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Noreg gjennomgår sitt største nasjonale traume sidan
2. verdskrigen med den pågåande 22. juli-rettssaka. Mange har
spurt seg kva dette gjer med dei unge. Kan ein behalde trua
på framtida når ein veks opp med terrorisme, finanskrise og
klimakrise? Vi har prøvd å finne forsking som kunne gje ein
peikepinn om ungdom og framtidsutsikter. Vi snakka med
norske og engelske forskarar og vi drog til Storbritannia, der
London i august i fjor vart råka av dei verste opptøyene på
fleire tiår. Det vi fann var overraskande. For det forskinga
viser er at unge menneske alltid er optimistiske. Dei har
planar, håp og draumar for framtida. Det er oppløftande
at unge trur på framtida, sjølv om realitetane kan verke
grelle. Det er også inntrykket frå unge studentar som deltar ved dannelsemnene ved UiB. Når vi retta blikket ut av
Europa, for å undersøke korleis det er med den økonomiske
veksten i dei såkalla BRIC(S)-landa, var det også optimisme
å spore - og overraskande forskingsresultat. I følge statsvitar ved UiB, Hans Jørgen Gåsemyr, har Kina gjort meir
for den økonomiske veksten i Afrika på nokre få år enn
det vestleg bistand har gjort på 40 år. Det same er tilfellet
i Stillehavsregionen, meiner Terence Wesley-Smith frå
universitetet i Hawaii. Men mens nokon får det betre, lever
stadig fleire i djup fattigdom, hevdar moralfilosof T
 homas
Pogge i «
 Hubrointervjuet». Han seier: – Det er på tide å
handle. Det di regjering gjer i ditt namn, er ditt ansvar óg.
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Kresne fiske
spisere truer
miljøet

Hverdagsmatematikk
Hvordan Rihanna kan gjøre matematikk lettere å lære.

Det er bedre å spise litt av alt enn mye
av én ting.
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Trøtt i dag også? Det er ikke mengden av søvn
som har endret seg de siste tretti årene, men når
på døgnet vi får den. I gjennomsnitt sover en
nordmann 7,5 timer i døgnet, men søvnkvaliteten
synker fordi døgnrytmen forskyver seg i løpet av
uken. Vi legger oss senere og sover lengre, spesielt
i helgene. Det viser ny forskning fra Det psykologiske fakultet, publisert i tidsskriftet Perceptual
and Motor Skills. En slik irregulær døgnrytme
fører til at man blir trøttere på dagtid, og barn i
skolealder har større sjanse for å utvikle adferds- og
emosjonsvansker. Og syndebukkene? Dippedutter,
internett og økende utbredelse av skiftarbeid.

Hos legen får man gjerne beskjed om å spise
sunnere, trene mer og passe vekten. Men rådene
er ofte overfladiske, og legen vet gjerne ikke
mye om pasientenes livssituasjon. Den tyske
filosofen Jürgen Habermas (bildet) vektlegger en
likeverdig dialog der partene er åpne for å endre
standpunkt, dele synspunkt, samt gi og spørre
etter begrunnelser. Både følelser og ønsker er
vesentlig bedre på disse områdene når de fikk
musikkterapi. Denne terapien kan være å improvisere med musikkinstrumenter, synge, lytte til
musikk og skrive sanger selv. Pasientene ble mer
aktive og sosiale, selvtilliten steg, de ble flinkere
til å snakke om følelser og ble også mer motiverte
for behandling, skriver UiBs nettavis På Høyden.
Terapien har en lignende funksjon på depresjon
og autisme.

Musikkterapi for schizofrene
Schizofreni behandles stort sett med medikamenter
som har god virkning på symptomer som hallusinasjoner og paranoide vrangforestillinger. Men
sykdommen fører også til vansker med å knytte
sosiale bånd, uttrykke følelser og motivere seg
til behandling. En ny studie fra Griegakademiet
viser at nitti prosent av schizofrenipasienter ble
FOTO: Colourbox

FOTO: Colourbox
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Nordmenn forskyver søvnen

Hvordan skal lege og pasient snakke sammen? Tysk filosofi
kommer til unnsetning.

Gamle brev gir ny viten
Er du en ivrig brevskriver? Da kan det godt være
du blir forskningsstoff om hundre år. 5 000 brev
skrevet av irske utvandrere skal nå brukes av UiBforskere for å forstå utviklingen av den engelske
grammatikken i Irland mellom 1750 og 1920. Dette
var en omveltende periode for språket i landet,
hvor folk i stor grad forlot morsmålet til fordel
for det mer fremtidsrettede engelsk. Forskerne er
interessert i hvordan dialekter har utviklet seg, og

gyldige argumenter i jakten på en god løsning.
Dette er et perfekt utgangspunkt for en samtale
mellom lege og pasient, ifølge et nytt doktorgradsarbeid på fastlegekonsultasjoner, omtalt av
universitetets nettavis På Høyden. Nøkkelen er
at pasienten får reflektert rundt sine subjektive
verdier, sosiale normer, og hvilken praktisk situasjon hun befinner seg i.
enn først antatt. Forskningsresultater viser at
det er en sammenheng mellom Giardia-infeksjon,
mageplager og utmattelse. Blant dem som ble
infisert med Giardia, fikk 46 prosent irritabel
tarm-syndrom, og en like stor prosentandel hadde
symptomer på kronisk utmattelse. Tidligere har det
vært antatt at Giardia var en sykdom som enkelt
kunne behandles med antibiotika.
Foto: Janice Carr

Det finnes ingen medisiner som fungerer på ME,
eller kronisk utmattelsessyndrom. Det kan nå endre
seg, etter at to leger har oppdaget at ME kan være
en autoimmun sykdom. Oppdagelsen ble gjort ved
en tilfeldighet, etter at en kreftpasient med ME
opplevde en betydelig bedring i utmattelsessykdommen etter cellegiftbehandling. Forskerne har

allerede utført én studie, og vil nå gjennomføre
flere for å finne en medikamentell behandling av
sykdommen. Kavlifondet har støttet forskningen i
tre år fremover, skriver UiBs nettavis På Høyden.

Habermas hos fastlegen

Foto: Colourbox

Utvikler medisin mot ME

Foto: Wolfram Huke

Foto: Colourbox

Spiser du fisk til middag, er sjansen stor for at det er laks,
torsk, eller til nød tunfisk som ligger på tallerkenen. Men nå
må vi utdanne smaksløkene våre om vi vil redde miljøet,
advarer forskere. I dag fiskes det nemlig ut fra tildelte kvoter,
og fiskerne kaster alt unntatt hovedfangsten overbord.
Forskerne sammenligner det med å plukke alle tulipanene
i hagen, fremfor å plukke litt av alt og beholde hagen intakt.
Ved å høste jevnt og balansert av alle artene i havet, kan
vern og bruk forenes på en helt ny måte. Fisk som ikke egner
seg som menneskeføde kan for eksempel utnyttes som fòr
til oppdrettslaks. En slik jevn høsting av fiskearter vil også
føre til et høyere vedvarende utbytte enn selektivt fiske. Med
andre ord er det tid for å introdusere middagstallerkenen for
lodde, tobis, makrell, kolmule og sild.
Studiene er utført av en ekspertgruppe hvor UiB var representert, oppnevnt av International Union for Conservation
of Nature. Resultatet ble nylig publisert i Science Magazine
Policy Forum.

blir oppholdsvær. Hva er sannsynligheten for at
det slår til?». En annen metode i prosjektet er at
læreren forklarer for elevene hvordan hver del av
pensum er relevant i hverdagen. Prosjektet har fått
nærmere syv millioner kroner i støtte av Norges
Forskningsråd, og ledes fra Institutt for biologisk
og medisinsk psykologi.

Foto: Colourbox

De fleste har opplevd å tenke «når skal jeg noensinne få bruk for dette?» i en realfagstime. Nå
vil psykologer gjøre undervisningen mer relevant,
blant annet ved å la elevene gjøre matematiske
utregninger med eksempler de kjenner. For eksempel kan sannsynlighetsregning være lettere
om man får oppgaven: «Du kan dra på Rihannakonserten om du får tillatelse hjemmefra og det

brevene kan gi svar siden de stort sett ble skrevet
av selvskolerte mennesker: De skrev ordene slik
de ble uttalt, og ett ord kunne gjerne staves på
fire ulike måter i samme brev. Prosjektet har fått
10 millioner kroner fra Norges Forskningsråd.

Langvarige plager med Giardia
Parasitten Giardia Lamblia, som infiserte drikkevannet i Bergen høsten 2004, gir større plager
nr.1 ▶ 2012
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Vilhelm Bjerknes avslørte atmosfærens
skjulte krefter. I år er det 150 år siden
han ble født.

Tretti prosent av nordmenn har sjuk
dommar i tannkjøtet. Dette kan føre til
leddgikt.

I 1918 skjedde noe som forandret verden for alltid. Da ble
verdens første moderne værvarsel sendt ut, og det skjedde
fra Bergen. Mannen som stod bak var Vilhelm Bjerknes
(1862–1951), som noen år tidligere grunnla det som skulle
kalles «Bergensskolen» innen værvarsling.
Bjerknes var opprinnelig fysiker, og han var den første
som analyserte værvarsling ut fra fysikkens lover. En av de
viktigste oppdagelsene hans var de varme og kalde frontene
i atmosfæren. Allerede i 1898 forklarte han hvordan sirkulasjoner i atmosfære og hav dør ut, før han i 1904 satte
opp et program for hvordan en kan beregne været fra et
tidspunkt til det neste.
Bergensskolen (1917–1926) fornyet praktisk værvarsling
med metoder som siden ble brukt over hele verden, og gjorde
meteorologi til en eksakt vitenskap på linje med fysikk. Ikke
verst for en mann som innrømmet at han hadde en nærmest
uttalt aversjon mot meteorologi.

Å vere nøye med tannhygienen kan ha langt større konsekvensar enn det kosmetiske, faktisk kan tannpussen vere
viktig for å motverke leddgikt. Det har postdoktor ved Gades
Institutt, Piotr Mydel, oppdaga.
– Det var litt tilfeldig at eg fekk ideen om ei kopling mellom
desse sjukdomane. Eg jobba først med tannkjøtsjukdommar
som doktorgradsstudent. Så det gjekk det ei tid, og eg forska
på leddgikt. Det var eitt spesielt enzym som var felles for desse
sjukdommane, og det fekk meg på tanken om ein samanheng.

Foto: Colourbox

Tidlige Homo sapiens drev med kjemieksperimenter
og kunne langtidsplanlegge. Det viser 100 000 år
gamle funn fra Blombos Cave (bildet) i Sør-Afrika.
De tidlige menneskene produserte pulver av oker
for å bruke det som maling, og brukte sjøøre-skall
til å lage oppbevaringsbokser for malingen. Evnen
til å produsere og lagre gjenstander på denne

Tannpussslurv kan
gje leddgikt

måten representerer et kritisk punkt i evolusjonen av menneskelig tenkning, mener forskerne
ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og
religionsvitenskap. Funnene er presentert i tidsskriftet Science.

Manglende fossiler gir svar
I Charles Darwins bok «Artenes opprinnelse» skriver
evolusjonsforskeren et helt kapittel om hvor lite
fossilmateriale som faktisk er bevart. Å forstå
evolusjon ved hjelp av fossiler er som å forstå
innholdet i en bok ved hjelp av en håndfull løsrevne
setninger, mente han. Ironisk nok kan manglene på
fossiler gi viktig informasjon om jordens tilstand,
viser en ny artikkel i Science. I løpet av de siste
500 millioner årene har havområder kommet og
gått. Prosessen påvirker avsetningen av sedimenter, men kan også ha store konsekvenser for
det biologiske mangfoldet i havet. Dette viser at
for å forstå den biologiske utviklingen på jorden

må fysiske, kjemiske og biologiske faktorer sees
i sammenheng. Bildet er av fossile hornkoraller
som er rundt 450 millioner år gamle.
Tekst og redigering

Wa lt e r n . W e h u s

30 prosent har tannkjøtsjukdom
Hol i tennene og sjukdom i tannkjøt er eit vanleg fenomen.
Kring tre av ti nordmenn har perodontitis, det vil seie ein
eller fleire sjukdommar i tannkjøtet. Teikn på periodontitis
er at det blør i tannkjøtet når ein pussar tennene eller brukar
tanntråd, metallisk smak i munnen og etter kvart lause tenner.
Perodontitis kan ein ha utan å ha det vondt, og mange har
dermed sjukdommen utan å vite det sjølve. Leddgikt, derimot,
er forbunde med store smerter. Ein reknar med at mellom
20 000 og 50 000 nordmenn har leddgikt, eller revmatoid
artritt. Sjukdommen går ut over livskvaliteten i varierande
grad, men om lag ein tidel av pasientane blir så sjuke at dei
endar med å bli fullstendig invalide.
Bakteriane reiser via blodstraumen
Sett utanfrå er tenner som dett ut og verkande ledd, to
ulike sjukdommar. Men fellestrekka finst i aller høgste grad.
Den felles plattformen for desse sjukdommane er kronisk
betennelse. Forskarane skal no finne ut om perodontitis rett
og slett kan vere den utløysande faktoren for leddgikt. At
tannkjøtsjukdommen forverrar leddgikt er dei ganske sikre på.
– Tannkjøtsjukdommen skapar sår i lommar ved tannfestet, og slik får farlege bakteriar tilgang til blodstraumen.
Periodontitt utløyser betennelsesstoff i blodet, og dermed
også til skjelett og ledd, seier Mydel.
– Målet med forskinga er sjølvsagt å utvikle nye, gode
behandlingsmetodar for begge desse sjukdommane. Det er
framleis mykje arbeid som gjenstår, men vi veit no at det
er ein sterk link mellom tannkjøtsjukdommen og leddgikt.

Foto: Colourbox

Vilhelm Bjerknes Portrett 1946, Copyright: Geofysisk institutt, UiB

Urmennesket som kjemiker

Den
opprinnelige
værmannen

– Kan ein unngå leddgikt ved å pusse tennene flittig?
– God tannpuss gjer sjansen for å utvikle leddgikt mindre.
Tannpuss er likevel ikkje nok, ein bør gå til tannlegen ein gong
i året for å fjerne plakk. Det er plakk som er inngangsporten
til perodontitis, så den må vekk. Betennelse i tannkjøtet må
behandlast. Så vil det alltid vere nokon som får leddgikt på
grunn av arv og genar, men for mange av oss kan tannbørsten
vere ei god investering, smiler Piotr Mydel.

Kjelder:

PUSS TENNENE, EUROPA!:
Piotr Mydel er koordinator
for eit EU-prosjektet «Gums
and Joints» som inkluderer
12 forskingsgrupper over heile
Europa. foto: MARION sOLHEIM

http://nhi.no/sykdommer/mage-tarm/tannhelse/tannkjottbetennelse-2235.html
Norsk Helseinformatikk
(http://nhi.no/sykdommer/mage-tarm/tannhelse/tannkjottb etennelse-2235.html)
Statistisk Sentralbyrå

Tekst

Marion Solheim, rådgiver, medisinsk-odontologiske fakultet, UiB
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I Bergens bakgård
Reportasje

Nygårdsgaten

Nygårdsgaten er gaten som døde og gjenoppstod.
Det gamle arbeiderstrøket har gitt rom for en ny
arbeiderklasse hvor ingen lenger drar i samme
retning. Tekst og foto Wa lt e r N . W e h u s

P

å starten av 1960-tallet løp
Jonny Taule frem og tilbake
på disse fortauene i Nygårdsgaten. Han løp opp og ned trapper i
leilighetshusene med varer fra fiske
butikken til faren. Et fiskestykke, to
poteter og en gulrot til Martinsen
rett ved siden av Frøkenstiftelsen.
På en kort spasertur kunne man
finne to-tre bakere, et meieri, flere
kolonialforretninger.
– Alle butikkene klarte å leve den
gangen. Det var tre fiskehandlere

TRENGER FOLK SOM BRYR SEG: Forsker
Haci Akman er bekymret for frem
tiden til Nygårdsgaten om ikke gatens
venner klarer å dra i samme retning.

8
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ikke mer enn fem minutters gange
fra hverandre, sier Taule. Han savner
roen og servicen fra den tiden. For
hvem kan elske Nygårdsgaten i dag?

Engasjert i gaten
57 år gamle Taule flyttet fra gaten i
1983, etter å ha bodd der hele livet.
I dag har han bare kontor i gaten, men
er fortsatt engasjert. Han var med å
stifte velforeningen for området, og
synes det er trist at gaten forfaller.
– Gaten har mistet veldig mye
av sjarmen, og det er synd. Det er
veldig urolig i forhold til slik det var,
forteller han.
Taule forteller om sekker med
boss som blir kastet fra vinduene,
og garderobeskap som blir båret ut
på fortauene og forlatt. Han er også

nr.1 ▶ 2012
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Reportasje

Nygårdsgaten

Fa k ta

bekymret for de narkomane som frekventerer gaten i triangelet Nygårds
parken - hospitset - Bystasjonen.

De to arbeiderklassene
En gang var bergenserne stolte av
Nygårdsgaten, og kalte den Nygårds
chauseen etter det franske ordet for
gate da den ble åpnet i 1862. Her slo
arbeiderklassen seg ned, bare et
lite steinkast unna borgerskapet i
Allégaten lengre oppe på Nygårds
høyden. Gaten blomstret lenge, men
på 90-tallet var de siste kron
« Vi snakker mye
bladene falt.
– Det var stille her før. Nesom globalisering
ten alle butikkene var tomme
i teorien, men vi
da jeg åpnet salongen i 2002,
må studere det i
sier frisør Chalak Rashid.
Han er i gang med sin førnærmiljøet. »
ste hårklipp etter lunsjpausen.
Haci Akman, forsker
Den utdannede geologen kom
til Norge fra Irak i 1999, og har
sett Nygårdsgaten endre seg fra én
arbeiderklasse til en annen i løpet
av de siste årene.
I dag huser gaten en persisk restaurant; en nordafrikansk pizzeria og ditto hvitevare; en kurdisk
kebabsjappe; afrikanske dagligvarer;
japansk sushi; en moské og en somal
isk sosialklubb ikke langt unna hverandre. Og ikke minst flere frisører enn
i noen annen gate i Bergen.
– Tidligere jobbet jeg til fire-fem
om ettermiddagen. Nå jobber jeg til
sju, og det kommer fremdeles kunder.
Gaten har blitt bedre de siste ti årene,
forteller Rashid.
Nå går forretningene så godt at
han åpner et gatekjøkken vegg i vegg
med frisørsalongen.

Globalisering på gateplan
– Vi snakker mye om globalisering
i teorien, men vi må studere det i

10
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nærmiljøet. Det globale blir en dyna
mikk i en liten gate. Innvandrerne
skaper både spisesteder, sitteplasser
og kafeer, sier Haci Akman.
Forskeren og etnologen har brukt
mye tid på å studere Nygårdsgaten, og
sammen med forskningsassistentene
Sara Kohne og Eline Grave har han
intervjuet et utvalg av huseierne og
de forretningsdrivende som holder til
i den nedre delen av gaten. De obser
verte også hvordan menneskene i
gaten forholdt seg til hverandre.
Selv patriotiske bergensere vil
medgi at Nygårdsgaten har utfordringer trass et blomstrende forretningsliv og et globalisert tjenestetilbud.
Hva er det som mangler nå etter
Nygårdsgatens gjenoppstandelse? Jo,
det er ingen som snakker sammen
lenger.

Tenker ikke kollektivt
Ikke sånn å forstå at tonen er uvennlig. Rashid forteller for eksempel at
han har god kontakt med de andre
som driver forretninger i nærheten
av frisørsalongen hans. Men det er
den kollektive tankegangen som
mangler, påpeker Akman.
– De små foretakene tenker på
hvordan forretningen skal overleve.
De har ingen tilhørighet til husene
de leier og bydelshistorien. De tenker
at de skal selge en tjeneste, og bidra
til byens identitet ved å forsyne den
med matvarer, og pynte den.

Forskning i nedre Nygårdsgaten
• Prosjektet er en forlengelse av Haci
Akmans forskning på Torgallmenningen,
publisert i boken «Etnisk atlas» (2000).
• Forskningen er støttet av Institutt for
Arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap.
• Intervjuene ble utført mellom mai og
juni 2011.

Han mener kommunen burde
være flinkere til å gi informasjon om
vern og bruk til de som driver foretak
i bygningene, for å hindre forfall.
– Da kan vi verne kulturarven
som tilhører flere generasjoner, og
en del av bydelsidentiteten, sier han.

Men eierne har også en dårlig
dialog om vernegrunnlaget til husene, sier forskeren. Han peker på
at flere av husene, hvor noen går
tilbake til 1700-tallet (altså før gatens
opprinnelse) står i forfall. Huseierne
forteller på sin side til forskerne at
de ikke kan ta vare på bygningene
fordi de ikke får støtte fra kommunen.

Trenger stamsteder
Det Nygårdsgaten mangler i dag er
en identitet. Man trenger stamsteder og faste installasjoner i gaten,
sier Akman, som synes det er spesielt trist at kaféen Knøderen nylig
stengte dørene.

– Det var et tap for gaten i forhold
til stabiliteten. Vi trenger kontinuitet
i gateutviklingen, sier han.
Likevel var kaféen en liten øy for
seg selv i Nygårdsgaten, på samme
måte som mange av de andre tingene
du finner her. Ingen fra hospitset
gikk for eksempel inn på Knøderen
i de månedene Akman observerte,
og det var minimal kontakt mellom kundene på kaféen og de andre
bedriftene.

LYKKES I GATEN: Frisør Chalak Rashid har drevet frisørsalong i
Nygårdsgaten siden 2002. Forretningene går så bra at han nå
utvider med gatekjøkken vegg i vegg.

Mer kaotisk enn før
Flere av barndomsvennene til Jonny
Taule følte tilhørigheten til sentrum
så sterk at de har flyttet tilbake igjen

til Nygårdsgaten. Men når de kikker
ut av vinduene i BOB-leilighetene
sine ser de en annen gate enn den
de forlot.
– Gaten ser litt tragisk ut. Skiltene
til gatekjøkkenene henger på vegger,
dører og står på gaten. Det er kaos i
markedsføringen, og det virker som
om innehaverne tenker at mye tekst
betyr mange kunder, sier Akman.
Han peker på et skilt utenfor et
av spisestedene, og viser hvordan
det lister opp absolutt alt man kan
spise der inne.

Vil ha forskerne med
Haci Akman mener løsningen for
gaten må være en dialog mellom
forskere, kommune, leietakere og
huseiere.
– Hvorfor ikke satse på å be
holde familier i byen? Generasjons
tilhørigheten mangler nå, sier
Akman, og viser til Grieghallen, byens
kulturelle storstue, som bare ligger
et steinkast unna.
– Det kunne vært en flott gate.

BLOMSTRENDE ARBEIDERSTRØK: Rundt år
1900 var Nygårdsgaten en av Bergens
hovedgater. 90 år senere var gaten
tilnærmet død. Foto: Olav Andreas
Svanøe/De kulturhistoriske samlinger
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Mens de eldre bekymrer seg, ser de unge lyst på fremtiden og planlegger et langt,
suksessrikt og spennende liv. Kanskje har de unge rett. For kriser og nedgangstider er
en naturlig del av historien og vil alltid fortsette å være det. Spørsmålet er hvordan vi
manøvrerer oss gjennom krisene, og finner de nye mulighetene.

Fremtiden er håpets land

MATERIAL BOYZ:
To ungdommer går
forbi en ranet butikk
i London under
opptøyene i august
i fjor. Tiden vil vise
om de går mot en
lysfremtid eller har nye
opprør i vente. foto:
Getty Images

Ungdom er ofte de første som blir rammet når de økonomiske pilene peker
nedover. Men optimismen til de unge klarer ingen finanskrise å knekke.
Tekst og foto

Sverre Ole Drønen

N

ybygget til Hackney Service
Centre i London glinser i
glass, stein og metall i solskinnet en morgen i mars. I sin kjølige renhet skiller det seg ut i bland
ingen av victorianske terrasser og
lavblokker i nærområdet.
Men så er Hackney da også en
kontrastenes bydel. Arbeiderklassestrøket øst i London er de siste tiårene
blitt transformert av innvandring
og var også en av bydelene som sto
i flammer under fjorårets opptøyer
i metropolen.
– Unge mennesker var sinte, men
kanskje uten helt å forstå helheten i
det de raste mot, sier Sarah Warren,
sosialarbeider i Hackney.

Fjernt, men nært
Man kan se skyskraperne i Londons
finansdistrikt fra Hackney. Kontrasten mellom økonomisk smalhans i
Hackney og finansindustrien i City
kunne knapt vært større. Likevel
befinner disse områdene seg bare
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noen steinkast unna hverandre. Er
det rart at fjorårets opptøyer sto i
materialismens tegn?
– Materielle ting er viktig for unge
mennesker. Noe så banalt som de
riktige joggeskoene viser at du og
familien din gjør det bra, sier Warren.
Vi møter henne utenfor sosialkontoret i Hackney. Om vi går fem minutter nordover er vi i sosialklientland.
Går vi derimot fem minutter sørover
er vi på grensen til trendy Shoreditch,
der gentrifiseringen av Hackney sakte
men sikkert har begynt. Warren bor
selv i dette området og tilstår at det
ikke er konfliktfritt.
– Jeg husker selv en lokal pub
som var veldig populær hos lokalbefolkningen. Så ble puben solgt og
omgjort til en såkalt gastropub. Over
natten forandret klientellet seg til å
bestå av hvite middelklassefolk heller
enn de som har brukt å bo i området,
forteller hun.
– Det var kanskje et tegn at første
helg etter åpningen ble vinduene på

HJELPER PROBLEMBARN: Sarah Warren er sosialarbeider med spesialisering på vanskeligstilt
ungdom ved Hackney Service Centre i London.

gastropuben knust. Jeg forstår reaksjonen. Folk ble fratatt noe som var
en del av lokalsamfunnet.

Sosialt mobil
Noen knuste vinduer på en gastropub
i den sosialt mobile delen av Hackney
er likevel for småpenger å regne
sammenliknet med ødeleggelsene i
London i løpet av noen intense dager

i august i fjor. Offisielt vil opptøyene
koste det britiske samfunnet minst
130 millioner pund (godt over én
milliard kroner).
– Sosial mobilitet er noe du kan
finne i et hvilket som helst samfunn.
Men det må være rom for det økonomisk. Det er kun i særskilte historiske tilfeller at det skjer. Som i
etterkrigsårene i Storbritannia, sier
Rachel Thomson.
Hun viser til at Storbritannia er
blitt hardt rammet av finanskrisen
og at over én million unge under 25
er arbeidsledige.
Thomson er professor i sosiologi ved University of Sussex og har
studert britisk ungdom fra middelklassestrøk og arbeiderstrøk, by og
land, nord og sør samt ulik etnisk
og religiøs bakgrunn.
– Dagens økonomiske krise skiller seg fra tidligere kriser på flere
måter. Ikke minst fordi det offentlige tjenestetilbudet er svakere i dag
enn under krisen for 20 år siden.

Dermed blir unge mennesker enda
mer avhengig av hjelp fra familien
enn tidligere, sier hun.

vil utspille seg i praksis, men mener
at det gir håp.

Planer, håp, drømmer
Nye allianser?
Thomson ser linker mellom fjorårets
opptøyer og den såkalte Occupybevegelsen, som har okkupert viktige
offentlige plasser i verdens finansmetropoler.
– Det er utrolig interessant at to så
ulike grupper tar avstand politikken
som blir ført. Nemlig den velutdannete middelklassen og de eiendomsløse. Sammen utgjør disse en fare
for regjeringen og den kommersielle
sektoren, mener Thomson.
– Plutselig har disse gruppene ikke
noe spesielt å tape. Det skaper en
flyktig velgermasse. Nå er det langt
fra noe nytt at de eiendomsløse blir
hardhendt behandlet av politiet. Det
nye er at Occupy-bevegelsen blir like
strengt behandlet.
Thomson mener det er for tidlig å
vite hvordan en eventuell slik allianse

Ann Nilsen er professor i sosiologi
ved Universitetet i Bergen (UiB) og
har forsket på fremtidsutsiktene til
ungdom i flere land i Europa. Ifølge
hennes forskning er det nettopp ungdommens eget håp for fremtiden
samfunnet må satse på.
– Når du er ung har du hele livet
foran deg. Selv om strukturene og
utsiktene rundt deg forandrer seg,
så får du ikke et totalt pessimistisk
syn på livet, sier Nilsen.
Sarah Warren kan bekrefte Nilsens teorier gjennom sitt daglige
arbeid med ungdom.
– Når ungdom står med ryggen
mot veggen og må treffe valg er det
utrolig hvor besluttsomme de kan
være. Det er ikke alltid jeg syns de
er helt realistiske, men man må berømme og oppmuntre pågangsmotet
de viser, sier Warren.
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Ungdomsledighet Europa
Registrert ledighet i aldersgruppen
15–24 år, tall fra februar 2012.

Hun påpeker spesielt at unge mødre
ofte tar ansvar og ser mange eksempler på jenter som skaffer seg jobb
eller utdannelse eller begge deler
når de blir mor i ung alder. Uten at
Warren dermed vil tegne et rosenrødt
bilde av det å bli tenåringsmor.

La meg være ung!
Ungdom representerer en overgang
fra det å være barn til å bli voksen
og er historisk sett et relativt nytt
begrep. Det var først i etterkrigsårene
at ungdom for alvor ble definert som
en egen – og kjøpesterk – gruppe.
– Overgangen til voksenlivet
handler mye om å bli økonomisk
selvstendig. En autonom person. Ta
på seg voksenforpliktelser. Etablere
seg i en egen husholdning, skape sitt
eget liv, sier Nilsen.
Det er viktig å fokusere på mer
enn økonomiske forhold når man
vurderer ungdoms fremtid og hun
mener vi også skal se på strukturelle
forandringer og betrakte folks livsløp.
– Ungdoms syn på fremtiden kan
begrepsliggjøres med tre termer:
Planer. Håp. Drømmer. Det er veldig

Rachel Thomson, professor ved Department of Social Work &
Social Care, University of Sussex. FOTO: PRIVAT
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Spania

50,5%

Hellas 1)

50,4%

Storbritannia 1)

22,2%

Frankrike

21,7%

Tyskland

8,2%

Norge

2)

7,6%

EU (27 land)

22,4%

og ufaglærte er i vekst. Ikke helt ulik
den utviklingen man har sett i USA
de siste tre tiårene.
– Globalisering har lenge vært sett
på som utelukkende positivt. Noe som
skaper økt mobilitet. Men finanskrisen har vist at det skaper mobilitet på
en helt annen måte enn mange inntil
nylig hadde trodd. Nemlig ved at en
generasjon av unge må emigrere for
å skaffe seg arbeid. Plutselig er ting
snudd på hodet. Nå kommer ikke
bare innvandrere til Europa, men
unge, velutdannete mennesker fra
Europa må også flytte på seg for å
finne en jobb, sier Thomson.
Nilsen er bekymret for hva som
vil skje med velferdssamfunnet
hvis stadig flere unge forlater Europa. Hva skjer med Spania hvis

Ann Nilsen, professor ved Sosiologisk
institutt, UiB. FOTO: UiB

alle unge flytter til Argentina? Hva
skjer med Hellas hvis alle unge flytter til Australia? Hva skjer med det
spanske samfunnet? Hva skjer med
det greske samfunnet?
– Det er viktig å skille mellom
hva som er problemer på individnivå og hva som er problemer på
samfunnsnivå. Når store deler av
ungdomskullene må emigrere skaper
det flere problemer enn det løser
på samfunnsnivå. Dersom vi ikke
klarer å ta vare på unge mennesker
innenfor det samfunnet vi har i dag,
er det ikke bare enkeltmenneskers
skjebner det er tale om, men hele
samfunnsstrukturen som utfordres
med uoversiktlige konsekvenser som
resultat, sier Ann Nilsen.

1) Desember 2011 2) Januar 2012 / Kilde: Eurostat

hverdagslige ord. Det å planlegge er
veldig realistisk. Ta utgangspunkt i
det som er i nuet og sette seg konkrete
mål. Som å bli ferdig med videregående skole. Eller studere. Du søker,
kommer inn og så vet du hva du skal
gjøre de neste årene, sier hun.
– Håp er mindre konkret og håndfast, f.eks å håpe å treffe noen du kan
dele livet med. Mens drømmer er noe
som befinner seg lengre borte, både
i tid og sted.
Nilsen har studert ungdom i flere
europeiske land. Hun påpeker at
mens portugisisk middelklasseungdom er veldig bevisst på at familien
finansierer studiene deres, kan velferdsstaten, studielån og fødselsperm
bidra til at strukturelle forhold blir
usynlige for norsk ungdom. Det blir
ifølge Nilsen lett å si at «jeg velger

selv» mens man mister av syne hva
det er man egentlig velger – eller
velger bort, fordi den strukturelle
konteksten valgene tas innenfor tas
for gitt.
– I krisetider ser vi ofte forandringer i lovgivning som beskytter arbeidstakerne. De siste 30 årene har vi
i Europa sett en veldig forandring når
det gjelder fast arbeid. Det sies at det
er fordi folk, særlig unge mennesker,
selv velger midlertidige jobber. Men
når det legges til rette for at fast jobb
er unntaket, så snakker vi ikke om
reelle valgmuligheter, mener Nilsen.

Den nye folkevandringen
Både Nilsen og Thomson ser en rekke
bekymringsfulle trekk i liberaliseringen av arbeidsmarkedet, der etterspørsel etter midlertidig ansatte

Unntakstilfellet Norge
Mens Europa må stramme inn, går Norge så det griner med sitt velsmurte
oljemaskineri. Tekst S v e r r e O l e D r ø ne n
– Generelt ble alle løftet litt, sier Katrine
Løken om oljeboomen. – Middelklassen ble
løftet mest, men vi ser at alle fikk. Det ble
et ganske stort løft. Spesielt for de som
ikke hadde så mye fra før.
Løken er postdoktor på økonomisk institutt ved UiB og har forsket på hvilken
virkning oljeboomen på 70-tallet hadde
på inntektene til norske familier. Spesielt
i Rogaland.
– Veldig få land har klart å se på effektene av et sånt sjokk i naturressursene,

sier Løken om forskningen sin. – Men så er
det jo heller ikke så ofte det skjer på en så
ekstrem måte.
Hun påpeker dog at plutselig velstandsøkning kan skje på mange måter, selv om
den norske oljeboomen var spesiell. Ikke
minst effekten den hadde i Rogaland, hvor
økt familieinntekt, for de som hadde lite
fra før, hadde direkte påvirkning på neste
generasjons økonomiske utsikter.
Ifølge Løken viser annen internasjonal
forskning tilsvarende tall på at økonomisk

vekst gir ekstra sterk gevinst for de som
sliter litt fra før. Men forskningen viser
også at i økonomiske nedgangstider, så vil
de mest ressurssvake først merke motbakken. Noe som vil ramme ungdom direkte
i form av et stramt arbeidsmarked og indirekte gjennom lavere familieinntekt.
Katrine Vellesen Løken,
postdoktor ved Institutt
for økonomi, UiB.
Foto: Jan Kåre Wilhelmsen
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Bygd for kollaps
Historia er full av økonomiske kriser vi kan lære lite av.
Tekst

K j e r s t i n G j e ng e d a l

illustrasjon

Lars o. Haaheim

O

pprørspoliti og frustrerte demonstrantar har vore i tottane
på kvarandre i Aten medan
greske politikarar prøver å manøvrere mellom nasjonal konkurs eller tifemten år med økonomisk stillstand,
massearbeidsløyse og hjerneflukt.
Høgt utdanna spanjolar dreg på jobbjakt i tidlegare spanske koloniar.
Råda til europeiske styresmakter
sprikar i alle retningar avhengig av
kva for ein økonom du snakkar med.
Men både Europa og resten av verda
har vore igjennom økonomiske kriser
før. Kan historia fortelje oss noko
om korleis det vil gå denne gongen?
– Eg trur det er heilt uråd å kome
med spådommar i økonomien. Men
det ein kan gjere, er å prøve å forstå
kvifor det har gått gale tidlegare. At
vi i dag er betre utrusta for å løyse finansielle kriser enn før, det er eg ikkje
i tvil om. Så mykje har økonomifaget
utvikla seg, seier førsteamanuensis
Camilla Brautaset.

Noregs konkurs
Ho er økonomihistorikar og meiner
økonomar flest med fordel kunne
visst meir om historie. No når gjeldskrisa bølgjer over Europa, har til

dømes mange av dei same folka som
tidlegare ivra for at marknaden måtte
få styre seg sjølv, brått skifte sida,
og meiner no at staten har drive for
lite styring. Lenger strekk ikkje det
historiske minnet seg.
– Ser vi eit par hundre år bakover
i tid, så er det éin ting som slår oss,
og det er at økonomiske kriser er ein
del av kvardagen, og ikkje noko ein
kan forsikre seg mot, seier Brautaset.
Somme, slike som den austerrikske økonomen Joseph Schumpeter,
meinte jamvel at kriser kunne vere
godt for økonomien. Dei leidde til
det han kalla «kreativ øydeleggjing»,
der innovasjon og nye idear tvinga
seg fram og la grunnlaget for vekst
i neste omgang. Når EU denne vinteren har kjempa for å unngå gresk
konkurs, kan det vere nyttig å minnest at statar har overlevd konkurs
før. Også den norske.
Når det offisielle Noreg no er i
gang med å stryke bunaden og leite
fram flagga i påvente av grunnlovsjubileet om to år, er det lett å gløyme
at Noreg i dei turbulente åra kring
1814 i realiteten var bankerott. Politisk
sjølvstende medførte at Noreg brått
måtte ta ansvar for eigne finansar, og

det i ein situasjon med sterk inflasjon,
øydelagd valuta og handelsblokade
som følgje av napoleonskrigane.
Staten hadde korkje statskasse eller
nemneverdige inntekter, var blotta
for kredittverd, og hadde prøvd
« At vi i dag er
seg med fem ulike valutaer i
rask rekkjefølgje. Redninga
betre utrusta for
kom i form av eit lån frå eit
å løyse finansielle
dansk-jødisk bankhus i 1822,
kriser enn før, det
og saman med etableringa av
er eg ikkje i tvil
Norges Bank, og nedforhandling av utanlandsgjelda, vart
om. Så mykje har
grunnlaget lagt for betre tider.
økonomifaget

Krisesnøballen rullar fortare

utvikla seg. »

Førsteamanuensis
– At statar kan gå konkurs, er
altså ikkje noko nytt, men med
Camilla Brautasetl
globaliseringa ser vi at kriser
som før var regionale eller nasjonale,
i dag får langt større spreiing, og dei
spreier seg i eit mykje større tempo
enn tidlegare, seier Brautaset.
– Eg er overtydd om at konkurs er
det beste for Hellas no, sa professor
Harm Schrøter når Hubro snakka
med han i februar. Han arbeider med
spørsmålet om det finst noko unikt
europeisk i økonomien.
– Krisa i dag blir ofte samanlikna
med den store depresjonen i mel-
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lomkrigstida, men der er viktige skilnader, som at Europa i dag har ein
felles valuta. Ein annan skilnad er at
krisa i mellomkrigstida kom som eit
politisk sjokk. I dag er vi ikkje sjokkerte, vi kjenner oss ikkje verkeleg
utfordra, heller ikkje i Hellas eller
Spania. Fordi dette sjokket manglar,
er det store delar av folket som ikkje
innser at ein ikkje kan halde fram
på same måte som i dag. Ein konkurs ville vere eit sjokk, men sjå på
Argentina, som gjorde akkurat det.
Gjennom sjokket tilpassa dei seg ein
annan type økonomi, og i dag har dei
betre stell på sakene enn dei hadde
før konkursen.

Europeisk kriseforsikring
Europa skil seg frå resten av verda
ved at vi har ein lang, ideologisk
forankra tradisjon for å lage sosiale
ordningar som kan forsikre oss mot
at ting skal gå gale, meiner Schrøter.
Det gjer at folk kan misse jobben utan
å bli kasta på gata neste dag. Men det
gjer også systemet treigare, ein har
ikkje den kjensla av å stå på kanten
av stupet, som kan hjelpe ein til å
leggje om kursen og forandre på ting.
– Så den europeiske måten har
kortsiktige fordelar, men langsiktige ulemper, og det vi treng er ein
balanse mellom det kortsiktige og
det langsiktige.
Den høge arbeidsløysa er eitt av
dei mest urovekkande trekka ved
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« Ein har ikkje den kjensla av å stå på kanten av stupet,
som kan hjelpe ein til å leggje om kursen og forandre på ting.
» Harm Schrøter
Økonomisk historie:
Økonomar lærer korleis økonomien fungerer ved hjelp av matematiske og teoretiske modellar som er forenkla representasjonar av
nokre økonomiske fenomen.
dagens Europa. All forsking viser
at den som står lenge utanfor arbeidsmarknaden, blir merkt av det
på lang sikt.
– Arbeidsmarknaden er ein nøkkel
for å få hjula i gang att, ikkje berre
gjennom produksjon, men også fordi
folk i arbeid bruker meir pengar, seier
Camilla Brautaset.
– Etter andre verdskrigen har
mykje av veksten i Europa skjedd
som følgje av arbeidsinnvandring,
men akkurat no er utfordringa heller å mobilisere dei som står utanfor
arbeidslivet. På same tid ser vi at
viljen til å investere i utdanning,
blir mindre. Det gjer at kriseperioder
kan forsterke sosiale ulikheiter fordi
utdanning blir eit gode som er stadig
færre forunt, og det er urovekkande.

Lærte av mellomkrigstida
I mellomkrigstida avhjelpte ein arbeidsløysa delvis ved å la folk gjere
nytte for seg i jordbruket. Det er ikkje
noka løysing i dag. I tillegg leidde

krisa i mellomkrigstida til nye former
for organisering i sentrale næringar,
slik som samvirkeorganisasjonane i
jordbruket.
– Ein kan seie at den viktigaste
konsekvensen av krisa i mellomkrigstida, var måten ein organiserte verda
på etter andre verdskrigen. Då var
krisa ein del av erfaringsgrunnlaget
til dei som tok avgjerder i samfunnet,
seier Brautaset.
Institusjonane og det internasjonale samarbeidet som vaks fram
etter krigen, bygde altså på røynslene
frå mellomkrigstida. Det var også
i mellomkrigstida at den britiske
økonomen John Maynard Keynes
utvikla sine idear om økonomi. Staten
måtte, meinte Keynes, ta ansvar for
å bruke pengar og halde hjula i gang
i nedgangstider, og stramme inn i
oppgangstider.
– Keynes' teoriar er blitt brukte
i stort omfang i etterkrigstida, men
problemet er at ein ikkje greier å
stramme inn att i oppgangstider. Har

Modellar blir brukte til å utforme økonomisk politikk, og den mest
populære teorien fortrengjer gjerne andre innfallsvinklar, heilt til
den rådande teorien blir bytta ut med ei ny.
Fleire kritiserer no einsrettinga og modellstyringa i økonomien,
og meiner økonomar bør ha meir historisk kunnskap om kva som
har medverka til økonomisk oppgang og nedgang i tidlegare tider.

styresmaktene først gjeve ut eit gode,
syner det seg å vere politisk uråd å ta
det tilbake. Fordi Keynes' idear berre
fungerte halvveges, kom istaden nye
idear om at marknaden må styre seg
sjølv, og staten skal ikkje styre noko
anna enn pengemengda. Det har heller ikkje fungert. Somme seier det er
fordi ideane ikkje vart gjennomført

heilt slik dei var tenkt, men slik er no
ein gong politikken – ein kan ikkje
gjere alt slik det står i lærebøkene,
seier Harm Schrøter.
Det som er sikkert, er at historia
til eit land er med på å avgjere kva
politikk styresmaktene kan føre.
Kva utfall politikken vil få, lyt
historia vise.
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Kina: en global
velgjører?
– Ti år med kinesiske investeringer har bidratt til større
økonomisk vekst i deler av Afrika enn 40 år med vestlig bistand,
sier Hans Jørgen Gåsemyr. Tekst S ve r r e O le D r ø n e n

G

åsemyr er stipendiat ved Institutt for sammenliknende
politikk på UiB og mener at
tallenes tale er klar.
– Statistikken viser at vekstkurvene for flere afrikanske land henger
sammen med kinesiske investeringer.
Faktisk har mange land i Afrika vokst
enda sterkere enn Kina de siste årene,
sier Gåsemyr.
Stipendiat Hans Jørgen
Gåsemyr, Institutt for
sammenliknende politikk, UiB
Foto: Sverre Ole Drønen
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Vestlig dobbeltmoral
Stipendiaten er kritisk til vestlig dobbeltmoral i forhold til Kinas engasjement i
Afrika. Man kritiserer Kina for å gå frem
som en moderne kolonimakt mens
mange glemmer egen kolonihistorie
og egne feilskjær når det passer seg.
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– Mange land i Afrika har ikke
vokst sterkt under våre 40 år med
bistand og såkalt utviklingshjelp med
betingelser fra Verdensbanken eller
Pengefondet, som i hvert fall ikke har
bidratt til noe stort økonomisk løft,
påpeker han.
Samtidig står vestlige regjeringer
og næringsliv i kø for å gjøre sine
hoser grønne hos myndighetene i
Beijing. Mens mangel på demokrati
og menneskerettigheter er et problem
når Kina investerer i Afrika, påvirker
ikke det vår politikk når vi selv vil
investere i Kina.
Ifølge Gåsemyr er veksten i mange
afrikanske land bare i startgropen og
vil kunne tilta i årene fremover. Men

Afrika er langt fra det eneste området
hvor kineserne investerer. Kinesiske
aktører er på banen i stort sett alle
verdens land og den økonomiske
aktiviteten øker de fleste steder.

Kina og konkurrentene
Professor Terence Wesley-Smith fra
University of Hawaii samarbeider
med UiB-forskere på et større prosjekt
om kultur og politikk i Stillehavet.
– Kinas økte tilstedeværelse i Stillehavet har gitt vestlige land som
Australia, New Zealand, Japan og
USA konkurranse om gunsten til
en rekke av regjeringene i regionen. Det at øystatene i Stillehavet nå
får større valgfrihet når det gjelder

KINA I AFRIKA: En kinesisk
oppsynsmann instruerer
afrikanske arbeidere på et
byggeprosjekt i Zambia.
Foto: Getty Images
hvem de vil samarbeide med, behøver
slett ikke å være noen ulykke, mener
Wesley-Smith.
Han påpeker at mens vestlige land
har vært opptatt av at mottakere av
bistand må innføre en vestlig-orientert
frihandel, så har kineserne stilt langt
færre direkte krav for å hjelpe land i
nød. Samtidig er Wesley-Smith ikke
blind for at kineserne med tiden vil
kunne stille liknende krav som vestlige regjeringer, men at dette er noe
tiden vil vise.

Bygger infrastruktur
Wesley-Smith har skrevet boken
«China in Oceania: Towards a New
Regional Order» og mener Kinas

voksende rolle i Stillehavsregionen
ofte blir feiltolket i vestlige medier –
spesielt i USA.
– Måten Kina har gått frem på i
Stillehavsregionen er typisk for hvordan landet opererer i hele den tredje
verden. Kina har alltid bidratt med
en viss bistand og de siste årene er
dette blitt mer tydelig i form av bygging av infrastruktur, idrettsanlegg
og offentlige administrasjonsbygg,
forteller han.
På denne måten blir Kinas tilstedeværelse ikke bare subtil men manifesteres også fysisk.
– Når man ser på øyrikene i Stillehavsområdet, så er Kina i dag den største bidragsyteren nest etter Australia.

Det er en kolossal endring bare på de
siste ti årene, sier Wesley-Smith.
Den amerikanske forskeren mener
at det er liten grunn til uro over Kinas
engasjement i Stillehavet og peker på
at landets forsvarsbudsjett fortsatt kun
utgjør en brøkdel av det amerikanske.
Samtidig påpeker han at konflikten om
territorier og naturressurser mellom Kina
og noen av nabolandene i Sørøst-Asia i
aller høyeste grad er et reelt problem, som
kan skape regional ubalanse.

Kina i EU
Tidligere i år var det også mye snakk
om at Kina kunne bli redningsplanken for det skrantende økonomiske
samarbeidet i EU.
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Avslører makten

foto: Maggie Smith

Avslører makten
– Kina sitter på kapitalressurser
som det er mangel på i andre verdensdeler – ikke minst i Europa. Så
Kina har en maktposisjon og tyngde,
samtidig som det forblir et land med
store utviklingsproblemer, sier Hans
Jørgen Gåsemyr. – Men det er veldig
komplisert for Kina å pumpe inn
kapital i deler av verden som er mye
rikere enn egen befolkning.
Kina ønsker mer makt og innflytelse, men de vil ikke ha mer ansvar
eller fremstå som verdensledere.
UiB-stipendiaten tror derfor det skal
mye til før Kina engasjerer seg mer i
problemene Vesten sliter med, med
mindre det faller sammen med landets egne økonomiske interesser.
– Problemet er at hvis Kina får
status som et rikt land og verdens
hjelpemann, som skal bidra i det
kriserammete Europa eller andre
land, så høyner det forventningene til
den jevne kineser om et økonomisk
velferdsløft, sier han.

Professor Terence WesleySmith, University of
Hawaii. Foto: UiB

Optimistisk ungdom
Men det er liten tvil om at optimismen lenge har hatt gode kår i Kina og
det vi har av meningsmålinger viser
at kinesere flest stort sett er fornøyd
med de sentrale myndigheter. I hvert
fall så lenge den økonomiske veksten
fortsetter.
– Et viktig moment er at mange
unge mennesker nå har muligheten
til å reise og flytte på seg og leve livene sine på en måte som foreldrene
ikke kunne. Dette gjør også at Kina
i mye større grad er blitt et konkurransesamfunn. Flere får utdanning,
flere får muligheter, men det er også
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mer konkurranse om de gode jobbene, sier han og forklarer at det er
konkurranse om ressursene på en
måte som det kan være vanskelig
helt å begripe for oss.

Global konkurranse
Denne nasjonale mentaliteten forplanter seg så over til den globale
konkurransen når kinesiske aktører
deltar her og gjør landet særs konkurransedyktig internasjonalt.
– En av de største utfordringene
for Kina nå er at man har en stor
andel optimistiske unge som leter
etter muligheter og er utålmodige
fordi utviklingen ikke går fort nok
for dem. Mange har fått seg en god
utdannelse, men så kommer de ut i
et arbeidsliv som fortsatt er preget av
lavteknologi og enkle produksjonsformer, sier han.
Dette betyr også at det blir enda
viktigere for Kina å utvikle egen
høyteknologi. Siden kostnadene øker
internt i Kina vil landet i økende grad
tvinges til å utvikle mer av dette.
Gåsemyr mener at dette er et område
hvor norske bedrifter bør kjenne
sin besøkstid.
– Kineserne har uttrykt interesse
for norske selskaper som leverer teknologi innen olje, miljø, kjemikalier,
gjødsel, vann, fiske og akvakultur.
Teknologi som er knyttet til utnyttelse
eller bruk av naturressurser, sier han.
Ifølge Gåsemyr er miljø nemlig
en stor sak i Kina. Både for landet
å utnytte sine relativt begrensete
naturressurser og gjøre dette på en
mer miljøvennlig måte. Dette kommer ikke så tydelig frem hvis man

leser medier som trekker frem Kinas
vekst og hvilken innflytelse det har
på miljøet. Veksten er selvfølgelig
ikke bra for miljøet, men det er en
akutt problemstilling i Kina både å
fortsette veksten og utvikle seg mer
miljøvennlig.
– Vi må heller ikke glemme at
Kina er lokomotivet i Asia, den regionen i verden med størst økonomisk
vekst, avslutter Hans Jørgen Gåsemyr
og mener at vi heller enn bare å
kritisere bør forsøke å spille en aktiv
rolle i Kina.

Fa k ta
BRICS
• BRICS er en internasjonal politisk organisasjon av fremvoksende økonomier.
• BRICS er et akronym for landene Brasil,
Russland, India, Kina og Sør-Afrika.
• Frem til 2010 kjent som BRIC, før SørAfrika ble knyttet til sammenslutningen.
• Begrepet BRIC ble første gang brukt i
2001 av Goldman Sachs-økonomen Jim
O’Neill.
• Forkortelsen blir hyppig brukt for å
illustrere det globale maktskiftet fra G7landene til nye markeder i vekst.
• I 2011 skapte O’Neill begrepet MIKT, en
forkortelse for Mexico, Indonesia, SørKorea og Tyrkia. Disse nevnes også som
potensielle fremtidige BRICS-land.
• BRICS-landene har 2,8 milliarder innbyggere (over 40 prosent av verdens befolkning) og landene dekker 25 prosent
av jordens landmasse.
Kilde: Wikipedia

Den spanske sosiologen Manuel
Castells er mottaker av Holbergprisen
2012. I dette intervjuet sier Castells at
samfunnsvitenskapens rolle i vår tid
er særdeles viktig.

Tekst

T r i ne K l e v e n o g B e nt S i g m u nd O l s e n, H o l b e r g pr i s e n

– Du har en omfattende bibliografi på
CVen din og har vært innom mange
forskjellige områder. Hvilke tema
synes du har vært viktigst, når du
ser tilbake?
Min analyse av makt. Dette har vært
et overordnet tema som jeg har studert i forskjellige sammenhenger og
i ulike samfunnssjikt. Jeg har særlig
sett på makt i byen, makt i informasjonsteknologi, makt i globalisering
og kommunikasjonsmakt. Det siste
vil si makten og motmakten som er
bygd inn i massemedia og internett.
Spesifikke temaer som jeg tror vil
stå igjen av mitt arbeid er kartleggingen av økonomier, av samfunn
og kulturer i informasjonsalderens
begynnelse, videre at jeg har pekt på
ideen om nettverkssamfunnet som
en nøkkel til å forstå endringene som
følger av den digitale revolusjonen
og globaliseringen av økonomien.
– Hva er du opptatt av i dag?
Jeg er opptatt av rollen til digital kommunikasjon i sosiale bevegelser og i

nye former for politisk demokrati. Jeg
er også opptatt av de sosiale implikasjonene av den neste generasjonen
med kommunikasjonsteknologier.
Videre er jeg engasjert i kulturell og
sosial analyse av finanskrisen.
– Hvilken rolle eller funksjon mener
du at samfunnsvitenskapen bør ha i
det 21. århundret?
Samfunnsvitenskapen kan gi en uavhengig, metodisk presis og teoretisk
relevant vurdering av de nye sosiale
prosessene som under rask sosial og
teknologisk endring former menneskers tilværelse. For når det er dårlig
forstått, skaper dette en tilstand av
forvirring og usikkerhet hos mange
personer.
– Vet du noe om hva som foregår
innen samfunnsvitenskapelig forskning i Skandinavia?
Absolutt, jeg har reist jevnlig til Skandinavia siden 1967. Jeg er æresdoktor
ved Kungliga Tekniska högskolan i
Stockholm og Aalto-universitetet i

Helsinki. Jeg har både forsket på og
publisert en bok om Finland, samt
hatt foredrag i Sverige, Finland, Danmark og Norge.
– Hva mener du om internasjonale
forskningspriser som Holbergprisen?
De spiller en viktig rolle i å anerkjenne arbeidet til forskere som vier
seg til vitenskapene, tenkning og til
kulturell innovasjon uten å bøye seg
for de vanlige kreftene og fristelsene
innen næringsliv og politikk.

Manuel Castells er i Bergen fra
4. til 7. juni
Det blir anledning til å oppleve Castells i samtale
med påtroppende direktør i Festspillene i Bergen
på Logen Bar 4. juni, på Holbergprisen symposium
tirsdag 5.juni og utdelingen av Holbergprisen 2012
i Håkonshallen 6. juni.

www.holbergprisen.no
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UiB –
I VERDA
Tekst og redigering

In ge r Lis beth Ødes neltvedt

USA:

Caymanøyene, Karibien:

Brestudiar i Arktis og
Antarktis
Førsteamanuensis ved Institutt for geovitskap, Jostein
Bakke, er for 2011/2012 tildelt Fulbright Arctic Chair
Award. Tema for utmerkinga
er knytt til studiar av dei stadige endringane av breane i
Arktis. Dei siste 40 åra har
det gått føre seg ei massiv
tilbaketrekking utan at ein
forstår kvifor dette skjer no.
Bakke skal vere eit halvt år
ved Climate System Research
Center, ved Universitetet i
Massachusetts, eit av dei
framste forskingssentra for
Arktisk forsking i USA.

Djupt og veldig varmt
Rolf Birger Pedersen frå
Senter for geobiologi ved
UiB har saman med ei internasjonal gruppe funne
to unike hydrotermale felt
i Caymangrøfta i Karibien.
Vatnet som held 450 grader
vert strålt kring ein kilometer
opp. Dette er dei djupaste
og varmaste kjeldene som
er funne. I motsetning til
organismar som lever av fotosyntese, overlever desse
bakteriane ved hjelp av såkalla kjemosyntese. Det var
på eit tokt på skipet RRS
James Cook våren 2010 at
ein fant dei to felta. Resultata er nyleg publiserte
i Nature Communications.
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Island,
Danmark og Sverige:

Irland:

Sverige:

Austerrike:

Uganda:

India:

Bangladesh:

Kina, Korea og Japan:

Veforðabók fyrir alla
I november 2011 vart den
islandske-skandinaviske
ordboka ISLEX opna med
ei feiring i Nordens hus i
Reykjavik. Ordboka er eit
samarbeidsprosjekt mellom
Universitetet i Bergen og
undervisnings- og forskingsinstitusjonar i Danmark, Sverige og på Island. Ordboka
har om lag 50 000 islandske
oppslagsord med omsetjing
til dansk, svensk, bokmål og
nynorsk. Færøyane har også
kome med, og færøysk vil
bli eitt av målspråka. Frå
UiB har Helge Sandøy og
Þorsteinn Indriðason delteke som prosjektleiarar og
Margunn Rauset har vore
ordbokredaktør.

Kristendom i Europa
Henning Laugerud, førstemanuensis i kunsthistorie ved
UiB var i mars på St Patrick’s
College, Maynooth, i Irland
for å lansere boka: Devotional Cultures of European
Christianity, 1790–1960.
Laugerud og den irske professoren, Salvador Ryan er
redaktør for utgjevinga. Boka
ser på fromleikskulturane i
europeisk kristendom, frå
tida omkring den franske
revolusjon til det Andre
Vatikan-konsilet på byrjinga
av 1960-talet. Somme av
bidraga har tidligare blitt
presentert på ein workshop
for The European Network on
the Instruments of Devotion
(ENID) i Irland.

Korrupsjon på svensk
Vanskar med korrupsjon må
takast på største alvor også
i land som Sverige, som ofte
feilaktig vert rekna som korrupsjonsfrie. Det skreiv Jonas
Linde ved Institutt for sammenliknende politikk, med
fleire, i eit debattinnlegg i
svenske Dagens Nyheter for
ei tid tilbake. Artikkelen var
innlegg i ein større svensk
debatt kring korrupsjon i
offentleg verksemd. Linde
og medforfattarane hans
meiner oppfatninga om at
korrupsjon ikkje er noko stort
problem i Sverige er farleg,
og at korrupsjon bør få større
merksemd i den offentlege
debatten.

Austerrisk æreskors
Som dei første i Noreg,
vart professorane Tore
Nordenstam og Kjell S.
J ohannessen i september
tildelt æreskors for vitskap
og kunst i Østerrike for sitt
forskingsarbeid på Ludwig
Wittgenstein sin filosofi. I
dei 33 åra som er gått sidan ambassaden i Østerrike
spurde seg føre om høve til
å arrangere eit Wittgensteinsymposium i Bergen, har Johannessen og Nordenstam
oppnådd ei høg stjerne innan
Wittgenstein-forskinga. Dei
var blant anna sentrale i etableringa av Wittgensteinarkivet i Bergen.

Første felles doktorgrad
Nyleg forsvarte Grace Ndeezi
fra Uganda den første felles
doktorgrada frå Universitetet
i Makerere og UiB. Avhandlinga bygger på resultata av
feltstuder Ndeezi har gjort av
vitamin- og mineraltilskot til
HIV-positive barn i heimlandet Uganda. – Dette er det
mest vidstrakte institusjonelle samarbeidet UiB har.
Det har vore eit særs interessant samarbeid for begge
partar, seier prosjektkoordinator Thorkild Tylleskär. – Vi
kan berre være dyktige på å
løyse problema i verda når
vi kjenner dei på nært hald,
slår professor T ylleskär fast.

Smelting i Himalaya
Under den årlege konferansen Delhi Sustainable Development Summit i India i
februar i år, hadde Bjerknessenteret eit sidearrangement
saman med det indiske TERI.
Arrangementet var starten på
eit forskingsamarbeid for å
kunne føreseie vassressursar
i India i eit klima i endring.
1,5 miliardar menneske er
avhengig av vatn frå Himalaya. Forskarane skal undersøke endringar i monsun,
nedbør og smelting av brear
i Himalaya og utvikle regionale klimamodellar for India.
Arrangementet vart opna av
R.K Pachauri som er leiar for
TERI og FNs klimapanel.

Havbruksetikken
Tre forskarar frå Senter for
vitskapsteori (SVT) ved UiB,
hadde i mars ein workshop
for lokale skaldyroppdrettarar
i Khulna, Bangladesh. Dette
var eit ledd i det EU-støtta
SEAT-prosjektet som skal
betre dialogen mellom europeiske forbrukarar og havbruksnæringa i Asia. Målet
er meir berekraftig og etisk
handel. På workshopen viste
UiB-forskarane ein video om
europeiske forbrukarar sitt
syn på import av fiske- og
skaldyrprodukt frå Asia og
det vart diskutert korleis lokale produsentar betre kan
møte globale utfordringar.

Klimavariasjonar i Asia
Den austasiatiske monsun
strekker seg som eit fleire
tusen kilometer langt belte
gjennom Kina, Korea og
Japan, og er sentral i å halde
oppe vassforsyning for befolkninga i denne delen av
verda. I NORKLIMA-prosjektet
DecCen samarbeidar norske
og kinesiske forskarar for å
finne årsaker til endringar i
temperatur, nedbør, tørke og
flom over Kina. Prosjektet er
koordinert av Tore Furevik,
Geofysisk institutt og Bjerknessenteret ved Universitetet
i Bergen og har fire norske
og fire kinesiske partnar
institusjonar.
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ForskingsFronten

Romforsking

På veg til romstasjonen
Denne detektoren skal skytast opp i bane rundt jorda. Der skal han
utføre ei heilt spesiell oppgåve.
Tekst
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ForskingsFronten

Romforsking

D

et er studentar og tilsette i
romfysikkgruppa ved UiB som
har jobba sidan 2004 med å
lage detektoren. Ein skulle tru at
noko som skulle heilt ut i rommet
ville sjå litt ja, romaktig ut, men det
grøne kretskortet liknar ein heilt
vanleg dings til som kan passe inn i ei
vanleg datamaskin, av typen
som passe på at familiebileta
« Nettopp fordi
ligg trygt på harddisken. Men
vi veit så lite,
den grøne plata med kretsgjer forskarane og
komponentar som står på
studentane i romfysikkbenken i fjerde etasje på Institutt for fysikk og teknologi
gruppa rutinemessig
er derimot ein state-of-thestore, nye oppdagingar
art, unik-i-sitt-slag detektor
som snur om på biletet
som skal skytast opp i verdsvårt av kva som går
rommet for å ta plass på den
internasjonale romstasjonen
føre seg ikring oss. »
og speide etter gammaglimt.
På laptopen sin har professor Nikolai
Østgaard ein snedig animasjon som
viser korleis detektoren, når han ein
gong er ferdig bygd, skal skytast opp i
rommet i ein liten koffert, fortøye ved
den internasjonale romstasjonen, før
ein robotarm skal hente detektoren
ut av kofferten og plassere han på ei
skinne som sender han vidare til ein

annan robotarm, som løfter han ut av
skinna og festar han på ein bestemt
plass på utsida av romstasjonen. Der
skal han sitte og sjå etter gamma
glimt. Og sende melding til Østgaard
og kollegaene hans når han finn dei.

Uvitande om det nære rom
Det er nesten pinleg kor lite vi eigentleg veit om det nære verdsrommet
vårt, det som skjer i og utanfor jorda
sitt magnetfelt. Nettopp fordi vi veit så
lite, gjer forskarane og studentane i
romfysikkgruppa rutinemessig store,
nye oppdagingar som snur om på
biletet vårt av kva som går føre seg
ikring oss. Ein god del av forskinga
ser på det som skjer mellom jorda og
sola, når sola sender sine straumar
av ladde partiklar inn mot jorda sitt
magnetfelt. Sjølv om magnetfeltet
skjermar jorda mot mesteparten av
partiklane frå sola, er det alltid noko
som trenger igjennom, og nordlyset
er eit svært synleg resultat av dette.
Ein kan lære mykje om den såkalla
partikkelnedbøren ved å studere
nordlyset. Andre studerer endringar i
magnetfeltet rundt jorda, og dei elektriske straumane som oppstår høgt

oppe i atmosfæren når magnetfeltet
og partikkelnedbøren forandrar seg.
Gammaglimt, derimot, oppstår
nærare jorda. Men dei er lettast å
studere med satellitt.
– Gammaglimt er dei mest energirike fotona, enno meir energirike
enn røntgenstråling, og dei oppstår
i samband med lyn, seier Østgaard.

Nyoppdaga gammaglimt
For å produsere eit gammaglimt, må
ein først aksellerere elektron til dei
nesten når lysfarten, noko som krev
eit elektrisk felt på millionar av volt.
Slike elektriske felt oppstår i torevêr,
men dessverre er det vanskeleg å vite
akkurat kvar dei vil oppstå så ein kan
plassere seg der med måleutstyr og
sjå kva som skjer. Difor er det mykje
vi ikkje veit om lyn og torevêr, og det
er ikkje meir enn tjue år sidan gammaglimta vart oppdaga.
– Dei vart oppdaga tilfeldig av ein
satellitt som eigentleg skulle speide
etter gammastråling frå fjerne galaksar, men som altså oppdaga aktivitet
på jorda også, fortel Østgaard.
Satellitten såg mellom 70 og 80
gammaglimt over ein periode på

Småpirk: Detektoren som blir bygd i Bergen, skal sitje på den internasjonale romstasjonen og
sjå etter gammaglimt, stråling frå lyn høgt oppe i atmosfæren. Ingeniørane Yngve Skogseide
og Linga Reddy Cenkeramaddi arbeider med ein komponent i detektoren.

ni år, over landjorda i område med
mange lyn. Forskarane trudde altså
det var eit nokså sjeldant fenomen.
Men så skaut NASA opp ein annen
satellitt, som skulle sjå på aktivitet
på sola. Denne satellitten fanga opp
ti gonger fleire gammaglimt på jorda
enn den første hadde gjort.

Første gammaglimt-detektor

Fa k ta
Atmosphere Space Interaction Monitor (ASIM)
• ASIM er ein boks med elektronikk som skal reise med den internasjonale romstasjonen og fange opp teikn til elektromagnetiske
utladingar frå torevêrssystem i atmosfæren.
• ASIM inneheld optiske kamera som fotograferer synleg lys, og detektorar som fangar opp røntgen- og gammastråling.
• Røntgen- og gammadetektorane blir utvikla og bygde av tilsette og
studentar ved Institutt for fysikk og teknologi.
• Arbeidet starta i 2004, og detektoren skal utplasserast på romstasjonen i 2015.

Nordlys Canada: Lysdans. Nordlys er det synlege teiknet på at partiklar frå sola trenger ned i jorda sitt magnetfelt. Slik kan det sjå ut frå
den internasjonale romstasjonen. Foto: NASA
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– Og då datasetta vart frigjevne til
forsking, sette ein av ph.d.-studentane
våre seg ned for å lage algoritmar
som var betre eigna til å finne desse
gammaglimta oppi alle datamengdene, og han fann enno fleire. Først
no er vi på veg mot å finne ut kor ofte
slike gammaglimt eigentleg oppstår,
seier Østgaard.
Men den detektoren som er under bygging inne på laboratoriet, er
den første som er laga spesielt for å
leite etter gammaglimt. Truleg vil
han finne enno mange fleire enn
før. Kanskje vil det vise seg at gammaglimt oppstår kvar gong det skjer

ei lynutlading i atmosfæren? I gjennomsnitt lyner det ein stad på jorda
45 gonger kvart sekund.
For å lære meir om lyn og gammaglimt, samarbeider romfysikkgruppa med forskarar i Nederland
om å produsere lyn innandørs. I eit
laboratorium står to metallnåler med
om lag ein meter mellom seg. Så blir
det sett kraftig elektrisk spenning på.

Når lufta bryt saman
– Gamma- og røntgenstråling blir
produsert når elektron som er akselererte til nær lysfarten, kolliderer
med nøytral luft. Luft leier eigentleg
ikkje straum, men når spenninga blir
kraftig nok, bryt lufta saman, og lynet
er den kortslutninga som oppstår. Vi
mistenkjer at gammaglimta kjem rett
før lynet, medan det blir bygd opp ein
slags tunnel av elektrisk leiing frå
den eine nåla til den andre. Vi har
sett opp røntgenkamera i laboratoriet
for å måle kva som skjer før og etter
lynutladinga.

Banebrytande: Professor Nikolai Østgaard har forska lenge på nordlys og
gammaglimt. Romfysikkgruppa han leier gjer stadig store oppdagingar
i det nære verdsrommet.

Fa k ta
Romfysikk ved UiB
• Har for tida fire fast vitskapleg tilsette, fire i forskarutdanningsløp
og 10 masterstudentar.
• I Forskingsrådet si internasjonale evaluering av fysikkforskinga i
Noreg i 2009/10, var romfysikk ved UiB eitt av dei få miljøa som
fekk toppkarakter. Gruppa fekk god omtale for arbeidet sitt med
instrumentering, og for internasjonalt banebrytande og original
forsking.
• Gruppa forskar på prosessar i det nære verdsrommet, mellom anna
kva som skjer når ladde partiklar frå sola kjem i kontakt med jorda
sitt magnetfelt, nordlys, aktivitet i det jordmagnetiske feltet og
elektromagnetiske fenomen i den øvre atmosfæren.

Gammaglimtforskinga er rein
grunnforsking. Vi veit ikkje i kva
retning denne kunnskapen ein dag
kan føre oss.
– Men atmosfæren vi går rundt i,
blir heile tida påverka av alle lyna på
jorda, og kanskje vil det ein gong vise
seg at gammaglimta spelar ei viktig
rolle oppi alt dette, seier Østgaard
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Jarl Giske (Institutt for biologi, UiB) og
Christian Jørgensen (Uni Computing)

Forskeren
skriver

Den store historien om mennesket
For å forstå vår nære fortid og vår samtid, trenger vi å gå to millioner år
tilbake i tid, skriver Jarl Giske og Christian Jørgensen.

U

iB har et fakultet for kroppen,
et for sinnet, et for kulturen,
et for loven, et for s amfunnet
– og et for alle andre arter på jorda, alt
annet på planeten, alle andre planeter, resten av universet og eventuelle
andre univers. Inntil nylig hadde vi
sågar et eget fakultet for menneskets
kjeve. Men hvem kan tegne det store
bildet av et menneske? Hvordan ble vi
til, og hva betyr det for hvordan vi er?
Harvard-historikeren Daniel
Smail besøkte Litteraturhuset i Oslo
i januar, i anledning av at han i boken
Deep History and the Brain har kritisert historiefaget for å mangle interesse for tiden før de eldste tekster.
Smail hevder at det ikke går an å
forstå historien uten å forstå hvordan

hjernen påvirker menneskets behov.
Han blir derfor en talsmann for at
våre siste to millioner år er av stor
betydning for å forstå vår nære fortid
og vår samtid.

Afrikansk arkeologi
Få steder i verden har høyere kompetanse på denne perioden enn UiB.
Christopher Henshilwood, professor
i afrikansk arkeologi ved Institutt
for arkeologi, historie, kultur- og
religionsvitenskap, er ansvarlig for
undersøkelser av mange sørafrikanske lokaliteter der det periodevis har
bodd mennesker for 65 000–13 0000 år
siden, i den perioden der menneskets
hjerne ble moderne. Arbeidet hans
er av så høy kvalitet at prestisjetunge

blombos cavr: 100 000 år gammel
steinkunst fra Blombos Cave i Sør-Afrika.
Et av bevisene på tidlig menneskelig
aktivitet i området. FOTO fra Wikipedia

30

hu bro .

nr.1 ▶ 2012

Nature hadde en tresiders bildereportasje om ham og forskningen
hans i februar i år. Henshilwood skal
forelese om menneskets begynnende
modernitet i Egget torsdag 24. mai,
i regi av MN-fakultetets nye forelesningsserie Horisonter.
Disse to begivenhetene handler
ikke bare om at human- og samfunnsvitenskapene får tilgang til ny
erkjennelse av hva et menneske er:
det samme gjelder for biologifaget.
Det er en økende erkjennelse blant
biologer at kulturen – og samfunnet
denne kulturen har skapt – har vært
den viktigste drivkraft for evolusjonen av vår egen art de siste par
millioner år, og faktisk med stadig
sterkere seleksjonstrykk henimot
moderne tid. Man kan ikke forstå det
moderne menneskets biologi uten å
forstå vår historie.

Big History
Men det hendte også mye for mer
enn to millioner år siden. En som
begynner med Big Bang er den nederlandske historikeren Fred Spier,

Toumaï: Sahelanthropus tchadensis,
Toumai, ble funnet i
Tchad i 2001 og skal
være 6–7 millioner
år gammelt. Toumai
kan være nærmere i
slekt med mennesker
enn sjimpanser, men
foreløpig vet man
ikke sikkert hvilken
skapning hode
skallen har tilhørt.
Foto fra Wikipedia

« Det er en økendel
erkjennelse blantl
biologer at kulturenl
– og samfunnetl
denne kulturen harl
skapt – har vært denl
viktigste drivkraftl
for evolusjonen av vårl
egen art de siste parl
millioner år »l
som besøkte UiB på Darwindagen i
februar. Spier er visepresident i International Big History Association og
underviser i temaet storhistorie ved
flere nederlandske universiteter, med
omtrent samme allmenndannelsesbegrunnelse som examen philosophicum har hos oss. Storhistorie drives i
stor grad framover av historikere som
vil beskrive de viktigste kreftene og
prosessene fra den aller første begynnelse til nå. Stort større går det ikke
an å gjøre historieundervisningen.
Selv om mennesket forsøkes forstått i mange vitenskapelige disipliner, er det først når de forskjellige
fasettene og perspektivene blir satt
sammen igjen at vi kan bygge den
helhetlige forståelsen. Slik vi ser
det er dette et av hovedpoengene til
storhistorikerne, og begrunnelsen for
at de aktivt trekker inn antropologi,
astronomi, biologi, filosofi, geografi,
geologi, litteraturvitenskap, paleontologi, politiske fag, sosiologi, med mer.
Storhistorie er på ingen måte et ferdig
prosjekt, men et perspektiv i stadig
utfoldelse, og dets styrke vil avhenge

av hvordan det klarer å innarbeide
nye innspill og bidragsytere. En aktiv
innsats for denne tverrfagligheten
kan kanskje motvirke at vitenskapene
og universitetene av noen blir oppfattet som relativistiske, fragmenterte
og irrelevante i samfunnsutviklingen.
En sannsynlig effekt av en tverrfaglig modul i bachelorgraden blir at
studentene, og deretter neste generasjon av akademikere, får større
forståelse for verdien av andre fags
perspektiver.

En del av dannelsen
En utilsiktet effekt av kvalitetsreformen, der studenter søker opptak til
spesialiserte studieprogrammer i
stedet for brede fakultetsprogrammer,
er at studentene allerede på bachelornivå lærer stadig mer om stadig
snevrere felt. UiB er foregangsuniversitetet for diskusjonen om akademisk
dannelse og dette foregår nå også på
nasjonalt plan. Vi håper besøket av
Spier og forelesningen senere i vår av
Henshilwood kan bli en inspirasjon til
videre diskusjoner om dette ved UiB.

Er det behov for at alle studenter, ja
egentlig alle akademikere, kjenner litt
til de krefter som har formet utviklingen av vårt univers, overgangen
fra natur til kultur og den gradvise
tilblivelsen av vår hjerne? Kan vi
klare å etablere en felles plattform
for forståelse av oss selv, basert på
at ingen fag alene har oversikt over
det meste?
UiB er faktisk ikke i en dårlig posisjon til å lede an i en slik videreutvikling, men det fordrer meningsutvekslinger på tvers av universitetet
og at man enes om et felles mål: at
studentene skal lære å vurdere og
verdsette flere perspektiver. Vi har
stor bredde i våre fagdisipliner, vi
har allerede en portefølje av dannelsesemner og vi har toppsentre
innen forskning på livets opprinnelse, menneskehetens opprinnelse
og hjernens funksjoner.
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Q: Hva er galt med TRIPS-avtalen?
A: «Bill Clinton fratok millioner av mennesker tilgang
på billig medisin.»

Enmannshæren mot fattigdom
Intervjuet: Thomas Pogge

vi blir lurt: – Antall mennesker som er kronisk underernært har aldri vært
høyere enn i dag, sier filosofen Thomas Pogge.

Globalisering er milliardbutikk. Thomas Pogge vil bruke noe av rikdommen til å utrydde klodens fattigdom. Engasjementet hans smitter.
Men klarer han å smitte makteliten? Tekst og foto SVERRE OLE DRØNEN

M

ed milde manerer og dempet
røst legger Thomas Pogge
frem tall og statistikk som
burde få det til å løpe kaldt nedover
ryggen på ethvert tenkende menneske. Ifølge filosofen fra det amerikanske Yale-universitetet er nemlig
vårt bilde av fattigdommen i verden
bygget på løgn. Eller, om man er snill,
på sterkt manipulerte tall.
– Ett av tre mennesker som blir
født i verden i dag dør på grunn av
fattigdom og ikke av naturlige årsaker.
Det er en grusom dom over vår såkalte sivilisasjon, sier Thomas Pogge.
Interessen var stor da han i fjor
høst besøkte Bergen for å snakke om
milliardindustrien globalisering. Så
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stor at mange måtte snu i døren på
Kvarteret etter at arrangørene totalt
hadde feilberegnet interessen for det
eksplosive budskapet til Pogge.

Vidunderlige nyfattige verden
Pogges tall er verken lett å begripe
eller forklare. Men det stopper ham
ikke.
– Det faktum at disse tallene er
kompliserte gjør det så lett å tukle
med dem. Hvis du forsvarer status
quo, trenger du ikke gjøre annet enn å
overbevise folk om at alt er vidunderlig.
Du trenger bare å skape ørlite grann
tvil og folk mister oversikten, sier han.
Pogge er en aktivist som stadig
utvikler nye ideer som kan la seg

gjennomføre innenfor rammene av
den fremvoksende globaliseringen.
– Det politiske presset for å rosemale tallene for verdens fattigdom er
overveldende. Globalisering er en forretning der flere trillioner dollar står
på spill. Ikke bare skal globaliseringen
fortsette. Det å påvirke fremtidens
spilleregler er en like viktig del av
det politiske spillet, forklarer Pogge.
Han mener, ikke overraskende, at
konkurransen er vektet i favør av de
med makt og midler.

Ærlighet varer lengst
Samtidig peker Pogge på tiltak der
rike land spiller en positiv rolle.
I hvert fall på overflaten. Proble-

Fa k ta
Thomas Pogge
• Tysk-født filosof (1953)
• Professor i filosofi og internasjonale
relasjoner ved Yale University i USA
• Opptatt av globalisering og fattigdomsproblematikk
• Har foreslått opprettelsen av et globalt
helsefond – Health Impact Fund
• Utgitt flere bøker, bl.a. den omdiskuterte «World Poverty and Human
Rights» (2002)
• Styreleder for The Comparative Research
Programme on Poverty (CROP), med
hovedsete ved UiB

mene oppstår når man stikker hull
på fasaden og spillet i kulissene blir
synlig. I 1996 i Roma vedtok FN en
avtale for reduksjon av fattigdom i
verden innen 2015 – kalt Millennium
Development Goals. Sammenlikner
man de opprinnelige tallene med dagens tall, finner man enkelte slående
– og nedslående – utviklingstrekk.
– Problemet er selve styringsprosessen og at målene utvannes gang
på gang. I utgangspunktet ville man
halvere antall underernærte mennesker i verden i løpet av 19 år, men
snart snakket man om å halvere
andelen målt i prosent heller enn å
halvere antall mennesker som sulter,
sier han.

Han påkaller derfor en etisk motivert støtte, som i sitt vesen ikke låter
helt ulikt filosofen Immanuel Kants
moralske imperativ.
– Det vi må gjøre er å forplikte oss
til ett mål og holde dette konstant.
Ikke stadig endre måltallene sånn
at sluttresultatet blir lettere å nå.
Det som trengs er mer ærlighet i
prosessen.
Han ser mange hindere på veien
i kampen mot fattigdommen og er
kritisk til FN og de frivillige organisasjonenes rolle.
– Det er dypt urovekkende at
byråkrater i internasjonale organisasjoner, som skal tjene verdens
innbyggere, deltar i denne formen
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Intervjuet: Thomas Pogge

for kosmetisk manipulering med tall,
sier Pogge harmdirrende. – Om ikke
annet så kunne man være ærlig og
innrømme at man ikke når tallene
fra Roma.

Fra passiv til aktiv

Så hvor skal vi begynne for
å gi kloden nye muligheter?
– Vi må gjøre noe aktivt, utbasunerer
han før han spør. – Hvor befinner du
deg og hvordan påvirker dette hva
du kan gjøre?
Som borger av et av verdens rike
land vil Pogge selv jobbe for å endre
politikken i Vesten, og ikke minst
argumentere for en bedre utviklingshjelp i fremtiden. Samtidig er Pogge
sørgelig klar over at gode dyder alene
ikke er nok.
Han mener at mye av dagens uhjelp er lite effektiv. Ofte leder hjelpen
direkte til korrupsjon. Svært lite av
hjelpen brukes på grunnleggende sosiale tjenester, så som mat, rent vann,
bedre sanitære forhold, primærhelse

Intervjuet: Thomas Pogge

og skolevesen. Mesteparten – så mye
som 90 prosent – brukes på å tilfredsstille en mektig elite i fattige land.

Fattigdomsvennlige spilleregler
Samtidig ser han en fare i at rike
land toer sine hender og sier at problemet ligger i den tredje verden.
Pogge mener at enda viktigere enn
bedre u-hjelp, er det at reglene for
global samhandel gjøres mer fattig
domsvennlige.
Her går utviklingen i feil retning,
om man skal tro Pogge. Stadig flere
av reglene som styrer økonomiske
relasjoner som angår livene våre,
blir flyttet opp på globalt nivå. Her
er det svært lite etterrettelighet og
null demokrati. Jo viktigere disse
reglene blir, jo mindre er sjansen
for at fattige folk, eller for den saks
skyld vanlige vestlige borgere, kan
påvirke debatten.

Hadde det vært en løsning
å bringe mer makt tilbake
på lokalplanet?

– Det ville vært vidunderlig om mer
makt ble brakt tilbake på lokalt eller
nasjonalt nivå, sier han begeistret,
før han i neste øyeblikk tar livet av
egen entusiasme. – Men jeg tror det
er lite realistisk. Globaliseringen er
blitt gjort på en så snedig måte at det
er vanskelig å snu prosessene.

God helse er nøkkelen
Et globalt parlament, slik enkelte har
foreslått, finner han urealistisk. Han
vil heller jobbe for å demokratisere
de globale institusjonene og slik jobbe
innenfor et system mange av hans
meningsfeller er kritisk til.
– Ett av mine initiativ er større
åpenhet. Ved å stille klare betingelser ved inngåelse av internasjonale
avtaler kan det gjøres en konsekvensanalyse av hvilken effekt nye tiltak
vil ha på verdens fattigste.
Et annet Pogge-initiativ er det globale helsefondet Health Impact Fund
(HIF). Hvorfor er helse et nøkkelområde i kampen mot global fattigdom?
– Fordi helse er noe ekte. Fattig
domstallene som slenges rundt er

Sagt om Pogge:
«Thomas Pogge er en svært anerkjent politisk filosof som har gitt betydelige bidrag

så fabrikkerte. Helse derimot kan
måles veldig konkret og kan ikke uten
videre manipuleres på samme måte.
Det samme gjelder antall underernærte, sier Pogge og peker på at den
blodige uretten er så iøynefallende
i helsesektoren.
I 1994 fikk rike land vedtatt TRIPSavtalen om intellektuell eiendomsrett, som bl.a. sikret strengere globale
patentordninger. Avtalen var sponset av fire næringer – film-, data-,
landbruks- og legemiddelindustrien.
Gjennom denne ble bedrifter i fattige
land fratatt muligheten til å produsere billige surrogatmedisiner for sin
lokale befolkning.
– Denne innblandingen i det frie
markedet er en grov urett som har
ført til at store korporasjoner via
vestlige regjeringer nå kan gå inn og
vri om armen på regjeringer i fattige
land, sier Pogge.

Clintons tvilsomme rolle
I bresjen for strengere patent på
vestlige premisser stod USAs tidligere
president, Bill Clinton.

– Bill Clinton slapp svært billig fra
sin tid som president. I motsetning
til Bush var det lite som heftet ved
ham. Han tok svært mange skadelige
avgjørelser i sin presidenttid, mens
han nå seiler rundt i verden og promoterer sin Clinton Foundation og
presenterer seg selv som en forsvarer
av de fattige, sier Pogge.
– Samtidig var hans støtte til TRIPS
en medisinsk katastrofe. Han fratok
hundrevis av millioner av mennesker i land som India tilgang på billig
medisin. Det er nesten ikke til å fatte!
Dette understreker ifølge Pogge
poenget om at helse er nøkkelen til
å utrydde klodens fattigdom. Og han
mener hver enkelt av oss må spille
en rolle.
– I ditt navn har din regjering
vært del av en vestlig koalisjon som
har presset verdens fattige nasjoner til å styrke den intellektuelle
eiendomsretten på en sånn måte at
fattige mennesker systematisk er blitt
fratatt tilgang til billig medisin. Det
må vi gjøre noe med, slår Thomas
Pogge fast.

Fa k ta
Fattigdomstall
• Ett av tre mennesker født i dag dør av fattig
domsrelaterte årsaker
• Mellom 1988 og 2005 mistet den fattigste
fjerdedelen av verdens befolkning en tredjedel
av kjøpekraften sin
• 25 prosent av verdens befolkning har tilgang
på 0,78 prosent av verdens inntekter (2005)
• Forholdet i kjøpekraft mellom verdens fem
prosent rikeste og de 25 prosent fattigste
er 300:1
• Da Roma-avtalen ble inngått 1996 var antall
kronisk underernærte mennesker i verden
394 millioner
• I 2015 vil antall kronisk underernærte mennesker i verden telle 605 millioner

«Pogges arbeid fokuserer på det moralske ansvaret til borgere av rike land og
internasjonale organisasjoner i en tid med økende velstand men stadig mer ujevn fordeling.»
Alberto Cimadamore, daglig leder av CROP, UiB Global

til teorier om global rettferdighet. Nå forsøker han også å bidra i praksis med the
Health Impact Fund.»
Ole Frithjof Norheim, professor ved Senter for internasjonal helse, UiB

«Pogge er radikal og flink til å få gehør når det gjelder å formulere løsninger innenfor
dagens rammer skapt av globaliseringen. Det gjør ham verdifull i floraen av alle de som
arbeider for å løse klodens fattigdomsproblemer.»
Johanne Helene Iversen, UiB-representant for Universities Allied for Essential Medicines (UAEM)
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Bøker

Musikalsk medisin
Musikk kan få heile samfunn i større harmoni.
Tekst

Jens Helleland Ådnanes

G

jennom band, musikkverkstad
og revy har ungdommane med
ei fortid i barnevernet arbeidd
med og fortalt om sine opplevingar.
Framfor å fokusera på problem, har
ungdommane vist fram ressursane
dei har.
– Folkehelsefeltet burde interessera seg meir for musikk. Musikkterapi har effekt og burde vera meir
prioritert politisk, seier Brynjulf Stige,
professor ved Griegakademiet og
leiar for GAMUT – Griegakademiets
senter for musikkterapiforsking (UiB
og Uni Helse).
Han viser til Viggo Krüger den første doktorgradskandidaten
i musikkterapi ved Universitetet i
Bergen – som har hatt eit samfunnsterapeutisk perspektiv i si forsking på,
og samarbeid med, ungdommar med
tilknyting til barnevernet. Krüger har
gått bort frå å fokusera på problem,
men sett på ressursar ungdommane

har. Dette er noko av det som kjenneteiknar samfunnsmusikkterapien.

Skapar identitet
– Ungdommane vert del av eit fellesskap og opplever meistring. Ved å
opptre for eit publikum fortel dei om
sine eigne opplevingar, og får jobba
med sin barnevernsidentitet, som dei
kan stå fram med, seier Stige.
Dette er døme på eit økologisk
syn på musikk som helseressurs,
der musikkterapien kjem ein heilskap til gode.
Saman med psykolog Leif Edvard
Aarø har han skrive boka Invitation
to Community Music Therapy. Boka
presenterer hovudprinsippa og -perspektiva i korleis samfunnsmusikkterapi vert praktisert på verdsbasis.
Musikkterapi har vore forska på i
lang tid, men først og fremst med
omsyn til individ og behandling.
Stige og fleire forskarar med han

Tittel: Invitation to Community Music Therapy
Forfattarar: Brynjulf Stige og Leif Edvard Aarø
Utgjevingsår: 2011
Forlag: Routledge
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meiner musikkterapi kan fungera på
fleire nivå. Samfunnsmusikkterapien
opnar for helsefremjande perspektiv
og ein open praksis med vekt på
inkludering og deltaking.

Musikk i fengsel og fridom
I tillegg til Krüger si forsking, trekkjer Stige fram prosjektet «Musikk
i fengsel og frihet». Lars Tuastad
– ein annan doktorgradskandidat
ved GAMUT – har arbeidd med musikkterapi i Bergen fengsel i mange
år. Etter soning har dei tidlegare
innsette fått tilbod om å driva med
musikk, med tanke på sjølvhjelp og
eit alternativ til kriminalitet.
– Både Krüger og Tuastad forskar
med menneske, ikkje berre på dei.
Dette er for at forskinga skal kunne
bidra til å betra situasjonen til folk

MUSIKKGLEDE: Barnevernsbarn på scena i
musikalsk forestilling. Foto: Astrid Nordhaug

som står i store utfordringar, seier
Stige.
Boka Invitation to Community Music Therapy skildrar ikkje berre norsk
forsking og praksis, men samfunnsmusikkterapi på eit globalt plan. Dette
er den første samla framstillinga av
dette perspektivet på musikkterapi.
Forfattarane har difor vore opptekne
av at boka skal fungere godt for eit
internasjonalt publikum.
– For ti år sidan var det for lite
diskusjon og samhandling på tvers
av landegrensene innan dette feltet.
Vi treng samanliknande forsking
basert på praksisar utvikla i ulike
kontekstar, seier Stige.

Den bipolares
intense liv

Minoritet i
Midtausten

Bipolare lidingar kan skapa intense kjensler
av fortviling og smerte, men kan også gi
ei berusande glede med ein kreativitet
som andre kan muísunna ein. I denne
boka kan ein mellom anna lesa pasientar
sine skildringar av korleis det er å leva
med slike vekslingar og korleis det pregar
livet. Lidinga kan vera invalidiserande både
for den som er ramma, familien og omgjevnadane. Behandling må difor omfatta
både den sjuke og dei pårørande. I dag
kan ein med riktig behandling få kontroll
over sjukdommen.
Denne fagboka er først og fremst tiltenkt dei som behandlar sjukdommen og
forskarar, men vil også vera nyttig for dei
ramma og deira pårørande.

Då folket demonstrerte på Tahrir-plassen
i Egypt, haldt muslimar og kristne hender
i protest mot Mubarak. Forholda mellom religiøse majoritetar og minoritetar
i Midtausten vert ofte skildra som at den
eine er dominerande, medan den andre
er makteslaus. Å hevda at det berre er
slik er ei overforenkling, meiner redaktørane av boka Religious minorities in
the Middle East.
Dei religiøse minoritetane står ovanfor
utfordringar, men viser imponerande evner til å mobilisera indre og ytre krefter
for å møta problema. Boka ser nærare
på ulike strategiar både muslimske og
ikkje-muslimske minoritetar nyttar for å
dominera og tilpassa seg. Slik viser ein
utviklinga av eit svært dynamisk forhold,
prega av globale hendingar og band.

Brit Haver, Ketil J. Ødegaard og Ole Bernt Fasmer (red.)

BIPOLARE LIDELSER

Tittel: Bipolare lidelser
Forfattarar: Brit Haver, Ketil J.
Ødegård, Ole Bernt Fasmer
Utgjevingsår: 2012
Forlag: Fagbokforlaget

Tittel: Religious minorities in the
Middle East. Domination, SelfEmpowerment, Accommodation
Forfattarar: Anh Nga Longva and
Anne Sofie Roald, redaktørar(?)
Utgjevingsår: 2011
Forlag: Brill
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Bøker

Musikkmakt til folket

Sekularisering – en myte

Tidlegare var artistar avhengige av
støtte og pengar frå plateselskap
for å gjera musikken sin kjend.
Ny teknologi legg mykje av denne
makta rett i artistane sine hender,
og ein ny video lagt ut på Youtube
kan få millionar av klikk. I boka
Music, Social Media and Global
Mobility skildrar Ole Mjøs korleis
Facebook, YouTube og Twitter
har endra korleis vi lyttar til og
spreier musikk.

I denne boken gjøres det elleve
dypdykk i religiøse fromhetspraksiser i Europa fra tiden omkring den
franske revolusjon til begynnelsen
av 1960-tallet. Fromhetspraksiser
handler om religionen og troens
materielle uttrykk, som gode gjerninger, bønner, pilgrimsreiser, salmer og bruk av bilder, kunst, musikk og steder. Med andre ord: Alt
det den troende gjør som troende.
Alle bidragene diskuterer kristendommens forhold til moderniteten

Mjøs har intervjua dj'ar, produsentar og artistar og vil fanga ei
utvikling innan musikk-kulturen;
frå analog til digital, frå nasjonal
til global og frå ein passiv til ein
meir aktiv bruk av media.

og sekularisering. For på tross av
en antatt sekularisering skjedde det
en enorm vitalisering av kristen
fromhet og det oppstod mange
nye praksiser med stor oppslutning
i denne perioden. Kristendommen
i Europa ble snarere styrket enn
svekket og visste å «modernisere»
seg. Forestillingen om en gjennomgripende sekularisering ser
langt på vei ut til å være en myte,
ifølge boken.

Dannelse
utan piano

Dei er ikkje nødvendigvis dei med den lengste utdannelsen
som er mest danna. Men kva er den nye dannelsen?
Tekst

Tittel: Music, Social Media and
Global Mobility
MySpace, Facebook, YouTube

Forfattarar: Henning Laugerud &
Salvador Ryan (red.)

Utgjevingsår: 2011

Utgjevingsår: 2012

Tittel: Norsk Pressehistorie
2. utgåve
Forfattarar: Rune Ottosen, Lars Arve
Røssland, Helge Østbye
Utgjevingsår: 2012
Forlag: Samlaget

Forlag: Four Courts Press

Tittel: Humanioras fremtid
Forfattarar: Simen Andersen Øyen,
Ingrid Birce Müftüoglu og
Finn I. Birkeland (red.)
Utgjevingsår: 2011
Forlag: Cappelen Damm Akademisk

Norsk presse i 250 år

Humaniora slår tilbake

Norske Intelligenz-Seddeler vart
den første norske avisa i 1763.
Avisa innehaldt i hovudsak underhaldning, oppdragande tekstar
og annonser, med ein heilt annan
tone enn i dagens nettaviser. Norsk
pressehistorie fortel ei unik og
mangfaldig historie om avisene
som talerøyr og språkberarar, og
korleis avisene har etablert seg
som ein maktfaktor i det norske
samfunnet. Forfattarane tek for
seg pressestruktur, endringar i
stofftype og vinkling, og profesjonaliseringa av journalistyrket

«Dette er en bok som ikke bare
vil interessere samfunnsviterne
selv, men alle som har en interesse
for akademisk aktivitet i bred og
positiv forstand», skreiv Bergens
Tidende i si melding av antologien
Humanioras fremtid.
Humaniora er under press frå
mange kantar, men mange meiner
at vi treng dei meir enn nokon
gong. Ja, dei humanistiske faga
vil i framtida vera avhengige av
å tilpassa seg nye utfordringar.
Press utanfrå gir forskaren ein ny
arbeidskvardag; utdanningsrefor-
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og pressa. Hovudvekta i framstillinga er lagt på etterkrigstida, med
avpolitisering av pressa, meir marknadsretta journalistikk og sterkare
eigarkonsentrasjon.
Den reviderte utgåva har òg
nytt stoff om utanriksdekking, nynorskpressa, bruk av illustrasjonar,
layout og nettaviser. Norske forhold blir sett inn i ein internasjonal
kontekst, og ytringsfridommens
skiftande kår er eit tilbakevendande
tema i boka.
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E i v i nd S e nne s e t

Tittel: Devotional Cultures of European
Christianity, 1790–1960

Forfattar: Ole Mjøs
Forlag: Routledge

H i l d e K . K va lva a g foto

mer stiller krav til forskinga om
samfunnsnytte og gjer den til ei
vare, meiner redaktørane.
Boka vil derimot visa korleis
humaniora kan utvikla seg. Bidraga
ser på korleis dei tradisjonelle mandata til dei humanistiske faga kan
overskridast. Det skal ikkje skje
med økonomisk vekst som målestokk, men ved meir komplekse
forståingar av tekst, historie og
den menneskelige verda, altså
dei tradisjonelle forskingsobjekta
i humanvitskapen.

ønskar fellesskap: Mia Appelbäck og Håvard Eggestøl meiner at det er for lite kontakt på tvers
av faggrensene ved Universitetet i Bergen. – Som medisinstudentar er vi ganske isolerte frå
resten av universitetet, derfor har eg sett stor pris på dannelsesemnene, seier Appelbäck.
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Dannelse utan piano

« Eg fekk nesten ein
allergisk reaksjon då eg
vart spurt om å jobbe med
dannelse. »

« Nokon trur at å ha lese
visse tekstar skal gjere ein
til eit betre menneske. »
Anders Johansenl

Jan Reinert Karlsenl

D

ommedagsklokka til atomforskarane ved Universitetet
i Chicago står på fem på tolv
(sist stilt 10. januar 2012). Om universiteta hadde hatt si eiga dommedagsklokke hadde truleg ikkje tidspunktet
blitt særleg meir oppløftande. Men
det skin eit lite grønt lys i februarmørkret på Nygårdshøyden i Bergen.
Førti unge studentar frå alle fakultet
ved UiB har samla seg for å følge universitetsemner i dannelse. Den nye
dannelsen er ikkje som den gamle
dannelsen. Det handlar ikkje lengre
om å lese klassikarar, spele piano,
spise fint eller kunne konversere. Det
handlar om noko anna, men kva?
Eg bestemte meg for å finne det ut.
Forelesningane i dannelse er opne,
så eg oppsøkte forelesningssalen
«Egget» på Studentsenteret på jakt
etter svaret. Emnet eg skulle følgje var
Mennesket: Natur og kultur. Rundt
meg i salen sat unge studentar, dei
såg ut som unge flest, om eg prøvde
kunne eg ikkje ha gissa kven som
var medisinar og kven som studerte
psykologi eller filosofi.

Ingen pianomann

– Kva ved eit menneske er biologisk,
og kva kjem frå kultur? Dette vil eg at
de skal tenke over desse kommande
vekene, seier Jan Reinert Karlsen, når
han ønskar velkommen til kurset.
Første forelesning har tittelen «Det
evolverte mennesket», og handlar om
ja…evolusjon. Forelesar er professor
i biologi, Jarl Giske. Giske viser med
figurar korleis fisken gjekk på land.
Korleis i alle dagar kan ein knytte
urfisk til dannelse? tenker eg, medan

forelesning. Dette er nytt for meg.
Mine studieår vart tilbragt i djup
konsentrasjon om sosialantropologi,
i tillegg til engelsk-studier. Det som
foregjekk på Mat.nat-fakultetet var
meg fjernt. Det var det akademiske
utlandet. Vi antropologane var inter
esserte i det kulturelle – og ikkje det
biologiske perspektivet. – Dagens
læringsmål, seier Jarl Giske, er at vi
skal tenke over korleis evolusjonen
har utvikla mennesket til å bli slik vi
er, med evna til læring, samarbeid,
moral og dobbeltmoral.
Giske fortel at vi har utvikla oss frå
aminosyre til menneske og at vi lever
i ei kald verd. Men naturen er ikkje
vond, berre likegyldig. Det er harde
bud, men så seier han brått noko som

– Ja, dannelse, haha. Eg var ikkje
fortruleg med ordet dannelse sjølv,
eg fekk nesten ein allergisk reaksjon
då eg vart spurt om å jobbe med
dannelse, seier Karlsen, og ler sin
smittande latter. Han forklarar:
– For det første er det viktig å ha
klart for seg at dannelse ikkje er
noko ein studerer, det er ikkje eitt
produkt studentane kan tilegne seg,
men ein prosess. Heller ikkje erstatter
dannelsesemnene den faglege dannelsen, men den faglege dannelsen
er ein føresetnad for emnene, både
som ein ressurs og noko som må
problematiserast.
I følge Karlsen blir dannelsesemnene ein møtestad der studentane
går gjennom dannelsesprosesser
som er ulike frå den dei møter på
faga sine, men som er like viktig for
ei universitetsutdannelse.
Dette er tankar eg ikkje har hørt
nokon formulere så klart i alle åra
mine på universitetet. Eg lyttar
fascinert.
– Desse prosessane skal skje gjennom at studentar og forelesarar frå
samtlege fakultet møtest til diskusjon
og kritisk refleksjon på eit uni-versitet

eg noterer flittig frå Giskes fengande

peikar i ei anna retning: – Gener er

over «nokre av dei store spørsmåla

Frå aminosyrer er vi komne

40

berre ei delforklaring. Den kulturelle
evolusjonen er mykje sterkare enn
den biologiske.
Er det mogleg at det eksisterer ei
bru over til biologane likevel, tenker
eg i det halvdunkle Egget. Men eg
er framleis usikker på om eg skjønner korleis dannelse kan knyttast til
forelesningane eg følgjer. Eg spør Jan
Reinert Karlsen.
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EIN DANNA MANN: Filosof Jan Reinert Karlsen
jobbar med dannelse på full tid,
sjølv kjem han frå ein håndverkarfamilie.
foto: Kim E. Andreassen

og samfunnsutfordringane i vår tid»,
seier Karlsen. Desse er kjenneteikna
av «stor kunnskaps- og verdimessig
kompleksitet» med både potensielt
kjente og ukjende konsekvensar for
alle. Det dreier seg altså om utfordringar kor kunnskapen er usikker,
verdiar står til debatt, kor mykje står
på spel og handlingsalternativa ikkje
er gitt – og kor det å vente med å

livet. Det er ein trist tanke. Då er det
meir oppløftande å høyre Sæverot
snakke om Kierkegaard og hans hovedverk «Kjerlighedens gjerninger».
Det handlar om nestekjærleiken, og
korleis ein skal anstrenge seg for å
elske alle. Og eg bestemmer meg, litt
impulsivt, for å prøve (atter ein gong)
å bli eit betre menneske.

akademia kan tilby, dersom ein bare
er open for likheiter mellom ulike
greiner. Men det er også utrolig kor
lite som kjem ut, dersom kvar grein er
inneslutta og ikkje vil kommunisere
med andre. Eg kjem til å ta med dette
videre ved å dyrke samhandling mellom ulike akademiske greiner der eg
har muligheita til det.

handle også er en handling, påpeikar
Karlsen og seier at det kan dreie seg
om alt frå klimaendringar, tilhøvet
mellom biologi og kultur, til menneskerettar eller fattigdom.

Etterlengta samtaler

Fornuft og kjensler

Neste forelesning ser på verda frå ein
ganske annan kant enn den biologiske. Det er professor i pedagogikk,
Herner Sæverot som skal snakke
om dannelse, ironi og eksistens hos
filosofen Søren Kirkegaard. Sæverot
meiner at det nye dannelsesbegrepet er for opent, at det speglar ein
liberal ideologi, med fridom som ein
kjerneverdi. – Individet blir redusert
til konsument under den nyliberale
ideologien. Sjølv studenten har blitt
ei vare, og økonomien går framfor
pedagogikken, seier han. Eg nikkar
einig, og kjenner på eit lite rush av
begeistring. Sæverot er opptatt av
plikter og dyder. Han snakkar om
Kierkegaard og ironien, om korleis
ironikaren kan rokke ved fastlåste
forestillingar, for ironikaren tviler på
egne idear, og like mykje på andres.
– Ironikaren blir ofte einsam, seier
Sæverot, og eg tenker på korleis for
lange studier kan gjere ein til ein
slags observatør, ein som analyserer,

Innimellom forelesningane møtest
studentane til seminar. Der diskuterer
dei spørsmål som «Kva er eit menneske?». Eg deltar ikkje på seminara,
det vil vere forstyrrande med ein
journalist til stades, så eg spør medisinstudenten Mia Appelbäck (23) og
Håvard Eggestøl (22) som studerer
fiskehelse. Appelbäck er frå Sverige,
har studert medisin ved UiB i to år,
og er no på forskningspermisjon ved
forskarlinja. Dette semesteret les ho
óg dannelsesemne og miljøfilosofi
og er glad for avbrekket frå medisin.
– Eg har verkeleg sakna å kunne
reflektere over – og diskutere ulike
emner. Det finst gode ting på medisin,
små kurs i etikk og i global helse, men
det er for lite. Klimaendringar er vårt
århundres største trussel mot helsa,
og vi lærer til dømes nesten ingenting
om innverknadene dette vil få. Eg
syntest at det var utruleg nyttig å
kunne diskutere med menneske frå
ulike fagområde med ulike perspektiv,
seier Mia Appelbäck.
Bergensaren Håvard Eggestøl er
minst like entusiastisk.
– Her har eg lært verdien av å
tenke saman, og det øydeleggande
ved konkurranse mellom akademiske

Med vanskelege, ja nesten umoglege spørsmål, som utgangspunkt
skal studentane altså «teste» sin
eigen faglege dannelse i møte med
andre fagtradisjonar og vitskapelege
kulturar.
Den felles referanseramma er
ikkje er gitt av til dømes éin litterær
kanon, men altså av ei kompleks
samfunnsutfordring.
– Vi vil utfordre studentane til å
tenke nytt og ikkje berre kritisere
det beståande. Slike møter er ikkje
berre intellektuelle, men involverer
også kjenslene. Å bli danna inn i ein
fagtradisjon er samtidig å tileigne
seg verdiar, språk og tankesett som
kan vere svært framand frå andre
fagtradisjonar. Slike møte kan vere
svært kjensleladde, sier Jan Reinert
Karlsen og legg til.
– Målet er ikkje å lære studentane
å tenke selvstendig og kritisk, det
ville vere sjølvimotseiande, men å
legge til rette for at utvikling av slike
ferdigheiter kan finne stad.
Han fortel at dannelsesemnene
trekker til seg ein del studentar som
er skuffa over universitetet. Dei vil gje
dei trua tilbake på at ei universitets
utdanning kan gjere godt for dei sjølv

heller enn å delta i det verkelege

greiner. Det er utruleg kor mykje meir

og for samfunnet.

Ironien og kjærleiken
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Dannelse utan piano

« Det er ikkje slik at ein
ikkje bør lese Ibsen lengre,
tvert i mot. »

« Natta før eksamen
sat eg oppe og prøvde
å lære meg
eksistensialismen. »

Jan Reinert Kalsenl

Håvard Eggestøll

Fa k ta
• Dannelsesemnene ved UiB spring ut av innstillinga til Dannelsesutvalget I, Kunnskap og dannelse foran et nytt århundre (2009),
kor Berit Rokne (UiB) og Inga Bolstad (UiO) tok til orde for å styrke
dannelsestenkninga i den nye Bachelorgraden.
• Ansvaret for emna blei lagt til Senter for vitenskapsteori kor dei
vart oppretta av Roger Strand og Kristine Bærøe.
• Frå 2010 vart Jan Reinert Karlsen tilsett som fagleg koordinator
med ansvar for å drive og utvikle dannelsesemnene til det dei er
i dag.
• I 2011 fekk Jan Reinert Karlsen og Roger Strand Læringsmiljøprisen ved UiB for arbeidet med emnene.
• UiB er det einaste universitet i Norge som tilbyr slike emner.
• Det er til no utvikla fire ulike emne, VIT210 Mennesket: Natur og
kultur, VIT211 Global helse, VIT 212 Klima og VIT213 De mange
kulturene ved universitetet.
• Frå hausten 2012 vil det bli oppretta eit femte emne: VIT214
Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?

Det er fine ord, det snør på Ny
gårdshøyden, og Studentsentret lyser
inviterande i mørkret. Eg tenker stadig oftare på kva det tyder at eg «er
antropolog».

Den gode – og dårlege dannelsen
– Er dannelse alltid godt?, spør Jan
Reinert Karlsen når vi møtest til
ein kaffi nokre dagar seinare. Han
seier at det ligg eit dannelsesideal i
kvalitetsreformen, men det er innskrenka, redusert til eit produkt.
For dannelse inneber også å gjere
dannelsesomgrepet til eit objekt for
kritisk refleksjon.
– Men å tru at ein måned på eit
dannelsesemne er ein mirakelkur er
uansett berre tull. I den offentlege
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debatten ligg det ein ide om at dannelse er lik god utdannelse, men det
er lurare å snakke om at dannelsesprosessane er gode eller dårlege, seier

er første kvinne på talarstolen for å
vise om ho har skjøna prinsippa for
den nye dannelsen. Ho er ein av ti
studentar som med korte foredrag

Karlsen. Han hevdar at utdanning
kan bidra til å ta livsgnista frå folk,
og mange danningsprosessar bryt
ned, istadenfor å bygge opp. Når ein
studerer blir ein eitt anna menneske,
men det er ikkje alltid til det gode.
– Til dømes har eg sett mange
døme på at studentar er meir fritttenkande og kreative det første året
dei studerer enn til dømes etter seks
år ved universitetet, seier filosofen.
Eg tenker på mine eigne studieår,
og korleis vi gradvis vart meir og
meir antropologar, som dyr som
skifta ham. Eg tenker på korleis eg
tenkte at eg hadde skjøna alt, men
likevel hadde mista noko. Eg tenker
på sportssendingane på TV som brått
stod for meg som nasjonalistiske
rituale, ikkje lengre som sport, slik
vi hadde hatt om i forelesningar (slik
eg huskar det!). Eg skrudde av TV-en
i vemmelse, for aldri å skru den på
igjen. Men er det kanskje på tide å
igjen kjenne på gleda over ein god
sportsprestasjon? Å dele den gleda
med andre?

og påfølgande diskusjon skal svare
på spørsmålet: – Er det meir igjen å
utforske om mennesket? Medisinstudenten Appelbäck tar utgangspunkt i den nye feltet epigenetikk.
Ho skal reflektere kritisk over «dette
kunnskapsperspektivets perspektiver
og forutsetningar». Mia Appelbäck
svarar godt for seg, og neste mann
ut er Håvard Eggestøl, som koplar
replikatologi (eit omgrep frå evolusjonsbiologien) med eksistensialisme,
i eit slags «Evolusjon + Sartre = sant»,
eit halsbrekkande og spennande
prosjekt.
– Utmerka, seier Karlsen til dei to.
– Ein skal tenke dristige tankar.
Frå min observatørposisjon på
rad åtte, tenker eg at eg er vitne til
noko betydningsfullt. Seinare fortel
Eggestøl at han natta før han skulle
halde innlegg sat oppe og prøvde å
lære seg eksistensialismen.
– Det er noko som var heilt utenkelig at eg ville gjere for halvannen
månad sidan. Eg trur at eg har blitt
genuint meir interessert i andre fag,
seier Eggestøl.

Sartre og evolusjonen
Det er framleis februar, kaldt og
mørkt, og historikar Terje Tvedt
foreles om forholdet mellom vatn
og menneske utviklinga av samfunn
og Silvio Funtowicz foreles om syntetisk biologi i historisk lys. Så vips
er det eksamen, eller det dei kallar
oppsummeringskonferanse. Egget er
knapt kvartfullt, og Mia Appelbäck

Mat.nat har forsømt seg
Men står den nye dannelsen egentleg
i motsetning til den «gamle»? – Nei.
Gjennom dannelsesemnene ønsker
vi å dyrke universitetsidealet, som
eit fellesskap av ulike vitskapelege
kulturar. Det er ikkje slik at ein ikkje
bør lese Ibsen lengre, tvert i mot, seier
Jan Reinert Karlsen.

Forelesarane er også glade i den
«nye» dannelsen.
– Det stemmer, seier Jarl Giske, – at
vi ikkje har tatt dannelsesoppdraget
vårt på alvor. Mat.nat har sikkert
tabba seg mest ut av alle. Vi har lagt
veldig lite vekt på vår eiga historie,
det må det bli ei endring på.
Han er glad for høvet han får til å
treffe studentar frå heile universitet.
– Eg opplever det som spennande
at mange har ein annan inngong til
røynda enn den naturvitskaplege. Eg
er alltid spent på kor mykje eg klare
å kommunisere med studentane, og
om eg kan få dei til å forstå mitt syn
på vitskap. Det er eit stort gode at at
fagfolk frå ulke delar av universitetet
snakkar til dei same studentane. – Eg
trur at dei ulike fagfelta ved universitetet har ei veldig karikert oppfatning
av kverandre. Vi treng meir av slike
møtestader, mykje meir.

Som gjerne er i tråd med den gamle,
klassiske retorikken, seier Johansen
som er professor i sakprosa med
bakgrunn frå medievitenskap og
sosialantropologi.
– Nokon trur at å ha lese visse
tekstar skal gjere ein til eit betre
menneske. Men når folk vart stilt på
prøve, til dømes under 2. verdskrigen,
kven var det som bestod prøva? Jau,
det var like gjerne enkle arbeidsfolk.
Alle fag og alle livssituasjonar inneber muligheit for dannelse. – Ein
må distansere seg frå ideen om at
dannelse blir levert av bestemte
humanistisk fag som filosofi og
kunsthistorie. Dei blir leverandørar
av glasur som ein skal ha oppå dei
andre faga. Dette hindrar dei andre
i å utvikle dannelse innanfor sine
disiplinar. Dannelse skal komme
innanfrå.

på fleire dannelsesemner. Eg kjenner
at eg framdeles er veldig glad i antropologien, men eg skal tenke over
dette med sporten. Om eg ikkje orkar
langrenn, så kan eg sjå på hopp, eller
Tour de France. Det kan ikkje skade. I
mens står dommedagsklokka på fem
på tolv, og gud veit kvar den står til
neste år, men ungdommen er full av
håp og entusiasme. Kanskje går det
mot lysare tidar?

Rørleggaren og akademikaren
Dannelse innanfrå
Men er alle like begeistra? Eg prøver
å finne nokon som kan helle malurt i
dannelsesbegeret, og ringer medlem
av dannelsesutvalget ved UiB, Anders
Johansen. Eg spør kva han tenker den
nye dannelsen,
– Vel, problemet med den gamle
ideen om dannelse er at vi må ha
kjennskap til dei same kulturelle
verka. Dette fungerer ikkje lengre,
og har kanskje aldri fungert. Det eg
trur er eit godt utgangspunkt er heller at vi må ha evnen til å hanskast
med skilnader. Vi må kunne krangle,
samtalen må holdast i gang, vi kan
synge, danse eller alt mulig, men det
må vere ei form for kommunikasjon.

Anders Johansen deler gjerne sin
definisjon på ein danna person.
– Ein danna person slik eg ser
det er driftig, tolmodig, open, samarbeider godt, er god i språk, og nyskapande. Desse ressursane og dei
moralske eigenskapane – dei er felles
for faga, og det gjeld like mykje for
ein snekkar eller rørleggar.
Johansen kallar dannelsesemnene
ved UiB eit veldig interessant forsøk
og seier at det er nett denne typen
allmenndannelse han har etterlyst.
– Dette dannelsesfaget trengs, for
folk som er fagidiotar er ikkje danna.
Dannelsesemnet i Mennesket:
natur og kultur er over. Eg kjenner
eit sug etter å tenke nytt, etter å delta

INSPIRERTE: Håvard Eggestøl vart overtalt av broren sin til å begynne
på dannelsesemnene, no oppfordrar han andre til å søke seg til dit.
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Kvinner i akademia

Kvinner i akademia – nei takk!
De første kvinnene som gikk på universitetet, studerte fag
som matematikk, fysikk og geologi. Andre fag ble oppfattet
som ukvinnelige. Tekst K j e r s t i n G j e ng e d a l

D

a norske kvinner fikk lov av
Stortinget til å ta artium i
1882, var det mest fordi politikerne hadde viktigere ting å tenke
på akkurat da enn å nekte kvinner
å studere. Men det manglet ikke på
motforestillinger. Kvinner var ikke
fysisk utrustet for intellektuelle anstrengelser. Undervisning sammen
med menn ville stride mot kvinners
sømmelighetsfølelse. Hele samfunnsordenen bygde på forestillingen om
at kvinner og menn hadde ulike
egenskaper og fylte ulike roller.

Kvinner senket prestisjen
Det medisinske fakultet hevdet at
kvinner var for svake til å greie lege
yrket, og hvis de trengte å få utløp
for sitt naturlige anlegg for omsorgsarbeid, kunne de jo bli sykepleiere
eller jordmødre. Motstanden hindret
likevel ikke at mange av de første
kvinnelige studentene tok medisin
og ble leger.
– Medisinerne var redde for at
hvis kvinner kunne være leger, ville
folk tro at legeyrket ikke var noe
vanskelig, og prestisjen og lønnen
ville falle, sier professor emerita

Ida Blom, Norges første professor
i kvinnehistorie. Etter at hun ble
ansatt ved Historisk institutt ved
UiB på begynnelsen av 60-tallet, var
hun i flere år den eneste kvinnen
ved instituttet.
Dessuten var universitetet ment
å være en utklekkingsanstalt for
embetsmenn, og det kunne kvinner
dengang ikke bli. Derfor var det få
kvinner som valgte prestisjefylte
embetsmannsfag, som juss og teologi. Slike fag ble regnet som spesielt
ukvinnelige, siden de krevde en prinsippfasthet og moralsk likevekt som
kvinner manglet fra naturens side.
Da var det bedre å studere naturvitenskap.
Det var først etter at flere banebrytende oppdagelser på begynnelsen av 1900-tallet økte naturvitenskapenes makt og prestisje, at disse
fagene ble mindre egnet for kvinner.

Professoren som ikke kom til Bergen
Bergen fikk ikke universitetet før
etter andre verdenskrig, og hadde
ikke mye å tilby kvinnelige akademikere rundt forrige århundreskifte.
Den første norske kvinnen som tok

en naturvitenskapelig doktorgrad,
Elizabeth Stephansen fra Bergen, dro
til Sveits for å studere. Der var studietilbudet i matematikk og andre realfag bedre enn i Oslo. Det var i ngen
akademiske stillinger tilgjengelig i
hjembyen, og hun ble etter hvert
dosent ved Landbrukshøgskolen
på Ås. I Bergen var skoleverket den
naturlige arbeidsplassen for kvinner
med intellektuelle tilbøyligheter, og
da Elise Hambro i 1926 ble rektor på
U.Pihls pikeskole, var hun den første
kvinnelige rektor i landet.
Likevel kan Bergen ta deler av
æren for at Norge fikk sin første
kvinnelige professor. Zoologen
Kristine Bonnevie ble ansatt ved
universitetet i Oslo i 1900, og gjorde
etter hvert alt som hørte med til en
professorstilling, men professortittel fikk hun ikke. Til slutt ble hun
lei og søkte en professorstilling ved
Bergen Museum. Det var en privat
forskningsinstitusjon, og dermed
gjaldt ikke de statlige reglene for
embetsmannsutnevnelse. Da det gikk
opp for kollegene hennes i Oslo at de
kunne bli nødt til selv å utføre alle
oppgavene de hadde lempet over på

PIONER: Bergenseren Mary Ann Elizabeth Stephansen var den første norske kvinnen med realvitenskapelig doktorgrad, i 1896. Hun var lærer ved Bergen katedralskole og
seinere ved Norges Landbrukshøyskole på Ås. Stephansen gjorde også, i likhet med flere andre kvinnelige forskerpionerer, en viktig innsats under 2. verdenskrig.
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Kvinnelige UiB-pionerer (og en som nesten ble det)

1912

1918
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1953

1959

1964

typer fag, for eksempel matematikk
og fysikk, ikke ligger for kvinner.
Enkelte gamle forestillinger henger
fortsatt igjen.

Kilder:

Minervas døtre (2005)
Norsk biografisk leksikon
Ida Blom
Elisabeth Haavet
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1940

heltidsjobb. Det var tungt å sørge for
renhold og matlaging før man fikk de
mange hjelpemidlene vi har i dag.
Siden 70-tallet har norske kvinner
for alvor inntatt akademia. Hundre
år etter utnevnelsen av vår første
kvinnelige professor, er det umulig å
hevde at akademisk innsats er ukvinnelig. Samtidig er det ikke uvanlig
å møte argumenter som at enkelte

r
b li a n d
ei t t o r u n
r t v ok . H d
H a e d ge n v e
a l d li g e r i s i n s
on ne i B e d de
c D v in e t m Ga
Ma e k tet n i gi,
r a r s t r s i ad e ol o
F l o n fø ni v e r g r p a t
de U to r
o
k
d
f
ve do g
n
r
d
t a d e li t t .
ve
Av titu
ng k
i l li e l s
in s
r s t ng
so E 7.
es på 95
of r l 1
pr t e nt i
e i r a t e t in
in n s o d e
k v fe s a r
s te r o h
ør . P o m
r f e n lb
b li r g K i h
m i Be ke
lb o e t e n s
K ih t e t s v
t a r si og
A s ni v e u t t
U s t it
in

i
tt n
s a ge
t il B er
ble d
m v e r id
s o ng s t tet f r a
en tilli g A ret ipp
in n g s ol o p p k l
k v peli ont nyo r. Ut
s te a le e n to
ør nsk pa k va »
n f ite var fik er 25
De st v um Hun kons m 19
f a s e n. m s e u
Mu on s e g s o M u
M in e n s
l
l
s t i erg
«B

46

– Husmorideologien kom for fullt
på 30-tallet og varte til langt inn på
60-tallet, og det ble mindre attraktivt
for kvinner å bli akademikere. Jeg
husker at ett av motargumentene
mot barnehageutbygging var at det
var bedre at kvinnene brukte tiden
på å passe barn, enn på å sitte og
drikke kaffe. Men vi må huske at
husmorrollen den gangen var en
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Med innføringen av kvinnelig stemmerett 1913 trodde dermed mange at
kvinnesaken var vunnet, og at det
ikke lenger var behov for akademiske

Men etter første verdenskrig
skrumpet arbeidsmarkedet inn på
nytt. Økonomisk dårlige tider gjorde
at arbeidsledigheten økte, og særlig
gifte kvinner sto langt bak i køen
– de var jo allerede forsørget, og
måtte ikke stå i veien for arbeidsledige menn. Mange kommuner
vedtok å begrense kvinners tilgang
til lønnet arbeid.

31
m år
fø a t e m g a m
– r s t e at m
na prof k v iker el bl
t u e s i n n e n ir d
r v so el Ja e
i t e r e ig c q n
n s n v e – u e fr a
k a e d o li n n s
p e D g y e k fø
li g e t n g N a d t
e f m s t ze e
a k at e e n Tj
ult m o e ø t
e t at i n s t a
.
s k in n d e
e n

Dyktige, men ikke etterspurte

kvinneorganisasjoner. Siden 1882
hadde kvinner fått tilgang til den
ene arenaen etter den andre, og de
hadde vist at de var dyktige.
– De første kvinnene som benyttet
seg av muligheten til å studere, var
nok spesielt motiverte, og de fikk
spesielt gode karakterer. Det gjør de
også i dag, men nå blir det framstilt
som et problem, sier Ida Blom.
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hennes skuldre i årenes løp, tok det
ikke lang tid før Stortinget vedtok at
kvinner kunne bli embetsmenn, og
Bonnevie ble professor i Oslo i 1912.
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Vil løfte Nordisk

D

enne særstillinga må få konsekvensar for universitetet sine
prioriteringar. Dette meiner
førsteamanuensis i Nordisk ved Universitetet i Bergen, Endre Brunstad.
I den siste tida har debatten gått
om ei nasjonal «krise» for HF-faga
grunna trong økonomi og sviktande
studenttal. Eitt av argumenta som
har vore presentert til fordel for å
halde ved like nivået på fakultetet er
at faga ikkje kan vurderast i pengar.
Endre Brunstad seier at det i dag
er avgjerande skilnader på korleis
tilstanden for instituttet vert vurdert
i dag frå korleis det vart vurdert i
«stordomstida» på 1970-talet. Det er
ei kjensgjerning at færre tek nordisk
i dag, men vektlegginga er også ei
ganske anna no enn på 1970-talet,
seier Brunstad. På den tida var det
stillingsheimlar, det var mindre undervisning og mindre komplisert
eksamenssystem. Brunstad meiner ein også brukte mindre tid til
rettleiing av studentane. Såleis vert
samanlikninga med 70-talet kunstig.
Det har vorte meir vektlegging av
studiepoengproduksjon i fagporteføljen no enn tidlegare, og her kjem
nordisk dårleg ut.

Nordisk bør stå i ei særstilling når HF vert tvunge til å kutte i stillingar
for ingen har eit tilsvarande ansvar for norsk språk.
Tekst

Ingvild Nils s en

FOTO

EIVIND SENNESET

Misser unik kunnskap
Trass i at heile det humanistiske
fakultetet no er under press, meiner
Brunstad at faren er størst for nordisk.
tid for å handle: Heile norskfaget treng eit
løft både i grunnskulen og i dei høgare nivåa,
seier førsteamanuensis Endre Brunstad ved
institutt for lingvistiske, litterære og estetiske
studium ved Universitetet i Bergen.
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Studenttal Nordisk:
Ingen andre i verda tek seg av det
feltet som nordisk forvaltar.
– Det blir forska på kunsthistorie
og engelskspråkleg litteratur ved
mange universitet i verda, men det
er berre i Noreg ein har forsking på
norskspråkleg materiale på eit tilsvarande høgt nivå. Difor har jamvel
mindre nedbemanningar for nordiskfaget relativt store konsekvensar for
fagfeltet som heilskap, seier Brunstad.
Han seier vidare at det akutte problemet ved nordisk no ikkje er mangel
på studentar, men nedbygging av
fagleg personale. Dersom til dømes
ei stilling som tek seg av person- e
 ller
stadnamn forsvinn, så fell veldig mykje av grunnlaget for forsking i denne
forma for språkkultur på Vestlandet
bort. Eksempelet er ikkje tilfeldig, for
akkurat dette kan vere iferd med å
skje ved Universitetet i Bergen. Insti-

Fa k ta
Nordisk
• Nordiskfaget består av fleire ulike
fagområde og studieretningar:
nordisk litteratur, nordisk språk, norsk
som andrespråk, norrøn filologi, nordisk
fagdidaktikk, det engelskspråklege
tilbodet SAS. Emne frå alle desse
retningane kan inngå i BA- og
MA-programmet i nordisk.
• Årsverk 2012: Nordisk litteratur 4,5
( – 1 i avgang hausten 2013), Nordisk
språk 8 (– 1 i avgang hausten 2012),
Nordisk fagdidaktikk 2 (+ 1 hausten
2012), Norsk som andrespråk 2, Norrøn
filologi 1 (+ 1 i tillegg hausten 2012),
SAS 0,5
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Hausten 2001

Hausten 2006

Hausten 2011
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132

236

224

300-nivå

20

27
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Hans Egil Offerda

l

CROP/ UiB Global
Mexico City

Foto: Peter Anderse

Kjelde: LLE

Mexicos pinsler
tuttleiar Johan Myking, forklarar at
det relativt populære faget hjå studentane brått kan stå utan undervisar
då ein ikkje har nokon erstattar til å
overta etter lektoren som skal gå av
med pensjon til sommaren. – Ein del
av det nasjonale problemet er nettopp
at mange av forelesarane snart går av
med pensjon. Men på grunn av dei
økonomiske problema i universitetssystemet har dei ikkje høve til å gi dei
nyutdanna jobb, fortel Myking. Det
er budsjettmodellen som bestemmer
kva fag som får nye stillingar, men
dei kvalitative målingsmetodane går
ikkje i vår favør, seier han. Myking
hevdar også at dei som står utanfor
systemet ikkje forstår oppbygginga av
nordiskfaget, og derfor ikkje skjøner
at dei treng mangfaldet i faget. Dei ser
berre tal på stillingar og studentar.

Meir appell utan nynorsk?
Nordiskfaget har alltid hatt eit
lærarstempel, men det spørs om
19-åringane som går ut av vidaregåande først og fremst ynskjer å

verte lærar, seier Myking. Samtidig
viser kandidatgranskingar at over
halvparten av studentane frå HF
vert lærarar. Brunstad viser til at frå
granskingar som mellom anna NIFU
STEP har gjort veit ein at norskfaget
har problem med å konkurrere om
elevane si interesse i konkurranse
med andre fag.
– Då er det å fjerne «sidemål»
og «nynorsk» blitt trylleformularen for å gjere norskfaget populært.
Men i frå eit sidemålsforsøk i Oslo,
viste det seg at der var ingen skilnad
mellom haldningane til norskfaget
mellom dei som hadde fritak og dei
som ikkje hadde fritak frå sidemål,
seier Brunstad. Han meiner det er eit
paradoks at debatten rundt norskfaget no utelukkande dreier seg om
karakteren i sidemål, og ikkje om
delane av kunnskapsløftet som ikkje
har vorte sett i verk enno, eller om
desse i det heile er moglege å gjennomføre. I staden har fokuset vore
på ein liten del av faget. – Debatten
om sidemålet handlar primært om

populistiske politikarar og generell
nynorskmotstand, og mindre om
arbeidsomfanget i norsken. Brunstad
poengterer at det også er andre emne
innanfor til dømes engelsk og spansk
som ikkje er populære, men at her
vert det ikkje gjort til politiske saker.

Den nye norsken
Brunstad peiker også på media sin
fokus på antinasjonalisme, avnasjonalisering og det fleirkulturelle i dei
siste åra. – Men det treng ikkje vere ei
motsetning mellom det fleirkulturelle
og fleirspråklege og det nasjonale.
Mange frå nordiskfaget har også
problematisert det nasjonale i møte
med det fleirkulturelle, og vi har fått
prosjekt som «Den nye norsken» og
importord, avsluttar han.

Med sine 22 millioner innbyggere (ingen vet det nøyaktige antallet)
er Mexico City og omegn en av verdens største metropoler. Skal man
finne parkeringsplass her, 2 240 meter over havet, trenger man hjelp
fra enda høyere makter.
Byens kontraster er store; fra fattige nabolag uten vann og elektrisitet og til mer rolige, pittoreske strøk som La Condesa og Coyoacan
– det siste kanskje mest kjent blant utenlandske turister som hjem
stedet til kunstneren Frida Kahlo.
De rike (politikere, toppbyråkrater, næringslivsfolk og deres arv
inger) nyter sine cocktails på eksklusive restauranter, mens flertallet av
befolkningen lever på randen av en konstant menneskelig katastrofe.
Antallet fattige i Mexico er vanskelig å konkretisere. Noen eksperter
kalkulerer det til hele 82,9 % av landets befolkning. Landet er en illustrasjon på det Eduardo Galeano har omtalt som Latin Amerikas tragiske
hemmelighet: fattigdommens stadige drap på mennesket. Tanken på
at situasjonen ikke vil ende i en blodig borgerkrig eller statskupp –
muligens den reelle grunnen til USAs iherdige forsøk på å forsegle den
3 169 km lange grensen med Mexico – er vanskelig å skyve fra seg.
Mexico kunne sannelig vært et paradis på jorden. De 113 millioner
innbyggerne mangler ikke ressurser hverken menneskelig, teknisk eller
økonomisk. Men som overalt i Latin Amerika, er det en håpløs skjev
fordeling av godene som er hovedproblemet.
Tiden vil vise om de styrendes «brød og sirkus» taktikk vil fungere
på lengre sikt. Det finnes nok en grense for hvor lenge regjeringer
kan tjene elitene imens folket pines til døde. I så måte kan utvik
lingen i Mexico være en god indikator på hvordan vår verden kan ende
i det 21. århundre.
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Brennande feminisme
på persisk
Med over 50 prosent av iranarar på nett, har spørsmålet om kvinner
si stilling i islam eksplodert. Tekst I n g vild N ils s e n

I

den nylig Oscar-belønna iranske
filmen, Nader og Simin – et brudd,
vil ekteparet skiljast. Det er lett
for oss å tenke at dei ynskjer eit meir
Vestleg liv, men då tolkar vi dei frå
ein Vestleg ståstad, forklarar Gilda
Seddighi og Marianne Bøe frå Senter
for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK).
– Det er svært mange fraksjonar
innanfor den iranske aktivistrørsla,
men ein ting fraksjonane har til felles er at dei motset seg tilknyting til
alt som karakteriserast som Vestleg,
fortel dei.
Men er det eit sekularisert demokrati
som er målet?
Marianne Bøe: Sekularismeomgrepet i Iran i dag er mykje meir flytande
enn det har vore tidlegare. Derfor er
det ikkje like enkelt å definere det
utifrå om ein ynskjer ein religiøs stat

eller ynskjer ein sekularisert stat.
Samstundes er det viktig å nyansere,
for det er til dømes ikkje slik at alle
som ynskjer demokrati er imot den
islamske republikken. Det er ulike
typar konservative og ulike typar
reformistar. Ingen av aktivistane vil
ha eit vestleg forma demokrati. Det
verste du kan seie er at du ynskjer
vestleg feminisme eller vestleg demokrati, dei definerer det i staden
som iransk.
Gilda Seddighi: Det viser at ein
ikkje har forståing for det iranske
samfunnet og historia deira om ein
trur dei ynskjer vestleg demokrati.
Aktivistane vil byggje vidare på si
eiga historie, og såleis legitimere
krava sine innanfor den iranske
konteksten.
Seddighi: Iranarane er veldig
stolte av si eiga historie, og dei viser
til at både demokrati og kvinneret-

tar har røter i iransk historie. Derfor
treng dei ikkje importerte modellar
frå Vesten.
Går det an å snakke om ein iransk
feminisme?
Bøe: «Feminisme» er eit problematisk omgrep i Iran. Det å bli kalla
«feminist» er ikkje nødvendigvis
fordelaktig for ein kvinnerettsaktivist
i Iran. Omgrepet vert eit stempel med
mange negative konnotasjonar fordi
det vert knytt til ein vestleg kontekst.
Derfor har ein større slagkraft i den
politiske diskusjonen om ein unngår
å kalle seg feminist. Likevel finst det
aktivistar og grupper som brukar
omgrepet feminist om seg sjølv, som
til dømes Den feministiske skule
(Madrese-ye feministi). For denne
gruppa er det på same tid viktig å definera og rotfesta feminisme innanfor

Fa k ta
• Marianne Bøe jobbar med ei avhandling der ho ser på den offentlege og politiske debatten i
Iran rundt eit nytt familielovforslag om midlertidige ekteskap.

den iranske kontekst og historie. Aktivistar i Den feministiske skule viser
blant anna til aktørar i Irans historie
som har vore sentrale i arbeidet for
kvinner sine rettar. Mange av kvinnerettsaktivistane eg har intervjua
som tok del i revolusjonsrørsla seint
på syttitalet har uttalt at dei verkeleg
hadde tru på den islamske republikken, og dei trudde dei no ville få rettar
dei sjølv var med å forme. Det vart
altså eit sjokk då dei oppdaga kva
slags lover som vart innførte. Her
byrja den såkalla islamske feminismen å vakse fram, kor dei definerer
måla sine ut frå religionen. Den har
spreidd seg til andre muslimske land,
men starta i Iran.
Meiner informantane dykkar at feminisme og islam er foreinelege?

• Kvinnerettsaktivistar av begge kjønn er aktive i diskusjonane ho analyserer.
• I ph.d.-prosjektet forskar ho på kva oppfatningar aktivistane har av omgrepet Sharia og av
kvinner sine rettar.

Marianne Bøe

foto: Åse Johanne Roti Dahl
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• Gilda Seddighi forskar på korleis kjønn blir presentert i nettbaserte politiske kampanjar i
Iran. Ho tar utgangspunkt i demokratirørsla og kampanjar som er knytta til rørsla. Hennar
fokus er på sosiale mediar.

Bøe: Det spørs kven du spør, det vi
ser i dag er at mange aktivistar definerer kvinnerettar og menn sine
rettar utifrå religiøse kjelder. Det
synest eg derfor er eit godt døme på
at feminisme og islam er foreineleg.

Aktivisme i sosiale media
Kvar ville aktivismen og reformrørsla
ha vore utan sosiale media?
Bøe: Både kvinnerettsaktivisme og
demokratirørsla i Iran går tilbake
til byrjinga av 1900-talet. Sjølv om
sosiale media har ført til at det er ein
ny arena med nye aktørar og kanskje
nye saker, så er ikkje aktivismen
noko nytt i det iranske og dei andre
muslimske samfunna.
Men korleis har sosiale media endra
biletet?
Bøe: Det eg vil seie er nytt med den
nye teknologien er rett og slett talet
på aktørar som er involverte og at
omfanget av diskusjonen har vorte
større, sjølv om tema for diskusjonane stort sett er dei same. Men
spørsmålet om korleis kvinner si stilling skal vere i islam har eksplodert i
løpet av dei siste tjue åra, då mellom
anna grunna sosiale media.
Seddighi: Biletet er om lag det same
når det gjeld politisk aktivisme. Sam-

stundes er det også skilnader. Når ein
går på nettet deltek også kvinner som
er i eksil i debatten. Men på nettet
er det også avgrensingar på kva dei
kan snakke om. Mellom anna vert
ordet «homoseksualitet» sensurert,
på grunn av ei ny lov frå 2008 som
seier at det er ulovleg å snakke om
homoseksualitet på nettet. I tillegg
vert også til dømes orda «kvinne»
og «feminisme» sensurerte.
Bøe: Samstundes er det eit digitalt
skilje mellom by og land og ulike
klassar. Så sjølv om Iran er det landet
i Midtausten med flest internettbrukarar (over 50 % av folket brukar
internett) så er det framleis digitale
skilje som gjer at sosiale mediar og
politisk aktivisme er forbeholdt ei
viss elite.
Til slutt blir Nader og Simin skilde.
Om det var ei «happy ending» eller
ikkje så vann filmen Oscar for beste
framandspråklege film, og både kvinner og menn strøymer til for å sjå
filmen i Iran.
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POPULÆR: Simin
(Leila Hatami) i
filmen «Nader og
Simin: Historia om eit
brudd». Filmen som
handlar om skilsmisse
vart enormt populær
i Iran. Foto: Scanpix

53

fotoessay

Palmyra | Byen som nekter å dø

Palmyra | Byen som nekter å dø

Palmyras evige puls
Den syriske byen Palmyra har overlevd både romerriket og revolusjoner.
UiB-forskere har gjort nye oppdagelser i ørkenbyen som ikke lå i en
ørken likevel. Tekst Walter n. Wehus

KNUTEPUNKT I INGENSTEDER: Palmyra er en by som
oppstod på bakgrunn av andres grådighet. Rundt starten
av vår tidsregning dannet elven Eufrat grenseområdet
mellom perser- og romerriket. Området var dominert
av småkonger og høvdinger som alle ville legge skatt
på handelen som gikk mellom Asia og Vesten. Til slutt
innså handelsmennene at det ville være billigere å
legge handelsruten gjennom den syriske tørrsteppen.
Eliten i Palmyra kunne både stille kameler til rådighet
for handelsmennene, og sørge for at de ikke ble ranet
underveis. Da karavanene forsvant etter rundt 300 år, var
Palmyra blitt et viktig militært senter. Byen hadde også
et godt forhold til nomadene, og gjennom en sofistikert
avtale fikk får, geiter og kameler gresse i den varme
årstiden. Til gjengjeld la nomadene igjen penger og
dyrene la igjen gjødsel til markene. Til venstre i bildet
over ser vi ruinene av Bel-tempelet, til høyre en nekropol
med gravtårn. (Foto fra luftballong: J.C. Meyer)
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VANN OG SAND: Det kan se ut som en ørken, men egentlig er om-

LIV I RUINENE: Da den franske tegneren Louis-François Cas-

rådet hvor Palmyra ligger en stor tørrsteppe hvor det regner hvert år.
Arkeologer har funnet enorme vannhøstingsanlegg i området, slik
som denne demningen som ligger rundt 70 kilometer utenfor Palmyra.
Reservoaret bak demningen kunne inneholde 5 millioner kubikkmeter
vann, og var antikkens største av sitt slag. Ved å ta vare på regnvannet og porsjonere det ut ved hjelp av sinnrike underjordiske tuneller,
kunne Palmyra drive et stabilt landbruk med en årlig produksjon på
minst 5 000 tonn korn. I dag er det grunnvannet som blir pumpet opp
for å forsyne byen, en destruktiv praksis som har ført til spekulasjoner
på om de gamle metodene bør gjeninnføres. (Foto: J.C. Meyer)

sas på slutten av 1800-tallet tilbrakte en måned i Palmyra for å
tegne, møtte han mennesker som hadde skapt seg et liv blant
de antikke ruinene. Da hadde byen allerede overlevd mye. De
islamske herskerne, omayyadene, hadde kunnet fortsette å
høste vann og opprettholde Palmyra som et viktig sentrum,
men på 700-tallet ble de ertattet av små dynastier som ikke var
interesserte i å investere i tørrsteppen. Sakte men sikkert flyttet
befolkningen seg inn bak murene til det gamle Bel-tempelet.

Midtøsten hadde en magisk tiltrekningskraft på europeere som
var på jakt etter det bibelske land. Cassas var ikke den første,
men heller ikke den siste franskmannen som skulle ankomme
Palmyra. Etter første verdenskrig ga FN mandat over Syria til
Frankrike, og franske arkeologer begynte å arbeide i Palmyra.
I dag bor det fremdeles rundt 30 000 mennesker i byen, som
er et regionalt senter i Syria. (Ill: C.F. Cassas, utlånt av Ross Burns/
monumentsofsyria.com)
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PRØVELSER I ØDEMARKEN:

Et mindre hus blir målt opp, og i likhet
med alle bygningsrester og vannanlegg tegnes det og registreres med GPS.
Arkeologi er en sendrektig vitenskap, men byr også på store oppdagelser.
For UiB-forskerne i Palmyra kom gjennombruddet da de oppdaget at det
hadde eksistert et stort jordbrukssamfunn rundt Palmyra, i landsbyer som
man tidligere trodde ble brukt til heste- og kameloppdrett. Forskere fra
Universitetet i Bergen arbeidet i området i og rundt Palmyra fra 2007 til 2011.
I dag jobber fire personer fra
universitetet med å analysere
de ulike tidsperiodene hvor
byen har eksistert. Forskerne
vektlegger hvor viktig det er å
dreie bort fra et vest-europeisk
syn på verdenshistorien, og
ved universitetet i Bergen
har mange spesialisert seg
på tidlighistorie i Midtøsten.
(Foto: Eva Sund)

TALTE ROMA MIDT IMOT: Det blir fortsatt fortalt legender om dronning Zenobia, Palmyras mest berømte innbygger.
Slutten av 200-tallet var problematisk for
Romerriket, som opplevde både splittelser og angrep utenfra. Da ektemannen til
Zenobia ble myrdet, overtok hun makten
i Palmyra på vegne av den ett år gamle
sønnen Waballathus. To år senere, i 269,
hadde hun tatt kontroll over de romerske provinsene i Syria, Arabia og Egypt.
Målet var ikke et uavhengig Palmyra,
men å overta selve Det romerske riket
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og innsette sønnen som keiser. Opprøret
ble til slutt slått ned av keiser Aurelian.
Maleren Giovanni Battista Tiepolo har
foreviget Zenobias fremstillelse for keiseren i dette maleriet fra 1717. Zenobia ble
ført til Roma av Aurelian, men forskere
strides fortsatt om hun ble halshugget,
eller om hun tvert om giftet seg med en
romersk senator og fikk flere døtre. I dag
har Zenobia fått nytt liv som et symbol
på den arabiske verdens kamp mot USA.
(«Queen Zenobia before the emperor Aureliano», olje på
lerret, 250x500 cm, Madrid, Museo Nacional del Prado)

DE DØDE BLÅSER BORT:
Innbyggerne i Palmyra var
polyteister og tilbad Bel
som den øverste guden.
Velstående palmyrenere lot
seg ikke begrave eller kremere når de døde. I stedet
ble de lagt på hyller i gravtårn. Elahbels gravtårn
(bildet) hadde plass til 300 døde, hvor et effektivt
utluftingssystem mumifiserte kroppene i den tørre
luften. Store familier hadde et eget tårn, mens
andre kunne gå sammen i begravelsesforeninger
og dele et tårn mellom seg. I gravtårnene har man

funnet kinesisk silke, et bevis på Palmyras status
som mellomstasjon i handelen mellom Orienten
og Oksidenten. Det finnes flere hundre slike begravelsestårn i området rundt Palmyra, men vi vet
ingenting om hvordan alminnelige mennesker ble
begravet. (Foto: J.C. Meyer)
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Takk til UiBs
Palmyra-forskere:
• Jørgen Christian Meyer
• Eivind Seland
• Nils Anfinset
• Torbjørn Schou
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Anja Torsvik
Stipendiat, Translasjonell kreftforskning
Institutt for biomedisin, UiB

HÅPER FORTSATT: Skal man lykkes med stamceller i kreftbehandlingen må
man fortsette med den grundige basisforskningen. Foto: Colourbox.no

Stamcelleforskning øker
kunnskap om kreft
Stamceller i kreftbehandling har hittil ikke innfridd forventningene som tidligere lå i dette
feltet, men optimismen er fortsatt stor med tanke på stamcelleforskningens bidrag i kampen
mot kreft, skriver Anja Torsvik.

I

løpet av de siste tiår har stamceller fått enorm interesse fra forskere verden over. Visjoner om at stamceller kan helbrede en rekke sykdommer har skapt
store forventninger til dette feltet. Stamceller har unike
egenskaper som man håper å kunne bruke i fremtidig
behandling av en rekke sykdommer inklusiv kreft. Blant
annet gjelder dette evnen til å gjenoppbygge vev, f.eks.
skadet vev som følge av kreftbehandling. Forskning på
stamceller kan også gi grunnleggende innsikt i
oml selve kreftutviklingen, noe som igjen kan bidra
til bedre behandlingsformer i fremtiden.

« Selv
Internett florerer avl
løfterike tilbud oml
stamcellebehandlingl
– er virkelighetenl
ikke like rosenrød. l»l

Stamceller oppdaget i 1868

Konseptet «stamceller» ble først lansert i 1868,
men det tok nesten 100 år før forskere kunne bekrefte eksistensen av en slik celletype. Det unike
med stamceller er at de kan fornye seg selv samt
lStipendiatlAnja Torsvikl gi opphav til andre celletyper. I dag vet vi at det
finnes flere typer stamceller, og de kan deles inn
i to hovedgrupper: embryonale stamceller og voksne
stamceller. Embryonale stamceller isoleres fra celler
i tidlig embryostadium (cellestadiet som kommer før
fosterstadiet) og kan utvikle seg til nær sagt alle celletyper. Forskning på disse cellene er omstridt og har
møtt mye motstand av etisk, politisk og lovmessig art.
Voksne stamceller representerer her et alternativ, selv
om de har begrenset vekst- og differensieringspotensial sammenlignet med embryonale stamceller. Voksne
stamceller finnes i beinmarg og diverse andre vev, og
kan inndeles i flere undergrupper: Hematopoietiske
stamceller gir opphav til hvite og røde blodceller, mens
mesenchymale stamceller gir opphav til bein, brusk,
fett og bindevev. Videre har vi flere vevsspesifikke
stamceller, f.eks. nevrale stamceller som gir opphav til
ulike typer nerveceller. Stamceller kan også isoleres fra
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navlestrengsblod, morkake og fostervann. Disse har fått
stor oppmerksomhet fordi de ansees å være mer potente
enn stamceller fra voksne donorer.
I 2006 lanserte japanske forskere en ny gruppe stamceller, som har blitt hetende «induserte pluripotente
stamceller». De er omprogrammerte celler med egenskaper tilsvarende embryonale stamceller. Disse kan løse
mange praktiske problemer forbundet med tilgang og
lovregulering av embryonale stamceller. Men foreløpig
vet vi ikke nok om disse cellene til å vurdere om de er
egnet i fremtidig klinisk bruk.

Stamcellebehandling
Selv om Internett florerer av løfterike tilbud om stamcellebehandling – tilbud som har ført til fenomenet
stamcelleturisme – er virkeligheten ikke like rosenrød.
Stamcelleterapi er en realitet i klinisk behandling, men
tilbudet begrenses til få sykdomstyper. Den største suksessen ligger i bruken av hematopoietiske stamceller. Disse
brukes i beinmargstransplantasjon for behandling av
enkelte former for blodkreft. Denne behandlingen har
vært i klinisk bruk i over 40 år. Intensiv kjemoterapi og
stråling dreper ikke bare kreftcellene, men også den friske
beinmargen. Ved beinmargstransplantasjon overføres
stamcellene som både gir opphav til nye stamceller og
blodceller. Vellykket beinmargstransplantasjon avhenger av matchende vevstype mellom donor og pasient.
Tilleggsbehandling med mesenchymale stamceller kan
her være et fremskritt, ettersom disse cellene kan dempe
immunsystemet og dermed hindre frastøting av transplantert vev. Dette er nå i klinisk utprøving.

Stamceller som terapeutisk sendebud
Mesenchymale stamceller tiltrekkes av kreftceller, og
dette gjør at disse cellene potensielt kan brukes som

alternative kreftstamcelle-markører blitt lansert for
flere andre krefttyper, og disse kan potensielt utnyttes
i målrettet terapi som angriper kreftstamcellene. Men
hypotesen om kreftstamceller er omdiskutert, og i august
2011 utgaven av det anerkjente tidsskriftet Cell ble det
elegant demonstrert at kreftstamceller ikke er en statisk
tilstand, men at brystkreftceller uten stamcellelignende
egenskaper kan gi opphav til nye kreftstamceller.

Sikkerheten ved stamcellebehandling

leverandør (vektor) av terapeutiske midler. Flere studier
viser lovende resultater ved bruk av mesenchymale
stamceller som vektor i kreftbehandling på dyr. Disse
stamcellene er også gunstigere enn flere andre genterapeutiske vektorer med hensyn på bla toksisitet og
effektivitet. Men cellebaserte vektorer har også andre,
til dels ukjente, egenskaper med seg i bagasjen. Det
avgjørende er å forstå langtidseffekten av disse cellene
før man anser dette som en realistisk behandlingsform.

De fleste aktuelle former for stamcellebehandling krever oppdyrking eller manipulering av cellene ex vivo
(utenfor kroppen), noe som innebærer en viss risiko for
forurensing samt akkumulering av genetiske endringer.
Transplanterte pluripotente celler kan danne svulster,
og cellene må differensieres ex vivo for å hindre dette.
Mesenchymale stamceller forekommer i svært lav konsentrasjon i beinmarg og flere andre vev. For terapeutisk
bruk må de ekspanderes. Mange studier har vært viet til
sikkerhetsanalyser av mesenchymale stamceller dyrket
i kultur, og cellene er nå godkjent i flere kliniske studier.
En ulempe er at disse cellene potensielt også kan fremme
tumorvekst. En skog av prekliniske data med til dels
motsigende resultater gjør dette feltet svært uoversiktlig.

Kreftstamceller

Translasjonell forskning

I kreftforskning har konseptet kreftstamceller etablert
seg som et eget forskningsfelt. Kreftstamceller er kreftceller med stamcellelignende egenskaper. Tilbakefall og
spredning er et stort problem i dagens kreftbehandling.
Et viktig forskningsfokus har vært å forstå hvordan
metastaser (spredning) oppstår og etableres på steder
langt fra primærtumoren, samtidig som de beholder
karakteristika fra primærtumoren. I likhet med friske
stamceller som gir opphav til andre celletyper, ser man
for seg at kreftstamcellene gir opphav til andre kreftceller. I 1994 ble ideen om kreftstamceller til en viss grad
bekreftet. Da viste forskere at en gruppe kreftceller med
spesifikke markører på celleoverflaten, kunne gi opphav
til blodkreftstypen akutt myeloid leukemi. Senere har

Stamceller og kreftstamceller har flere likhetstrekk, og
parallell forskning på disse cellene har bidratt til økt forståelse av kreft og kreftutvikling. Men lovende resultater
fra grunnforskning lar seg dessverre ofte ikke reprodusere
i klinikken, og veien fra lab-benk til klinikk er lang. Skal
man lykkes med stamceller i kreftbehandling, må man
fortsette den grundige basisforskningen med fokus på
mekanismer som er involvert både i selve kreftforløpet,
men også i samspillet mellom kreftceller og andre celler i tumorvevet. Forstår man disse mekanismene kan
behandlingen rettes mot signalveier/molekyler som
stimulerer tumorvekst. Optimismen er fortsatt stor for
at denne kunnskapen etter hvert skal komme kreftpasienter til gode.
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Elling Ulvestad, prof. dr. med. Mikrobiologisk
avdeling, Einar K. Kristoffersen prof. dr. med.
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin,
begge Gades institutt

Livsviktige vaksiner

VESTLANDETS
SMITTEVERNSENTRAL:
Staben ved Gades
institutt i 1915.
Bak fra venstre
Bjarne Wilmann
(senere gynekolog),
instituttets leder
Magnus Haaland,
Theodor Thjøtta
(i 1935 utnevnt
til landets første
professor i
bakteriologi), og
foran Alexander
Brekke og frk. Kielland
(instituttets sekretær
og laborant). Foto:
Gades institutt

Da Gades institutt ble opprettet i 1912 handlet vaksinasjon og smittevern om liv og død.
For å vedlikeholde folks vilje til vaksinasjon må dette budskapet stadig revitaliseres, skriver
Elling Ulvestad og Einar K. Kristoffersen fra Gades institutt.

Å

bevilge seg et historisk blikk kan være nyttig,
om ikke annet enn så fordi nåtidens hendelser
framtrer i et klarere relieff. Tar vi et blikk på
infeksjonssykdommene vil vi kunne se at sykdommen
vi i 2009 betegnet som svineinfluensa, og som vi løp
mann av huse for å få vaksine mot, står fram som en
historisk bagatell. Sykdommen var overveiende ufarlig,
og vaksinasjonen tilsvarende unødvendig. Går vi 100 år
fram i tid blir det således den ubegrunnete frykten for
svineinfluensaen, og det at 45 % av befolkningen lot seg
vaksinere mot frykten, som blir mest problematisk for
våre etterkommere å forklare.

Liv og død
Går vi 100 år tilbake i tid, til våre olde- og tippoldeforeldres
tid, ville heller ikke de ha forstått grunnen til massevaksinasjonen. I 1912 dreide vaksinasjon og smittevernarbeid
seg om liv og død. Infeksjonssykdommer som difteri,
skarlagensfeber, kikhoste, meslinger og tuberkulose var
de viktigste dødsårsaker, og folk hadde gode grunner til
frykt om de ble syke. Antibiotika var ennå ikke oppdaget, og hadde man først fått en alvorlig sykdom kunne
man i beste fall håpe at ens eget immunsystem maktet
å eliminere smittestoffet.
Men noe var i emning – i siste del av 1800-tallet hadde
tyske og franske forskere vist at bakterier kunne være
årsak til sykdommer som tuberkulose og kolera, og i
Bergen hadde Armauer Hansen funnet leprabasillen
i 1873. Disse funnene revolusjonerte medisinen; det ble
nå mulig å identifisere sykdomsårsaker og legene kunne
gi råd om hvordan hindre smitte. En rekke metoder ble
utviklet for å identifisere ulike smittestoff, og spesifikke
tiltak ble satt i verk for å hindre epidemier.

Norges første vaksine mot tyfoidfeber
Med etableringen av Gades institutt i 1912 fikk Bergen
en smittevernsentral som kunne besørge diagnostikk,
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pasientisolasjon og endatil utvikling av vaksiner mot
de farligste sykdommene. Da det brøt ut en hardnakket
tyfoidfeberepidemi i Bergen og omegn var det derfor
naturlig at Gades institutt ved dets første leder, Magnus
Haaland (1876–1935), fikk som oppgave å lede an i arbeidet med å få epidemien under kontroll. Sammen med
assistentlegen Alexander Brekke (1885–1960), laget de
endatil en vaksine mot tyfoidfeber av bakterier dyrket i
laboratoriet. Vaksinen var laget etter en primitiv lest –
først drepte de bakteriene, deretter slemmet de dem opp
i saltvann, og til siste injiserte de vaksinen i ansatte ved
Haukeland sykehus. Det er usikkert hvor godt vaksinen
virket, men Brekke gjorde et grundig arbeid og kunne
som den første kandidat ved Gades institutt disputere
over doktoravhandlingen «Om tyfusvakcination og serologiske metoder til bedømmelse av dens effekt» i 1916.
På nøkternt vis avsluttet Brekke sin avhandling med en
betoning av at «de fleste epidemier lar sig stanse ved
hygieniske forholdsregler alene».

Bivirkninger av vaksine
Dette er fortsatt gyldig kunnskap. Men siden Brekkes tid
har det skjedd mye på vaksinasjonsfronten. Preparatene
er blitt renere, og derfor er det nå relativt sjelden at vi ser
alvorlige vaksinasjonsbivirkninger. Men bivirkninger kan
aldri helt unngås, og derfor er det viktig at vaksiner kun
anvendes på gode indikasjoner. Gjør man ikke det, blir
det bivirkningene vaksinen huskes for, ikke virkningene.
Blant annet har dette skjedd med svineinfluensavaksinen
som trolig har gitt flere norske barn den invalidiserende
og uhelbredelige sykdommen narkolepsi.
Til dags dato er det ikke dokumentert at vaksinen har
reddet ett eneste liv i Norge. Derimot er det til nå blitt
meldt inn 35 tilfeller narkolepsi hos vaksinerte barn i
alderen 4–19 år mot 4 tilfeller hos ikke vaksinerte. Om
lag 470 000 barn ble vaksinert, hvilket betyr at rundt
1 av 13 000 vaksinerte fikk alvorlige bivirkninger. Tre av

disse barna har i disse dager fått medhold fra Norsk
pasientskadeerstatning om at de trolig fikk sykdommen
på grunn av vaksinen.

Barnevaksiner
Motsatt svineinfluensavaksinen er vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet betydningsfulle. De er rettet mot
mikrober som kan gi alvorlig sykdom, og det er derfor
gledelig at Norge per i dag huser ett av verdens mest
gjennomvaksinerte folk. I 2010 var 93 % av toåringer og
95 % av 16-åringer vaksinert mot meslinger, røde hunder
og kusma. Tilsvarende høye tall var det for vaksinasjon
mot andre sykdommer som stivkrampe, kikhoste, difteri
og poliomyelitt. Konsekvensen av all vaksinasjonen er at
smittsomme sykdommer langt på vei er utryddet i Norge
– de siste nordmenn som opplevde alvorlige epidemier av
poliomyelitt, meslinger og røde hunder hadde sin oppvekst
på 1950 og -60 tallet, før vaksinasjon ble alminneliggjort.
Dagens småbarnsforeldre kjenner således sykdommene
kun gjennom anekdotiske fortellinger.

Vi glemmer sykdommene
Men det at vaksiner er så effektive, er også deres største problem. Mens det på 1960 og -70 tallet var relativt
enkelt å begrunne vaksinasjonens betydning fordi folk
hadde opplevd sykdommenes farepotensial, er det lite
ved dagens epidemiologiske situasjon som tilsier at
vaksinasjon er nødvendig. Dette vet foreldre, men de
vet også at dersom de unnlater å vaksinere sine barn

er risikoen stor for at sykdommene som nå er borte kan
komme tilbake. Så der foreldregenerasjonen på 1960
og -70 tallet vaksinerte sine barn for å hindre at barnet
ble sykt, utføres vaksinasjon av barnet i dag mer som en
solidaritetshandling – foreldrene opptrer uegennyttig på
barnets og framtidige barnebarns vegne. Men dette betyr
igjen at vaksinasjonsvilligheten nå er tuftet på et skjørere
fundament enn tidligere – den er basert på tillit og altruisme, ikke på umiddelbare behov. Og dersom uheldige
hendelser tilkommer, for eksempel i form av alvorlige
bivirkninger eller feilaktige vaksinasjonsanbefalinger,
er sjansen stor for at folks vaksinasjonsvilje vil avta.

Sans for proporsjoner
Gades institutt ble opprettet i en tid da smittsom sykdom
fortsatt var å regne som den viktigste helsetrussel i
Norge. På grunn av forskning og diagnostisk innsats ved
instituttet og andre tilsvarende institusjoner, har infeksjonssykdommene i løpet 100 år blitt mindre og mindre
synlige på statistikkene over dødsårsaker. I dag er det
hovedsakelig kreft og hjertekarsykdommer som tar liv.
Men infeksjonssykdommene kan komme tilbake, om enn
ikke like voldsomt som for 100 år siden. I slike situasjoner
trenger vi gode vaksiner og høy vaksinasjonsvillighet i
befolkningen. Men vi trenger også helsemyndigheter og
smittevernleger med sans for proporsjoner. Budskapet fra
Haaland og Brekke, om at smittevernerens oppgave er å
utforske, diagnostisere og om mulig behandle sykdom,
må stadig revitaliseres.
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i mosen

neste nummer:
Foto fra Wikimedia Commons

Tema for neste nr.:
Rikets psykiske tilstand:

Psykologene kurerer angst og fobier på samlebånd. Men kan det erstatte psykoterapien, som
siden Freuds tid har arbeidet med menneskers
angst og følelse av ulykke?

Du vert glad og lett til sinns når fuglane vekker deg med vakkert fugle
kvitter ein vårmorgon. Men fuglesongen er eigentleg sjekketriks, sjølvskryt
og ypping til bråk. Tekst Jens H e lle la n d Å d n a n e s illustrasjon TANK/ je n s
– Kva er eigentleg fuglesong?
– Det er ein del av fuglane sitt språk.
Det vi kallar song er stereotype lydar
fuglane lagar i byrjinga av hekkinga.
Fuglane har eit territorium kvar,
det er veleigna til å bu i, med godt
med mat og ein god plassering for
reiret. Hannane vil halda desse ressursane for seg sjølv, og mykje av
songen fortel andre hannar at dei
kan venta seg bank om dei kjem for
nære. Samstundes er det eit signal
til hoene: «Kom hit til meg, eg har
det flott!». Når hannane har funne
seg ein make, syng dei berre i nokre
få dagar til. Då må dei passa hoene,
dei kan fort finna på å vera utru med
andre hannar om dei ikkje følgjer
med, seier Ingvar Byrkjedal, biolog
og førsteamanuensis ved Universitetsmuseet.
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– Er det berre hannfuglane som syng
for å få seg dame, då?
– Ja, i alle fall den vakre songen me
set pris på no om våren. Utafor hekketida, derimot, lever mange fuglar i
flokk, til dømes sisiken. Dei lagar til
dømes enkle pipesignal for å åtvara
kvarandre. Skulle ein sporvehauk
nærma seg, til dømes, pip dei til og
alle lettar og fyk inn i buskane. Småfuglar flest nyttar den same lyden og
utnyttar fordelen ved å ha mange
augo og øyre.
Det aller tøffaste, synest eg, er at
fuglane kan juksa og lyga. På ein
stad der fuglane får mat av folk er
det alltid ein hakkeorden. Nokon er
på toppen, og andre er på botnen.
Då vert det gjerne litt smått med mat
for dei minst dominerande. Innimellom set dei i eit falskt faresignal, og

Foto: COLOURBOX

MANNSKOR i tretoppane

sjonen gjer at ein kan bringa genene
vidare. Av og til ser vi evolusjonen
føregå rett framfor oss.
– Korleis lagar fuglane lyd?

alle dei som ikkje er med på spøken
stikk av. Då kan dei små få seg ein
liten matbit, dei òg. Men det gjeld
sjølvsagt å ikkje gjera det for ofte og
ropa ulv, ulv.

– Dei har ikkje stemmeband slik som
oss, men lagar lyd med muskelstyrte
bruskringar. Dei sit nede i bronkiane
til fuglane, i ein velutvikla struktur
som er fint bygd. Fuglane syng både
på inn og utpust, det er som ei sekkepipe. Fuglane treng ein kontinuerleg
straum av frisk luft, det må dei ha
når dei flyg.

– Snakkar fuglar dialektar?

– Finst det fugleartar som ikkje syng?

– Gulsporv og raudvingetrast er artar
som har forskjellige dialektar frå
dalføre til dalføre. Ein har lurt på
om fuglane vel å etterlikna den fuglen i sitt område som er sterkast og
best tilpassa, og slik utviklar det seg
dialektar. Fuglane tilpassar seg også
miljøet dei er i. Songen vert enklare
når det er meir bakgrunnsstøy, slik
når ein betre fram. Kjøttmeisar inne
i byen har berre to-tre tonar i songen
sin, medan det gjerne er noko heilt
anna ute i rolige Fana. Det er rein
evolusjon, det å tilpassa seg situa-

– Alle artar har ein form for lydytring
eller signal. Men eg er ikkje heilt
sikker på strutsen, lat meg slå det
opp. Jo då, den kommuniserer med
plystre- og brummelydar, og med
magerumling, står det her i ein av
fuglebøkene mine.
– Kvifor vert folk glade av fuglesong?
– Ja, det må jo vera avdi det er eit
vårteikn. Folk er jo glade og amorøse på den tida sjølve, det er ikkje
berre fuglane.

Latin-Amerika:

Fra klassens versting til demokratisk forbilde
med en eventyrlig økonomisk vekst.

Liv i dyphavet

Geobiologene leter videre etter spor av
livets opprinnelse.
Foto: Rolf-Birger Pedersen (uiB), University of Washington
(Institute for Exploration University of Rhode Island) og NOAA

Meld deg som
abonnent du også!
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N-5015 BERGEN

gjennom linsen

Fra Universitetsmuseets samlinger

FRA NEW SOUTH WALES: Denne praktlyrehalen fra Australia kom til
Universitetsmuseet i 1883, levert av Dr. D. C. Danielsen. Lyrefuglen er en
mester i å etterligne lyder. Lyd av motorsag og klikking fra kameralukker
er registrert i sangrepertoaret. Den eksotiske fuglen er fotografert av
prisbelønte Knut Egil Wang.

