
overvekt var stygt, forklarer Kari Tove Elvbakken:

– Det var ganske kontant tale. Det var noe uskjønt over det å være 
fet. Kvinner måtte ta seg sammen, og slanke seg!

Elvbakken er forskningsdirektør ved Rokkansenteret, som er del 
av Unifob, forskningsselskapet til Universitetet i Bergen. Hun har 
studert hvordan offentlige helsekampanjer har endret seg gjennom 
tidene.

– I historisk perspektiv har staten, og før det bystaten, alltid 
brydd seg om det som har skjedd på markedsplassen. I ethvert ordnet 
samfunn er matforsyning en kritisk faktor. Et mye brukt våpen i 
krig er blokkader, som da korntilførselen til Norge ble blokkert av 
engelskmennene under Napoleonskrigen, og Terje Vigen måtte ro til 
Danmark, påpeker Elvbakken.

viktigst å ikke drepe kundene
Hun hevder inspeksjon av markedsplassen er blant de tidligste 
offentlige oppgavene. Dersom samfunnet skulle fungere, måtte 
folk kunne få tilgang til mat på en skikkelig måte. Det var viktig at 
markedsplassen fungerte rent praktisk, at handelen var redelig og 
skjedde i ordnede former. Og ikke minst, det var viktig at folk ikke ble 
syke eller døde av maten de kjøpte der.

– Det var ordensaspektet og beskyttelse av folkehelsen som 
var bakgrunnen for det offentliges engasjement i folkeernæringen, 
forklarer hun.

Så veldig beskyttende var ikke staten i begynnelsen – da var det først 
og fremst for å hindre at folk døde. Enten av matforfalskninger, eller 
av sykdom som fulgte med manglende hygiene.

– Fra midten av 1800-tallet, med industrialisering og urbanisering, 
ble matvaremarkedet vanvittig presset. De slaktet jo dyrene på 
markedsplassen, på den tiden. Og det førte til det vi litt forsiktig kan 
kalle et avfallsproblem. Dødeligheten økte i byene, som mange steder 
ble rammet hardt av koleraepidemier, det var mye elendighet. Da ble 
også det offentliges engasjement et ordensengasjement. I hele Europa 
ble det for eksempel innført offentlig slakting. De store byene bygde 
prestisjefulle, flotte slakterier og kjøttbasarer – rett og slett for å ordne 
opp i kaoset, forklarer Elvbakken. 

vekttabelltyranniet
Å sikre befolkningen trygg og sunn matforsyning, ble en del 
av statsbyggingsprosjektet. Men da orden var opprettet på 
markedsplassene, ble ikke statens engasjement mindre, tvert om:

– Det handlet ikke lenger bare om å holde sulten på avstand og 
barkebrødet av veien. Sammensetningen av maten begynte å bli et 
tema, forklarer Elvbakken. 

Nå hadde autoritetspersoner lagt seg opp i kostsammensetningen 
tidligere – presteskapet var for eksempel sentrale i å innføre poteten 
i norsk kosthold. Men det var også for å sikre en enkel, stabil 
forsyningskilde.

– Da ernæringsvitenskapen begynte å vokse frem som del av 
medisinen, ble det sving på sakene. Vi fikk kunnskap om kullhydrater 
og eggehvitestoffer, som karbohydrater og proteiner het den gangen. 
Og ikke minst da vitaminene ble oppdaget, forklarer Elvbakken.

Hygienikerne sto i spissen. Som professor Carl Schiøtz, mannen 
bak Oslofrokosten, som ble gitt til skolebarn for å sikre at de hadde 
et visst minimum av næring så de kunne fordøye all kunnskapen de 
fikk i den offentlige skolen. Schiøtz var en pioner også på et annet 
felt: Høyde-vekt-tabellene. Schiøtz og kollegene hans var opptatt av at 
proporsjonene mellom høyde og vekt skulle være riktige. Og at man 
fikk i seg nok vitaminer, og ikke for mye av fett og sukker og annet 
snusk.

– Målet var at vekten ved fullt utvokst alder skulle beholdes 
livet ut, målet var å bevare ungdomstypen. Da trengtes det streng 
vektkontroll, viljestyrke og evne og vilje til å ta seg sammen om det 
skulle trengs.

da tykt ble stygt
For å lage en norm for kroppsvekt, ble tre hundre 22-årige 
sykepleierskeelever valgt ut. De unge kvinnene ble målt og veid og 
fotografert, forfra, bakfra og fra siden. De kvinnene Schiøtz og hans 
hygieneassistenter fant passende, ble utgangspunktet for vekttabellen. 
På grunnlag av deres vekt og høyde ble normalvekten konstruert. 
Og «normalkvinnen» var 1,63 meter høy, og veide 60,1 kg. Siden 
ble prosentvis overvekt og undervekt beregnet og trykt i tabeller som 
oppslag til veiledning for alle.

– På trettitallet var underernæring fortsatt et problem, sier 
Elvbakken. Schiøtz slo også ned på den slags. 

«Det er sundt å fremheve at fedme 
alltid er uestetisk, i høiere grader direkte 
uappetittelig, og hvad der er aller 
viktigst: økende fettmengde… nedsetter 
leveutsiktene i høy grad.»
Fra «Bevar ungdomstypen – korrekt vektkontroll 
for kvinner» av Carl Schiøtz, professor i hygiene 
(1934)

I hundrevis av år har staten brydd seg om hva vi spiser. Først og 
fremst for å redde livene våre, men av og til også for å gjøre oss 
mindre uappetittlige.
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En av de engelske pionerene, Frederick Accum, ble så upopulær 
at han måtte rømme landet. 

– Det er mange som tenker at det er nå til dags maten er full 
av alskens fremmede stoffer. Men den var full av alskens før også, 
sier Kari Tove Elvbakken. Kunstige tilsetningsstoffer er ingen ny 
oppfinnelse. For rundt 200 år siden var de i tillegg vanskelige 
å oppdage. Det var kjemikere som Frederick Accum som først 
fant ut hvordan man kunne avsløre regelrette forfalskninger av 
populære matvarer. Han var en opprinnelig tysk altmuligmann 
som bosatte seg i London helt på tampen av 1700-tallet. 

Accum var bestyrtet over alt jukset som foregikk i 
matvareindustrien, og ropte et kraftig varsku i boken «A treatise 
on adulterations of food and culinary poisons». I den kunne 
Accum avsløre at forfalskning av mat var utbredt i England. Fra 
mer uskyldige varianter, som å gjøre fløten tykkere ved å tilsette 
risstivelse, via de motbydelige, som å «gjenoppfriske» brukte 
teblader ved å koke dem sammen med blant annet saueavføring, 
til de direkte dødelige, som å farge søtsaker med bly og kvikksølv.

Boken ble umåtelig populær, og førsteutgaven var utsolgt på 
en måned. Den var ikke den første av sitt slag, men den hadde 
kanskje et mer folkelig, noen vil kanskje si sensasjonelt preg enn 
konkurransen. Det skadet nok for eksempel ikke at forsiden var 
prydet av et dødninghode og et dystert bibelsitat: «Det er død i 
gryten, gudsmann!».

– Den ble paradoksalt nok også en slags lærebok for dem som 
ville prøve seg i matforfalskningsfaget, sier Elvbakken.

For dem som var godt etablerte, var imidlertid boken svært 
lite populær. Accum gikk nemlig lenger enn til bare å avsløre 
metodene falsknerne brukte: Han identifiserte dem også. 
Butikker og kjøpmenn som hadde solgt varer Accum hadde 
testet og funnet snusk i, fikk navnene sine på trykk i boken 
hans. Det syntes de ikke noe særlig om, og Accum mottok flere 
drapstrusler.

Det stoppet ham ikke – han forsikret til og med i 
andreutgaven at han ville fortsette uthengningen. Fiendene hans 
fikk imidlertid stanset ham til slutt – Accum likte å benytte seg 
av biblioteket i The Royal Institution, der han ble nøye holdt øye 
med av motstanderne sine. Accum ble anmeldt for hærverk – han 
skal ha blitt observert i å rive ut sider fra bøkene – sider som 
angivelig ble gjenfunnet i hjemmet hans. 

Accum bedyret sin uskyld, og det viste seg også at de 
løsrevne sidene kan ha skrevet seg fra hans private boksamling. 
Likevel gjorde skandalen uopprettelig skade på hans gode navn 
og rykte. I stedet for å gjennomgå en pinlig rettssak valgte han 
derfor å trekke seg tilbake til sitt hjemland, Tyskland, i 1821. Og 
falsknerne fikk igjen fritt spillerom. I alle fall for en stund.

Oslofrokosten var et middel for å få bukt med magre skolebarn, men 
det var også ment som et velferdsgode for alle.

Schiøtz advarte også kvinner mot å vise uforstand og å følge 
«direkte risikable» moter: «Dessuten er det som regel uestetisk og 
frastøtende å være mager». Men først og fremst var det fedmen han 

advarte mot. Og spesielt hos kvinner, som i følge Schiøtz når de kom 
i 30-årsalderen hadde lett for å «bli late, likeglade og forsømmelige 
med sitt ytre».

– Utover femtitallet ble propagandaen mer helseorientert – det 
estetisk uheldige i å være tykk eller mager var ikke lenger like viktig 
som de negative helseeffektene av overvekt. Men det var fortsatt 
en faktor: i brosjyren «Overvekt – helse og levealder», godkjent av 

Helsedirektøren og trykt i 1954, understrekes det at overvekt først og 
fremst er skadelig for helsen – men at det også er både «besværlig og 
uestetisk».

Pekefingeren som forsvant
– Hygienikerne ville bruke vitenskapelig erkjennelse til å fremme 
god helse. Men samtidig var kampen mot overvekten del av et 
dannelsesprosjekt – det var noe moralsk feil, og udannet ved den 
som ikke klarte å holde vekten, eller som skeier ut og fråtser, sier 
Elvbakken.

– Kampen mot overvekt på 30-tallet og 50-tallet ble 
avløst av innsats mot hjerte- og karsykdommer fra 1970-tallet, 
og da var det særlig fet mat som var skadelig, overvekt var 
ikke sett som eget folkehelseproblem. Samtidig ble det svært 
viktig for helsemyndighetene å gå bort fra å bruke pekefinger 
i helsepropagandaen. Da overvekt igjen ble definert som 
folkehelseproblem rundt 2000, ble helse hovedtema: Sykelighet, 
dødelighet, diabetes, høyt blodtrykk og kreft. Og tiltakene nå, er å for 
eksempel å bygge flere sykkelstier. 

– Spørsmålet er om det ikke også er noe implisitt i dagens 
opptatthet av overvekt. Den overvektige må ta seg sammen, spise 
mindre og trimme mer, beherske seg og oppnå en passende KMI, – 
som forresten er ganske så lik den normen sykepleierskene stod for på 
30-tallet. Den som ikke greier det, hefter det noe ved, sier Elvbakken.

«Riktig kosthold og fysisk aktivitet forebygger sykdom Vi kan forebygge en 
rekke folkesykdommer ved å spise mer grønnsaker, frukt og bær, poteter, 
mer grove kornvarer og fisk, og bruke mindre hardt fett, sukker og salt. 
Sammen med økt fysisk aktivitet vil en slik omlegging av kostholdet gi 
en betydelig risikoreduksjon for hjerte- og karsykdommer, visse former for 
kreft, diabetes, tannråte, overvekt og fordøyelsesproblemer.»  
Fra www.mattilsynet.no (2006) 

«Men fremfor alt er det viktig å undgå 
den spesielt næringsrike føde (fløte, smør, 
fete sauser, melvarer og sukkervarer) 
og erstatte den med frukt, grønnsaker, 
magert kjøtt, fisk. Det trengs større 
aktivitet, mindre dovenskap (søvn, ligging 
og sitting), og man bør avholde seg fra all 
småspising mellem måltidene.»
Fra «Bevar ungdomstypen – korrekt vektkontroll 
for kvinner» av Carl Schiøtz, professor i hygiene 
(1934)

TEKST: larS hOlgEr urSin 

Kjemikeren mot matmafiaen
I dag er det først og fremst medisinere som uttaler seg om hva vi bør og ikke bør spise. 
Men det var kjemikerne som først ropte varsku om alle uhumskhetene folk fikk i seg.
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Kjernesunne steinalderfolk

– Steinalderdietten bestod mest av sjømat, 
forteller zoolog Anne Karin Hufthammar.

I helsekostblader snakker mange varmt om 
steinalderdietten, og innbiller seg at de lever 
etter den i dag. Men hva steinalderfolket 
faktisk spiste, er forskere nå bokstavelig talt i 
ferd med å grave frem i Hardanger.

Ikke alt på steinaldermenyen høres like lekkert ut. Det til tross for at 
steinalderfolket, som mange i våre dager, var glade i sjømat:

– Marint, marint, marint, sier zoolog Anne Karin Hufthammer på 
Bergen Museum. Og da mener hun ikke nødvendigvis varer vi finner i 
butikkens ferskvaredisk.

– Blåstål og rødnebb, berggylt, og en del små torsk. Altså typiske 
arter som barn fisker fra bryggekanten i dag. I tillegg også noe makrell. 
Akkurat det er spesielt interessant, fordi det viser at de bodde her om 
sommeren. Makrell er jo en art man ikke finner her inne i den kalde 
årstiden.

unikt funnsted
Hufthammer holder for tiden på med å analysere funn fra 
utgravningene i Sævarhelleren ved Herand i Hardanger. Et helt unikt 
funnsted, der beinrester helt fra 9000 år tilbake er svært godt bevart. 

– Det som gjerne skjer andre steder, er at regnet forsurer jorden, 
slik at beinrestene rett og slett forvitrer og forsvinner i løpet av et 
par hundre år. Men i dette tørre miljøet er de uvanlig godt bevart, 
forklarer arkeolog Knut Andreas Bergsvik. Han har i to år ledet 
utgravningene under helleren. Der er det knusktørt året rundt. Og 
den kalkrike bergarten i fjellet, fyllitt, bidrar til å bevare skjell- og 
beinrestene. I tillegg bidrar helleren i seg selv til å skjerme restene fra 
vær og vind. Resultatet har blitt et unikt innblikk i steinalderdietten. 

Ikke den du leser om i ukebladene, men den folk i eldre steinalder 
faktisk spiste.

Og dømt ut fra funnene i Hardanger, var sjømat svært så 
populært.

– Det er faktisk litt overraskende, så langt inne i fjorden. Det er 
forståelig at folk ute ved kysten livnærte seg av det de fant i fjæra, 
siden de bodde ved havet. Men her inne skulle du tro at de også hadde 
god tilgang på landdyr, sier Hufthammer. 

vanskelig å fange dyr
Forskerne vet ikke hva som er årsaken til at steinalderfolket bygget 
dietten sin først og fremst rundt fisk og skalldyr som blåskjell, 
strandsnegl og litt kamskjell.

– Men det var ikke nødvendigvis slik at det var så mange dyr som 
vandret rundt på den tiden. Rovdyrbestanden holdt antallet nede 
– det er nok for eksempel trolig flere hjort på Vestlandet nå enn det 
var for et par tusen år siden. Og steinalderfolket hadde kanskje ikke så 
lett for å fange dem. Det er jo ikke slik at man bare kan sette seg bak 
en stein og kaste seg over dem heller. 

Noe kjøtt ble det likevel. Forskerne har blant annet funnet bein fra 
både villsvin, bjørn og elg under helleren. Ja, du leste riktig – elgen var 
nemlig fast innslag på Vestlandet før hjorten kom hit. Men de store 
dyrene var neppe hverdagskost. Og de ble behandlet på en måte som 
forbløffer forskerne.

Knuste bein i småbiter
– Bare se her, sier Hufthammer og finner frem en pose med bittesmå 
beinrester i. En gang har de vært store elgknokler, men steinalderfolket 
knuste dem til små biter. Noe etterkommerne deres, for eksempel i 
bronsealderen, slett ikke gjorde.

– Vi vet ikke hvorfor de behandlet dem slik. Kanskje var det 
måten de tilberedte den på, eller kanskje var utnyttelsesgraden mye 
større. Men vi finner generelt at beinmateriale fra eldre steinalder alltid 
er mer finknust enn det som var vanlig senere. Jo yngre funnet er, jo 
større er beinfragmentene.

Foruten disse store pattedyrene, er det også rester etter ekorn og 
mår å finne under helleren.

– Akkurat disse dyrene ble kanskje først og fanget for pelsens 
skyld. Men jeg tror nok steinalderfolket spiste det de kom over. Funn 
fra andre steder har for eksempel vist at fuglearter som anses å være 
dårlig mat i dag, som hegre og skarv, ofte var på middagsbordet i den 
yngre steinalderen.

– Men det har vi ikke funnet her, og det er ikke uventet. Vi vet fra 
før at de spiste lite fugl i eldre steinalder, og det finner vi også svært 
lite av i Sævarhelleren. 

TEKST og FoTo: larS hOlgEr urSin 

› Kropp og ernæring ‹
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At sjøfolk hadde kvinner i kvar hamn var 
ikkje berre ei myte, det vitna alle tilfella 
av syfilis og gonoré om. Hjå legen møtte 
sjøfolka likevel forståing.

I 1939 var kring 40 000 norske menn på båtar i utanriksfart, tidligere 
kan talet ha vore endå høgare. Mange av desse kom heim med syfilis 
og gonoré. Legar, friviljuge organisasjonar som Raude Krossen og 
sjømannsorganisasjonane jobba med tiltak for å hindre innførsel av 
smittsame sjukdommar til Noreg, men også om å tilby helsetenester 
for sjøfolk. Elisabeth Koren ved Universitetet i Bergen tek doktorgrad 
på norske helsetiltak retta mot sjøfolk i utanriksfart frå 1890 til 
1939. Koren seier til Hubro at legane var overraskande moderne og 
framsynte i tiltaka dei foreslo. Mange legar hadde ei strengt medisinsk 
og smitteførebyggande tilnærming, der det moralske vart halde heilt 
utanfor.

– Det var ei viss forståing for at om ein er full og i dårleg 
selskap er det lett for at noko skjer, fortel Koren. Ein av grunnane 
til at legane var såpass liberale var at sjøfolka var i utlandet. Fyll og 
utenomektskapelege seksuelle forhold hadde nok ikkje blitt tolerert på 
same måte i norske hamner.

liberale sosialistar
– Ein kan skilje mellom den oppdragande tilnærminga, der sjøfolka 
skulle «lære» å ikkje gå til prostituerte, og ei tilnærming basert på 
rettighetar, seier historikaren. 

Mellomkrigstida var ei brytningstid der ein del legar var opptekne 
av seksualopplysning. Særleg dei sosialistiske legane var opptekne 
av dette, som eit ledd i ein politisk kamp for barneavgrensing og 
auka rett til å bestemme over eigen kropp. Dette kom mellom anna 
til uttrykk i Tidsskrift for seksuell opplysning der Karl Evang var 
redaktør. Samstundes arbeidde organisasjonar som Røde Kors for at 
sjøfolka skulle få betre helsestell, og det var eit sterkt fokus på rettane 
til sjøfolka. Medan kristne legar og kristne organisasjonar som jobba 
for sjøfolk fokuserte på at det var «synd» å gå til kvinner når ein var på 
sjøen, var mange legar  meir opptekne av helsefaren det førte med seg. 

TEKST: hildE K. Kvalvaag

Sjøfolka og syfilisen

«Det var ei viss forståing for at om ein 
er full og i dårleg selskap er det lett for 
at noko skjer.»

Elisabeth Koren

1� • HUBRO 3/2006



Bergensk sjømann på bar med prostituert kvinne i Peru i 1961. Mannen er 
BA-spaltist Edvard Pettersen som har skrevet bøker om sjømannslivet.

Sjøfolk festar på den populære «Pissekroken» i Manila i 1963. Mannskapet er 
frå MS «Fearnstate».

– Men også dei progressive legane hadde nok bestemte oppfatningar 
om korleis sjøfolka burde leve. Det var mykje snakk om at ein måtte 
legge til rette for sport og spel, så dei skulle få «anna å tenke på». Det 
er også interessant at berre kjønnssjukdommar blant underordna 
sjøfolk vart definert som eit problem. Kapteinen vart sett på som ein 
alliert med legane i å hjelpe sjøfolka til å motstå freistingane, ikkje ein 
som sjølv risikerte å bli smitta.

burde treffe «skikkelige kvinner»
Koren fortel at det var ein del verdiar innplanta i mange av 
helsetiltaka. Mellom anna vart det lagt til rette for skipsbibliotek med 
«oppbyggeleg» litteratur. Dei skulle ikkje lese for mykje om kjærleik 
eller krim, men heller om geografi og annan faktakunnskap. Røde 
Kors vedtok ei resolusjon om at kvinneorganisasjonane burde legge 
til rette for at sjømennene skulle omgåast kvinner på ein «naturleg og 
positiv måte».  Dei skulle få betre kontakt med «skikkelege kvinner» 
når dei var i utanlandske hamner, ikkje for å ha sex med dei, men 
for å bli minna om kvinnene heime. Koren prøver å avdekke dei 
kjønnsforestilingane som farga mykje av tiltaka og retorikken. 

Frå før 2. verdskrig fanst preparatet Prokal som kunne forebygge 
smitte ved at ein vaska seg med middelet etter å ha hatt kjønnsleg 
omgang. Nokre legar meinte at det burde vere tilgjengeleg om bord i 
alle båtar, og i 1938 ville Røde Kors ha automatar med Prokal. Nokre 
reieri bestilte automatar,  men Det norske sjømannsforbundet var 

i mot det sjølv om kjønnssjukdommar var svært vanleg hjå norske 
sjøfolk i utanriksfart.

ufortent dårleg rykte
– Mitt inntrykk er at sjøfolka sjølve ikkje var så opptekne av at dette 
var eit problem. Dei ville framstå som skikkelege menn som ikkje 
oppsøkte prostituerte. Mange meinte også at yrkesgruppa hadde 
fått eit ufortent dårleg rykte, ikkje minst fordi ungdomsforbrytarar 
vart dømde til å reise til sjøs. Majoriteten av sjøfolka såg på seg sjølv 
som hardt arbeidande, skikkelege menn, avsluttar Koren, og legg 
til at det har vore forska svært lite på dette emnet. Ho veit berre 
om noko forsking gjort på sjøfolk i Liverpool. Også der var legane 
svært opptekne av å førebygge kjønssjukdomar,  mens ein oversåg 
sjukdomar som tuberkulose, sjølv om det truleg var ein større 
helserisko for sjøfolka. Koren skal seinare undersøke om det same var 
tilfelle i Noreg. 

Bileta er trykte med løyve frå Edvard Pettersen, og har tidlegare vore publiserte i 
bøkene «Vi som dro til sjøs» og «Sjøfolkenes hemmeligheter»

Det var berre hjå underordna sjøfolk at kjønssjukdomar vart definert som eit 
problem. Kapteinen vart sett på som ein alliert med legane i å hjelpe sjøfolka 
til å motstå freistingane.
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god dag, flinkhet

Erling Aadland sparker hardt mot flinkheten i akademia i sin nye essaysamling «Farvel til litteraturvitenskapen».

Måten boken hans er blitt mottatt på vitner 
om en tabloidisering av den offentlige 
debatten, og bekrefter den intellektuelle 
krisen i Norge, mener litteraturprofessor 
Erling Aadland.

Det går to linjer gjennom essaysamlingen Farvel til litteratur-
vitenskapen, bemerker jeg idet Aadland kommer ruslende inn på avtalt 
møtested, en av de aller siste brune kafeene i Bergen sentrum. Den 
ene linja handler om grunnforskning og den andre om raseringen av 
norsk akademisk liv.

Mobilen hans kimer med det samme, enda en journalist på tråden. I 
det hele tatt har Aadland vært et hett medienavn disse augustdagene, 
en oppmerksomhet som sjelden blir norske litteraturforskere til del.

– Boken handler først og fremst om litteraturvitenskap. Samtidig 
skriver jeg i en subjektiv essaytradisjon, og reflekterer inn den 
akademiske hverdagen. Nettopp dette siste er hva journalistene kaster 
seg over. Lite overraskende, selvfølgelig. Allerede lenge før lanseringen 
var det mye omtaler av omtaler av boken. En tabloidisering av 
hele den offentlige debatten. Vel, nå er jo ikke universitetslivet 
og medievirkeligheten identiske, men de overrisler hverandre litt. 
Generelt er tidsskrifter viktigere for oss akademikere. 

mer av det samme
– Og der produseres endeløse mengder av det samme, som du skriver i 
boken? «Innsamling, opphopning, mer av det samme, tusenvis av artikler 

TEKST: runO iSaKSEn FoTo: martE rOgnErud
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om det samme på den samme måten, som forskningsbyråkrater belønner 
med overføringer.»

– Det er mulig jeg er litt vel freidig, men det er et inntrykk jeg 
sitter med. Ikke minst tror jeg at alle reformene vi er blitt påført, blant 
annet dette med økonomiske overføringer basert på publisering i 
utvalgte tidsskrifter, vil forverre situasjonen. Man publiserer enda mer 
av det samme, med mindre justeringer, i ulike fora. Universitetslivet er 
tynget ned av overbyråkratisering og bokholderi. De fleste jeg kjenner 
stiller seg svært kritisk til denne utviklingen. Selv mener jeg at dette 
tellekantsystemet må avskaffes, for det bringer ingenting godt med seg.

hurtigvoksende byråkrati
– Og samtidig tipper selve undervisningen over i underholdning?

– Jeg siterer Paul de Man på at undervisning har ett hovedmål: 
kognisjon, kunnskapstilegnelse. Om man sammenblander kognisjon 
og underholdning, som ikke er helt uvanlig i dag, forflates 
universitetet til videregående skole for godt voksne mennesker. 
Universitetets kjernevirksomhet er forskning og forskningsbasert 
undervisning. Mange jeg snakker med sier: «Kjernevirksomhetene er 
truet av konstante reformer og et hurtigvoksende forskningsbyråkrati.» 
Det er ikke gunstig. Mye av forskningen settes vekk til 
forskningsentreprenører, mennesker som er egnet til å styre store 
prosjekter. Samtidig lider den individuelle forskningen.

– Også på ditt eget fagfelt?
– Nei. Selv om mange er eller har vært involvert i større prosjekter, 

har vi alltid stått for individuell forskning. På den annen siden har jeg 
ikke noe forhold til Norges forskningsråd. Jeg søker ikke, for jeg vet 
at jeg ikke har noen sjanse. Jeg er ikke under deres paraply. Tross alle 
mine bitre utfall, er jeg veldig glad for å være ansatt ved en seksjon 
med gode kollegiale forhold og så stor faglig takhøyde at det er mulig 
å skrive en bok som denne, for eksempel. 

flinkheten rår
I dagens Norge trenger man ikke akkurat å være gløgg for å gjøre en 
fin akademisk karriere, ifølge Aadland. Tvert imot er det den glade 
middelmådigheten eller flinkheten som rår, mens universitetene 
tappes for kreative krefter.

– Forskere får altfor liten tid til forskning. Dessuten er jeg 
slett ikke så sikker på at de beste hodene nødvendigvis gidder å ta 
universitetsutdannelse lenger. Hvorfor tar man det for gitt? Jeg har 
ikke gjort undersøkelser på dette, men tror at veldig mange gode 
hoder gjør helt andre ting. Det er ikke så attraktivt å studere. Fra en 
økonomisk synsvinkel er det en tvilsom investering, men jeg legger 
også andre kriterier til grunn.

– Og på universitetets institutter er det flinkheten som rår og belønnes?
– Mange vil nok hevde at dette er frekt av meg. Kanskje vi kan 

enes om noe, at flinkhet er bra, men at det finnes noe som er enda 
bedre: frie tanker. Og at om flinkheten brer om seg, så kan det være et 
problem. Men hvem er jeg til å vurdere flink versus ikke-flink? Saken 
er at vi alle blir dratt inn i denne kulturen – om det altså stemmer 
at den brer om seg. Jeg vil ikke framstå som en tullebukk med 
aspirasjoner om en slags guddommelig posisjon. Også jeg er med på 
utviklingen, og dermed ansvarlig.

– Er boken skrevet som et varsko om norsk akademisk forfall?
– Nei, alle essayene har et litteraturfaglig utgangs- og sluttpunkt. 

Jeg tillater meg å inkludere mitt skriversubjekt selv i akademiske 
tekster.

– Et sted noterer du at du er henvist til å jobbe med tekster som ikke 
lenger interesserer deg, og som du til dels avskyr?

– Som essayist tillater jeg meg å ha følelser, tillater både sinte og 
deprimerte utsagn. Som leser vil kanskje selve følelsen slå deg sterkere 
enn det semantiske innholdet. Enda et trekk ved essaysjangeren.  

jorden har ikke alltid vært rund
Aadlands bok er nok egnet til å sette urteteen i halsen på sarte 
akademikere. Ikke bare er universitetene i ferd med å overtas av glade 
pedagoger med freshe undervisningsmetoder, samtidig som flinkhet 
belønnes og kreativitet undertrykkes. For, sier Aadland, det aller meste 
av forskningen er endatil helt unødvendig og fører ikke til noe som 
helst.

– Vitenskapshistorisk er dette innlysende. Jorden har ikke alltid 
vært rund. At forskningsresultater i historisk perspektiv er feil, kan 
neppe overraske noen. Humanistiske fag er i større grad historiske 
enn realfagene, og der kan man aldri forvente at resultatene skal være 
allmenngyldige til evig tid. På den annen side betyr ikke dette at det 
ikke finnes god forskning med resultater som vekker entusiasme og 
blir stående lenge.

Men spørsmålene er mer varige enn svarene, understreker 
Aadland. Og da er vi tilbake til viktigheten av å studere 
grunnspørsmålene igjen og igjen.

fri flyt av moduler
– Vi må holde øynene åpne for grunnspørsmålene. Det er i all 
beskjedenhet hva denne boken prøver på, uten at jeg dermed 
pretenderer å ha besvart dem. Men spørsmålet, eller problemstillingen 
som våre studenter trenes i å si, er motoren i all forskning. Boken 
min er dermed et forsvar for teoretisk grunnforskning. Poenget er 
ikke i neste omgang å anvende denne teorien på litteraturen, men 
å drøfte ulike blikk på litteratur, ulike tilnærminger, sterke og svake 
sider ved de ulike teorienes yteevne. Det har alltid vært meningen 
at litteraturvitenskapen skal øke vår forståelse av litteraturen, ikke 
ødelegge kunsterfaringen. 

– Men i kvalitetsreformens tid er også dette under press?
– Emneoppdelingen betyr at studentene kan lappe sammen 

sine studier på utallige måter. Vi har dermed en situasjon med fri 
flyt at moduler over landegrensene. Dette kan ha noen uheldige 
konsekvenser, ikke minst når det gjelder helhetsforståelsen.

folkeavstemninger om god kunst
Det er noe med tidsånden. I dag er det eksempelvis ikke slik at det er 
de intellektuelle som avgjør hva som er stor diktekunst. Arenaen er 
overtatt av bokhandlere, journalister, kulturbyråkrater og andre. Ifølge 
Aadland.

– Vi lever i en tidsalder hvor det ikke lenger er mulig å etablere 
kriterier for kvalitet. Dette er demokratismens vesen, en situasjon hvor 
demokratiet som idé gjøres gjeldende på alle livsområder. Vi lever i 
demokratismen og har folkeavstemninger om hva som er god kunst, 
som Dagbladets kåring av Norges 25 beste diktverk.

– Er det litteraturvitenskapens oppgave er å dele ut karakterer til 
diktverk?

– Nei, litteraturvitenskapens oppgave er å påvise litteraturens 
kvalitet, vise at den eventuelt tåler flere ulike tolkninger, vise fram 
dens storhet. Så kan man diskutere om litteraturkritikken skal være en 
del av litteraturvitenskapen. Jeg tror ikke at Norge er sterkt nok til å 
holde en god kritikerstand.

– Kan det være fordi slikt arbeid er dårlig betalt?
– Det handler også om hvor attraktivt og lukrativt det er å jobbe i 

bransjen, ja. Materielt sett er Norge et rikt land, men ellers er vi nokså 
fattige. Noe rikt kulturland er vi i alle fall ikke. 
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Kvinnene tok kontrollen
Forskarane trudde først at globalisering og 
klimaendringar endra jordbruket i ein liten 
dal i Himalaya. Men det var kjønnsroller 
og arbeidsdeling som var den eigentlege 
årsaka. 

Gjennom dei siste fem åra har forskarar frå Bergen og Katmandu 
studert korleis globaliseringsprosessar påverkar livet til menneska i 
den isolerte fjelldalen Manang i Nepal. Resultata dei kom fram til er 
oppsiktsvekkande.

Kjønn i staden for klima
– Vi oppdaga at mange av dei endringane vi i utgangspunktet trudde 
kunne tilskrivast klimaendringar, heller kom av endringar i sosiale 
tilhøve, fortel Tor Halfdan Aase, professor i geografi ved Universitetet 
i Bergen.

Til dømes observerte dei ein overgang frå tradisjonelt å dyrke bygg 
til å satse på kveitekorn.  

– Sidan kveite er ein varmekjær kornsort, var det nærliggande 
å konkludere med at auka satsing på kveite kom som eit resultat av 
klimaendring, fortel Aase. Men den verkelege årsaka til endringa kom 
som ei overrasking på forskarane. Det skulle vise seg å ligge ei meir 
samfunnsvitskapleg forklaring bak. 

– Som i resten av Asia har også har arbeidsvandring vorte ein del 
av levemåten i Manang. Sidan det først og fremst er menn som dreg 

ut, har kvinnene teke over haustinga. Byggkorna sit hardare og er 
vanskelegare å treske, og kvinnene vil difor heller plante kveite enn 
bygg, forklarar Aase. 

jordbruk i sterk nedgang
Forskarane ville finne ut om globaliseringa når fram til sjølv dei 
fjernaste utkantstrøk, og om faktorar som global oppvarming, turisme 
og migrasjon påverkar avkrokane i verda. Spesielt var dei interesserte 
i kva følgjer det eventuelt har for primærproduksjon. Den hittil lite 
utforska Manang-dalen var såleis eit perfekt forskingsobjekt. Den ligg 
på grensa til Tibet, om lag 3500 meter over havet og seks dagar gonge 
frå nærmaste veg. Avstandane gjer at verken kjemiske eller mekaniske 
middel er introdusert i det tradisjonelle landbruket. 

Ved å studere endringar i produksjon, artsmangfald og bruken 
av dei dyrkbare områda, arbeidde forskarane seg fram til ny 
kunnskap om utviklinga i Manang. Dalen har opplevd stor utflytting 
dei siste tiåra, og folketalet er halvert. Mange av mennene er på 
arbeidsvandring, og dermed er det ikkje nok menneske til å dyrke og 
hauste all tilgjengeleg mark. Ut frå fotografi ser forskarane tydeleg kor 
mange av åkrane som ligg brakke.

– Fleire og fleire åkrar blir forlatne, og nedgangen i biomasse er 
dramatisk. I dag blir berre førti prosent av dyrkbar mark utnytta, 
målt opp mot produksjonsmengda på sekstitalet, då dyrkinga var på 
maksimum, seier Aase.

tener meir på turisme
Nedgangen i produksjon kjem som følgje av utflytting, men også av 
den auka turismen i området. Manang-dalen blir passert av turistar 
på rundtur i Himalaya, og mangelen på arbeidskraft blir forsterka 

Prosjektet har svært god røynsle med «samlokalisert forsking» – det vil 
seie at norske og nepalesiske forskarar innan geografi og botanikk gjer 
feltarbeid samtidig i det same området.

Migrasjonen til hovudstaden Katmandu etterlet falleferdige hus i 
landsbyane i Manang.

TEKST: hEidi ravnEStad FoTo: tOr halfdan aaSE
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når den korte og hektiske haustingsesongen kjem samtidig som 
turistsesongen er på topp. 

– Frå midten av september kjem det omlag 750 turistar til 
området kvar veke. For dei fastbuande er det meir pengar å tene på å 
drive hotell og kafé enn å drive jordbruk, seier Aase.

Reglane blant Manang-folket seier at det ikkje er lov å selje land 
til andre enn manangar. Når ein familie dreg frå dalen for godt, blir 
dyrkbar mark liggande brakk.

– Desse reglane i kombinasjon med migrasjon og turisme har 
skapt ein dramatisk nedgang i jordbruksproduksjonen.

Når det gjeld mangfaldet av artar, biodiversiteten, er det mindre 
endringar. I skogane finst det framleis dyr som snøleopard, bjørn og 
villsau. Den naturlege vegetasjonen verkar å vere uendra, medan nokre 
nye grønsaker har kome til. 

Plantedyr og pengar 
Undervegs i studiet kom forskarane også over ein sjeldan plante med 
namn Yarzagomba, som betyr «plantedyret» på manang. Om vinteren 
ligg den som ei åme nede i jorda, med ein parasittsopp på seg. Om 
sommaren veks denne soppen opp og blir synleg. Etter at dei i Kina 
og Japan oppdaga dei afrodisiakiske eigenskapane til denne sjeldne 
skapningen, er det blitt eit kostbart produkt, og Yarzagombaen er no 
ei truga art på grunn av dei skyhøge prisane. Etterspurnaden etter 
middelet er blitt så stor at dei religiøse leiarane, lamaene, har innført 
sanksjonar på plukking av Yarzagomba.

– Men sjølv om menneska i dalen har disiplin, hindrar ikkje dei 
religiøse sanksjonane folk frå nabodalane i å komme til Manang på leit 
etter den sjeldne planten. Dette har mellom anna ført til skyteepisodar 
mellom lokalbefolkning og folk utanfrå, fortel Aase.

manangar i byen
Den norsk-nepalesiske forskingsprosjektet inneheld også fleire 
delprosjekt. Eit av dei har funne stad utanfor dalen, blant dei utflytte 
manangane i Katmandu. Der er dei i ferd med å bygge opp ein eigen 
identitet overfor dei andre folkegruppene i landet. 

– Manangane i Katmandu har gjort suksess på handel, og er i dag 
nokre av dei mest velståande i Nepal. I motsetning til erfaring frå 
andre stader, viser det seg at desse små folkegruppene greier seg så det 
susar i møte med verda utanfor, seier Aase. Men trass i økonomisk 
suksess blir menneska frå Manang likevel sett ned på av befolkninga i 
låglandet. 

– Dei strevar no med å danne seg ein eigen gruppeidentitet, og bli 
respekterte som noko anna enn usiviliserte villmenn frå fjella, forklarar 
Aase.

dramatisk bresmelting
For menneska som blir igjen i Manang for å drive jordbruk er 
framtida usikker. På grunn av klimaendringane fryktar forskarane at 
breane på fjellmassiv i 6000 meters høgd vil smelte og bli heilt borte i 
løpet av dei neste tjue åra. For jordbruket i Manang er desse isbreane 
livsviktige. Markene ligg i terrassar, i eit irrigasjonssystem heilt 
avhengig av vatnet som kjem sigande frå fjelltoppen over. Aase er redd 
for kva konsekvensar dette vil få.

– Breane har trekt seg tilbake med heile fleire kilometer dei siste 
førti åra. Om smeltinga held fram i same tempo, vil mange av dei 
lågast liggande breane vere forsvunne om tjue år. Det vil bli som å 
skru av springen for jordbruket i dalen, seier han. 

Samarbeid med Universitetet i Katmandu
Forskingsprosjektet som Tor Halfdan Aase har leia dei siste fem 
åra er eit samarbeid mellom UiB og universitetet i Katmandu. 
Samarbeidet går på tvers av dei samfunnsvitskaplege og 
naturvitskaplege disiplinane geografi og botanikk, og foreinar 
forskarar frå to verdsdelar i eit samlokalisert forskingsprosjekt. 
Både master- og doktorgradstudentar har delteke i prosjektet, og 
fleire studentar frå Nepal har fullført si grad i Noreg. Prosjektleiaren 
er svært godt nøgd med resultata dei har oppnådd gjennom 
samarbeidet.

På 40 år har Gangapurna-breen trekt seg fleire 
kilometer opp i dalen og etterlatt ein stor 
innsjø som var dekka av is i 1960.

Kvinnene i Manang treskar kveite med hjelp frå 
betalte landarbeidarar

Etter 1980 har ei aukande mengd turistar funne vegen 
til den storslåtte dalen og skapt ein marknad for små 
hotell og kafear (personen på biletet er masterstudent 
i geografi Asgeir Skålholt)
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Kjønnsroller 
splitter Europa

Samlingen av Europa under en felles 
grunnlov ble et vanskelig prosjekt. Regionale 
variasjoner i kjønnsroller trekkes frem som 
en av hindringene på veien mot en ny 
konstitusjon, og forskere skylder på religion.

Det er en kjent sak at det eksisterer forskjeller religionene imellom 
når det gjelder oppfatning av kjønnsroller og kvinners rettigheter. 
Men man trenger ikke reise utenfor Europa for å finne holdninger 
til kvinner som ikke er forenlig med verdslige liberaldemokratiske 
verdier, der like muligheter for begge kjønn ikke er noen selvfølge. 

ikke bare økonomi
– Det råder ulike oppfatninger, både blant nåværende og potensielle 
EU-medlemmer, av hva som er kvinnens plass i samfunnet, og 
dette europeiske kjønnsrollemønsteret følger religiøse skillelinjer. 
Kausaliteten går direkte fra tolkning av religiøse tekster til 
likestillingspolitikk, sier forsker Jan Erik Grindheim ved Institutt for 
sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Han mener 
kjønnsroller kan være en større kilde til konflikt i grunnlovsdebatten 
enn de mer tradisjonelle politikkområdene.

– De økonomiske spørsmålene er ikke de vanskeligste, for 
kapitalismen finner alltid sin vei. De store utfordringene ligger i 
forskjeller i menneskesyn, og spesielt synet på kvinners rettigheter. 
Disse forskjellene i kvinnesyn er så store at de vil skape problemer for 
EUs konstitusjonsprosjekt, mener han.

høyrelevant
Grindheim er sammen med professor Kari Elisabeth Børresen ved 
Universitetet i Oslo koordinator for et nytt forskningsprosjekt som 
tar for seg sammenhengen mellom religion og kjønnsrollemønstre 
i Europa. Prosjektet, som foreløpig er i startgropen i påvente av 
EU-midler, er et samarbeid mellom forskere fra 11 europeiske 
universiteter. Deltakerne kommer fra et stort europeisk nettverk der 
vi ser på hvordan kjønnsrollemønstre i de europeiske landene varierer, 
og hvordan dette kan forklares med måten de er konstruert på ut fra et 
religiøst perspektiv. Prosjektet har allerede fått topp evaluering i EUs 
sjette rammeprogram når det gjelder relevans. 

tradisjonell debatt
At religion og verdier blir et omdiskutert tema i Europa i tiden 
fremover er det liten tvil om. Tysklands forbundskansler Angela 
Merkel la grunnlaget for en europeisk religionsdebatt da hun i sitt 
møte med paven i sommer sa at en ny konstitusjon bør referere til 
kristne verdier. 

Grindheim er imidlertid tydelig på at religion må holdes 
utenfor en eventuell EU-grunnlov. I et Europa med variert religiøs 
sammensetning må det på EU-nivå etableres et skille mellom kirke og 
stat. Noe annet vil i praksis stenge flere nasjoner ute fra unionen.

– Skal EU lykkes med å skape en grunnlov må den være basert på 
verdslige, liberaldemokratiske verdier, og ikke ha referanser til religion. 
En viktig grunn til dette er koblingen mellom religion og kjønnsroller. 
Han peker på at referanser til kristendom i grunnlovsteksten i 
realiteten betyr å nekte land som for eksempel Tyrkia medlemskap. 
På denne måten blir debatten ikke ulik den tradisjonelle 
statskirkedebatten.
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Den nederlandske abortbåten er kommet til Dublin i Irland. Rebecca Gomperts, lege og initiativtager til WOW, Women on Waves, driver det såkalte abortskipet 
«Aurora» som har til hensikt å reise verden rundt for å utføre abortinngrep i internasjonalt farvann.

– Det er nok lettere å løse konflikten mellom kirke og stat enn 
konflikten mellom protestanter, katolikker, ortodokse kristne og 
muslimer. I den såkalte protestantiske delen av Europa har de fleste 
land fått det til, men i sør og øst er det annerledes.

utrolige malta
I tillegg til søreuropeiske land som Italia, Spania og Hellas er 
kjønnsrollene i land som Polen og Irland ifølge Grindheim for 
konservative til å være forenlige med verdslige, liberaldemokratiske 
verdier.

– Europa er bygget på den romerske rettsforståelse, jødisk-
kristne religion og det antikke Hellas’ rasjonalitet. Det konservative 
kvinnesynet som råder i disse landene strider mot det fundamentale 
krav om like rettigheter, sier han, og trekker også frem potensielle 
medlemsland som muslimske Tyrkia og ortodokse Romania. Men av 
dagens EU-medlemmer er han ikke i tvil om hvem som er verstingen.

– Malta skiller seg ut som en versting her, og det er etter min 
mening helt utrolig at de har fått medlemskap i EU. Malteserne 
har et svært konservativt kvinnesyn og henger veldig langt etter sine 
europeiske naboer. Men det skal sies at det er vanskelig å måle slikt når 
søknad om medlemskap vurderes, sier Grindheim.

– Hvem er best i klassen?
– De såkalte protestantiske landene i det nordvestlige Europa 

har kommet lengst, nettopp fordi de ikke har religiøse føringer på 
kvinners rettigheter. Men også flere av de mer konservative landene er 
på rett vei. Spania har gått veldig langt i riktig retning det siste året. 
Dette kan en antiklerikal politisk venstreside ta mye av æren for.

Kirkens valg
– Hvordan skal EU lykkes i å forene et Europa med så ulike verdier?

– Det er dette vi vil si noe om med våre analyser av variasjoner 
i kjønnsrollemønsteret mellom de europeiske landene. Samtidig 
må det frem at det faktisk er mulig å ha en fri kirke, likelønn og 
selvbestemt abort samtidig som man kan ha en kirke. Hvis ikke kirken 
klarer å bli med på dette tror jeg dens dager er talte. Han er sikker 
på at det trengs en kursendring når det gjelder religion hvis det store 
samlingsprosjektet i Europa skal komme videre.

– Religion har hittil vært tabu i EU, men nå må diskusjonen tas, 
slår han fast.

mindre verktøykasse
Arkitektene bak det store europeiske samlingsprosjektet har definitivt 
fått erfare at det ikke er noen spøk å drive stats- og nasjonsbygging i 
det 21. århundre. Grindheims argumenter innebærer at de i tillegg 
må legge fra seg et av historiens mest effektive verktøy for å drive 
slik aktivitet. Blant andre Stein Rokkan har pekt på religion som et 
effektivt nasjonsbyggingsverktøy.

– Det er tydelig at dette er et verktøy dagens stats- og 
nasjonsbyggere i Europa ikke besitter. Det gjør jobben vanskeligere. 
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Norge bør investere i utdanning og 
forskning som kan lede til utvikling av 
nye energikilder, mener lederen av FNs 
klimapanel Rajendra Pachauri.

– De industrialiserte landene må ta de første stegene for å redusere 
klimautslipp og utvikle teknologi for alternative energiløsninger. De 
må ta ansvar for å ha akkumulert klimagasser i atmosfæren siden den 
industrielle revolusjon, noe som skaper problemer i kanskje århundrer 
fremover, sier Rajendra Pachauri. 

– Det ville være et stort fremskritt for Norge og resten av verden 
om Norge investerte mer i utvikling av alternative former for energi. 
Forskning er blitt et globalt anliggende. Manglende fagkompetanse 
innenfor nasjonale grenser utgjør derfor ingen hindring for å 
bygge opp slagkraftige sentra, sier Pachauri. Han leder også et stort 
forskningssenter for energi og miljø i hjemlandet India.

Han mener at Norges plassering nær polarsirkelen, de varierte 
værforholdene og det høye faglige nivået gjør landet til en sterk 
bidragsyter innenfor klimaforskning. Leder for Bjerknessenteret for 
klimaforsknig ved UiB, Eystein Jansen, sitter i FNs klimapanel, og har 
i følge Pachauri kommet med svært verdifulle bidrag.

trenger uredde ledere
Mens verdens ledere ikke ser ut til å være redde for å bruke våpen 
for å bekjempe terrorisme, ser de ut for å frykte følgene av å ta 
klimaendringer alvorlig. Den globale oppvarmingen har allerede 
forårsaket stadig tilbakevendende og mer intenst ekstremvær, som 
kraftig nedbør, storm, flom, tørke og hetebølger. 

– Jeg er overbevist om at verden trenger i det minste noen få store 
ledere, som har mot til å se på følgene av global oppvarming og som 
tør å handle uten frykt for kortsiktige nasjonale interesser. Så langt 
kan ikke jeg se at noen statsledere har tatt de nødvendige stegene som 
skal til for å skape dialog blant regjeringer i verden, sier Pachauri. 
Han mener det vil være helt avgjørende at vi prøver å forstå mulige 
konsekvenser av klimaendringer. 

Norge må ta klima-ansvar

TEKST og FoTo: jill jOhannESSEn 

Dr. Rajendra Pachauri mener Norge har mye å bidra med innenfor klimaforskning, og gode forutsetninger for å 
utvikle alternative former for energi. 
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Førsteamanuensis i pedagogikk   
ved Institutt for utdanning og helse
Ein stillingsomtale med nærare presisering av  
fagkrins og ansvarsområde, særlege plikter og andre 
forhold som det vert lagt vekt på ved tilsetjinga, kan 
ein få frå sekretariatet for Det psykologiske fakultet,  
tlf. 55 58 39 90. 

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få  
ved å vende seg til:
Instituttstyrar Sølvi Lillejord, Institutt for utdanning   
og helse, Christiesgt 13, tlf. 55 58 48 26. el.   
Visestyrar Gro T. Lie, Institutt for utdanning og helse,  
tlf. 55 58 32 21.

Søknadsfrist: 15. oktober 2006.
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U n i v e r s i t e t e t  i  B e r g e n
er eit byuniversitet der sentrale delar av campus ligg i Bergen sentrum. Vi har ca 17 000 
studentar og omlag 3000 tilsette. UiB er kjend for forsking på høgt europeisk nivå og 
har mellom anna tre senter for framifrå forsking (SFF). Vi har ein sterk internasjonal profi l 
som medfører tett samarbeid med universitet over heile verda.

uib.no/stillingSjå fullstendig utlysingstekst på:  
http://www.uib.no/stilling

– Hva er følgene av et varmere klima for vannressursene i afrikanske 
land sør for Sahara? Hvordan vil stigende havnivå påvirke livet på 
Maldivene? spør han retorisk. 

– Det er ikke forsket nok på dette området i ulike deler av verden, 
spesielt på steder som er særlig utsatt for klimaendringer.  

Klimaendringene er så alvorlige for Afrika sør for Sahara at de 
truer med å reversere all utvikling i regionen. Hvordan kan vi skaffe 
oss kunnskap om effektene av klimaendringer i land hvor nødvendig 
kompetanse og ressurser er stor mangelvare?

– For en helhetlig forståelse for følgene av klimaendringer 
trenger vi å bygge opp lokal kapasitet i Sør, hvor mange land mangler 
både den faglige kompetansen og infrastrukturen som trengs for å 
gjennomføre klimaforskning. Utveksling av studenter, forskere og 
samarbeidsprosjekter er noen virkemidler i denne sammenhengen, sier 
Pachauri. 

må styre unna politikk 
Hubro møtte Pachauri i slutten av juni da han deltok på et 
arbeidsmøte i Bergen i forbindelse med FN-panelets fjerde 
klimarapport. Rapporten vil få stor betydning for de internasjonale 
forhandlingene om nye tiltak for å begrense drivhusgasser når Kyoto-
protokollen utløper i 2012. 

Pachauri tror ikke at Kyotoavtalen ville vært en realitet uten FNs 
klimapanel (IPCC). Det ville i så fall tatt lengre tid å få i stand en 
avtale. Årsaken til panelets suksess forklarer han slik:

– Den første IPCC rapporten dannet et rammeverk for å ta 
opp klimaspørsmål på en global skala, og la grunnlaget for en felles 
vitenskapelig konsensus. Den andre rapporten som kom ut i 1995 
hadde avgjørende innflytelse på forhandlingene som ledet fram til 
Kyoto-protokollen.

– For at IPCC-rapportene fortsatt skal kunne være verdens 
viktigste vitenskapelige dokumenter er det avgjørende at IPCC 
holder på sin integritet ved å være et politisk nøytralt instrument, 
understreker Rajendra Pachauri. 

– I tillegg er det selvfølgelig viktig at vi fortsetter å knytte til oss de 
beste klimaforskerne og ekspertene på verdensbasis, tilføyer han. 

Det hersker stor enighet i forskermiljøet og i FNs klimapanel om 
at klimaendringer som følge av global oppvarming henger sammen 
med stadig økte utslipp av klimagasser som CO2. I hovedsak er det de 
rike landenes vekst og utvikling som har skapt CO2 utslippene. Bare 
USA alene står for over 30 prosent av jordas CO2-utslipp. 

Med USAs manglende vilje og evne til å vedta forpliktende CO2-
reduksjoner er det mange som stiller seg skeptiske til effektene av en 
slik avtale. I tillegg står voksende industrinasjoner som Kina og India 
utenfor Kyotoavtalen. 

I følge Pachauri vil begrensede utslipp og ny energisparende 
teknologi bli for kostbart for en allerede presset økonomi for de fleste 
land i Sør. Men store land som Kina og India bør likevel ta inn over 
seg utfordringene som global oppvarming skaper, mener han. 

drivstoff for fremtiden
I Norge er utvidelse av olje- og gassutvinningen i Barentshavet og 
freding av sårbare områder et diskusjonstema. Arktiske områder er 
spesielt sårbare, fordi isdekket i disse områdene er så enormt at en 
oppvarming her vil kunne få globale virkninger for havnivå og klima.

– Alle land må ta hensyn til spesielt sårbare miljø og beskytte dem 
om nødvendig. På et tidspunkt vil avstanden mellom tilbud og 
etterspørsel etter olje bli så stor at prisen vil presses oppover så mye at 
alternative energikilder vil presse seg frem, tror Pachauri.  

Forbrenning av olje og gass er en hovedårsak til menneskeskapte 
klimaendringer. Norge har derfor et særlig ansvar for å redusere sine 
utslipp og utvikle reinere og mindre karbonintensive energiløsninger.

– Jeg er overbevist at fremtidens energikilder må baseres på en 
miks av ulike energiressurser. Både hydrogen, biobrensel, atomkraft 
og ikke minst nye energisparende løsninger har alle en plass i 
morgendagens samfunn. Men tiden er i ferd med å løpe ifra oss. 
Vi har ekspertise og økonomi til å gjøre mye på dette området, 
spørsmålet er om vi har overbevisningen, avslutter Pachauri. 
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Shmuel N. Eisenstadt får Holbergprisen

holberg.uib.no

Nils Klim-prisen 2006 til 
bedriftsøkonom
Dr. art. Linda Wedlin får Nils Klim-prisen 2006, som går til 
yngre nordiske forskere innen humaniora, samfunnsfag, juss 
og teologi. Wedlin er tilsatt ved Bedriftsøkonomisk Institutt 
ved Universitetet i Uppsala i Sverige. I følge Nils Klim-prisens 
fagkomité har hun kritisk tatt opp et upåaktet fenomen 
i forskning og høyere utdanning, nemlig den betydning 
ranking og evaluering av institusjoner har innen dagens 
vitenskapssamfunn.

Den 31 år gamle bedriftsøkonomen kombinerer tverrfaglige 
teorimodeller innen kommunikasjonsforskning, pedagogisk 
forskning og organisasjonsteori, og viser samspill mellom 
institusjonene og deres sosiale og politiske omgivelser. 
Hennes forskning på området økonomiutdannelse har 
oppnådd internasjonalt gjennomslag, heter det i juryomtalen.

Professor Shmuel N. Eisenstadt tildeles 
Holbergs internasjonale minnepris for 
2006 på 4,5 millioner norske kroner for 
fremragende vitenskapelig arbeid innen 
humaniora, samfunnsvitenskap, juss og 
teologi.

– Shmuel N. Eisenstadt har vært en viktig bidragsyter til 
samfunnsvitenskapelig teori i mer enn femti år. Hans forskning 
spenner tematisk vidt. Den har en uvanlig tverrfaglig tyngde, og 
dekker sentrale og svært aktuelle temaer. Eisenstadt har også vært en 
aktiv og innflytelsesrik deltaker i den alminnelige samfunnsdebatt, 
sier professor Jan Fridthjof Bernt, styreleder for Ludvig Holbergs 
minnefond.

legendarisk
Holbergprisens fagkomité begrunner valget med at Shmuel N. 
Eisenstadt «med enestående kvalitet og originalitet har utviklet 
komparativ kunnskap om sosial endring og modernisering og om 
sammenhenger mellom kultur, verdi- og trossystemer og politiske 
institusjoner. Han kombinerer sosiologisk teori med historisk 
og empirisk forskning i studiet av moderniteter og sivilisasjoner. 
Eisenstadt er en usedvanlig produktiv forfatter med stor innflytelse 
i fag som sosiologi, statsvitenskap, historie, religionsstudier og 
antropologi.»

I følge Björn Wittrock ved Uppsalas universitet er Shmuel N. 
Eisenstadt (f. Warszawa 1923) en legendarisk skikkelse innenfor både 
moderne sosiologi og samfunnsvitenskap generelt. 

– Eisenstadt kombinerer nyvinninger i sosiologi og antropologi 
i etterkrigstidens amerikanske forskningsmiljø, historiske og 
religionsvitenskapelige studier av ikke-vestlige sivilisasjoner og en 
europeisk humanistisk tradisjon. Det er antagelig ingen nålevende 
samfunnsviter som i samme grad kombinerer disse.

Samarbeidet med rokkan
Wittrock forteller at Eisenstadts tidlige arbeider tok opp 
problemstillinger knyttet til politisk og samfunnsmessig utvikling i en 
bred komparativ og historisk kontekst. På denne tiden arbeidet han 
nært sammen med Stein Rokkan. Et banebrytende verk fra denne 
perioden er hans omfattende studie The Political Systems of Empires 

(1963), som umiddelbart gjorde ham verdensberømt i sosiologiske og 
statsvitenskapelige kretser. 
– For Eisenstadt er samfunnsmessige endringer alltid et resultat 
av menneskelig handling, og menneskelig handling er åpen for 
forskjellige og motstridende tendenser.  I dette perspektivet er det 
samfunnsviterens oppgave å belyse disse spenningene og innbyrdes 
motsetningsforholdene, ikke å glatte over dem til fordel for 
ensartetheten. 

modernitet ikke synonymt med vestlig
Eisenstadt har argumentert mer iherdig og systematisk enn noen 
annen samfunnsviter mot å identifisere moderniteten med en vestlig 
tradisjon. Selv om dagens verden kjennetegnes av tro på at menneskelig 
handling har potensiale til å endre samfunnsmessige og politiske 
forhold, tar denne troen seg mange ulike uttrykk, og det foretas  mange 
ulike institusjonelle veivalg. I sine arbeider om India, Kina og Japan 
– særlig den store studien Japanese Civilization: A Comparative View 
– og om islamske samfunn klarte Eisenstadt å vise at disse samfunnene 
faktisk utviste både kulturelle og institusjonelle trekk som er typiske 
for moderne samfunn, på et mye tidligere tidspunkt og i mye større 
grad enn tidligere antatt. Eisenstadt setter ofte spørsmålstegn ved 
vanlige antakelser i dagens debatter. I nyere arbeider, som f.eks. 
Fundamentalism, Sectarianism and Revolutions, argumenterer han 
konsekvent for at fundamentalisme ikke er et tradisjonelt, men snarere 
et moderne fenomen. Den nå 83 år gamle israeleren ga i år ut boken 
The Great Revolutions and the Civilizations of Modernity. Her fokuserer 
Eisenstadt på eliters og sekteriske gruppers formulering og realisering 
av politiske visjoner som bærere av sosial forandring.

TEKST: hildE K: Kvalvaag FoTo: EmEt PrizE

Shmuel N. Eisenstadt er en legendarisk skikkelse innenfor både 
moderne sosiologi og samfunnsvitenskap generelt
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generøst med selvtillit
Jenter gjør det skarpest på skolen, mens 
gutter og menn fremdeles ser ut til å strutte 
mest av tro på seg selv. Er det slik at gutter er 
født med bedre selvtillit?

– En selvsikker mann har mer med seg enn det blotte øye registrerer. 
Det skyldes en genetisk arv fra urmannen, og ikke uventet er 
testosteronet involvert, sier evolusjonsbiolog Per Jakobsen.

Er altså menn fra naturen av utstyrt med en ekstra dose 
selvsikkerhet?
Det er i alle fall en tendens til at menn og kvinner opparbeider og 
uttrykker selvtillit på ulikt vis. Menn konkurrerer mer, og når en 
mann vinner en selvhevdende konkurranse stiger testosteroninnholdet 
i blodet, sædproduksjonen øker litt og han får en rakere 
kroppsholdning. Effekten er euforisk og gjør mannen dominant og 
selvsikker i store forsamlinger. Han behersker verden. Den euforiske 
følelsen varer nødvendigvis ikke så lenge, men den kan gjøre mannen 
mer bevisst sin vellykkethet enn hva en kvinne opplever. 

Hva gjør en kvinne i en tilsvarende situasjon?
Kvinner kan reagere på lignende vis. Dette er et statistisk fenomen 
og variasjonene er store innenfor begge kjønn. Men grovt uttalt så 
tenderer kvinner til å være mer opptatt av sosiale forhold. De søker 
sammen og deler felles erfaringer. Om en kvinne vinner eller taper 
berører det ikke hennes sosiale posisjon på samme måte som for en 
mann. Hun vil uansett bli akseptert i flokken. Menn er mer «loners».

Reagerer menn sterkere enn kvinner også når de taper?  
Ja, da blir det et tilsvarende fall i testosteron, og mannen vil prøve å 
fortrenge hendelsen og skjule effekten av tapet for sine omgivelser. 
Men dette er tendenser, og oppdragelse og forventningene fra 
samfunnet modifiserer disse trekkene. Symfonien av genetiske 
tilbøyeligheter og forventningene fra omgivelsene skaper oss som 
mennesker.

TEKST: mariE haugE illuSTraSjon: tanK/jEnS

Men likevel er det belegg for å tidvis hevde «typisk 
kvinnfolk» eller «typisk mannfolk»? 
Det må vi få lov å si i noen sammenhenger. Mennesket kommer 
ikke til verden som en blank tavle. Det fødes med urgamle 
atferdstendenser, som kan forklare noen av forskjellene på mannlig 
og kvinnelig oppførsel. For eksempel kan det synes som om kvinner 
har en større grad av simultanitetkapasitet enn menn. Hjernen kan 
betraktes som en enhet av moduler. Det er indikasjoner på at det 
er større forbindelse mellom disse modulene hos kvinner, og at de 
derfor kan gjøre flere ting samtidig. Menn tenderer til å spesialisere 
seg i å bruke én modul intensivt. Men her er det ikke noe enten-
eller. I genene ligger det en viss grad av fleksibilitet. Omgivelsene, 
oppdragelse og trening kan dempe eller forsterke trekk som i 
utgangspunktet er genetisk betinget. Når menn og kvinner blir 
behandlet likt blir de også likere. 

Så det er altså i hodet det skjer?
Det moderne mennesket er ikke mer enn vel 200 000 år gammelt. 
Formenneskene var jegere og samlerer, som begynte å leve i større 
flokker. De utviklet en hjernekonstruksjon som kunne tolke og 
utnytte omgivelsene optimalt. For å forsyne den kostbare hjernen 
– som står for 20 prosent av forbrenningen – med nok energi, måtte 
det samarbeid og tilpassing til. Sosiale relasjoner ble viktige, og det 
utviklet seg avanserte avtaleverk for hvordan flokken skulle organiseres 
og hva som var passende atferd for flokkmedlemmene. En del av disse 
fortidskonstruksjonene ligger intakt i det moderne mennesket. 

Hvilke utslag kan en slik fortidskonstruksjon gi seg?
Som fobier for å nevne noe. Redsel for edderkopper og slanger, 
høyder, lukkede rom og fremmede. I og for seg relevante trekk for 
en jeger, men irrelevante i dagens samfunn. Disse trekkene kan 
modifiseres av læring.  

Fra naturens side, hvem passer best i sjefsstolen, kvinner 
eller menn?
Da heller jeg vel litt mot å hevde at det er kvinnene. Kvinner har en 
større evne til å få medarbeiderne til å føle seg vel, til tross for deres feil 
og mangler. Sosial forståelse er en viktig lederegenskap. Kanskje er det 
riktigere å si at det er den kvinnelige måten å være sjef på som er best 
– uavhengig om sjefen er en mann eller kvinne. 
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av Knut a. jacObSEn, 
proFESSor i rEligionSviTEnSKap, uiB

Myten om religiøs identitet
tallet i Kolkata (Calcutta) ble han øyenvitne til opptøyene mellom 
muslimer og hinduer som kostet mange tusener livet. Sens bok om 
identitet og vold ble lansert i India mens jeg var på et opphold der i 
vår. I avisoppslagene ble det fokusert på en episode fra Sens barndom 
som han beskriver i boken. Sens familie er hinduer. Under opptøyene 
sjanglet en muslim som var dødelig såret med et knivstikk, gjennom 
porten til hagen til familien der elleve år gamle Anartya Sen satt. Han 
ba om vann. Sen ropte på sine foreldre og de brakte mannen til et 
sykehus. Der døde han. Familien Sen nølte ikke med å hjelpe mannen 
selv om de tilhørte forskjellige religioner. Deres religiøse identitet var 
ikke endimensjonal. For familien Sen var de alle bengalere. Men disse 
opptøyene kom fordi for mange andre var den felles identiteten som 
bengalere med felles språk og kultur forsvunnet. 

Den religiøse identiteten som hindu eller muslim var nå den 
eneste som betydde noe. Den videre utviklingen i India er velkjent: 
Noen år senere ble India delt på grunnlag av religiøs identitet i India 
og Pakistan. Bengal ble delt mellom to nasjoner, India og Øst-Pakistan 
(siden 1971 Bangladesh). 

Mange faghistorikere mener volden mellom religiøse samfunn 
i India i det tjuende århundre var forårsaket av britenes prioritering 
av religiøs identitet i sin måte å forstå og styre India. Religion ble 
sett på som hovedgrunnlaget for identitet. Andre identiteter slik 
som språklige, etniske og kulturelle ble sett på som funksjoner 
av de religiøse identitetene. Dette ble førende for den engelske 
kolonimaktens politikk.

At tolkninger av samfunnet basert på religiøs identitet fikk sterkt 
negative konsekvenser i India, kan selvsagt også skyldes spesielle 
forhold der. Men eksemplet kan mane til forsiktighet med å bruke 
religion ensidig i kategorisering av grupper i det flerkulturelle 

samfunnet så vel som det globale samfunnet. Dette underkjenner 
ikke at religion er viktig og allmenn. I Norge er de fleste vant med at 
religion er tro, men for mange er religion egentlig identitet. Identitet 
krever ikke tro. Det er noe man er, slik som å være norsk. En religiøs 
identitet er for mange nedarvet på samme måte. Religiøs identitet blir 
sterkere i grensene mellom religioner. I en minoritetssituasjon kan 
religion derfor få klarere betydning for individene. Religion kan også 
sakralisere sider ved kulturen slik at den i større grad lar seg bevare. Å 
være i minoritet kan være en sårbar situasjon og denne følelsen kan 
smitte over på den nedarvede religiøse identiteten. Religionen kan bli 
oppfattet som truet. 

Fra å bli betraktet som et perifert fenomen 
i en sekulær kultur, er religion på et par tiår 
blitt en yndet forklaringsfaktor av forhold i 
verden. 
Religion er ikke lenger et fenomen som oppfattes som bare relevant 
for å forstå fortidens samfunn. For religionshistorikere har det 
vært oppmuntrende at kunnskapsfeltet religion har kommet til sin 
rett. Men noen ganger får man inntrykk av at pendelen kanskje 
har svingt for langt den andre veien, at religionens betydning som 
forklaringsfaktor overdrives. 

feil forståelse av identitet
Religiøst mangfold og religiøs identitet blir stadig trukket frem 
som avgjørende for motsetningene i samfunnet og for å forklare 
grunnleggende ulikheter mellom grupper. Religiøs identitet er blitt en 
vesentlig kategori for å forstå det flerkulturelle samfunnet. Også hele 
sivilisasjoner identifiseres med religion, og religiøs forskjell mellom 
sivilisasjoner blir brukt til å forklare grunnleggende motsetninger 
mellom grupperinger som omfatter mange hundre millioner og 
til og med en eller to milliarder mennesker. Noe riktig kan det 
være i det, men det blir feil hvis alle andre identiteter og kategorier 
underlegges de religiøse. Når religion og religiøs identitet brukes som 
hovedforklaring for å forstå politisk uenighet, kan partene slik kobles 
sammen med årtusen gamle religiøse tradisjoner og dette kan tilføre 
konfliktene og de politiske aktørene  en falsk høyverdighet.

Denne tendensen til å stille folk opp mot hverandre på grunnlag 
av religiøs identitet bygger egentlig på en feil forståelse av hva identitet 
er, argumenterer en av Indias fremste nålevende intellektuelle, 
nobelprisvinneren i økonomi Amartya Sen. Den bygger på en 
forståelse av identitet som ensidig og endimensjonal, i stedet for 
mangesidig og pluralistisk. Sens hovedpoeng som han blant annet 
legger frem i sin siste bok Identity and Violence, er at identitet er 
pluralistisk og at mennesker kan velge hvordan de vil prioritere blant 
sine mange identiteter og hvilke deler av sin identitet de ønsker å 
gjøre relevante. Ved å tilskrive religiøs identitet som om det var den 
eneste identiteten personer har, undergraves det pluralistiske ved 
identitetene. Denne tilskrivingen av identitet faller i vår tid sammen 
med forestillingen om at sivilisasjonene er identifisert med hver sin 
religion og at sivilisasjonene er i konflikt. Et reduksjonistisk forhold til 
identitet kan derfor få sterkt negative konsekvenser. 

identitet krever ikke tro
Amartya Sens bakgrunn fra Bengal i India gjør hans argumenter 
ekstra interessante. Han har opplevd hvordan religiøs identitet i en 
pluralistisk kontekst ble enerådende med katastrofale følger. På 1940-

«Respekt for andre folk i et 
flerkulturelt samfunn vises ikke 
bare ved at man hyller hverandres 
religiøse bøker, men like mye 
hverandres intellektuelle, kunstneriske, 
vitenskapelige og teknologiske meritter 
på mange områder.»

Knut A. Jacobsen
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bivirkningene av religiøs dialog
Når konflikter mellom personer med ulik religiøs identitet skal 
løses, kan religiøs dialog få høy prioritet. Ulempen med dette er at 
konfliktene i for stor grad fremstår som religiøse. Ved at religiøs dialog 
ses på som middelet til å løse konflikter, oppfattes også konfliktene 
som grunnleggende religiøse. Dialog for verdensfred basert på en 
eneste identitet, religiøs identitet, bygger på feil forståelse av identitet. 
En annen bivirkning er at slik dialog kan opphøye religiøse ledere som 
gjøres til talsmenn for alle uansett identitet. Opphøying av religiøse 
ledere kan svekke mangfoldet av politiske og sosiale roller og de sidene 
ved identiteten.

I skolen kan det være uheldig hvis det flerkulturelle i 
undervisningen bare sikter inn på religiøs identitet. Det kan gi 
religion forrang fremfor andre deler av identiteten elevene kan velge 
å prioritere. Hinduismen er inkludert i religionsfagene. Det er vel og 
bra. Men hvor mye lærer elevene om indisk historie i historietimene? 
Hvor mye lærer de om indisk filosofi? Er indisk litteratur inkludert 
i litteraturfaget? I filosofifaget undervises det fremdeles bare i vestlig 
filosofi. Grunnlaget for vår teknologiske virkelighet ligger i nulltallet 
og desimalsystemet som begge ble oppfunnet i India. Likevel ses 
rasjonalitet ofte som noe særegent for vesten. Historie, filosofi, 
litteratur og matematikk kan kanskje være like viktig som religion for 
å formidle identitet i en flerkulturell kontekst. 

Et mangfold av identiteter
Det gleder en religionshistoriker at flere har oppdaget hvor viktige 
verdensreligionene er, men det er også på sin plass å mane til litt 
forsiktighet. Respekt for andre folk i et flerkulturelt samfunn vises 
ikke bare ved at man hyller hverandres religiøse bøker, men like mye 
hverandres intellektuelle, kunstneriske, vitenskapelige og teknologiske 
meritter på mange områder. Indisk historie, kunst, litteratur og 
filosofi er vel så viktig som indisk religion i den flerkulturelle 
skolen. Økonomen Amartya Sens forsøk på løsning for å unngå 
at menneskeheten deler seg i endimensjonale religiøse identiteter 
og sivilisasjoner slik han var vitne til i India på 1940-tallet, og som 
enkelte ser tendenser til i dag, er å minne oss om at vi tilhører mange 
kategorier. 

Hver av oss har et mangfold av identiteter som går på kryss og 
tvers av hverandre og som svekker ideen om at vi bare har en eneste 
identitet. Statsborgerskap, bosted, geografisk opphav, kjønn, klasse, 
politisk tilhørighet, profesjon, arbeid, matvaner, sportsinteresser, 
musikksmak, osv., gjør at vi tilhører mange kategorier. Hver av disse 
kategoriene kan gi individet identitet og ingen av dem gir den eneste 
identiteten vi har. 

Knut A. Jacobsen er forfatter av læreboken Sikhismen. Historie, 
tradisjon og kultur, som ble utgitt på Høyskoleforlaget i høst. Kronikken 
har også stått på trykk i Bergens Tidende

Tibetanske troende i bønn foran tempel i Lhasa (Illustrasjonsfoto: Elin F. Styve)
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Passar på sudanesisk nasjonalskatt
Den sudanesiske forretningsmannen Mahmoud Salih (biletet) har 
samla nærare 2000 bøker om Sudan, nokre er skrivne så langt tilbake 
som på 1700-talet. I fem år skal Senter for Midt-Austen- og Islamske 
studiar (SMI) ved UiB oppbevare den sjeldne boksamlinga, før den skal 
attende til Sudan. 
Bøkene er samla frå auksjonar og private samlarar i mange land. Alle 
har Sudan som fellesnemnar, dei er om Sudan, eller dei har eit kapittel 
om Sudan. Det er alle typar litteratur, både skjønnlitteratur, 
reiseskildringar og fagbøker. Dei fleste er skrivne på engelsk og nokre 
på fransk, italiensk, tysk, russisk eller latin. Det fins også ei bok på 
norsk. Ei bok frå 1709 beskriv til dømes den første europeiske 
kontakten med det indre Afrika.

Bøkene skal til Sudan, men førebels manglar ein eit miljø som kan ta i 
mot dei. Ei av årsakene til at dei havna i Bergen er at UiB har meir 
Sudan-studier og forsking enn noko anna universitet i Europa, men 
også at Noreg er eit lite land som vi lit på vil ta vare på bøkene på ein 
god måte, fortel Mahmoud Salih. Sjølv om mange av bøkene er gamle 
og verdfulle vil SMI likevel legge til rette for at dei kan brukast, men dei 
vil ikkje vere til utlån.

Får orden på alderen
Sedimenter fra marine lag har lenge virket langt eldre enn 
sedimenter fra landjorda, selv om alt tyder på at de er fra nøyaktig 
samme tidsrom. Forskere ved UiB har utviklet en metode som 
korrigerer dette. 
14C-metoden, som baserer seg på at alle levende organismer får i 
seg litt radioaktivt karbon fra atmosfæren i løpet av livet sitt, 
brukes til å anslå sedimenters alder. Metoden kan imidlertid gi 
misvisende resultater for marine sedimenter. De store globale 
havstrømmene fører også med seg radioaktivt CO2, 14CO2, fra 
atmosfæren ned i dypet, men disse blir ikke omsatt i levende 
organismer. 

I stedet følger de med dyphavsstrømmene til de dukker opp igjen i 
overflatestrømmene – og da er det gått i underkant av 400 år. Når 
man måler alderen til marine organismer med radiokarbon-
datering, kan de derfor virke 400 år eldre enn de faktisk er.

Forskerne har studert sedimenter fra to gjengrodde myrer på 
nordvestkysten av Norge som lå i vannkanten for 10 000-15 000 år 
siden. De har justert for blant annet kjente atmosfæriske variasjoner 
i radioaktivt karbon, og i tillegg har de kalibrert sedimentene med 
et askelag som skriver seg fra et vulkanutbrudd på Island fra 12 000 
år tilbake. Dermed har de funnet en måte å kalibrere også 
sedimentene fra landjorden mot de marine sedimentene, altså hvor 
mange år de skal trekke fra for å få rett alder på marine sedimenter.

Kjemper mot datakrasj 
UiB-forskeren Hoang Anh Truong (bildet) 
kan være på sporet av en metode som kan 
hindre datakrasj.

Programmer låser seg ofte fordi det oppstår 
konflikter omkring begrensede ressurser. 
Truong forklarer at et datasystem kan 
sammenlignes med stolleken, bare i 
mikroskopisk skala og voldsomt 
omfattende. Et program bygger gjerne på 
en rekke programvarekomponenter. Når 
programmet er oppe og går benytter 
programvarekomponentene seg av 

ressursene til maskinen den kjører på. Programmene må derfor som 
best de kan styre at programvarekomponentene bare legger beslag 
på de ressursene som er tilgjengelige, og ikke mer enn de trenger. 
Her er det stolleken kommer inn: For det er ikke alltid helt 
uproblematisk å lage programmer som forutser nøyaktig hvilke 
programvarekomponenter som legger beslag på hvilke ressurser. 

Når to programvarekomponenter legger beslag på de samme 
ressursene krasjer maskinen. Forskere mener imidlertid at det er 
mulig å sette teoretiske rammer for hvordan programmene skal 
fordele ressurser mellom programvarekomponentene. Disse 
rammene gjelder uansett program, programmeringsspråk, eller 
plattform. I sin doktoravhandling har Truong utviklet et abstrakt 
programvarekomponentspråk ved hjelp av typeteori. I tillegg har 
han utviklet et system som teller hvor mange 
programvarekomponenter man bruker på et gitt tidspunkt. Truong 
kan dermed teoretisk beregne hvor mye ressurser et program vil 
trenge for å kunne kjøre smertefritt eller ikke, og hvor mange 
programvarekomponenter et program kan ha gående før det har 
brukt opp alle tilgjengelige ressurser. Foreløpig er modellen kun 
teoretisk, men når modellen kan anvendes skal den kunne forutsi om 
man har nok ressurser til å kjøre programmet, eller om det vil krasje 
underveis. Dette vil kunne være spesielt nyttig for mindre systemer 
med svært begrensete ressurser som mobiltelefoner eller PDAer.

Professor i biologi, Hilary Birks, er 
blant forskerne som har funnet ut 
hvordan man kompenserer for en 
kjent feil i 14C-dateringssystemet. 
Funnene er publisert i den 
prestisjetunge journalen Science

Knytter bånd til internasjonal oljeindustri 
Send Compagnie Générale de Geophysique (CGG) har inngått en 
avtale med UiB om et nærmere forskningssamarbeid. For UiB er 
dette er et stort steg framover når det gjelder samarbeid med 
internasjonale oljeindustriselskaper. Universitetet har lange 
tradisjoner når det gjelder forskning og utdanning innen 
petroleumsgeologi og geofysikk. I følge universitetsdirektør Kåre 
Rommetveitviser denne avtalen hvor høy kvalitet det er på 
forskningen på dette området. 

Samarbeidsavtalen innebærer blant annet at universitetet får 
tilgang til CGGs programvare Geocluster, samt opprettelsen av en 
ekstra professorstilling. Avtalen vil gi studenter og stipendiater 
muligheten til å knytte kontakter og tidlig bli involvert i seismisk 
forskning og produktutvikling. Avtalen kom i stand fordi CGG 
kjøpte opp et firma i Bergen, MGC (Multiwave Geophysical 
Company) og dette medførte at de nå  bygger opp en 
forskningsavdeling her. Nå skal UiB drive frem større prosjekter 
sammen med selskapet, og oppgradere teknologi og undervisning. 
I tillegg er CGG delvis med på å finansiere et forskningslaboratorium 
ved Institutt for geovitenskap, som vil stå ferdig i løpet av 
september.

Universitetsdirektør ved 
UiB, Kåre Rommetveit (t.v) 
og styreleder i CGG,  
Robert Brunck, gratulerer 
hverandre med avtalen 
om forsknings-
samarbeidet. (Foto: Silje 
Gripsrud)
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Søvnproblem aukar risikoen for å bli uføretrygda 
Kronisk søvnløyse er ikkje brukt som diagnose for uførepensjon. 
Likevel syner ei ny studie at søvnløyse i seg sjølv doblar risikoen for å 
bli permanent arbeidsufør. For første gong har forskarar sett på 
samanhengen mellom søvn og risiko for å bli uføretrygda. Insomni, 
som det heiter på fagspråket, er eit vanleg symptom på angst, 
depresjon eller fysiske plager, så ein har ikkje tidlegare studert kva 
kronisk søvnløyse, uavhengig av andre lidingar, kan føre til i lengda. 
Ved å kople den store helseundersøkinga i Nord-Trøndelag (HUNT-2) 
med offentlege register over sjukefråvær og uføretrygding, oppdaga 
forskarar ved mellom anna Institutt for klinisk psykologi og HEMIL-
senteret, ein overraskande sterk effekt av søvnløyse.

Resultatet av å sove dårleg kan bli at ein fungerer dårlegare på dagtid, 
og at ein faktisk på grunn av søvnproblem ikkje klarer å halde fram i 
arbeidet. Sidan insomni ikkje er ein godkjend diagnose for å få 
uførepensjon, meiner stipendiat Børge Sivertsen at det nok er mange 
uføretrygda som slit med kronisk søvnløyse, men som har fått andre, 
og godkjende merkelappar på plagene sine. Dette er til dømes angst 
og depresjon, eller muskel- og skjelettplager. Heldigvis er det gode 
prognosar for behandling av søvnproblem, i følgje Sivertsen. 
Forskarane har mellom anna sett ein positiv effekt av å endre 
søvnrutinar, enkle avslappingsøvingar og å utfordre negative tankar 
kring søvn.

Klokere på tannpine 
Forskere ved UiB har funnet ut hvorfor 
tannverk er så smertefullt. Gjennom 
utvikling av en metode som isolerer 
interstitiell væske fra det intakte bløtvevet 
i tenner, pulpaen på fagspråket, har 
forskerne gjort det mulig å analysere den 
interstitielle væsken som omgir 
nervefibrene inne i pulpa. Tidligere har 
dette vært vanskelig fordi bløtvevet er 
innkapslet i hardvev. Analysene viser at de 
betente pulpaene har høy konsentrasjon 
av enkelte cytokiner i den interstitielle 
væsken. Cytokiner er spesielle signalstoffer 

som særlig immuncellene produserer under betennelse. Det er 
funnet spesielt høye verdier av to typer cytokiner i den interstitielle 
væsken, og begge disse er kjent for å utløse hyperalgesi. 
Førsteamanuensis Ellen Berggreen (bildet) ved Institutt for 
Biomedisin beskriver dette som en tilstand der nervefibrene er 
sensitivisert, slik at de lett utløser nervesignaler, altså smerte. Hun og 
de andre forskerne viser dessuten at cytokinene er lokalprodusert i 
tannen og frisatt til vevsvæsken rundt nervefibrene. Det nye funnet 
tyder på at det er kommunikasjon mellom immunsystemet og 
nervesystemet lokalt, og at immunsystemet dermed kan 
kommunisere med hjernen vår uten at høye konsentrasjoner av 
cytokiner fraktes med blodbanen til hjernen. Dette bidrar til å 
forklare hvorfor det så ofte er intens smerte forbundet med 
tannverk.

Skal utdanne de beste klimaforskerne
I juni åpnet UiB en forskerskole innen klimastudier som har 
visjoner om å bli best i klassen. Ledelsen ved universitetet mener 
ambisjonene om å bli verdensledende slett ikke er urealistiske. 
UiBs klimaforskning er allerede av internasjonal klasse og har satt 
mange spor etter seg, blant annet gjennom virksomheten ved 
Bjerknessenteret, ett av UiBs sentre for fremragende forskning.

Bjerknes Research School in Climate Studies koordineres av 
Geofysisk institutt, men både Institutt for Geovitenskap, 
Bjerknessenteret, Nansensenteret og UNIS står bak det nye 
tilbudet. Forskerskolen skal både ha internasjonale og nasjonale 
doktorgrads- og postdoktorstudenter. Leder av forskerskolen, 
Tore Furevik, tror dessuten at skolen vil bidra til å bedre 
koordineringen og synliggjøringen av det eksisterende 
kurstilbudet innen klimastudier. Tilbudet vil blant annet utvides 
med enkelte spesialiserte kurs med internasjonale toppforskere.

Vitensenter like om hjørnet
Bergen Vitensenter har byttet navn til VILVITE og åpner etter alt 
å dømme i lokaler på Marineholmen, 2. kvartal i 2007. Til 
sammen skal 2700 kvadratmeter brukes til utstillinger, 
konferansesaler, butikk og kafé. Forventet besøkstall er 90 000.

Senteret skal ha barn og ungdom som hovedmålgruppe. En av 
hovedmålsettingene er å fremme interessen for 
naturvitenskapelige og eksperimentelle fag. Det er tre 
hovedtematiske rammer rundt utstillingene: Energi, hav og vær.  
I tillegg kommer andre utstillinger som kretser rundt universelle 
tema som helse, mat og ernæring. Opplevelsen på vitensenteret 
skal ikke være statisk. Installasjonene skal være interaktive, så 
utstillingene må tåle hardhendt behandling. 

Bergen kommune er største eier i VILVITE, med 28 prosent. UiB, 
Høgskolen i Bergen, Hordaland Fylkeskommune og Bergen 
Næringsråd eier alle 18 prosent hver. VILVITE har innledet 
samarbeid med tilsvarende vitensenter blant Experimentarium i 
København og TechniQuest i Wales. 

Ill. foto: iStockphoto

Professor Atle Nesje underviser studenter på Finse. (Foto: Lars H. Ursin).
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Kjemiprofessor Øyvind M. Andersen 
har nylig mottatt æresprisen 
fra Groupe Polyphenol for sitt 
mangeårige arbeid med flavonoider.

Priser antioksidanter 
I august mottok kjemiprofessor Øyvind 
Andersen en internasjonal ærespris for sitt 
mangeårige arbeid innen feltet som har med 
plantepigmenter, mat og antioksidanter å 
gjøre.

Forskning på fargepigmenter i frukt og grønnsaker, og mulige 
helseeffekter av slikt som jordbær og rødvin, sjokolade og te har 
opplevd en eksplosiv vekst det siste tiåret.

– Det skrives svært mye om gode helseeffekter av flavonoider og 
antioksidanter, men saken er at få vurderer dette seriøst. Jeg vil si at vi 
vet mye om potensialet til disse stoffene, men at ingen per i dag kan si 
noe helt sikkert om egenskapene og effektene. Som kjemiker studerer 
jeg egenskaper og forbindelser, sier Andersen. Han jobber i grupper 
med medisinere som ser på mulige helseeffekter.

best dokumentert
Som doktorkandidat ved UiB på 80-tallet leste Andersen at blåbær 
innholdt to stoffer. Men det var før han plukket en håndfull blåbær, 
la dem i kromatografen påviste at blåbær faktisk inneholder minst 15 
ulike stoffer. 

– Det gjøres stadig nye funn. Vi plukket nylig noen røde tulipaner 
i Bergen sentrum og oppdaget noen helt nye fargestoffer. Vi har 
studert rødløk, poteter, jordbær og en mengde andre planter, og vi 
finner stadig nye naturstoffer. Naturen er ikke så godt kartlagt som vi 
kanskje tror.

Men i og med boka Flavonoids, Chemistry, Biochemistry and 
Applications som han er redaktør for, er nettopp flavonoider nå 
verdens best dokumenterte naturstoffgruppe.

– Vi har samlet det siste tiårets forskning på feltet og satt det 
i system. Gruppen vår har tidligere funnet og karakterisert nesten 
100 nye antocyaner og andre flavonoider, og vi blir stadig invitert 
til å skrive aktuelle oversiktsartikler innen feltet, forteller Andersen, 
som også har utviklet en metodikk til analyse av disse stoffene, en 
metodikk som nå brukes globalt. 

nye helseprodukter
Industrien jobber tett på forskningen, og nye helseprodukter lanseres 
stadig. Andersen har selv vært med å starte selskaper.

– Jeg har vært med på å etablere to ulike typer bedrifter. Den ene 
selger disse stoffene på et globalt marked av forskere som studerer 
blant annet helseeffekter. Den andre utvikler selv helseprodukter, som 
i dag selges i apoteker i flere land. Forskere på Karolinska studerer 
nå mulige helseeffekter av et av disse produktene, forteller Andersen, 
som også har jobbet sammen med Hydro med å overføre blåfargen fra 
poteter til andre produkter. Poenget her var å kunne utnytte naturlige 
pigmenter og dermed redusere bruken av kunstige fargestoffer, som er 
potensielt skadelige.

Han har distansert seg fra disse selskapene nå.
– Jeg ønsker ikke å ha for sterke økonomiske interesser, det 

kan fort føre til at troverdigheten min undermineres, sier Andersen 
som understreker at han gjerne vil dele æren over prisen med 
kolleger på Kjemisk institutt og på Haukeland, studenter og 
doktorgradskandidater inkludert. 

Flavonoider: En vid klasse stoffer som gir bær, frukt og grønnsaker de 
fristende fargene. Man kjenner i dag til 8150 ulike flavonoider.

Antocyaner: De aller fleste røde, blå og fiolette farger i planter tilhører 
pigmentgruppen antocyaner. Fra gresk: anthos (blomst) og kyanos (blå). 
Det er i dag påvist om lag 600 ulike antocyaner, med ulike egenskaper 
og strukturer. Pigmentene kan befinne seg i hele frukten (eksempelvis 
bringebær), i saften (blodappelsin) eller i skallet (epler).

Antioksidant: en stor gruppe stoffer som motvirker nedbryting (oksidasjon) 
og dermed hindrer for eksempel olje og fett i å harskne. Eksempler på 
antioksidanter: flavonoider, C- og E-vitamin, betakaroten og selen.

TEKST: SiljE griPSrud


