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DE TOK DE BESTE EKSAMENENE,
MEN HADDE EN FEIL.
DE VAR KVINNER
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Trine Nickelsen
ansvarlig redaktør

FULL FART: Christopher Nuth undersøkjer kvifor Nathosbreen på Svalbard flytte seg ei mil på nokre få
månader.

Fronten på Nathorstbreen på Svalbard
flytte seg ti kilometer på nokre få månader. No veit forskarar kvifor det skjedde.
Dei har funne årsaka til at Nathorstbreen
på Svalbard tok å flytte på seg for ti år
sidan. Brefronten flytte seg den gongen
over ti kilometer i løpet av nokre få månader, eit såkalla framrykk.
– Nathorst-eksemplet er ekstremt. Vi
kunne høyre dei seismiske signala heilt til

Mykje protistar
i Skagerak
Protistane er svært viktige for økosystemet
i havet. Likevel er mangfaldet deira lite
kjent. Mange av artene er framleis ukjende
for vitskapen. Det er vanskeleg å sjå dei i
mikroskop. Dei fleste er eincella.
Sandra Gran Stadniczeñko har i avhandlinga si på Institutt for biovitskap undersøkt dei med DNA-analyse. Analysen
hennar viser at det er eit større mangfald
av protistar i ytre Oslofjord og Skagerak
enn det som er oppdaga i tidlegare undersøkingar med mikroskop.
Mangfaldet av protistar er høgast på
seinsommaren og tidleg på hausten, lågast om vinteren.=

Longyearbyen då isen begynte å rivne, fortel Christopher Nuth på Institutt for geofag.
Forskarane forklarer den raske kollapsen med at sedimentlaget under isbreen må
ha svikta i løpet av få dagar.
– Slike framrykk blir ofte framstilte som
avvik. Vi viser at framrykk av isbrear på
Svalbard ikkje er uvanleg, og at det kan
vere ein konsekvens av brå oppvarming
etter ein lengre kuldeperiode.=

Skal du få sett
inn pacemaker?
Ultralyd er eit av dei viktigaste
verktøya som legane brukar til å
sjekke hjarta ditt. Somme gonger må legane kombinere fleire
bilete.
Aleksander Babic har i avhandlinga si på Institutt for informatikk laga nye algoritmar og
ny programvare som kan brukast når legane skal planleggje
ein pacemaker-operasjon.=
FOTO: NASA

Felles for alle tre temaene i denne utgaven av Apollon, er at fag og forskning sjelden gir ferdige løsninger. Derfor er den politiske debatten i etterkant viktig og nødvendig. Det er behov for faglig autoritet uten autoritære
holdninger. På 1880-tallet kom den politiske debatten som et nødvendig
korrektiv til det mannlige professorveldet i medisin. I dagens diskusjon
om alt fra migrasjon og flyktninger til bruken av antibiotika og prebiotika,
er den politiske debatten like viktig. Forskningen blir ikke politisk fordi om
forskere deltar i dette ordskiftet. Tvert om, de må delta av hensyn til saklighet, åpenhet og legitimitet – selv om tonen nå har blitt mindre forsonlig og
beskyldningene hagler. Motforestillingene trengs aller mest når deltakerne
motsetter seg motforestillinger – enten det er for å beskytte fordommer
innen den medisinske profesjonen eller rene politiske og økonomiske
interesser.

Før statlege arkiv og skrivne kontraktar, og før
fingeravtrykk og DNA, fungerte rettssystemet
her i landet på ein heilt annan måte enn det vi
er vane med i dag. Dersom det skjedde eit drap
i mellomalderen og ingen stod fram som den
skuldige, var det nærast uråd å vite heilt sikkert
kven som var gjerningspersonen.
Rettssystemet brukte eidar (sverjing) for å
avgjere kva som var sant og ikkje sant. Eidar
kunne sverjast for å motbevise klagemål og tilbakevise rykte, men truverde og høg status var
avgjerande for å lukkast. Det viser avhandlinga
til Ole-Albert Rønning Nordby ved Institutt for
arkeologi, konservering og historie.
Kva meinte bygda? Var Halvdan ein person
som kunne ha gjort seg skuldig i drap? Lokalsamfunnet si meining om slike spørsmål kunne
avgjere utfallet av rettssakene.
Som tiltala for drap kunne Halvdan sverje ein
eid og imøtegå skuldinga, men eiden var berre
gyldig viss elleve andre menn frå lokalsamfunnet var villige til å sverje saman med han. Evna
enkeltpersonar hadde til å gå imot rettslege
klagemål, hang difor tett saman med kva resten
av bygda meinte om dei.
I ei verd der meininga i lokalsamfunnet var
så avgjerande, var rykte og slarv farleg. Når
bygdesamfunnet spekulerte i kven som kunne
vere utru eller stele, trong rettssystemet ein
mekanisme for å avgjere om rykta var sanne.
Då var eidane løysinga.=

Trygve Bærland har i avhandlinga si på Matematisk institutt
utvikla nye numeriske metodar
som gir raskare simuleringar.
Desse simuleringane kan brukast til å avdekkje mekanismane
bak Alzheimers.=

FOTO: LUKA SUPRAHA

Det tredje temaet i Apollon er betent også i bokstavelig forstand. Det gjelder vår egen tarm. Milliarder av bakterier lever sammen i et komplekst økosystem ingen har oversikt over, forteller tre forskere Apollon har snakket
med. Selv tenker de annerledes enn de fleste andre på feltet. Forskningen deres berører de økonomiske interessene til den såkalte probiotikaindustrien. Denne industrien, som omsetter for milliarder, vil ha oss til
å tro at når bakterier dør etter antibiotikabehandling, skal vi putte inn nye
i form av kapsler som er til salgs på et apotek nær deg. Det er intuitivt og
enkelt å forstå. Men er det rett?

Matematikk og
Alzheimers

Sladder, sanning
og eidar i mellomalderen
Rettssystemet i Noreg var svært annleis i
middelalderen. Då hadde rykte og sladder
mykje å seie.

FOTO: COLOURBOX

Hovedtemaet tar for seg den opphetete debatten om migrasjon. Utfordringene står som kjent i kø. Mer enn 250 millioner mennesker i verden har
reist fra hjemmene sine i håp om bedre levekår. Noen flykter fra krig eller
forfølgelse – i år flere enn noen gang siden andre verdenskrig, rapporterer
FN. Samfunnet trenger svar på viktige problemstillinger. Men hvordan kan
vi vite at forskerne ikke bare kommer med egne politiske meninger? Er
grensen mellom forskning og politikk klar nok?

Klimaet flytter isbrear

FOTO: STEIN TRONSTAD

En kvinne har verken intellekt, fysikk eller nerver til å bli lege, og dessuten
risikerer hun å bli kjønnslig abnorm, het det da spørsmålet om å åpne
legestudiet for kvinner ble reist tidlig på 1880-tallet. Professorene brukte
sin faglige autoritet til å holde kvinnene ute – først fra studiet, så fra
forskerstillinger de åpenbart var best kvalifisert for. Behovet for kvinner
i medisinen var stort. Samfunnet var modent for dem, ikke universitetet.
Alt dette dokumenterer Cecilie Arentz-Hansen i sin viktige bok om de
første kvinnelige legene i Norge. Dette er ett av tre betente temaer som
denne utgaven av Apollon skriver om.

FOTO: COLOURBOX

Autoritet uten
autoritære holdninger

IKKJE GUTAR: Det er berre jentene som ønskjer å behalde
morsmålet sitt.

• Nytt

Når solvinden
treffer Jorda
Diako Darian på Matematisk
institutt har i avhandlinga si
undersøkt kva som skjer når dei
elektrisk ladde partiklane i solvinden treffer satellittar og forskingsrakettar. Det kan påverke
retninga på banen deira.=
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Mange farlege fjell i Noreg
500 norske fjellparti er ustabile. Fleire av dei farlegaste ligg i Møre og Romsdal.
Mange fryktar den dagen fjellpartiet Mannen skal rase ned i Romsdalen. Det vil
ikkje vere første gong. Her har det også
tidlegare vore store skred. Ved å analysere stein frå dei gamle fjellskreda har
Paula Hilger på Institutt for geofag klart å
slå fast når skreda gjekk. Det var tre store
fjellskred for mellom 12 000 og 10 000 år
sidan. For 5000 år sidan rasa det tre til
seks gonger til.

Hundrevis av nye lav-arter har
vorte oppdaga i tropiske skogar
dei siste åra, og fleire nye arter
kan bli oppdaga i framtida, viser
avhandlinga til Sonja Kistenich
på Naturhistorisk museum
ved UiO. Ho har sett på det
evolusjonære slektskapet til
ragglav-familien. Ho viser med
DNA-analysar at dei tropiske
ragglav-slektene ikkje er nært i
slekt, sjølv om dei ser svært like
ut.=

Hilger har hatt som mål å finne ut om
klimaet har vore årsaka til rasa og om
den nye klimaoppvarminga kan føre til at
ustabile fjellparti brått rasar ut.
Dersom det er minusgrader i fjellsida, er
alt frose. Då er det permafrost. Isen verkar
som sement. Når temperaturen stig til over
null grader, smeltar permafrosten. Vatn på
smeltande is kan fungere som glidemiddel.
Då aukar risikoen for ras.=

PUTIN KAN PUSTE UT: Doktorand på UiO meiner at
Russland ikkje har nokon grunn til å frykte Kina.

Retting

Alterskåpa er ikkje skorne ut av
det same trestykket, og dei er
heller ikkje laga av den same
kunstnaren. For å undersøkje
skåpa brukte forskarane dendrokronologi, populært kalla årringdatering. Metoden gjer det mogleg å datere når treet er felt.
Ved hjelp av denne metoden
og kjemiske testar viser Noëlle
Streeton ved Kulturhistorisk
museum at alterskåpa blei laga
av ulike kunstnarar i forskjellige
verkstader, truleg over ein periode på 60 til 70 år like før
reformasjonen.=

FOTO: NTB SCANPIX

I Apollon-artikkelen «Reformasjonen tok flere hundre år» i
førre utgåve står det feil om
dei tre alterskåpa frå Bygland,
Røldal og Skjervøy.

Kinas vekst skaper russisk uro
Russland har ingen grunn til å uroe seg.
Kina har ei eigeninteresse av eit godt og
venskapleg forhold til Russland.
Christopher Weidacher Hsiung har i avhandlinga si på Institutt for statsvitskap
undersøkt korleis veksten i Kina har forma
forholdet mellom Kina og Russland etter
den kalde krigen. Etter Sovjetunionens fall
er Kina blitt storebroren til Russland.
Maktforskuvinga har skapt uro i Moskva.
Moskva er bekymra for at Beijing vil utnytte

sine diplomatiske, økonomiske og militære
ressursar på bekostning av Russland. Det
er det ingen grunn til, meiner doktoranden.
Dei som sit med makta i Beijing, tek omsyn
til uroa i Russland for den aukande ubalansen i maktforholdet.
Kina er interessert i å halde ved like eit
godt og venskapleg forhold til Russland
sidan det er positivt for Kinas eigen sikkerheitssituasjon, poengterer Weidacher
Hsiung.=

FOTO: ALLAN WARNER, ISOLATION HOSPITAL AT LEICESTER.
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FOTO: SUVO WIJESINGHE
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Skjult mangfald i
tropisk regnskog

MED OG UTAN VAKSINE:
Sju forskarar har starta
vaksineblogg for å imøtegå vaksineskeptikarar med
forskingsbasert informasjon om vaksinar.

Her er vaksinebloggen!
Sju vaksineforskarar ved UiO og Rikshospitalet har gått saman om vaksinebloggen.
– Vaksinebloggen er meint for alle. Du treng
ikkje ha fagbakgrunn for å få forstå kva vi
skriv om, seier Even Fossum, som håpar at
vaksinebloggen også vil bli brukt i skuleundervisninga.
Vaksinebruken i Noreg er svært høg.
– Skeptikarane er eit lite mindretal. Likevel gjer mange av dei veldig mykje ut av
seg. Viss ingen korrigerer feilinformasjonen
deira, vil dei overta det offentlege rommet.
Vi har difor laga vaksinebloggen. Vi er lei
av feilinformasjon og vil gjerne spreie
entusiasme om vaksinar og det som skjer
i forskingsfronten.
Sjølv om bloggen er folkeleg skriven, er
forskarane ikkje redde for detaljar.
– I vaksinebloggen har vi høve til å formidle meir djuptgåande enn det som står
i avisene. Tekstane skal likevel vere råd å
lese for alle, understrekar Even Fossum.
Han er ein av dei sju immunologane frå UiO
og Rikshospitalet som står bak vaksinebloggen.
Ein annan av dei er Ane Marie Anderson.
Slagordet hennar er «Immunsystemet 
vaksiner er sant».
– Sjølv om forskarar likar å vere svært
presise med alle moglege atterhald, har vi
tort å leggje frå oss alle dei vanskelege
omgrepa, slik at alle skal skjønne kva vak-

sinar er, fortel Ane Marie Anderson.
Hovudbiletet på vaksinebloggen er av to
klassekameratar frå tidleg på 1900-talet.
Berre den eine var vaksinert mot koppar.
Den sjuke guten er sterkt kopp-arra. Historia
om vaksinar begynte nettopp med koppar.
– Sjukdommen har drepe menneske i
tusenvis av år og vart utrydda først i 1980.
På 1700-talet døydde årleg 400 000 europearar av koppar. Av dei som overlevde, blei
ein tredjedel blinde. Alle vart merkte med arr
for livet, fortel Gunnveig Grødeland.
Lady Mary Montague lærde av det ottomanske hoffet korleis ein kunne bruke såkalla variolering for å verne seg mot koppar.
Variolering er forstadiet til vaksinar og gjekk
ut på å setje ei lita mengd med puss frå
kopparblemmer inn under huda.
– Det sette i gang immunforsvaret hjå dei
fleste, men ein til to prosent blei sjuke og
døydde. Det seier noko om kva for risiko
folk var villige til å ta for å unngå den forferdelege sjukdommen.
Landsbylegen Edward Jenner vert rekna
som vaksinens far. Han var den første som
metodisk testa ut at det var mogleg å la seg
smitte av den mindre farlege sjukdommen
kukoppar for å beskytte seg mot koppar.
Jenner kalla dette for vaksinering, oppkalla etter «vacca» (latin), som tyder «ku».
Han brukte altså eit mindre farleg virus til
å verne seg mot eit farleg virus.=

AVDUKING: Nadia Hasnaoui, saman
med generalsekretær Ole Rikard Høisæther i Oslo Byes Vel, avdukar minneplata til sin bestefar, Ragnar Frisch, som
fekk nobelprisen i økonomi i 1969.

Nobelprisvinnaren
Professor Ragnar Frisch er
heidra med blått skilt frå Oslo
Byes Vel.
For femti år sidan fekk professor
Ragnar Frisch (1895–1973) ved
Universitetet i Oslo nobelprisen i
økonomi. I mai i år vart nobelprisvinnaren heidra med eit blått skilt
frå Oslo Byes Vel i Frederiks gate
3, der han underviste studentane
sine. Bygget husar i dag forskarar
på Kulturhistorisk museum. Barnebarnet til nobelprisvinnaren, NRKprogramleiar Nadia Hasnaoui avduka skiltet.
Ragnar Frisch vart tildelt nobelprisen for sitt banebrytande arbeid
i økonometri. Han blei professor
i sosialøkonomi og statistikk i
1931. Ved universitetet revolusjonerte han undervisninga i sosialøkonomi. Kandidatane hans
fekk i etterkrigstida framståande
posisjonar i samfunnet.
Samtidig som han gjekk i gullsmedlære for å overta familiens
gullsmedforretning, studerte han
statsøkonomi. Etter eksamen
drog han utanlands for å studere
matematikk, økonomi og statistikk. Då han kom heim, vart han
partnar i farens forretning, men
gjekk fullt inn for vitskapen etter at
faren hans døydde i 1928.=

Les meir på www.vaksinebloggen.no.
3/2019
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• Innhold

• Tarmflora

Et helt nytt prinsipp får tilsynelatende utraderte bakterier i tarmen til å
blomstre opp igjen, mens altfor dominerende bakterier holdes i sjakk.
Resultatene er oppsiktsvekkende.

Mikrobielle forstyrrelser i tarmen kan gi alvorlig sykdom:

Ny metode gjenoppretter
tarmens økosystem
Tekst: Trine Nickelsen
ILLUSTRASJON: INGUNN DYBENDAL/ILLUSTRATØRENE

I

løpet av det siste året har tre forskere på Senter
for økologisk og evolusjonær syntese (CEES)
ved Universitetet i Oslo gjort oppdagelser de betegner som «oppsiktsvekkende – og uventede».
De tre er ikke hvem som helst. I mange år har
Eric de Muinck og Pål Trosvik forsket på mikrober
i tykktarmen hos dyr og mennesker. De har kartlagt hundrevis av arter ved hjelp av en ny og avansert DNA-basert teknologi som de selv har utviklet
– og som har vakt internasjonal oppmerksomhet.
Med den kan de undersøke i detalj hvordan balanseforholdet mellom ulike bakterier som lever
sammen i et økosystem, blir påvirket og forstyrret
av maten vi spiser og måten vi lever på. Slike forstyrrelser kan gjøre oss syke.
Det siste året har de Muinck og Trosvik,
sammen med professor emeritus Jan Raa, mikrobiolog og kjent gründer – testet ut det de selv kaller
«en vill idé». Ideen fikk de, forteller de selv, av å
tenke annerledes enn andre forskere på feltet.
Vår indre regnskog. – Vi ser for oss en tropisk
regnskog, sier Jan Raa. – Et komplekst økosystem,
utviklet gjennom millioner av år, hvor den ene
arten er avhengig av den andre på måter som ingen
har den fulle oversikten over. Slik er tarmfloraen
også, vår egen indre regnskog. Her lever tusenvis
av milliarder bakterier sammen i et gigantisk økosystem, noe av det mest komplekse som finnes.
Blir det ubalanse der, er det umulig å rette det opp
igjen uten å forholde seg til grunnleggende spilleregler i økologien, understreker han.
– Å tilføre levende bakterier i form av probiotika, er ikke å forholde seg til økologien.
Økologisk feilslutning. På apotek og i helsekostbutikker finnes hyllemetere med nettopp probiotika. Det er kapsler med levende bakterier, for det

meste melkesyrebakterier. Ta dem etter antibiotikakuren, lyder rådet. Tanken er å tilføre tykktarmen
antatt gunstige bakterier. Internasjonalt er dette
blitt milliardindustri. De tre forskerkollegene er
skeptiske. De mener prinsippet strider mot sunn,
økologisk fornuft.
– Å tilføre et stort antall av noen få arter til et
komplekst mikrobielt økosystem – der hundrevis
av ulike arter lever i et nøye balansert samspill –
er ikke uten risiko, advarer de.
De er også kritiske til prebiotika – løselige
karbohydrater som skal gi næring til de antatt
gode tarmbakteriene.
Forskerne viser igjen til skogen.
– Om vi ødelegger en regnskog og arter dør ut,
hjelper det lite å plante inn noen trær. Det vokser
og ser fint og grønt ut, men økosystemet er fortsatt
skadet. Det samme gjelder når vi overøser tarmen
med milliarder av én type bakterier i håp om at det
skal være gunstig, framholder Trosvik.
– Det nytter heller ikke å gjødsle, understreker
Raa, for da tilfører vi noe som bare visse planter
kan nyttiggjøre seg, mens andre går dukken. Slik
er det også med prebiotika. Vi tilfører næring som
gir noen arter en unaturlig konkurransefordel.
Både prebiotika og probiotika kan bidra til det vi
kaller dysbiose, det vil si ubalanse mellom grupper
av mikrober i tarmen.
Gjøkunger i tarmen. Det var Jan Raa selv,
sammen med kollegene Arnold Berstad, Tor Midtveit og Jørgen Valør, som første gang pekte på at
probiotika, som melkesyrebakterier, kan virke mot
sin hensikt. «Gjøkunger» kalte de dem i en artikkel
for tre år siden.
Melkesyrebakterier i en naturlig tarmflora kan
være gunstige for oss. De kan hindre uheldige bakterier i å få fotfeste. Melkesyrebakterier i kapsler
og drikker, derimot, er utviklet først og fremst for å
hindre vekst av andre bakterier i melkeprodukter.

VÅR INDRE REGNSKOG:
I tarmen lever tusenvis av
milliarder bakterier sammen
i et gigantisk økosystem,
noe av det mest komplekse
som finnes.

– Utgangspunktet vårt
har hele
tiden vært
naturen.
3/2019
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FOTO: OLA SÆTHER

FAKTA

TRIVSEL I TARMEN: – Vi
tilfører ikke levende bakterier
av noe slag og heller ikke
næring for noen bestemte
grupper av bakterier. Det vi
gjør noe med, er miljøet bakteriene lever i. Med metoden
vår får vi mange ulike arter
til å trives sammen, forteller
Pål Trosvik, Jan Raa og Eric
de Muinck.

De tre forskerne
• Opplysninger om de
tre forskerne finnes på
hjemmesiden til CEES
på Universitetet i Oslo
(www.mn.uio.no/cees).
Jan Raa ble nylig tilknyttet senteret som gjesteforsker, og har gjennom
selskapet EderaGen AS,
som han etablerte i 2018,
finansiert forskningen
som ligger til grunn for
oppdagelsene omtalt i
artikkelen.
Eric de Muinck og Pål
Trosvik har hatt bidrag
fra SPARK-programmet
ved Universitetet i Oslo
også til et annet prosjekt,
nemlig å kartlegge tarmbakteriene hos friske
hunder og hos hunder
med mageproblemer.

De er ikke godt tilpasset et liv inni oss.
– Tvert imot. De kan forhindre eller forsinke
den naturlige gjenopprettingen av mangfoldet i en
tarm i ubalanse, påpeker Raa, som sammen med
sine kolleger viste til at probiotika-bakteriene tar
livet av nært beslektete bakterier som naturlig hører hjemme i tarmen – før de selv forsvinner.
– Det er derfor vi kaller dem «gjøkunger». De
tar plassen i reiret, hiver de andre ungene ut og flyr
selv vekk etter kort tid, mens fuglemor blir sittende
fortvilt igjen.
Blir egoister. I et økosystem i balanse samarbeider ulike arter og stammer av bakterier. Men hvorfor velge samarbeid framfor krig og erobring?
Et kjent paradoks i mikrobiologien er at uansett
hvor godt vi steller med dem, vil de fleste bakterier
ikke la seg dyrke enkeltvis på laboratoriet. Får de
derimot leve sammen med andre, vokser de og
trives. Bakteriene samarbeider for å kunne utnytte
energien i et helt økosystem.
– De hundrevis av ulike bakteriearter vi har i
tarmen, høster ikke av hver sin næringskilde. De
er nødt til å dele og samarbeide. Det er nemlig
knapphet på spiselige ting for dem i ufordøyd mat i
tykktarmen vår, presiserer Trosvik.
– Hva skjer da når vi tilfører én type næring
som noen av bakterieartene er spesielt glad i?
– Da blir de egoister. Da tenker de bare på seg
selv, fortsetter de Muinck. De største egoistene er
kanskje ikke de viktigste bakterieartene i tarmen
vår heller. Mindre utbredte arter kan være mer
betydningsfulle for oss enn arter som forekommer
i stort antall.
Men akkurat hvordan bakteriene samarbeider,
kan ikke forskerne fullt ut forklare.
– De er avhengige av hverandre, men vi vet ikke

helt på hvilken måte, erkjenner han.
Naturen har fasiten. Bakteriefloraen i tarmen er
et brennhett tema. Tusenvis at forskningsartikler
publiseres hvert år, og omfanget av forskningen
på feltet fortsetter å vokse raskt. Det er ikke uten
grunn. Vi vet nå at det går en linje fra tarmsystemet til vestlige livsstilssykdommer som diabetes,
ulike kreftformer, autisme, astma, allergi, psoriasis og ekstrem fedme. Og også til hjernen. Tarmbakterier produserer signalstoffer som kommuniserer med hjernen via lange nervetråder – og påvirker den mentale helsen vår. Mikrobene i tarmen
påvirker også om kjemoterapi og immunterapi mot
kreft virker optimalt.
En tarmflora med mange arter beskytter best
mot sykdom. Hvordan er det mulig å skape et miljø
i tarmen der en stor bredde av ulike mikrober trives sammen? Det er dette de tre forskerkollegene
har forsøkt å finne ut.
– Utgangspunktet vårt har hele tiden vært naturen. Svaret må ligge der, sier Raa. – Går vi til
mennesker som lever i et naturlig miljø, for eksempel til folk i jegersamfunn i Afrika, ser vi at de har
en annen og rikere tarmflora enn oss. Der finnes
knapt livsstilssykdommene som har rammet folk i
vestlige land så hardt de siste tiårene. Da skjønner
vi at det er noe de får som vi ikke får – eller får for
mye av.
Stoffer fra naturen. Med dette i bakhodet begynte de tre kollegene å nøste. Hva er det som gjør
tarmfloraene våre så forskjellige? Kan det være dét,
eller kan det være dét? Eller kanskje heller dét?
– I moderne vitenskap bygger en gjerne kunnskap nedenfra og opp, for til sist å komme til den
store erkjennelsen. Men den andre veien går også

– Overraskende. Det skulle vise seg å være mulig, ifølge forskerne. I løpet av det siste året har
Trosvik, de Muinck og Raa gjennomført en lang
rekke tester. Resultatene er mer gledelige enn de
hadde tort å håpe på.
– Vi har oppdaget at det lar seg gjøre å «gjenopplive» bakteriearter som kommer i mindretall,
eller er nesten borte i tarmen hos personer med
ulike livsstilssykdommer. Vi ser dem ikke i kontrollene våre. Men etter behandling med naturstoffene dukker de opp igjen – samtidig som arter
som ofte blir altfor dominerende, og som vi vet har
negative effekter, slås tilbake.
Alt skjer i samme økosystem. Det er overraskende – og gledelig!
Med dette har forskerne greid å balansere tarmfloraen på en måte ingen har gjort før.
– Vi tilfører ikke levende bakterier av noe slag
og heller ikke næring for noen bestemte grupper av
bakterier. Det vi gjør noe med, er miljøet bakteriene lever i. Med vår metode skaper vi omgivelser
som en stor bredde av mikrober trives i når de lever sammen, poengterer de Muinck.
Sosialisme i tarmen. Metoden favoriserer hele
økosystemet.
– Vi tvinger tykktarmsbakterier, som lever
sammen som et økosystem av hundrevis av ulike
arter, til å samarbeide og ikke konkurrere hverandre ut, fortsetter Raa.
– Vi legger dermed til rette for at energi fordeles
best mulig i systemet, istedenfor at noen arter tar
alt. Et sosialistisk prinsipp, altså.
En behandlingsmåte som har fått stor utbredelse de seinere årene, er transplantasjon av avføring.
– Metoden erstatter arter som er gått tapt, og

kan være svært effektiv ved visse typer infeksjoner,
men fjerner ikke egentlig årsaken til at mikrobene
mistrives. Det gjør vår metode, poengterer Trosvik.
Han minner om at et økosystem som tarmen
ikke oppfører seg på samme måte som et kjemisk
system. Tilfeldigheter og stokastiske prosesser
spiller inn.
– Derfor er det en del støy i dataene våre. Likevel kan vi gjenskape resultatene – om og om igjen.
Det er helt essensielt.
Nye produkter. Metoden er trolig anvendelig på
både dyr og mennesker. Men de tre forskerne vil
foreløpig ikke ut med hvilke stoffer det dreier seg
om og hva metoden går ut på i detalj. De frykter at
ideen kan blir rappet av kommersielle aktører – de
fleste utenlandske – før de har fått bygd det vitenskapelige grunnlaget helt ferdig.
– Men etter hvert skal oppdagelsen vi har gjort,
omsettes i praksis og komme til nytte, og med
norsk forankring. Det kan vi love, sier Jan Raa.
De tre kollegene forsikrer at ventetiden ikke blir
lang.
– Allerede om mindre enn ett år regner vi med
å ha ferdige prototyper på flere produkter klare –
produkter som kan forhindre og reparere dysbiose,
ubalanse mellom grupper av mikrober i tarmen
som gjør stadig flere syke.
Må testes ut. – Jeg synes dette indikerer svært
interessant forskning, sier professor Ørjan Olsvik,
professor i medisinsk mikrobiologi ved UiT, Norges arktiske universitet. – Men siden vi ikke får
vite hvilke naturstoffer det dreier seg om, og resultatene ennå ikke er publisert i et vitenskapelig
tidsskrift, er det vanskelig å gi en eksakt faglig
vurdering.
Dysbiose er permanent ubalanse i tarmen som
rammer noen, og kan gi sykdom. Olsvik mener det
er viktig å være klar over at tarmen hos oss alle er i
konstant ubalanse, men da innenfor normale
yttergrenser. Bakteriearter vokser opp og forsvinner nesten helt som følge av hvilken mat de får.
– Det er pendling med mange tusen pendler
som utgjør den tilsynelatende «balansen». Tarmfloraen vår er enormt kompleks og forskningen
derfor svært krevende.
Olsvik etterlyser dokumentasjon. For å få vite
om metoden til Trosvik, de Muinck og Raa virkelig
vil hjelpe pasienter med tarmproblemer, må det
gjennomføres kontrollerte blindtester på pasienter.
– Jeg ser fram til kliniske studier og er svært
spent på resultatet.=

Bakteriene i tarmen
• Tarmen er et av de
mest komplekse mikrobielle økosystemene
som finnes, med rundt
100 000 milliarder celler
per milliliter i tykktarmen.
• Totalt i tarmen kan det
være opptil ti ganger flere
bakterier enn det er celler
i selve kroppen.
• Det er påvist 500 ulike
arter av bakterier i tarmen til et voksent menneske, men genteknologi
viser at det kan være
snakk om mer enn 5000
forskjellige arter, de aller
fleste er ukjente for oss.
• Et rikt mikrobeliv i
tarmen hindrer farlige
arter i å blomstre opp
og framkalle sykdom,
og bidrar samtidig til å
fordøye næringsstoffer
og til at immunsystemet
utvikler seg på naturlig
måte.   
• Folk i urbane strøk
har færre bakteriearter
i tarmen enn folk som
lever i direkte kontakt
med naturmiljø – som
har formet menneskets
biologi gjennom evolusjonen.
• Ubalanse (dysbiose) i
tarmens økosystem av
bakterier er typisk for
vestlige livsstilssykdommer: forekomsten av
bakteriearter som ikke
tåler oksygen (anaerobe),
går tilbake, mens arter
som tåler oksygen
(fakultativt anaerobe),
blir dominerende.
• Forskning for å
forhindre og reparere
dysbiose, er blitt toppaktuell de siste ti årene,
etter at moderne DNAbaserte metoder har gjort
det mulig å kartlegge
hundrevis av ulike
bakteriearter som lever
sammen i komplekse
økosystemer.   
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an: Studere hvordan naturen er, hvordan naturen
har løst oppgaver – og så gjette seg fram til mekanismer som i neste omgang testes med moderne,
vitenskapelige metoder. Det er nettopp det vi gjør,
presiserer Raa.
– Det som viser seg å være løsningen, kan av og
til ligge snublende nær.
Trosvik, de Muinck og Raa har stor kunnskap
om grunnleggende økologi. Med en slik ballast
satte de seg ned sammen og tenkte grundig over
hvordan det luftfrie, mikrobielle systemet i tykktarmen fungerer. Da kom ideen: La oss prøve denne gruppen av naturstoffer! Kanskje kan akkurat
disse stoffene regulere det økologiske samspillet
og balanseforholdet mellom bakteriene i tarmen?
Eller sagt på en annen måte: få slutt på egotrippen?

• Tarmflora

TEMA
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• Innhold

vert år får mer enn 12 000 nordmenn hjerteinfarkt. Infarktet skjer når blodårene i hjertet tettes igjen av åreforkalkning. Da kommer ikke
blodet frem. Det er svært uheldig. Hjertemuskelen
skades. Behandlingen må skje raskt. Denne sykdommen er en av de vanligste årsakene til at folk
dør i Norge og i resten av den vestlige verden.
Den medisinske fellesbetegnelsen for åreforkalkning i kransårene kalles koronarsykdom.
– Vi er veldig gode på akuttbehandling av koronarsykdom, men ikke like gode på det som skjer
etterpå, påpeker John Munkhaugen, overlege
i hjertesykdommer på Medisinsk avdeling ved
Drammen sykehus.
Selv om risikoen for å få hjerteinfarkt har gått
ned siden syttitallet, er skjebnen så lunefull at når
man først har fått hjerteinfarkt, er sannsynligheten dessverre stor for en ny runde.
– De som allerede er rammet av hjerteinfarkt,
har høy risiko for tilbakefall. Så mange som en
av fem får tilbakefall i løpet av ett år, poengterer
Munkhaugen.
Han leder landets største nasjonale undersøkelse om hjerteinfarkt, i samarbeid med sykehuset
i Vestfold og Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og har med seg hjerteleger, sykepleiere, sosiologer, psykologer, psykiatere, fysioterapeuter, statistikere, genetikere og
farmasøyter på laget. De vil finne ut av hvorfor så
mange får tilbakefall, hva som kan være den beste
forebyggende behandlingen og hva pasientene selv
kan gjøre for å minimere risikoen for tilbakefall.
Et par av spørsmålene forskerne stiller seg, er i
hvilken grad pasientene har god nok innsikt i sykdommen sin og i hvilken grad de er motivert til å
ta egne grep.
– Pasientene har mye å hente ved både å følge
opp sykdommen og å endre på livsstilen sin.
Noen kjente grep er å stumpe røyken, trimme,
spise sunt, veie normalt, ta forebyggende legemidler, slik som medisiner mot høyt blodtrykk og ondt
kolesterol, og for dem som har diabetes, er det
også lurt å passe på blodsukkeret.
Samspill lege–sykehus. Forskerne undersøker
samspillet mellom aktørene i helsevesenet.
– Målet vårt er å finne effektive behandlingsmetoder som kan overføres fra sykehus til helsepersonellet i hjemkommunen.
Forskerne har de siste fire årene fulgt opp mer
enn tusen pasienter i Buskerud og Vestfold og sett

Mindre tid. På åttitallet lå hjerteinfarktpasientene
lenger på sykehus enn i dag. I dag blir de fleste
pasientene skrevet ut allerede etter én til tre dager.
Da er det mindre tid til å informere pasientene om
hvilke grep de bør ta.
– Det er viktig hvordan sykehuset informerer
pasienten. I dag er det ingen systematisk oppfølging fra sykehuset etter at pasientene er skrevet ut
etter et hjerteinfarkt. Det er stor forskjell i hvor
mye kunnskap pasientene har om egen sykdom.
De fleste blir fulgt opp av fastlegen. Nesten tre av
ti pasienter får hjelp av noe som kalles for Hjerterehabiliteringen.
– Mange av dem som overlever infarktet, får
psykiske reaksjoner. Hjerterehabiliteringen reduserer sannsynligheten for både tilbakefall, dårlig
livskvalitet og psykiske reaksjoner, poengterer
professor og psykiater Toril Dammen ved Avdeling
for medisinsk atferdsvitenskap på Universitetet i
Oslo.
Forskerne skal nå finne ut av hva de enkelte
risikofaktorene har å si for forløpet. Sykdommen
kan selvsagt ha sammenheng med alderen og hvor
mye utdanning pasienten har, men slike ting har
pasientene naturlig nok ingen innflytelse over.
Forskerne undersøker derfor bare de risikofaktorene som det er mulig å gjøre noe med, slik som
søvnproblemer, angst, depresjon og det at pasienten husker å ta medisinene sine.
De ser også på røyking.
– Vi har ikke forstått disse mekanismene fullt
ut. Det kan tenkes at deprimerte pasienter røyker
mer og at risikoen for hjerteinfarkt øker fordi man
røyker, men det kan også tenkes at depresjonen i
seg selv øker risikoen.
De ser også nærmere på hvorfor det er slik at

Hjerteinfarkt
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Vil ta innersvingen
på hjerteinfarkt

H

på epikrisene deres, altså legejournalene, og spurt
fastlegene om hvilke utfordringer de har med å
følge opp pasientene sine.
Tanken til forskerne er å studere samspillet
mellom de ulike aktørene i helsevesenet for å se
om det finnes bedre muligheter til å følge opp
pasientene og organisere behandlingen på. Dette
handler altså om hvordan aktørene utveksler
kunnskap om de ulike behandlingene.
– Studiene våre viser at det helt klart finnes
rom for forbedringer.
De første resultatene er nedslående. Flertallet
av pasienter med hjerteinfarkt endrer ikke livsstilen og når ikke målene sine om lavere kolesterol
og blodtrykk etter at de er blitt skrevet ut av sykehuset.
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Tusenvis av nordmenn får hjerteinfarkt hvert år.
Nå undersøker forskere hva som skal til for å unngå tilbakefall.

Tekst: Yngve Vogt

• Hjerteinfarkt

• Mer enn 12 000 nordmenn får hjerteinfarkt
hvert år.
• Infarkt skyldes tette
blodårer i hjertet.
• Risikoen er stor for
tilbakefall.
• Flertallet av pasientene
endrer ikke på livsstilen
sin.
• Mange pasienter tar
ikke medisinen sin.
• Seks av ti pasienter når
ikke målet sitt om lavt
kolesterol.
• Informasjonsflyten kan
bli bedre mellom sykehus
og fastleger.
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• Hjerteinfarkt

• Kreftbehandling
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DEL AV LIVET: Kreftlegar er
ikkje glade i å snakke om
døden. Resultatet kan vere
at pasienten ikkje forstår kor
sjuk han eller ho faktisk er.
Palliativ behandling, derimot, inneber å sjå på døden
som ein del av livet.

det går dårligere med pasienter som opplever
stress. Hvis en pasient lider av mye stress, ønsker
forskerne å finne ut av hvordan det psykiske stresset kan reduseres.
– Vi vil derfor finne frem til og teste ut en ny
behandling mot stress og psykiske plager. Spørsmålet vårt er hvilke behandlinger mot stress som
kan brukes i klinisk praksis.
Det onde kolesterolet. De ønsker også å finne
sammenhengen mellom stress og det at pasienten
ikke tar kolesterolmedisinen sin. For dem som
allerede har hatt hjerteinfarkt, er det viktig å ta
medisin mot det onde kolesterolet i blodet. Det
reduserer sannsynligheten for å dø av nytt hjerteinfarkt.
Seks av ti pasienter når ikke målet sitt om lavt
nok kolesterol.
– Vi ønsker å forstå hvorfor det er så mange
pasienter som ikke tar medisinen sin, forteller
Munkhaugen.
En av forklaringene er bivirkninger som muskelplager. Spørsmålet er om bivirkningene er reelle
eller om plagene kan skyldes noe annet.
Akkurat som med alle andre medisiner blir
kolesterolmedisinen brutt ned i kroppen. Forskerne har utviklet en ny metode for å måle disse nedbrytningsproduktene i blodet.

SER PÅ RISIKOFAKTORENE:
John Munkhaugen (f.v.),
Lars Aastebøl Frøjd og Toril
Dammen er med i et stort
forskningsprosjekt som skal
finne ut av hva de enkelte
risikofaktorene har å si for
hjerteinfarkt.

Med en ny blodtest skal legen kunne undersøke om
pasienten tar medisinen som han skal.
Forskerne vil også undersøke om pasienter med
muskelplager har høye verdier av disse nedbrytningsproduktene.
Hvis de finner en generell sammenheng, kan
legen bruke blodtesten til å slå fast om muskelsmertene til den enkelte pasient skyldes medisinen
eller kanskje noe annet, som psykisk stress.
Søvn. Mer enn to av fem infarktpasienter har slitt
med søvnen. Forskerne skal også se på om det er
en sammenheng mellom dårlig søvn og infarkt.
Kanskje er det slik at de samme pasientene som
sliter med angst og depresjon, også sliter med søvnen.
– Spørsmålet vårt er om dårlig søvn har en
selvstendig effekt på prognosen, eller om det er
sammenheng mellom søvn, depresjon og ugunstig
livsstil, poengterer Lars Aastebøl Frøjd, medisinstudent på forskerlinjen ved Det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo.
– Det kan tenkes at søvnproblemer skyldes en
underliggende, psykisk lidelse. Vi vet ikke hva
som er utgangspunktet. Hvis det viser seg at dårlig søvn har mye å si for nytt infarkt, må fastlegen
være mer oppmerksom på dette.=

Må behandle pasienten –
ikkje berre kreftsvulsten

Kreftpasientar
vil gjerne leve
så lenge og så
godt som råd.
Men kreftforsking og
behandling
handlar nesten
berre om å
leve lenge.

Tekst: Kjerstin Gjengedal

K

reftpasientar er ikkje som dei ein gong var.
Etter kvart som kreftbehandlinga har gått
framover dei siste tiåra, lever folk stadig lenger
med kreft dei ikkje kan bli friske av. Og sjølv pasientar som blir friske av kreften, er ofte plaga med
seinverknader av behandlinga i lang tid etterpå.
Det får nokre til å hevde at kreft ikkje lenger først
og fremst er ein akutt sjukdom, men ein kronisk.
Og det lyt få konsekvensar for korleis vi legg
opp behandlingsløpet for kreftpasientar, meiner
Stein Kaasa, leiar ved Kreftklinikken på Oslo
universitetssykehus.

Ivareta heile mennesket. For ei tid sidan vart
han oppringd av redaktøren i det medisinske tidsskriftet Lancet Oncology og spurd om han kunne
påta seg å leie ein internasjonal kommisjon som
skulle kome med forslag til korleis ein kan ivareta
pasientane sin livskvalitet og lindre plagene deira,
på same tid som ein prøver å bli kvitt kreftsvulsten.
Slik «pasientsentrert» kreftbehandling har vore
eit mål for Kaasa gjennom heile karrieren som
kreftlege.
Arbeidet resulterte i ein artikkel som kom ut i
oktober 2018. Der er det eit hovudpoeng at støttande og lindrande behandling må inn som ein
integrert del av kreftomsorga heilt frå diagnosetidspunktet, i staden for å vere noko behandlings3/2019
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• Kreftbehandling

To medisinske kulturar. Palliativ eller lindrande
medisin er behandling og omsorg for pasientar
som lever med ein livstrugande sjukdom. Målet er
best mogleg fysisk og psykisk livskvalitet gjennom
heile sjukdomsforløpet – kort eller langt. Palliativ
behandling er ein eigen spesialitet. Den har opphav i ein annan kultur enn kreftbehandling retta
mot sjølve kreften. Slike kulturskilnader kan vere
ein av fleire barrierar som hindrar kreftbehandlarar
og lindrande behandlarar i å samarbeide godt om
pasientsentrert behandling. I starten var det gjerne ideelle organisasjonar utanfor sjukehusa som
tok ansvar for palliativ behandling. Vi er mange
som har trudd at palliativ behandling berre er for
menneske som snart skal døy.
For palliativ behandling inneber mellom anna
at ein ser på døden som ein del av livet: Før eller
seinare kjem pasienten til å døy. Ein tek omsyn
til det ved å ta pasienten med på råd om korleis
han eller ho ønskjer å bli behandla mot slutten av
livet. Studiar viser at pasientar flest set pris på at
behandlaren er ærleg om døden som eit mogleg
utfall, og at pasientar som tidleg får vere med på å
bestemme kva som skal skje med dei mot slutten
av livet, også opplever mindre depresjon og psykisk stress under sjukdomsforløpet.
Snakkar ikkje om døden. Kreftlegar, derimot,
er ikkje glade i å snakke om døden. Sjølv om legen
kanskje veit med seg sjølv at pasienten ikkje kjem
til å bli frisk av sjukdommen, så vil dei ikkje ta frå
pasienten framtidsvona. Resultatet kan vere at pasienten ikkje forstår kor sjuk han eller ho faktisk er.
– Legen brukar ofte tilslørande vendingar når
dei snakkar med pasienten. Der er mange språklege misforståingar ute og går. Til dømes trur
mange pasientar at dei kan bli friske av å få stråle-
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apparatet tyr til mot slutten av pasientens liv, når
det er klart at alt håp om å bli frisk er ute.
– Slik som medisinen og kreftomsorga har
utvikla seg, så blir legane superspesialiserte på å
behandle kreftsvulsten, seier Kaasa.
– Ved kreftavdelinga hos oss, som er ei av dei
største i verda, har eg til dømes ti overlegar som
berre jobbar med mage- og tarmkreft. Så på eit
sjukehus som vårt er det forventa av deg som lege
at du kan alle dei fysiologiske detaljane ned på
mikronivå. Men då får du også mindre tid til å tileigne deg ny kunnskap om korleis ein best kan
ivareta mennesket med sjukdommen. Difor må
du spørje kollegaer som er spesialistar i palliativ
medisin, om å hjelpe deg.

FAKTA

Lancet-kommisjon
leia frå UiO
• Artikkelen «Integration
of oncology and palliative
care» er resultatet av
ein kommisjon frå det
medisinske tidsskriftet
The Lancet Oncology.
• Tretti forskarar frå
tre verdsdelar deltok i
arbeidet, som varte i to
år.
• Arbeidet vart leia frå
Oslo av Stein Kaasa, Jon
Håvard Loge og Tonje
Lundeby.
• Basert på gjennomgang
av tilgjengeleg forsking,
foreslår kommisjonen
endringar i dagens system for kreftbehandling i
den vestlege verda.
• Lindrande og støttande
behandling bør kombinerast med tumorretta behandling gjennom heile
sjukdomsforløpet.

behandling, medan det verkelege målet med behandlinga er å lindre plager, seier Jon Håvard
Loge.
Loge er spesialist i psykiatri og professor ved
Avdeling for medisinsk åtferdsvitskap ved UiO, og
dessutan leiar for Regional kompetanseteneste for
lindrande behandling i Helse Sør-Øst. Saman med
Kaasa, og med forskar Tonje Lundeby, sto han i
spissen for arbeidet med Lancet-kommisjonen.
– «Palliativ behandling» får mange til å tenkje
på døden, og då kan det kjennast trugande å få eit
tilbod om dette. Men dersom legen veit at pasienten ikkje kjem til å overleve sjukdommen, kva er
då så trugande ved å snakke om det? Det kan jo
få heilt konkrete implikasjonar for pasienten, til
dømes om dei skal reise til Syden no eller vente til
hausten. Dei to tinga, behandling av sjukdommen
og behandling av pasienten, må skje samstundes
heile vegen. Men ofte vil det vere slik at det først
er mest fokus på sjukdommen, og etter kvart meir
fokus på pasienten, seier Loge.
Blir overbehandla mot slutten. Å kombinere
dei to behandlingsformene på systematisk vis heilt
frå diagnosetidspunktet, er bra for pasienten, som
kan bli spart for smerter og ubehag, angst og uvisse. Men Kaasa og Loge meiner at det også kan vere
bra for samfunnet. Det viser seg nemleg at vi brukar enormt mykje pengar på dyre kreftbehandlingar i pasientens siste levemånader, utan at vi veit
om behandlinga eigentleg hjelper. Tvert imot kan
utslitande behandling med ubehagelege biverknader like gjerne forverre pasientens livskvalitet mot
slutten av livet.
Då kjem avveginga mellom å leve lenge eller å
leve godt. Interessant nok viser det seg at når legar
sjølve får kreft, så tek dei imot mindre behandling
mot slutten av livet enn dei har brukt å foreslå for
pasientane sine.
Studiar tyder også på at pasientar som får palliativ behandling saman med kreftbehandlinga heile
vegen, kan bu heime lenger enn pasientar som
ikkje får det. Det er viktig for mange.
– På eitt eller anna tidspunkt er det fornuftig
å forlate målsettinga om at pasienten skal få behandling med det primære målet å forlenge livet,
behandling som er retta mot sjølve kreftsvulsten,
og heller fokusere på å leve godt, seier Kaasa.
Spør ikkje pasienten om smerter. Men dagens
kreftbehandlingsregime er ikkje organisert på ein
måte som gjer det lett å gjere desse avvegingane,

meiner dei to. Det krev at mange ulike fagfolk samarbeider tett med kvarandre, med pasienten og med
pasientens næraste gjennom heile sjukdomstida.
I arbeidet med kommisjonen har dei ikkje funne
noko nasjonalt helsesystem som fullt ut har greidd
å innføre eit slikt pasientsentrert kreftbehandlingsløp, og det finst lite forsking på korleis det best kan
gjerast. Berre noko så enkelt som å spørje pasientane
korleis dei har det, blir ofte ikkje gjort systematisk.
Resultatet er at svært mange pasientar har smerter og
andre symptom som dei kunne ha fått hjelp med, om
berre nokon hadde spurt.
– Dei to tilnærmingane til behandling eksisterer
framleis parallelt, ikkje i samarbeid. Det er ein stor
jobb som står att for å få dette til, i spesialisthelseteneste så vel som i kommunehelsetenesta. Og forslaga
våre utfordrar eksisterande strukturar, noko som alltid er vanskeleg, seier Kaasa.
Han ønskjer seg difor at også politiske aktørar ville
kome på banen og gje signal om kva dei ønskjer for
kreftomsorga.
Samstundes er dei to forskarane sterkt involverte
i å arbeide for betre samordning på dette området i
medisinske fora, mellom anna forskingssenteret European Palliative Care Research Centre i Oslo, som
Kaasa leier.

Lite pasientsentrert forsking. – Det vi derimot ikkje har greidd å påverke i særleg grad,
er den forskingspolitiske debatten om prioriteringar i kreftforsking, seier Loge.
I dag går så å seie alle pengane til forsking
på å forstå og behandle kreftsvulsten. Ofte
dreier det seg om forsking som i beste fall vil
kome pasientar til gode om mange år, i verste
fall aldri.
– Medan forsking på korleis helsevesenet
kan fungere betre for pasientane, det er ekstremt tungrodd å få til. Her har vi ei moglegheit
til å omprioritere og leggje ein annan kurs med
tanke på kva som er best for folkehelsa. Då må
vi vere villige til å sjå at dette er ein debatt om
forskingspolitiske val. Men slik debatt finst nesten ikkje, seier han.
Det er ein viss sjanse for at den debatten kan
kome. Akkurat no er EU i ferd med å bestemme
kva som skal vere dei største europeiske forskingssatsingane dei neste åra. At kreft blir ein av
dei, er allereie klart, men korleis pengane skal
fordelast og kva type kreftforsking vi skal få, er
langt frå avgjort. Kanskje blir dette eit høve til
å flytte pasienten sin livskvalitet høgare opp på
prioriteringslista?=

TO KULTURAR: Palliativ
behandling har opphav i ein
annan kultur enn behandling
retta mot sjølve kreften. – Dei
to tilnærmingane eksisterer
framleis parallelt, ikkje i samarbeid. Det er ein stor jobb
som står att for å få dette
til, sier Jon Håvard Loge og
Stein Kaasa, som har leia
ein Lancet-kommisjon om
nettopp dette.
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sikkerheten, hvordan finansieringen
påvirker liggetiden på sykehus og hvilke
insentiver som skal til for å skrive pasienter raskere ut.
Brorparten av forskningen deres
dreier seg om eldre pasienter.
– Disse pasientene har mange lidelser, er sårbare og har et stort behov for
hjelp. Da kreves det et stort samarbeid
mellom ulike instanser. Vi ønsker å bedre
situasjonen for pasientene, pårørende og
de ansatte, understreker Lurås.
Professor Pål Gulbrandsen var med
på å bygge opp forskningssenteret.
Han er spesielt interessert i den kliniske kommunikasjonen på sykehusene og
hvordan kommunikasjonen kan bedres
mellom pasient og lege.
– God kommunikasjon fører til
bedre medisinsk behandling og mer fornuftig ressursbruk, poengterer Pål
Gulbrandsen.
I denne reportasjen viser Apollon fjorten
av de pågående forskningsprosjektene på
1-2-3. Blant noen tidligere resultater fra
senteret er:
• Fastlegene skriver ut for mange
medikamenter til eldre.

Helse-Norge kan
spare mye penger
Denne gjengen undersøker hvordan helsetjenestene fungerer i
dag og hvordan de kan
bli bedre. Håpet deres
er å få politikere og
helsebyråkrater til å
tenke nytt.

Tekst og foto: Yngve Vogt

– Hvis politikerne og helsebyråkratene
hadde spurt oss hver gang de satte i gang
nye tiltak, kunne Helse-Norge ha spart
mye penger, poengterer førsteamanuensis Hilde Lurås ved Institutt for klinisk
medisin på UiO og leder av Helsetjenesteforskningen på Ahus.
Senteret ble grunnlagt for 13 år siden
og har rundt tretti forskere i stallen.
Forskerne undersøker hvordan det norske
helsevesenet fungerer og hvordan det

kan bli mer effektivt. De ser på samspillet mellom kommuner og sykehus og
hvordan den interne organiseringen av
sykehusene påvirker behandlingsforløpet
til pasientene. De studerer også hvordan
stykkprisbetalingen legger føringene for
den behandlingen pasienten får.
For å studere effekten av de ulike
tiltakene før de settes ut i livet, kan forskerne ty til simuleringsmodeller.
– I disse modellene kan vi simulere
atferden til alle aktørene. Da får vi langt
bedre svar enn med regneark.
Forskerne studerer også pasient-

KORT FORTALT: Disse forskerne forteller med
noen få setninger hver hvordan arbeidet deres
kan forbedre Helse-Norge på 1-2-3. De er alle en
del av Avdeling for helsetjenesteforskning, som
undersøker hvordan dagens helsetjenester kan
bli bedre.

FORBEDRE: – Vi ønsker,
med tilgjengelige ressurser, å bedre situasjonen
for pasientene, pårørende
og de ansatte, poengterer
Hilde Lurås.

•

Tre fjerdedeler av de psykisk syke som
blir tvangsbehandlet hjemme, lider av
schizofreni.

•

Flaskehalsene i behandlingen og
rehabiliteringen av pasienter med
hjerneslag.

•

Hvordan behandlingen av MS-pasienter kan bedres.

•

Råd til helsetjenesten om hvordan
de kan håndtere det skadelige alkoholforbruket til pasienter.

•

Kostnaden med å behandle skadene
når eldre kvinner faller, er dobbelt så
høy som å ha tiltak mot fall.

•

Selv om de pårørende slites ut når
kolspasienter får akutte pusteproblemer og angst, får de ikke den
samme støtten som familier til kreftpasienter.

•

Til tross for at norske og utenlandske
leger ønsker å samarbeide profesjonelt, velger de stillhet fremfor åpen diskusjon når de ser behovet for å korrigere praksisen.=

• Pasientbehandling

Katastrofale hjerneslag

Angela
Laberton:

Hvert år kommer over
5000 hjerneslagpasienter
for sent på sykehus.
Hvert minutt teller ved hjerneslag.
Hjerneslag er en medisinsk
nødsituasjon. Likevel venter folk
med å ringe 113. Behandlingen
må gis innen fire og en halv time.
Halvparten kommer dessverre for
sent på sykehus til å kunne få den
beste og mest effektive behandlingen.
Da er risikoen større for å bli alvorlig
funksjonshemmet resten av livet.

Medisinsk avhengighet

Socheat
Cheng:

Nytt system oppdager
medisinsk avhengighet
hos eldre pasienter.
For å øke pasientsikkerheten er det
viktig å oppdage medisinsk misbruk så tidlig som mulig. Det
internasjonale systemet Severity
of Dependence Scale (SDS), et
standardisert spørreskjema som
brukes til å finne ut av hvem som er
avhengig av rusmidler, er godt egnet
til å oppdage medisinsk avhengighet
hos eldre pasienter.
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Medisinfri behandling

Olav
Nyttingnes:

Blir forvirret av medisiner

Tahreem
Siddiqui:

Pasientgrupper flyttet
debatten i norsk
psykiatri.

Har du en gammel,
forvirret mor? Det kan
skyldes medisinene.

I striden om medisinfri behandling
greide kritikere av psykiatrien å
utfordre den tradisjonelle fortellingen
om medisinsk behandling av psykoser.
Flere psykiatriprofessorer engasjerte seg. Likevel vant argumentene
fram om at det trengs nye tilbud for
pasienter der medikamenter mot
psykose har dårlig virkning.

Med alderen svekkes mange eldre
mentalt. Hvis de bruker reseptbelagte
medisiner mot smerte, angst og
dårlig søvn over lengre tid, kan den
mentale tilstanden deres bli verre.
De kan særlig få problemer med
språk, hoderegning, hukommelse og
forståelsen av tid og rom.

Pasienter med demens

Hjerneslag

Kristin
Häikiö:

Helsevesenet og pårørende samarbeider for
dårlig. Det går ut over
de demente.
Mange pårørende stiller opp både fysisk, økonomisk og emosjonelt for eldre
personer med demens. De prøver å forhindre eller begrense skader på pasienter med demens som følge av udekte
behov. Innsatsen deres blir ikke alltid
forstått av helsepersonellet. Da blir ikke
alle behovene oppdaget. Det kan gjøre
vondt verre for de demente pasientene.

Kim
Rand:

Hjerneslag dreper flest
i Innlandet og i NordNorge.
Sannsynligheten for å dø av hjerneslag før du blir lagt inn på sykehus, er
avhengig av hvor i landet du bor. Hvis
du er fra Oppland, Hedmark eller
Finnmark har du femti prosent større
risiko for å dø av hjerneslag enn hvis
du bor i Rogaland og Hordaland.
Dødsrisikoen er tretti prosent høyere i Nord-Norge og Innlandet enn i
Oslo og på Vestlandet.

Sorg som sykdom

Ellen
Kristvik:

Leger forkler sorg som
sykdom for å kunne gi
de sørgende nødvendig
fri.
Akutt sorg har ofte store konsekvenser for funksjonsevnen til de sørgende. Selv om foreldre er i dyp sorg
etter å ha mistet barn i dødfødsel, har
ikke legene lov til å sykmelde dem.
De sørgende blir derfor sykmeldt
med andre diagnoser.

Mindre bruk av tvang

Kø på kvinneklinikken

Joe
Viana:

Datasimulering
reduserer ventetiden på
kvinneklinikken.
Datasimulering viser at kvinneklinikken med enkle grep kan
behandle flere kvinner, samtidig
som ventetiden og lengden på
oppholdet blir kortere ved å endre
oppmøtetidene, fjerne flaskehalsene,
øke fleksibiliteten mellom yrkesgruppene og kjøpe inn en ekstra
maskin som måler fosterhjertet og
sammentrekningene i livmoren.

Betennelse i tarmen

Sykehusprester

Beret
Bråten:

Kristent livssyn preger
sykehusene.
Pasienter i den siste fasen av livet
har rett til åndelig og eksistensiell
omsorg. Tilbudet gis stort sett av
sykehusprester tilknyttet Den norske
kirke.
Bare to av tjue helseforetak har
ansatte med annen tro og livssyn.
Forskere etterlyser nå nasjonale
retningslinjer for å ansette åndelige
veiledere med ulik tro og forskjellige
livssyn.

Matte hjelper politikere

Henriette
Høyer
Beddari:

Jonas
Lindstrøm:

Mindre bruk av tvang.

Vil skreddersy
behandling ved kronisk
tarmbetennelse.

Matte hjelper politikere
til å ta langt bedre helsepolitiske beslutninger.

Fem millioner mennesker er plaget av
tarmsykdommene Crohns sykdom og
Ulcerøs kolitt.
Ved å analysere både gen-aktiviteten i tarmen og se på samspillet med
tarmbakteriene ønsker forskerne å
kunne forutsi hvem som vil ha nytte
av ulike behandlinger, og hvem som
er i faresonen for å utvikle kreft.

Det er ikke bare norske skolebarn som
har behov for å bli bedre i matte. Matte
kan også hjelpe politikere til mer effektiv bruk av ressurser. Beregninger viser
at byråkrater og politikere undervurderte behovet for akutte sengeplasser i
kommunene med over 30 prosent da
regjeringen bestemte seg for å overføre
pasienter fra sykehus til kommunene.

I dag er det store variasjoner i bruken
av tvang i psykiatrien. Variasjonene
kan skyldes måten sykehusene er
organisert på.
Oppfølgingen av tvangsvedtak blir
bedre hvis de som har fattet vedtaket,
også har ansvaret for å følge opp
pasienten. Avstanden mellom legen
og pasienten har dessuten betydning
for hvor mye tvang som blir brukt.

Meetali
Kakad:

Delvis abort

Mathias
Barra:

Det er ulogisk å forby
reduksjon av antall
fostre.
Hvis en kvinne er gravid med ett
foster, gir abortloven henne rett til å
velge abort. Om en kvinne derimot
er gravid med to fostre, vil noen
frata henne retten til å velge bort
det ene fosteret, men det er ingen
etisk forskjell på å ta abort og å
redusere antall fostre fra to til ett.
Fosterantallsreduksjon må godtas så
lenge vi godtar provosert abort.

Prostatakreft

Julia Paola
Menichetti
Delor:

Fire lure tips for pasienter med prostatakreft.
Har du fått prostatakreft i tidlig
fase? Det første knepet er å bruke
bekymringene dine for fremtiden til å
ta vare på deg selv i nuet.
De andre knepene er også enkle.
Be legen vurdere alderen din i
helseevalueringene, be om pålitelig
og personlig informasjon om livsstilen din og betrakt deg selv som
hovedpersonen i omsorgssystemet.
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TRAGEDIE: I 2015 alene
døde over 3500 mennesker i forsøket på å
krysse Middelhavet fra
Midtøsten og NordAfrika. Her ankommer
båtflyktninger den
greske øya Kos for fire
år siden.

FOTO: NTB SCANPIX

Det kan koste livet å bruke sin menneskerett
til å søke trygghet hvis krig, forfølgelse eller
naturkatastrofe truer.

TEMA:
MIGRASJON

Den store, farefu lle ferden
22

• Migrasjon

Tekst: Morten S. Smedsrud

F

lere mennesker er i bevegelse enn noen gang
siden den andre verdenskrig. Mer enn 70 millioner er på flukt, ifølge FN. Det er en økning på 2,3
millioner på bare ett år.
De fleste er på flukt i eget land, men mange millioner har ikke annet valg enn å krysse grensa til
nabolandene, hvor de håper å kunne slå seg til –
eller finne veien videre.
Den såkalte flyktningkrisen i 2015, der titusener la ut på den farefulle ferden til Europa, førte
først til en bølge av humanitær ånd på kontinentet.
De store internasjonale organisasjonene, FN og
EU, klarte imidlertid ikke å hanskes med migrasjonsbølgen.
Mens Viktor Orbáns Ungarn bygde gjerder mot
sør, innrømmet Angela Merkel i Tyskland at hun
hadde overvurdert landets kapasitet til å inkludere
migranter. Også «Mutti» Merkel måtte slå retrett
og sende flyktninger tilbake til Tyrkia.
Ved siden av å være en humanitær krise i
Midtøsten og Nord-Afrika, var den såkalte flyktningkrisen i 2015 derfor også en politisk krise i
Europa.

Grove krenkelser. Mens hundretusener la på
flukt over Middelhavet og nordover gjennom Balkan, spurte man seg: har ikke flyktningene en rett
til å flykte og dermed krav på beskyttelse?
«Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.» slår FNs verdenserklæring om menneskerettigheter fast.
– Dette er grunnleggende menneskerettigheter
som den enkelte stat er forpliktet til å gi. Dersom
man ikke finner livsmuligheter og beskyttelse der
man bor, har man rett til å søke dette utenfor sitt
eget land, sier professor Øivind Fuglerud.
Og ikke minst:
– Andre stater har en plikt til å tre inn med
beskyttelse.
Som professor i sosialantropologi ved Kulturhistorisk museum har Fuglerud forsket på migrasjon i flere tiår og gitt ut flere bøker om temaet.
Vi ser imidlertid igjen og igjen at verdenssamfunnet ikke er i stand til å gi beskyttelsen som
menneskerettighetene erklærer. Et særlig grotesk
eksempel er Libya. Landet har lenge vært et viktig
avreisested for migranter til Europa.
– Migranter har i flere tiår fått sine rettigheter,
sine liv, sin fysiske og psykiske integritet krenket
på verst tenkelig måte i Libya, sier Fuglerud.
Med sin nærhet til øya Lampedusa er landet
svært godt egnet for overfart til Italia. Landet
3/2019
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Kilde: snl.no
Særtrekk ved dagens
migrasjon
Forsker Massimo LiviBacci peker på tre typiske
trekk:
• Globalisering, kulturutveksling, billige reiser
og den stadig økende økonomiske og demografiske
forskjellen mellom fattige
og rike land skaper migrasjonsstrømmer.

• Antall uautoriserte
innvandrere fortsetter
å vokse, og forsøk på å
stabilisere eller redusere
økningen ved å blokkere
ulovlig innvandring, har
ofte liten virkning.

En bemerkelsesverdig snuoperasjon. Blant
Norges fremste eksperter på migrasjon og integrering er sosiologiprofessor Grete Brochmann.
Hun har ledet to offentlige utvalg som har hatt stor
betydning for integreringspolitikken i Norge de
siste årene.
«Innvandring har blitt ett av vår tids mest
dramatiske og inngripende samfunnsfenomener»,
skriver Brochmann i boka «Uro i Skandinavia» fra
2017.
– De store forskjellene i levestandard mellom
de ulike delene av verden blir synlige gjennom migrasjon. Eksistensielle tilfeldigheter – hvor man er
født – får betydelige konsekvenser for levestandard og livsutsikter, sier Brochmann.
Da det viste seg at EU ikke klarte å håndtere
krisa i 2015, trakk nasjonalstaten seg tilbake til
tilstanden før Schengen-samarbeidet. Det ble igjen
innført nasjonale grensekontroller i EU.
– Statene måtte ha en grunnleggende sikkerhet,
som de ivaretok selv. Den omfattende og ukontrollerte tilstrømningen legitimerte denne unntakssituasjonen, mener sosiologen.
Debatten raser i rike land om hvor mange innvandrere vi skal ta imot. Et hovedpremiss i Brochmann-utredningene er at den norske velferdsmodellen legger klare føringer for hva slags innvandringspolitikk det er mulig å ha.
– Lavkvalifisert arbeidskraft skaper problemer
for velferds- og arbeidslivsmodellen. Derfor må
nykommere med lave kvalifikasjoner gis utdanning for å kunne bidra i arbeidslivet.
Lenge hadde de skandinaviske landene tilnærmet lik migrasjonspolitikk. Men siden århundreskiftet har forskjellene økt. Danmark og Sverige
plasserer seg på ytterpunktene, med Norge et sted
i midten.
Sveriges liberale linje ble forsterket under

FAKTA

MØTTE MUTTI: En syrisk flyktning i Berlin tar en "selfie" med
forbundskansler Angela Merkel
i september 2015. Tyskland tok
imot flest flyktninger i Europa,
men innførte etter hvert restriksjoner.

Fredrik Reinfeldts regjering.
– Den så på innvandring som et ubetinget gode
– uavhengig av omfang – og liberaliserte ytterligere, forteller Brochmann.
Flyktningkrisen i 2015 tvang imidlertid fram
endringer. Også i Sverige innebar krisen nye innstramninger, både når det gjelder grensekontroll
og tildeling av rettigheter.
– Den svenske snuoperasjonen var bemerkelsesverdig i et europeisk perspektiv, mener professoren.
Migrasjon krever ressurser. Et av de eldste
spørsmålene i migrasjonsstudier er hvorvidt økonomisk ulikhet påvirker migrasjonsmønstrene.
– Enkelte økonomer vil hevde at økonomisk
ulikhet forklarer så godt som all migrasjon, mens
andre holder på mer ‘kulturelle’ forklaringer, sier
Øivind Fuglerud.
De ulike leirene overser ofte hverandres forklaringer.
– Vi sosiologer og antropologer kan stort sett
ikke forstå økonomenes utregninger, mens mange
økonomer betrakter våre forklaringer som banale
og uinteressante. Selv mener jeg at økonomisk
ulikhet betyr mye, men ikke alt.
Internasjonal migrasjon forutsetter tilgang til
informasjon, kapasitet til å planlegge og kontakter
som kan hjelpe flyktningene over de mange hindrene de møter på veien.
– Svært ofte er én persons migrasjon en investering for en familie, slekt, eller til og med en landsby. I de fleste tilfeller er migrasjon derfor sosialt
forankret, dette gjør at økonomi alene ikke kan
forklare migrasjon.

Kan noe gjøres? Ifølge
FN er en flyktning «enhver person som befinner
seg utenfor det land han
er borger av på grunn av
velbegrunnet frykt for å
bli forfulgt på grunn av
rase, religion, nasjonalitet,
politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell
sosial gruppe».
FNs flyktningdefinisjon rommer derfor ikke den
hurtigst voksende gruppen flyktninger, de internt
fordrevne. Det er likevel normal praksis å se på
disse som flyktninger.
De ledende migrasjonsforskerne Paul Collier
og Alexander Betts skriver i boka «Refuge» at FNs
høykommissær og flyktningkonvensjonen blir stadig mindre virkningsfull i en verden der migrasjonen endrer seg.
– Siden begynnelsen av 2017 har ytterligere
2700 mennesker mistet livet i forsøket på å krysse
Middelhavet. Det sier noe om hva mange er villige
til å risikere i forsøket på å finne bedre livsmuligheter. Den samme desperasjonen ser vi i «migranttogene» på vei nordover gjennom Sentral-Amerika.
Det er et faktum at stadig flere land unndrar seg
forpliktelsene i internasjonale konvensjoner.
– Samtidig driver nye, livstruende krefter som
ikke er omtalt i disse konvensjonene mennesker på
flukt. Dette kan være klimarelaterte problemer eller
omfattende gjengrelatert vold, som i El Salvador.
Flyktningkonvensjonen og mandatet til høykommissæren for flyktninger er i hovedsak uforandret siden rett etter andre verdenskrig. Fuglerud
mener det er på tide å se grunnleggende på internasjonal migrasjon.
– Kanskje det er på tide å begynne forfra? Å
starte et langsiktig, internasjonalt arbeid, fortrinnsvis innenfor rammen av FN, hvor årsaker og
konsekvenser, regelverk og byrdefordeling gjennomgås og forhåpentligvis kan løses, sier Fuglerud.
– Sannsynligheten for å lykkes er kanskje ikke
stor, men hvilke alternativer har vi?=

UTFORDRINGER: – Lavkvalifisert arbeidskraft skaper
problemer for velferds- og
arbeidslivsmodellen. Derfor
må nykommere med lave
kvalifikasjoner gis utdanning
for å kunne bidra i arbeidslivet, sier professor og utvalgsleder Grete Brochmann.

EN MENNESKERETT: – Dersom man ikke finner livsmuligheter og beskyttelse
der man bor, har man rett
til å søke dette utenfor sitt
eget land, påpeker professor
Øivind Fuglerud.

Nordhost
• Tverrfaglig forskningsprosjekt med forskere
fra fire ulike fakulteter
ved Universitetet i Oslo
og fra andre nordiske
universiteter.
• Forskere fra en rekke
disipliner og fagfelt har
som mål å tilnærme seg
verdispørsmål knyttet til
migrasjon og gjestfrihet
i Norden.
• Organisatorisk forankret ved Det teologiske
fakultet på Universitetet
i Oslo.
• Flere av artiklene i
denne temautgaven av
Apollon tar utgangspunkt
i Nordhosts forskning.
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• Innskrenkende lover
favoriserer spesialisert
arbeidskraft. De som ikke
faller inn under denne
kategorien, flytter mellom
land.

Menneskelig å migrere. Migrasjon er ikke noe
nytt i Europa. Men før gikk den andre veien. Den
største migrasjonen i historien gikk ut av Europa,
da millioner av europeere la ut på en lang ferd,
hovedsakelig til Amerika, fra midten av 1800-tallet
og de første tiårene av forrige århundre.
Charles Darwin skrev i sin bok «Menneskets
afstamning» om menneskets hang til å vandre.
Her i dansk oversettelse fra 1874:
Mennesket har spredt sig vidtomkring over
Jordens Overflade og maa under hans uophørlige
Omflakken have været udsat for de mest forskjellige Livsbetingelser. Beboerne af Ildlandet, Kap
det gode Haabs-landet og Tasmanien på den ene
Halvkugle og af de arktiske Regioner paa den
anden, maa have levd under mange Klimater og
have forandret deres Sædvander mange Gange,
inden de naeede deres nuværende Hjemstavn.
Darwin reiste langt og lenge. Siden den store
vitenskapsmannens tid har jordas kontinenter og
mennesker blitt koblet mye tettere sammen.
– Dette gjelder særlig i det man kan kalle
«globaliseringens tidsalder», fra 1985 til 2015, sier
Øivind Fuglerud.
Det er lett å få inntrykk av at det er den rike,
vestlige verden som har tjent mest på globalisert
migrasjon, gjennom tilgang til billige produkter og
arbeidskraft. Det er ikke nødvendigvis slik, mener
han.
– Det er grunn til å tro at forståelsen av globalisering er langt mer positiv i Beijing enn i Belgia,
mer positiv i New Delhi enn i New York, sier Fuglerud.
Årsakene er sammensatte, men professoren

peker på to forhold.
– Den økonomiske utviklingen har ført til framveksten av middelklasse i land som Kina, India,
Malaysia, Vietnam og Thailand. Samtidig har den
resultert i økonomisk stagnasjon og nedgang for
brede befolkningslag i vestlige land.
Økonomisk globalisering med flytting av produksjon til lavkostland har hatt negative konsekvenser for store befolkningsgrupper i vestlige land.
– Det andre forholdet er at økt innvandring fra
Afrika til Europa og fra Sentral-Amerika til USA
har satt lønninger og arbeidstakeres rettigheter
under press, og for mange har det medført en opplevelse av utrygghet.

FOTO: UIO

• Folkerettslig avtale som
skal sikre flyktninger visse
rettigheter inntil de kan
vende hjem eller få permanent oppholdstillatelse i et
annet land.
• Vedtatt i 1951 for å
beskytte europeiske
flyktninger etter andre
verdenskrig. Først gjaldt
konvensjonen kun personer som hadde flyktet før
1951, men i 1967 ble det
vedtatt en protokoll som
gjør at konvensjonen
gjelder for alle flyktninger.
• FNs høykommissær
for flyktninger UNHCR
leder den internasjonale
innsatsen for å beskytte
flyktninger og har som
oppgave å passe på at
konvensjonen blir fulgt.

utmerker seg som en ypperlig transittkorridor fra
fattige land sør for Sahara til Middelhavet.
– Men landet utmerker seg også ved at myndighetene over lang tid har akseptert innreise av migranter på vei til Europa for så å utnytte disse på
det groveste, eller la andre utnytte dem.
Utnyttingen har omfattet alt fra tvangsarbeid
og økonomisk utpressing til seksuelt misbruk i
fengsler og fangeleirer.
– Dette har foregått så systematisk at det må
betraktes som organisert av landets myndigheter.
Enda verre er det at europeiske land har funnet
det opportunt å samarbeide med Libya på grensekontrollområdet.
Dette har foregått både i regi av EU og direkte
mellom Libya og Italia.
– Europeiske land har etter min mening gjort
seg delaktig i utnyttelsen av migrantene.

FOTO: UIO

FNs flyktningkonvensjon
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Viser likhetstrekk mellom fotball og konflikt:
Innvandrere
som er nært
knyttet både
til sitt nye
hjemland og
til det gamle,
virker
skremmende
på flertallsbefolkningen.

Frykter illojale,
nye landsmenn
Tekst: Morten S. Smedsrud

E

tt spørsmål plager politikere i hele verden:
hvordan integrere flyktninger og migranter i
samfunnene de kommer til?
Forskere ved Universitetet i Oslo, Aarhus og
amerikanske Yale har kommet et steg nærmere å
dokumentere de psykologiske mekanismene som
ligger bak når vi mennesker misliker personer med
en annen bakgrunn enn oss selv.
– Vi ser at medlemmer i majoritetsbefolkningen

ofte har negative holdninger til minoritetsmedlemmer som identifiserer seg både med majoritetssamfunnet og med sin egen, etniske minoritetsgruppe, sier førsteamanuensis Jonas R. Kunst ved
UiO.
I en ny rapport med fem ulike eksperimenter,
kombinerer Jonas R. Kunst, sammen med John F.
Dovidio og Lotte Thomsen, teorier fra evolusjonsog sosialpsykologi med empiriske studier for å si
noe nytt om hvordan mennesker forholder seg til
migrasjon i dag.

KRIG I ULIK SKALA: Det er
de samme psykologiske
mekanismene som opptrer
i interkulturelle konflikter
og i idretten. Ekstreme
fotballsupportere, såkalte
hooligans, har voldstendenser som gjør at dette
miljøet simulerer krig i liten
skala. Til venstre ser vi ekteparet bak massakren i San
Bernardino i 2015. Til høyre
et av de store hatoppgjørene
i fotballen, mellom tyske
Schalke 04 og Borussia
Dortmund.

Terror øker fremmedfrykt. I desember 2015
drepte ekteparet Syed Rizwan Farook og Tashfeen
Malik 14 mennesker under juleavslutning for ansatte i San Bernardinos helseavdeling. Farook var
født i USA med røtter i Sør-Asia. Malik var opprinnelig fra Pakistan og hadde bodd i USA i et par
år. Før dette bodde hun i Saudi-Arabia.
Slike hendelser gjør at mange i Vesten oppfatter
at den største trusselen mot deres samfunn og
levesett kommer fra radikale muslimer. I Kunsts
forskning er islamisme trusselen i ett av til
sammen fem eksperimenter.
For psykologene var tragedien i San Bernardino
en mulighet til å undersøke deler av psykologien
bak fremmedfrykt. Kun to uker etter terroraksjonen gjennomførte forskerne et eksperiment med
371 amerikanere fra den «hvite» majoritetsbefolkningen.
Halvparten av deltakerne ble minnet om terrorhendelsen, mens den andre halvparten ikke ble
minnet om denne.
Alle deltakerne fikk lese om den fiktive innvandreren «Mohammed». Her ble deltakerne igjen tildelt en av to såkalte eksperimentelle betingelser.

I den ene betingelsen ble Mohammed beskrevet
som at han identifiserte seg som amerikaner
(majoritetsgruppen). I den andre hadde han en
dobbel identitet – det vil si at han identifiserte seg
med å være både amerikansk og arabisk.
Et nøkkelord for forskerne i denne sammenheng
er lojalitet. Hvor lojal oppfatter majoriteten Mohammed med sine ulike identiteter? Og hvor mye
har det å si at det nylig har skjedd et terrorangrep
på amerikansk jord?
Forskerne antok at folk ville oppfatte Mohammed som mindre lojal overfor majoritetsgruppen
når han ble beskrevet med to kulturelle identiteter.
Samtidig forventet de at spesielt deltakere som ble
minnet om San Bernardino-hendelsen, da ville
oppfatte Mohammed som illojal.
Hypotesene ble styrket.
– Det var en signifikant økning i oppfatningen
av at Mohammed med to kulturelle identiteter er
illojal når deltakerne ble minnet om terrorangrepet,
sier Kunst.
Forskerne fant altså at de hvite amerikanerne
– som en del av den sosialt dominerende gruppen
i landet – hadde færre positive følelser overfor
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innvandreren med dobbelidentitet når trusselen ble
tydeliggjort.

Betydningen av å ha allierte. Der Borussia
Dortmund er Schalke 04s erkefiende, er FC Nürnberg fra Sør-Tyskland Schalkes vennskapsklubb.
Dette ga forskerne en mulighet til å bore videre i
menneskets psyke. Spørsmålet de stilte seg, var
hvordan Schalke-fansen ville reagere på at et
medlem av deres egen fanklubb også sympatiserte med laget fra Nürnberg.
– Vi oppdaget at det i dette tilfellet ble sett på
som en styrke å ha to identiteter. Disse individene
ble faktisk ansett som mer lojale overfor Schalke
04, sier Kunst.
Han mener dette kan sammenlignes med
hvordan nordmenn ser på svensker som har slått
seg ned i Norge for godt.
– I slike tilfeller er de fleste ikke skeptiske til
dobbel lojalitet. Tvert imot ville det kanskje blitt
oppfattet som merkelig dersom de ikke lenger
identifiserte seg med sitt gamle hjemland, mener
Kunst.

Lojale folk på grensene. Norge 2017: En mann
som er født og oppvokst i Norge, av pakistanske
foreldre, ble brått tatt fra akkreditering og adgangskort til jobben sin på en flyplass i Sør-Norge.
Mannen fikk ingen begrunnelse for hvorfor han
ikke kunne fortsette i jobben, men Samferdselsdepartementet vedtok høsten 2016 en forskriftsendring som innebærer at Luftfartstilsynet kan
stille krav om akkreditering av dem som skal arbeide i sikkerhetsbegrenset område på lufthavnene.
Kunst og kollegene har studert nettopp majoritetsbefolkningens syn på at minoriteter utfører
kritiske samfunnsoppgaver som forsvar og grensesikkerhet. Konkret studerte de holdningen til at
migranter tjenestegjør i det amerikanske forsvaret,
i sikkerhetspolitiet eller som grensevakt. Vi har

En mer polarisert verden. Verden kan fremstå
mer polarisert enn på lenge. Forskerne håper de
kan bidra til å gjøre det lettere å forstå hvorfor og
hva man kan gjøre med det. «En mer vidtrekkende
forståelse av de psykologiske prosessene, kan bidra
til korrekte og effektive inngripener for å redusere
konflikt mellom grupper», heter det i rapporten.
– Kan lærdommene fra studiene gjøres om til
politisk handling?
– Jeg håper at studiene våre kan gi innblikk i
mekanismene bak fordommer og diskriminering.
Det er viktig å ikke sykeliggjøre slike tendenser,
men å vise at de kan forklares gjennom grunnleggende, menneskelige motiver, som for eksempel et
behov for å vite hvem i gruppen man kan stole på.
Forskeren mener det er mulig å forsøke å påvirke denne prosessen for å minske interkulturelle
konflikter.
– For eksempel viste vi at dersom minoritetsmedlemmer gjennom handling viste sin lojalitet
overfor majoritetsgruppen, hadde majoritetsmedlemmer et langt mindre problem med at disse
minoritetsmedlemmene identifiserte seg med to
grupper samtidig. Å vise eksempler på personer
med innvandringsbakgrunn som ofrer mye for
samfunnet de bor i, kan dermed være en effektiv
intervensjon.=

Evolusjonspsykologi
Tilnærming til studiet av
atferd, følelser og tanker
hos mennesker der man
antar at mennesket, som
alle andre arter, er et
resultat av evolusjon.
Menneskets natur antas
derfor å være et resultat
av naturlig og seksuell
seleksjon.
Man antar at sinnet
består av en mosaikk
av mentale mekanismer
som er et resultat av
evolusjonsprosessen.
Disse tilpasningene utgjør menneskets natur.
De kan spesifiseres og
forskes på med utgangspunkt i generell seleksjonsteori og evolusjonære mellomnivåteorier.
En mellomnivåteori er en
begrenset teori, utledet
av en større vitenskapelig teori, som gjør det
mulig å utvikle originale,
spesifikke hypoteser og
testbare prediksjoner.
Kilde: snl.no
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Fotball er «krig i liten skala». Forskningen tar
en kanskje uventet vending når forskerne i et annet
eksperiment sammenlikner fremmedfiendtlighet og
sport, nærmere bestemt fotball.
Ved nærmere ettersyn er det imidlertid ikke så
søkt som det først virker. Det viser seg nemlig at de
samme psykologiske mekanismene opptrer i interkulturelle konflikter og i idretten, viser forskeren.
– Ekstreme fotballsupportere, såkalte hooligans,
har ofte tydelige voldstendenser. Noen forskere mener at voldsaspektet gjør at dette miljøet simulerer
krig i liten skala, sier Jonas Kunst.
Blant de store «hatoppgjørene» i europeisk fotball er kampene mellom Borussia Dortmund og
nabolaget Schalke 04 i den tyske toppdivisjonen,
Bundesliga. Tilhengerne til det ene laget kan ikke
utstå fansen til det andre.
Tilfellet var perfekt for forskerne. Nå fikk de
sjansen til å finne ut, ikke bare om menneskelig
psykologi er lik på hver side av Atlanteren, men
også om det er sammenhenger mellom konflikt
mellom grupper og sport.
Forskerne ba Schalke-fansen forklare hva de følte
da de fikk høre at en av deres egne også sympatiserte med Borussia Dortmund. Og ganske riktig,
fotballfansen reagerte på samme måte overfor
«overløperne» som de amerikanske deltakerne
overfor «Mohammed».

– De var raske til å betvile lojaliteten til fans som
støttet begge lagene og var derfor mer negative
overfor dem, forteller Kunst.
Fotballen gjorde det mulig for forskerne å si
noe mer generelt om menneskelig psykologi.
– I idretten er de sosiale kategoriene stort sett
ikke basert på etnisitet og opprinnelse. Slik kunne vi teste om mekanismen ikke har noe spesifikt
å gjøre med migrasjon, og si at det dreier seg om
noe generelt menneskelig.

Er fremmedfrykten rasjonell? I artikkelen
siterer forskerne de amerikanske evolusjonspsykologene David Buss og Martie Haselton. Begge er
kjent for sin «Error Management»-teori, eller feilhåndteringsteori.
– Spesielt i situasjoner der konsekvensene kan
oppleves som fatale, gir det mening å minimere
feilvurderinger. Det kan virke tryggere å feilaktig
anta at innvandrere er illojale, selv på tynt grunnlag, enn å feilaktig anta at de er lojale.
– Er fremmedfrykt sånn sett rasjonelt?
– Jeg ville ikke formulert meg slik. Fremmedfrykt er satt sammen av flere komponenter. Vår
studie tyder på at noen faktorer kan være evolusjonært begrunnet, men mye annen forskning,
inkludert vår egen, viser at sosiale forhold og omgivelsene også spiller en stor rolle.
Kunst påpeker at det varierer fra person til
person hvorvidt innvandrere oppleves som såpass
farlige at det å feilvurdere deres lojalitet fremstår
som fatalt.
– Det man kan si med utgangspunkt i våre
studier, er at fremmedfrykt til dels kan være basert på et system som kan ha vært rasjonelt og
viktig for menneskers overlevelse i fortiden, men
muligvis har blitt delvis dysfunksjonelt i dagens
flerkulturelle samfunn, sier Kunst.

tidligere sett at den menneskelige psykologien ikke
tar hensyn til verdenshavene, så eksempelet fra
USA anses som relevant for den norske situasjonen.
– Vi ser at majoritetsmedlemmer ofte er mindre
positive til at minoritetsmedlemmer som identifiserer seg med sitt nye hjemland og sin egen etniske
gruppe, har jobber som kan gi dem muligheten til å
skade majoritetsmedlemmer. Igjen fant vi at en av
grunnene til dette er at de sår tvil om lojaliteten til
disse minoritetsmedlemmene.
I rapporten skriver forskerne at: «Menneskeheten har en historie med høy frekvens av anspente
og voldelige gruppekonflikter der lojalitet er livsavgjørende.»
– Betyr dette at vi egentlig er huleboere som
lever i svært avanserte samfunn vi ikke helt er
modne for?
– Fra et evolusjonært perspektiv kan vi argumentere for at det har vært viktig for menneskers
overlevelse å sikre seg at ens gruppemedlemmer er
lojale. I mange settinger kan dette være en gunstig
psykologisk tilpasning. Men det vi prøver å si, er
at slike menneskelige tendenser kan ha uventete
bivirkninger i visse sammenhenger.

HISTORISK VIKTIG: Fremmedfrykt kan til dels være
basert på et system som kan
ha vært rasjonelt og viktig
for menneskers overlevelse i
fortiden, viser forsker Jonas
Kunst.
3/2019
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HATOPPGJØR: I idretten er
de sosiale kategoriene stort
sett ikke basert på etnisitet
og opprinnelse. Slik kunne
forskere undersøke om de
psykologiske forsvarsmekanismene ikke handlet kun
om migrasjon, men om det
dreier seg om noe generelt
menneskelig. Her holdes
Borussia Dortmund-fansen i
tøylene av tysk opprørspoliti
før et møte med erkerivalen
Schalke 04.

Kunst trekker parallellen tilbake til den første
studien.
– Det var nøyaktig denne mekanismen vi fikk
fram da vi nevnte terrorangrep i forbindelse med
«Mohammed». Da vi minnet om terrorangrepet i
San Bernardino, gjorde vi det mer sannsynlig at de
anså Mohammed som fiendtlig. Dermed økte skepsisen overfor hans lojalitet, sier Kunst.
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Høyrepopulister bruk er kristendommen til å hegne om sitt og svartmale migranter

Ekstre me kaprer religionen
FOTO: NTB SCANPIX

BÆRER KORSET: Frppolitiker og statsråd Sylvi
Listhaug viser regelmessig
til sin kristne tro, og som en
av få norske politikere bærer
hun korset godt synlig. Her
opptrer Listhaug på et stort
«Jesus lever»-arrangement
i Telenor Arena i Bærum på
initiativ fra den kristne TVkanalen Visjon Norge i 2016.

«Festning Europa» er en
kristen borg som holder
muslimene ute.
Tekst: Morten S. Smedsrud

S

Farvel solidaritet? Det første utslaget i Vesten av
den såkalte flyktningkrisen for fire år siden var en
bølge av humanitær gjestfrihet. Tyskland nærmest
åpnet grensene for syrerne, mens Sverige var på en
god andreplass.
Snart ble imidlertid gjestfriheten dempet av
krav om restriksjoner og grensekontroll. I våre
nærmeste naboland ble flyktningkrisen brukt av
høyrenasjonalister til å lage en kobling mellom

Polariserende nasjonalisme. Thorleifssons
konklusjoner er basert på hennes feltarbeid blant
populistiske nasjonalister flere steder i Europa.
Høyrepopulistene tilbyr økonomisk og kulturell
proteksjonisme til folk som er skuffet over globaliseringens konsekvenser, som nyliberal, økonomisk
omstrukturering og endringer i demografien.
– Felles for dem er ønsket om å beskytte og
bevare den jødisk-kristne sivilisasjonen. De framstiller migranter fra muslimske land som en eksistensiell trussel, mot nasjonal identitet, levemåte og
kristen sivilisasjon, forteller Thorleifsson.
Forskerne definerer populistisk nasjonalisme
som ekskluderende og polariserende nasjonalisme
som setter moralsk rene og dydige «innsidere» opp
mot en gruppe interne, eller eksterne, «outsidere».
– Det handler egentlig om nativisme – ideen om
at visse mennesker og krefter truer det opprinnelige «folket». Religionen brukes som et instrument
til å ekskludere andre.
De populistiske nasjonalistene har tilsynelatende liten vilje til å se individene i gruppen av

Høyreradikalisme
• Samlebetegnelse på
partier og bevegelser til
høyre for den parlamentariske konservatismen.
• Fellestrekk er skepsis
til det liberale demokratiet og sterk understreking
av nasjonal identitet, og
derav – i Europa – ofte
motstand mot Den
europeiske union.
• Høyreradikalismen
bør anses separat fra
høyreekstremisme, idet
den fungerer innenfor
ordinære, demokratiske
rammer og ikke åpent
aksepterer voldsbruk i
politisk øyemed.
• Iblant kan høyreradikale bevegelser og partier
forfekte en utvidelse av
demokratiet på enkeltområder, dette kan for
eksempel være gjennom
å etterlyse økt bruk av
folkeavstemninger.
Kilde: snl.no
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lik kan det i alle fall se ut dersom man studerer
høyrepopulistisk og høyrenasjonalistisk retorikk. Den såkalte flyktningkrisen i 2015 har nemlig
forsterket et allerede framtredende fenomen: I
møte med en oppfattet ytre trussel hegner enkelte
grupper mer om det de oppfatter som kjernen i sin
verden, selv om dette er tradisjoner og verdier de
har blåst av i mindre turbulente tider.
I Nord-Europa er dette, på godt eller vondt,
kristne tradisjoner og verdier.
– Dagens populistiske høyrenasjonalister legger
vekt på ekskluderende nasjonalisme, felles opphav
og arv. De lager ofte en ensidig kobling mellom
kriminalitet og islam, der migranter fra muslimske
majoritetsland og deres etterkommere framstilles
som en eksistenstrussel mot kristne verdier og
vestlig samfunnsorden, sier Cathrine Thorleifsson.
Hun er forsker ved Senter for ekstremismeforskning (C-Rex) på Universitetet i Oslo. Thorleifsson
la i vår siste hånd på en artikkel om hvordan nordiske populister i stadig større grad bruker religion
og kristendomsretorikk for å sanke velgere.
Sammen med C-Rex-forsker Anders Ravik
Jupskås har hun skrevet kapittelet «Nordic Nationalists and Identitarian Christians in the Age of
Migration» i boka Contested Hospitalities in a
Time of Migration: Religious and Secular Counterspaces in the Nordic Region, som nylig er sluppet
på forlaget Routledge.

migrasjon og den angivelige trusselen islam utgjør
mot vestlige samfunn.
– Vi så raskt en mer fiendtlig retorikk som bygger opp under fremmedfrykt. Dette fikk etter hvert
stadig mer plass i den offentlige samtalen. Det som
egentlig var en humanitær krise og en koordineringskrise i EU, ble framstilt som en sikkerhets- og
identitetskrise for hele Europa, sier Thorleifsson.
Populistiske nasjonalister spiller ofte på frykt
og nører opp under redsel for det ukjente og fremmede (se egen artikkel om psykologien bak dette
på side 26-29).
– Man kan se på dem som politiske entreprenører som kreativt bruker religiøse identiteter og
tradisjoner til å definere hvem som kan, og ikke
kan, tilhøre en nasjon, sier Thorleifsson.
I Ungarn har den autoritære statsministeren
Viktor Orbán i økende grad brukt kristendom til å
presentere seg selv som den store beskytteren og
redningsmannen av en nasjon i fare.
– Rasjonelle bekymringer over for eksempel
konsekvensene av migrasjon på økonomi og kultur
oversettes ensidig til forenklede skremmebilder,
forteller Thorleifsson.

• Migrasjon
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SVARTMALER MIGRANTER:
– Migranter fra muslimske
land framstilles som en eksistensiell trussel mot nasjonal identitet, levemåte og
kristen sivilisasjon, forteller
Cathrine Thorleifsson.

SYMBOLTUNGT: Forsker
Anders Ravik Jupskås har
studert hvordan kristne
symboler brukes politisk her
i Norge.

nyankomne.
– De ønsker å gjøre distansen så stor som mulig, så man ikke skal bli berørt av «the calling of
the other», som det heter, forteller Thorleifsson.
Dette ser man tydelig når enkeltmedlemmer i
innvandringsbefolkingen bryter samfunnets lover.
– All kriminalitet blir knyttet til hele kategorier
av mennesker. Selektive funn av faktisk kriminalitet blir skalert opp til å gjelde hele grupper av
mennesker. Nasjonalister koblet raskt flyktninger
ensidig til terrorisme, selv om det ikke var noen
gode holdepunkter for det.
Ekskluderende, kristen retorikk. Etter å ha
studert høyreradikale partier i Ungarn, Storbritannia og Sverige, vendte Thorleifsson blikket mot
Norge.
– Selv om verken svenske Sverigedemokraterna
eller norske Frp har noen bekjennelsesparagraf,
mobiliserer enkelte politikere fra begge partier ved
å bruke en ekskluderende, kristen retorikk.
I artikkelen foreslår forfatterne at religionen er
blitt kuppet av populistene. Sverigedemokraterna
har også tidligere vært opptatt av kristendommen.
Dette har blitt mer framtredende de senere årene,
med partilederen Jimmie Åkessons stadige referanser til kristen kulturarv.
– Det kan betraktes som et paradoks at et selverklært sekulært parti som Sverigedemokraterna
sier at innvandringen, spesielt fra muslimske land,
må begrenses for å beskytte svensk kultur og identitet som er forankret i kristen arv og tradisjoner.
Partienes framvekst kan tolkes som et verdipolitisk opprør mot etablerte partier på høyre- og
venstresiden. Forskere beskriver det som en bekjennelse til identitær kristendom, som innebærer
at religionen i større grad blir et spørsmål om tilhørighet enn faktisk tro.
Den svenske dystopien skremmer. Særlig
retter høyrepopulistene skytset mot islam og muslimer.
Thorleifsson ser et økende samarbeid på tvers
av landegrenser.
– Radikale nasjonalister i mange land samarbeider om mobiliseringsstrategier. Mange av tropene (billedlig uttrykk; metafor, journ. anm.)
er transnasjonale.
I Sverige mobiliseres det rundt det Thorleifsson kaller den svenske dystopien – det motsatte av
idealsamfunnet, utopien.
– Det er et svært dystert syn på samtiden, der
det framstilles som at en invasjon allerede er i
gang, sier Thorleifsson.
De dystopiske fantasiene blir brukt for å bygge

opp under bekymringer ved innvandring og multikulturalisme, hevder forskerne i artikkelen.
– Muslimene presenteres som kriminelle av
natur og intolerante, mens nasjonalistene hevder
de jobber for toleranse, åpenhet og medborgeres
rettigheter.
Begrepsbruken kan smitte. Da daværende
innvandrings- og integreringsminister, i skrivende
stund eldre- og folkehelseminister, Sylvi Listhaug
reiste over grensa til Sverige, var det med et uttalt mål om å avdekke «svenske tilstander», som
man for all del og med alle midler måtte hindre at
skulle smitte over Svinesund. Hun viste hvor galt
den svenske innvandringspolitikken etter hennes
syn hadde båret av sted, og brukte det til å argumentere for strengere politikk i Norge.
Forsker Anders Ravik Jupskås har nettopp sett
på hvordan kristne symboler brukes politisk her i
Norge.
– Listhaug viser regelmessig til sin kristne tro,
og som en av få norske politikere bærer hun korset
særdeles iøynefallende, sier Jupskås.
Han har lagt merke til at Listhaug i sin selvbiografi hevder at innvandring ikke bare er en trussel
mot velferdsstaten og liberale verdier, men også
mot vår kristne kulturarv.
– Det siste gjelder særlig muslimsk innvandring. Ifølge Listhaug er det økte antallet muslimer
i vestlige samfunn, inkludert Norge, en av hovedgrunnene til at kristne verdier er under press, sier
Jupskås.
Listhaug legger vekt på forskjellene mellom
kristne og muslimske samfunn.
– Kristne blir portrettert som fredelige og tolerante, mens muslimer, eller i alle fall en betydelig
del av dem, har en hang til å utøve vold og være
intolerante.
En måte å måle ytre høyres gjennomslag på,
er å se hvordan ord- og begrepsbruken deres siver
inn i tradisjonelt mer liberale partier.
– Lederen for svenske Kristendemokraterna,
Ebba Busch Thor, har adoptert en lignende retorikk, som legger mer vekt på nativisme (ekskluderende nasjonalisme, journ. anm.), forteller Thorleifsson.
Såkalt innvandringskritiske partier har vokst
til i Europa siden 1990-tallet. Det toppet seg etter
den økende strømmen av flyktninger i 2015 (se introduksjonssaken til temautgaven på side 22-25).
– Vi ser en kontinuitet tilbake til terrorangrepene 11. september 2001. Det ble satt på spissen
under flyktningkrisen. Den fungerte som en «perfekt storm» som gjorde at den radikale høyresiden
kunne spille på frykt, for å sanke stemmer.=
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Et nytt begrep
– krimmigrasjon –
brukes til å beskrive flyktningstatusen i Norge i dag:

Bruker fengsel mot
migrasjon
3/2019
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FIKK SKARP KRITIKK: I
januar i år rettet Europarådets torturkomité skarp
kritikk mot Norge for bruk av
håndjern og kroppsvisitering
på utlendingsinternatet
Trandum. Praksisen ble
beskrevet som «klart
uproporsjonal og uakseptabel».

Streng kontroll av grensene
setter de nordeuropeiske
landenes gode rykte som
humanitære og sosialt
inkluderende i fare.
Tekst: Morten S. Smedsrud

engsler, politi og rettsvesen brukes i økende
grad til å regulere strømmen av migranter
og gjør at de nordiske samfunnene framstår som
mindre attraktive for mennesker på flukt.
Det er en av påstandene forskerne Katja
Franko, Maartje van der Woude og Vanessa Barker fremmer i artikkelen «Beacons of Tolerance
Dimmed? Migration, Criminalization and Inhospitality in Welfare States».
Franko og kollegene er særlig opptatt av hvordan justisvesenet samarbeider med innvandringsmyndigheter og grensekontroll.
«De kommuniserer til de nyankomne at de ikke
er velkomne, og at staten vil benytte seg av voldsmidler for å hindre dem i å komme til landet.»
heter det i artikkelen.
Forskerne bruker et for mange nytt, sammensatt begrep: crimmigration – eller krimmigrasjon.
– Dette beskriver hvordan to tidligere adskilte,
statlige kontrollsfærer – utlendingskontrollen og
kriminalitetskontrollen – nå i stadig større grad
påvirker hverandre, forteller Katja Franko, professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi
på Universitetet i Oslo.
– Enkelt sagt blir grensekontrollen stadig mer
politiaktig og bruker midler tradisjonelt knyttet til
straff og kriminalitetskontroll. Samtidig preges justisfeltet i stadig større grad av innvandringskontroll.

Har fått en ripe i lakken. I 2012 åpnet det første
fengselet i Norge med kun utenlandske fanger på
Kongsvinger. Der sitter utelukkende innsatte som
venter på utvisning fra landet.
Sivilombudsmannen oppsummerte i 2015 et
tilsyn ved fengselet slik: «I hovedsak synes fengselet å ha ivaretatt oppdraget som utlendingsenhet
på en tilfredsstillende måte». Ombudsmannen
hadde likevel en rekke kritiske bemerkninger,
blant annet: «Mange innsatte i utlendingsfengselet
på Kongsvinger får ikke god nok informasjon på et
språk de forstår for å tilpasse seg oppholdet i fengsel. Fengselet har kun innsatte som skal utvises fra
Norge etter endt soning. Tolketilbudet og informasjon som gis bør styrkes.»
I andre nordeuropeiske land, for eksempel Nederland, har jurister, sivilsamfunn og såkalte NGOer (Non Governmental Organisations) som Amnesty International, kommet med lignende kritikk.
Danmark har gått lenger enn Norge og foreslått å
flytte utenlandske innsatte til øya Lindholm.
– Mange land, også skandinaviske, har utviklet
fengselsregimer spesielt rettet mot utenlandske
statsborgere, sier Franko.
Hun og medforfatterne mener de nordiske landene har fått en ripe i lakken som ledende land innen
menneskerettigheter, sosial inkludering og straff.
Hun mener likevel det ikke er hvor strenge
fengselsregimene er, som er det viktigste.
– Fangene på Kongsvinger skiller seg ut ved at
de ikke skal returneres til samfunnet, i hvert fall
ikke det norske samfunnet. Når mye av fengselsideologien i Norge er rettet mot reintegrering, blir
dette et markant brudd med denne tanken, hevder
Franko.
Skjerpet straffene. Det norske storting hevet
i 2013 straffen for brudd på innreiseforbudet fra
seks måneder til to år.
«Ulovlig innreise og brudd på innreiseforbudet
er en stor utfordring for myndighetene når norsk
innvandringspolitikk skal håndheves. Skjerpet
straff er også viktig – som flere av talerne har vært
inne på – i et kriminalitetsforebyggende perspektiv.» sa daværende justisminister Anders Anundsen (Frp) under behandlingen i Stortinget.
– Målet med straffeskjerpelsen er at den skal
påføre en betydelig belastning for dem som kommer tilbake til landet etter å ha blitt utvist. Vi kan
også se en betydelig statistisk økning i bruken av
fengselsstraff for denne typen lovbrudd, sier Katja
Franko.
Samtidig har antall ansatte i Politiets utlend-

ingstjeneste steget fra
135 i 2004 til 950 i 2016.
Franko og medforfatterne kaller veksten «bemerkelsesverdig».
– Utlendingsfeltet,
som Politiets utlendingstjeneste er den mest
synlige representant for,
har fått stor politisk oppmerksomhet og prioritet
de siste ti årene. Det har
blitt innvilget store ressurser og stilt høye «produksjonskrav» til dem
som jobber på dette feltet.
Skjerpede straffer rettet mot ikke-statsborgere
har et annet formål enn skjerpede straffer rettet
mot borgerne, mener forskerne. «Hovedfokus er
å få individer ut av landet, i stedet for å bruke velferdsstaten med sikte på deres eventuelle sosiale
inkludering», heter det i artikkelen.
Virkemiddel i kriminalitetskrigen. Tidligere
justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) sa i en pressemelding i september i fjor at:
«Grense- og utlendingskontroll er virkemiddel i
kriminalitetskrigen, og det er viktig med klare regler som gir grunnlag for nødvendig kontroll. Jeg
noterer meg også stor støtte til forslagene til nye
lovhjemler i høringen.»
Franko og medforfatterne kaller i den engelskspråklige artikkelen justisministerens bruk av ordet
kriminalitetskrigen, for «quite remarkable».
– Dette er ikke en begrepsbruk som har vært
vanlig her i landet tidligere, sier Franko.
Slik ordbruk gjør at forskerne mener at de
nordiske landene er i ferd med å bevege seg fra et
«kjølig» til et «opphetet» straffeklima.
Ifølge den britiske forskeren David A. Green er
de varme straffeklimaene preget av en høy grad
av pressedekning, offentlig og politisk interesse
i straffespørsmål, og har en tendens til å fremme
moralistisk språk. Ifølge Green er det vanskelig å
ha et godt ordskifte rundt straff i et slikt klima.
– Innvandringskontroll er for tiden et hett tema
i de fleste europeiske land. Vår artikkel viser hvordan dette preger kriminalpolitikken i de skandinaviske landene, som tradisjonelt har vært kjent for et
mer «kjølig» og rasjonelt debattklima når det gjelder spørsmål om straff, påpeker Franko.=

VEKST I UTVISNINGER:
– De siste årene har vi sett
en økning i bruken av statens makt- og tvangsmidler
overfor forskjellige grupper
ikke-borgere. Det mest synlige er kanskje den markante
veksten i utvisninger, sier
professor Katja Franko.

Statens tvangsmidler
• Utvisning: å få et vedtak fra UDI der det står
at du er utvist fra Norge
for ett eller flere år. Du får
da et innreiseforbud og
kan ikke komme tilbake
til Norge før innreiseforbudet har gått ut.
• Bortvisning: å bli
nektet å reise inn i Norge
eller få beskjed av norske
myndigheter om at du må
forlate Norge. En bortvisning er kun et midlertidig
forbud. Du kan komme
tilbake til Norge senere.
• Uttransportering: å bli
transportert ut av Norge
av politiet. Hvis du blir
uttransportert av politiet,
må du betale kostnaden
for transporten før du kan
komme tilbake til Norge.
Du kan ikke få oppholdstillatelse hvis du har uttransporteringsgjeld.
Kilde: Utlendingsdirektoratet
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Kraftig økning i deportasjon. Mens det i 2008
ble transportert ut 2326 mennesker med tvang fra
Norge, var deportasjonstallet åtte år senere oppe
i 8078.
– De siste årene har vi sett en markant vekst i
bruken av statens makt og tvangsmidler overfor
forskjellige grupper ikke-borgere. Det mest synlige
er kanskje den markante veksten i utvisning, sier
Franko.
Virkemidler fra justissektoren brukes nå som
første tiltak i stedet for siste utvei, heter det i
artikkelen.
– Skandinaviske land har lenge vært kjente for
en nokså moderat kriminalpolitikk og en velferdsstatlig tilnærming til sosiale problemer. Dette er
fortsatt en hovedlinje når det gjelder norske borgere, mens vi ser fremveksten av en mer ekskluderende og mindre velferdsorientert tilnærming når
det gjelder visse grupper utenlandske statsborgere.
Særlig behandlingen av barn og mindreårige
har blitt kritisert.
– Utlendingskontroll som er rettet mot barn,
har naturlig nok fått mye oppmerksomhet, særlig
fengsling av barnefamilier på Trandum og deportasjon av barn til utlandet.
Norge er blant de europeiske landene som
har deportert det største antall mindreårige til
Afghanistan.
I januar i år rettet Europarådets torturkomité
skarp kritikk mot Norge for bruk av håndjern og
kroppsvisitering på Trandum. Praksisen ble beskrevet som «klart uproporsjonal og uakseptabel».
Mange som har vært i kontakt med norske
utlendingsmyndigheter, har forklart til organisasjonen Redd Barna at de har opplevd det som
svært skremmende å bli vekket av politiet midt på
natten. Flere barn har i etterkant slitt med søvnproblemer, manglende konsentrasjon på skolen og
endret atferd, ifølge organisasjonen.
I desember i fjor tok politiet selvkritikk for
måten barnefamilier var sendt ut av landet på.
– Vi ser at det er høy risiko for at vi kan påføre
barn skadelig stress og traumer der vi pågriper og
uttransporterer barn, sa barnefaglig koordinator
Christina Kloster i Politiets utlendingsenhet til
NRK den gangen.
Hun varslet endring i rutinene, slik at barnefamilier ikke lenger skal pågripes om natten.
Til tross for skarp kritikk fra fagfolk som ser
metoden som upålitelig, har utlendingsmyndighetene brukt røntgenbilder av skjelett og tenner for
å slå fast alderen til asylsøkere.
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Tekst: Morten S. Smedsrud

En lukt eller
en smak kan
vekke til live
opplevelser
og minner vi
ikke visste vi
hadde.

D

et var i den tiden jeg gikk omkring og sultet i
Kristiania, denne forunderlige by som ingen
forlater før han har fått merker av den ...»
Setningen kunne vært uttalt av en av informantene til doktorstipendiat Helena Schmidt, om det
ikke hadde vært for at byen byttet navn til Oslo for
snart 95 år siden.
Schmidt har nemlig pratet med dem som går
sultne på gatene i hovedstaden i våre dager. De som
er avhengige av almisser og ulike herberger for å få
livet til å henge sammen. Ikke minst har hun satt
seg ned og spist sammen med dem for forstå hvor-

dan det er å være en fremmed i et nytt land.
– En dag satte jeg meg ned med en kvinne. Hun
hostet dypt, var svært blek og ville ikke spise eller
oppsøke legevakt. Hun kunne imidlertid godta en
kopp te, forteller Schmidt, som skriver sin dotoravhandling ved Det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo.
Det viste seg at kvinnen ønsket å tenne et lys i
kirka for sønnen sin. Sønnen hadde nylig mistet
kvinnen som var mor til hans barn.
– Så trakk hun opp et gammelt fotoalbum fra
sekken. I den hadde hun alt hun eide. Hun slet med
å skille de klissete sidene og endte på et bilde av
en ung kvinne som satt henslengt på en benk, med

BRØT BRØD: Helena Schmidt satte seg ned og delte brød
med de vanskeligstilte, blant annet her på Grønland i Oslo.
– Selv om sulten må stilles for å overleve, kan nok noen måter
å spise på oppleves så uverdige at de overgår sulten i seg
selv.

oppbrettede jeans og sandaler.
Med ett gikk det opp for forskeren: Den unge,
henslengte jenta på bildet var den bleke, hostende
kvinnen hun nå satt ved siden av på fortauet.
– Det var vanskelig å gjenkjenne henne i mennesket foran meg. Tårene hennes gjorde skjerfet
hun hadde tullet rundt seg, gradvis våtere mens
vi satt der stille sammen med hver vår kopp te og

På sporet av det
tapte. I likhet med Knut
Hamsuns navnløse
hovedperson i romanen
«Sult» fra 1890, som
starten av denne teksten
er hentet fra, er jakten
på mat et omdreiningspunkt i tilværelsen til
mange som har kommet
til Norge de siste årene.
Men det handler om
mer enn å fylle magen.
– Til tross for virkelig sult er det ofte snakk
om større ting enn å få
mettet kroppen i de måltidene jeg deler med folk. Mennesker er mer enn
sin sult. Selv om sulten må stilles for å overleve,
kan nok noen måter å spise på oppleves så uverdige at de overgår sulten i seg selv.
Måltidet bidrar til å bryte ned barrierene mellom mennesker, mener forskeren.
– Måltidet er en av de dagligdagse handlingene
som rammer inn store og små livshendelser. Når vi
spiser sammen, er vi samtidig trygge og sårbare.
Måltidet kan gi oss nytelse og vekke gode minner,
men det kan også gi oss opplevelser knyttet til
skam og fornedring, sier Schmidt.
Den franske forfatteren Marcel Proust viste oss
hvordan en smaksopplevelse kan åpne hukommelsen. I Prousts tilfelle var det barndommens madeleinekake som veltet fram et vell av minner og
følelser som resulterte i romanverket «På sporet av
den tapte tid» utgitt mellom 1913 og 1927.
Nevrogastronomien var lite utviklet på Prousts
tid. Vitenskapen har likevel senere påvist at smak
og lukt er sofistikerte, psykologiske mekanismer
som nettopp fremkaller minner.
– Når vi spiser, lukter på noe eller minnes et
måltid, bringes sanseopplevelsen tilbake til bevisstheten. Disse opplevelsene skjærer gjennom
tiden og rommet, forteller Schmidt.
En av dem Helena spiste sammen med under
forskningsarbeidet, var «Sofia». Hun manet fram
et måltid gjennom minnene foran øynene på
forskeren.
– Hun begynte å simulere matlaging, inkludert
røring i dampende gryter – de deilige luktene,
vending av mat på grillen.

STILLER SULTEN: Religiøse
organisasjoner, som
Frelsesarmeen, spiller en
stor rolle i å stille sulten til
trengende.

Deltakende observasjon
• Samfunnsvitenskapelig
forskningsmetode som
innebærer at forskeren
deltar i de sosiale
prosessene han eller hun
studerer.
• Metoden er mest
anvendt i sosialantropologien, men er også brukt
av sosiologer i studier
av mindre grupper,
arbeidsplasser og så
videre.
• Et ankepunkt mot
metoden har vært at
forskeren gjennom sin
deltakelse virker inn
på de prosessene som
skal studeres. Det kalles
gjerne Hawthorneeffekten. Det er vanskelig
å måle denne innvirkningen, og den kan
forstyrre, eller gi bias i,
forskerens resultater.
Kilde: snl.no
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Salmer fra et suppekjøkken

så på byen som hastet
rundt oss.
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Bruker måltidet som metode til å forstå effektene av migrasjon:

• Migrasjon

TEMA
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TVETYDIG: Måltidet kan gi
nytelse, men kan også gi
opplevelser knyttet til skam
og fornedring, viser forskningen til Helena Schmidt.

Midt i den mer eller mindre ikke-verbale forklaringen stoppet hun plutselig og lo.
– Hun pekte mot det måpende ansiktet mitt.
Jeg var fullstendig oppslukt i hennes fortelling, og
et lite øyeblikk var det som om jeg ble tatt med inn
i hennes kjøkken, forteller Schmidt.
Nobody, ingen kropp. På engelsk er begrepet
«ingen» og «ingen kropp» til forveksling like:
«nobody» og «no body».
Det gjør tittelen på Schmidts engelskspråklige
artikkel, «What about No-bodies?» litt lost in
translation, for å holde oss til det engelske fagspråket, når den skal formidles på norsk.
– Vi gjør likevel et forsøk: Hvordan vil du forklare dobbeltbunnen i tittelen?
– I feltarbeidet oppdaget jeg at noen kropper
behandles som bare kropper – kun med fysiske
behov.
Begrepet no-body forteller noe om holdningen
til dem som ser migrantene på gata.
– Det er påfallende hvordan noen mennesker
blir snublet i, unngått eller ignorert. For å sette det
på spissen ligger beviset for at de i det hele tatt
eksisterer, i den plassen kroppen deres opptar på
et fortau. Jeg tror det ubehagelige ved å tenke med
begrepet no-body vitner om at det også er nødvendig.
Schmidt mener det er verdt å tenke på hvordan
vi forholder oss til byens vanskeligstilte.
– Det går an å tenke undersøkende og forbi
overskriftene i media, som ofte er preget av stereo-

typiske fremstillinger eller ekstreme tilfeller. Litt
klisjeaktig ville jeg vel sagt at en grunnleggende
anerkjennelse av at vi deler plass og omsorg for
hverandre, fører oss tettere sammen.
– Og så må vi tåle å bli avvist. Folk er ikke forpliktet til å motta, og har kanskje bare ikke lyst til
å snakke med deg, selv om du føler at du rekker ut
en hjelpende hånd.
Den fremmede blant oss. Et gjennomgangstema i Schmidts forskning er ideen om migranten
som den fremmede.
Mange forbinder kanskje begrepet «Den fremmede» med en annen fransk forfatter, den nobelprisvinnende Albert Camus. Begrepet om den
fremmede, «L’Étranger» – «The Stranger», har
Schmidt imidlertid lånt av den feministiske teoretikeren Sara Ahmed.
– Ideen om den fremmede oppstår hos dem som
har tilhørighet et sted. Den fremmede blir den som
avskjæres fra den tilhørigheten.
Feltarbeidet i Oslo har gjort Schmidt bekymret
for dem hun kaller de usynlige fremmede.
– Det er mennesker som etter beste evne lever
sammen med oss, vi som påberoper oss retten til å
definere hvem de fremmede er. Disse menneskene
kan vanskelig defineres innenfor den ene eller
andre kategorien fordi de nettopp er sammensatte
i alder, opprinnelse, kulturell tilknytning – hver
med sin unike fortelling. I de sammenhengene det
er nødvendig å kategorisere, blir de gjerne regnet
som irregulære migranter.
For å unngå å bli oppfattet som fremmed,
tilpasser mange seg vertslandets kultur og klesstil. Inntrykket vi kan få fra bybildet av at fattige
migranter i hovedsak er romani, kan derfor være
feilaktig.
– Det er stort sett dem man ser fordi det er dannet et ensidig bilde av hvordan de kler seg og hva
de livnærer seg av. Andre er mindre synlige. De
har tilpasset seg stilen her, men lever likevel av
strøjobber, mange er bostedsløse og i livssituasjoner som er preget av utrygghet.
En ny topografi over byen. Schmidts forskning
handler mye om møter med enkeltmennesker.
– Han kom hoppende nedover gaten med et
selvlagd kart over Oslo. Han så ut som en backpacker, men var egentlig en hjemløs mann fra SørAmerika, forteller Schmidt.
En ny topografi åpnet seg på arket. En som
markerte de trygge stedene der man kunne få mat
og herberge. Byen så ganske annerledes ut på

den unge mannens selvlagde kart enn på et vanlig
turistkart.
– Han fortalte meg hva han skulle gjøre de
første ukene før han fikk jobb og bolig, forteller
Schmidt.
Ikke alle kommer sprettende ned gaten som den
unge mannen.
– Mange er slitne. Kroppene forteller en historie.
En vinter traff jeg for eksempel en dame som sov
ute tredje natta på rad i minus tolv grader.
Hun hadde bokstavelig talt trukket et dårlig
lodd.
– Spesielt de religiøse organisasjonene bidrar til
å skape trygge steder for dem som ikke umiddelbart hører til eller som ikke har rettigheter. Der
dette gjelder overnatting, er det ordninger for køsystem og loddtrekning om begrenset antall ledige
plasser hver natt.
Schmidt sier at hun ser verden gjennom måltidslinsa («the meal lens»). I kameraobjektiver kan
man gjøre utsnitt av verden med en telelinse, eller
forsøke å fange så mye som mulig med en vidvinkel.
Man kan gå helt nært med en makrolinse, eller se
ting på avstand.
– Hva slags linse er måltidslinsa metaforisk
sett?
– Måltidets universelle relevans gjør at man
kan oppdage kroppslige erfaringer som ellers kan
virke trivielle og dermed gå tapt i andre typer
metodiske tilnærminger. Bruken av måltidslinsa
åpner for inkluderingen av et videre sanseapparat.
		
Gatefenomenologi. Det skjer noe når man setter
seg ned og spiser sammen. Bryter brød.
Men Schmidt måtte imidlertid revurdere sitt
idylliserte bilde av måltidets kraft.
– En kvinne jeg har snakket med over flere år,
reagerte tydelig da jeg foreslo at vi skulle spise
sammen. Hun ville ikke at noen skulle mate henne,
men møtes som likeverdig. Jeg ble avvist.
Relasjonen ble med en gang annerledes.
– Hun hadde alltid møtt meg med et kjempestort smil. Nå ble det borte. Det var vondt at jeg
påførte henne dette, forteller Schmidt.
Igjen kan minnene om tidligere matopplevelser
spille en rolle.
– Sansene lager sine egne minner. Kroppen
husker selv det vi bevisst fortrenger. Det er ikke
det at det som blir servert, er av dårlig kvalitet.
Men forskjellen mellom virkeligheten foran dem
og erindringene om maten hjemme blir for stor.
Måltidet fremstår i økende grad som et tvetydig
fenomen.
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Schmidts metode er inspirert av den amerikanske
etnografen Margarethe Kusenbachs metode «goalong», også kalt gatefenomenologi. Alle som har
tatt forberedende på universitetet, vet at fenomenologi ikke lett beskrives i to setninger. Likevel
kan vi si at det handler om noe tilsynelatende så
trivielt som å studere fenomenene i verden slik
de fremstår for oss, og reflektere over dem.
– Hvordan skiller dette seg fra deltakende
observasjon?
– Vi kan vel kalle det å spise sammen for en
deltakende aktivitet. Samtidig vektlegger jeg mobilitet og den kroppslige delingen med menneskene jeg er interessert i å snakke med. Dette fører til
refleksjoner rundt erfaringer og hvordan disse er
knyttet til stedet hvor vi befinner oss.

GATELIV: – Det er påfallende
hvordan noen mennesker
blir snublet i, unngått eller
ignorert. For å sette det på
spissen ligger beviset for at
de i det hele tatt eksisterer, i
den plassen kroppen deres
opptar på et fortau, sier
forsker Helena Schmidt.

Hoppet ikke lenger. Hvordan blir mennesker
påvirket av et liv på gaten og i herberger? Schmidt
traff den unge mannen fra Sør-Amerika én gang til
i løpet feltstudiet. Han hoppet ikke lenger.
– Men han virket heller ikke desillusjonert. Han
hadde fått napp som oppvaskhjelp, og hele holdningen hans bar fremdeles preg av en ungdommelig entusiasme. Kanskje hans unge alder i dette
tilfellet gjorde noen ting lettere for ham å takle.
Men selv møtene med migranter som klarer seg
forholdsvis bra, kan stikke i hjertet.
– Å høre om mange av disse strøjobbene gir en
vond bismak. Problemet med lav lønn og korte arbeidskontrakter, sosial dumping, er stort også her.
=
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Hva gjør vi hvis klimakrisen fører flere millioner på flukt?

Flest flykter fra klima
Dersom havet
hever seg én
meter, kan så
mange som
145 millioner
mennesker bli
drevet på flukt.

Tekst: Morten S. Smedsrud

A

llerede er det flere som flytter på seg på grunn
av naturkatastrofer enn av krig og konflikt.
FNs klimapanel har beregnet at ytterligere 145
millioner mennesker må finne et nytt sted å bo
dersom havoverflaten stiger med én meter.
For tre år siden viste tallene fra Flyktninghjelpen at 8,6 millioner mennesker flyttet på grunn av
krig og katastrofe. Antallet som flyttet på grunn

av naturkatastrofer var over dobbelt så høyt: 19,2
millioner.
– Klimaendringene vil føre til flere, større og
farligere naturkatastrofer i framtiden. Da vil enda
flere mennesker måtte flytte fra hjemmene sine,
sier forsker Nina Bergan Holmelin ved CICERO
Senter for klimaforskning, som er tilknyttet UiO.
Klimaendringer har flere negative konsekvenser
for verdens befolkning og for matproduksjonen.
– Det fører til mer flom, tørke, oftere heteslag,

oversvømmelser i kystsoner, sterkere sykloner og
stormer, advarer Holmelin.
Strid om klimaflyktningene. Begrepet klimaflyktning er imidlertid omstridt. På sitt landsmøte
i mars i år vedtok partiet Venstre at de «vil jobbe
for at klimaflyktninger kan oppnå flyktningstatus
i Norge».
– Om vi ikke får stoppet klimaendringene,
kommer vi til å se store folkeforflytninger. Det
må vi diskutere i FN, sa Venstre-leder Trine Skei
Grande til NTB.
Dette falt ikke i god jord hos regjeringspartner
Fremskrittspartiet.
– Det virker som om Venstre bare leter etter
årsaker som kan gi flest mulig mennesker rett til
opphold i Norge, kommenterte Jon Engen-Helgheim til Dagbladet.
Også i faglige kretser stiller forskere spørsmål
om hvorvidt «klimaflyktning» er et hensiktsmessig
begrep.
Seniorrådgiver Nina Birkeland ved Flyktninghjelpen i Genève mener det ikke er noen god løsning å inkludere dem som flykter fra klimaendringer og naturkatastrofer, i FNs Flyktningkonvensjon.
– En grunnleggende faktor i flyktningkonvensjonen er forfølgelse. Klimaflyktninger blir ikke
forfulgt, presiserer Birkeland.
Flyktninghjelpen mener det heller ikke rent
praktisk er klokt å gjøre klimarammede til flyktninger.
– Det ville ta for lang tid å komme til enighet.
Resultatet ville helt sikkert gi dårligere beskyttelse
for dem som allerede er dekket i flyktningkonvensjonen. Dette på grunn av den sterke motviljen
blant politikere i mange land mot en mer inkluderende flyktningpolitikk nasjonalt og internasjonalt.
I den første artikkelen i denne temautgaven ble
det foreslått å reformere dagens flyktningkonvensjon, eller lage en ny.
– Å jobbe for en ny konvensjon vil fort ta flere
tiår. Vi har ikke tid til å vente. Klimaflukt skjer nå
og vil bare øke med klimakrisa.
Forsterker flyktningstrømmene. I 2017 publiserte forskerne Wolfram Schlenker og Anouch
Missirian en rapport om klimaflyktninger i tidsskriftet Science. «Vi finner en statistisk signifikant
sammenheng mellom svingninger i asylsøknadene
og unormalt vær», heter det i rapporten fra forskerne, som har undersøkt asylsøknadene i EU fra år
2000 til 2014.
CICERO-forsker Nina Holmelin mener klima
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ETTER TØRKEN: En kvinne krysser et tørt elveleie i
Turkana-provinsen i Kenya i oktober for to år siden.
Tørken drepte geitene og kyrne som lokalbefolkningen er avhengige av for å overleve. Hete og tørke
truer i dag både menneskeliv og matproduksjonen
over store deler av verden.

MIGRASJON ER LØSNINGEN: – Vi må huske på at
migrasjon ikke bare er et
problem, men for mange
også en del av løsningen og
tilpasningen til endringer,
sier CICERO-forsker Nina
Holmelin.

FAKTA
Klimaendringer
• Forandring i forekomsten av ulike værfenomener. Det kan være
endring i gjennomsnittlig
temperatur, nedbør eller
vind. Også endringer i
hvor ofte ekstremt vær
inntreffer.
• Siden slutten av
1800-tallet har den
globale middeltemperaturen ved jordoverflaten
økt med omkring 0,8 °C.
Mesteparten av dette
har funnet sted etter
1950, høyst sannsynlig
på grunn av økt innhold
av drivhusgasser i
atmosfæren, knyttet til
menneskelig aktivitet.

• Migrasjon

virker inn sammen med flere andre faktorer når
man skal forklare migrasjonsmønstrene i dag.
– Det er et komplisert samspill mellom klimaendringer og mer regulære naturkatastrofer,
migrasjonsmønstre, krig, konflikt, fattigdom og
søken etter inntekt og levebrød, sier forskeren.
Spørsmålet er da hvordan migrasjonen globalt
blir påvirket når klimaødeleggelser kommer på
toppen av de årsakene til migrasjon som vi kjenner
fra før.
– Vi forventer at klimaendringene kommer til
å forsterke de migrasjonsstrømmene som allerede
finnes, og i tillegg skape noen nye.
Som mye annen klimaforskning handler også
denne om framskrivinger og risikovurderinger.
– Det er umulig å si noe helt sikkert om hvor
mange som kommer til å måtte flytte på grunn av
konsekvenser av klimaendringer. Framtiden er
alltid usikker, og det er mange faktorer som spiller
inn.
Salt trenger inn i matjord. Havet stiger – og det
vil det trolig fortsette med i århundrer framover.
Mange millioner mennesker i kystsoner må flytte.
Flere av verdens største metropoler ligger i lavtliggende områder. Byene som nå vokser seg store
delvis på grunn av endringer i klima, kan på sikt
bli ubeboelige av samme grunn.
– Mange fattige ender i slumområder, med dårlig tilgang til rent vann, dårlige sanitærforhold og
usikker mattilgang. De må kjøpe det meste av maten sin og har liten mulighet til å dyrke nok mat for
å få familien til å overleve, sier Holmelin.
Salt som trenger inn i matjord i kystområder,
vil skape store problemer. Det gjør også uforutsigbare og sterkere hete-, tørke- og flomhendelser
som truer både mennesker og matproduksjon.
– Slike skadevirkninger i kystsoner må vi forvente mer av når havet stiger, temperaturene øker
og været blir mer ekstremt.
Holmelin ønsker likevel ikke å svartmale.
– Det er viktig å huske på at migrasjon ikke
bare er en kriseløsning og et problem, men for
mange også en del av løsningen og tilpasningen til
endringer.
– På hvilken måte?
– Migrasjon har alltid vært en tilpasningsstrategi. Småbønder som dyrker mat for eget forbruk, har ofte ikke nok jord til å være hundre prosent selvforsynte, så de må skaffe seg litt annen
inntekt i tillegg. Arbeidsmigrasjon, både sesongbasert og mer langvarig til andre land, er en vanlig
strategi for å skaffe inntekt til familien.=
3/2019
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MAT OG NATUR: – Interessen for landskap
og natur. Og dyr og menneskeforhold – og
mat, kommer igjen og igjen i karrieren min.
Jeg ser ikke noen grunn til å gjøre noe annet, egentlig, sier Marianne Lien.

• Marianne Lien

Faren sa jurist, fornuften sa journalist. Men etter hun møtte kjerringene i nord, valgte Marianne Lien å følge hjertet.

En tilfeldig
kjærlighet

Tekst: Per Magnus Riseng · Foto: Ola Sæther

D

en 5. januar 1985 gikk en 25 år gammel
antropologistudent på flyet til Båtsfjord.
Egentlig hadde hun valgt journalistikken som sin
livspartner, en attraktiv og stødig jobb som tilbød
uavhengighet fra en eventuell ektemann, noe hun,
en «forsinket 68-er», så på som helt nødvendig.
Så hadde antropologien dukket opp, helt tilfeldig, og tatt henne med storm. Den lovet ingen
skinnende forsider, ingen jobb eller trygghet.
Likevel satt hun altså der, på et fly med kurs for
Nord-Norge og ni måneder feltarbeid. Hun hadde
ikke et brennende ønske om å observere fjerne
kulturer eller primitiv urbefolkning. I stedet rettet
hun blikket innover, mot hjemlandet, med et enkelt spørsmål: Hvorfor spiser folk som de gjør?

NAVN: Marianne
Elisabeth Lien
FØDT: 25. februar 1960
SIVILSTATUS: Gift,
tre barn
STILLING: Professor
ved Sosialantropologisk
institutt, Universitetet i
Oslo
UTVALGT BIBLIOGRAFI:
Se neste side

H

Drit i den jobben, drit i de pengene. Det får gå.

er er alle de tingene på hytter som av en eller
annen grunn ikke kastes.
Marianne Lien går bort til en monter. Bak glasset står en lampe, “utskåret” i en slags mørk treetterligning, med et troll sittende ved en trestamme
som bærer en rutete lampeskjerm. Få vil påstå at
det er verdens peneste lampe. Lien forklarer at
eieren synes «den er så hæslig».
– Hun flirte og skulle egentlig bare kaste den ut
i sjåen, som de sier i Finnmark.
Lien ler.
– Den er jo grusom.
I stedet for at den ble kastet, ba sosialantropologen henne om å sende den til Oslo, der den har
endt på utstillingen «Hytta – fire vegger rundt en
drøm» på Norsk Folkemuseum, som et eksempel
på en av de mange særegne skikkene nordmenn
bringer med seg til sine steder ved sjøen, i skogen
eller på fjellet. Utstillingen baserer seg på boken
med samme navn, som hun og kollega Simone
Abram ga ut i vår, etter å ha besøkt flere titalls
norske hytter.

Å jobbe som
antropolog
er noe man
virkelig må
ville.

Prosjektet er det nyeste i en karriere som har spent
over fire tiår. Siden det første feltarbeidet i Båtsfjord i 1985 har Lien rettet sitt sosialantropologiske blikk mot mat, industri, lakseoppdrett.
Dette prosjektet har truffet noe. Kanskje er det
ikke så rart at så mange ser ut til å kjenne seg igjen
i hyttelivet og stygge lamper med affeksjonsverdi,
den gamle jakka som fortsatt lukter bestefar, fellesstøvlene man kipper på seg til utedoen, vannbæringen, de broderte serviettene, innlemming av inngifte og arvekabaler som ikke går opp.
– Prosjektet handler jo ikke om hytter som
sådan, det handler om hytter i forhold til slekt og
familie. Det er vanskelig å studere slekt og familie.
Men hyttene gir oss et inntak til det.
Lien og Abram har fortalt om Hytta på Lindmo
i TV. Boka ble utgitt på Kagge forlag, med attraktivt, liksom-brodert omslag. Enkelte har brukt
beskrivelser som for noen akademikere er nesten
tabu.
– Folk sier til meg: «Ja, den er veldig folkelig –
jeg mener ikke noe vondt med det, altså!»
Hun ler.
Det var dette som var et av målene med hytteprosjektet. Hun ønsket heller å nå ut til 5000 mennesker «enn å gnukke på de utrolig fine formuleringene som 500 antropologer kan lese».
– Dette skal nå ut til folk som er null interessert
i antropologi. De er interessert i livet sitt. Og hvis
jeg som antropolog kan gi dem en litt høyere himmel, en litt dypere forståelse av det livet de faktisk
står i – kanskje de ikke har hytte engang, men
likevel kjenner seg igjen i den krangelen de hadde
om sølvskjea til mor da hun døde – så har jeg gjort
min misjon. Da har jeg gjort jobben min.
– Når du har fått en slik mottakelse og har vært
på Lindmo og greier, er det fristende å droppe de
smalere temaene og bare fortsette på den folkelige
veien?
– Nei, begge deler. Jeg elsker begge deler!
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42

43

PORTRETTET

• Marianne Lien

UTVALGT BIBLIOGRAFI:
2019: (med Simone
Abram): Hytta –fire vegger
rundt en drøm.
Oslo: Kagge forlag
2018: (redigert med
Heather Swanson and Gro
B. Ween):
Domestication Gone Wild;
Politics and Practices of
Multispecies Relations.
Chicago: Duke University
Press

Hun insisterer på at Hytta, til tross for folkeligheten, er et grunnforskningsprosjekt. Hun mener
skillet mellom grunnforskning og anvendt forskning er uheldig.
– Jeg tenker at all god forskning har et grunnforskningspotensial, og all god grunnforskning
har et anvendt-potensial. Klarer du ikke å se begge
deler, da gjør du en for dårlig jobb.

D

2001: Likhet og verdighet;
gavebytter og integrasjon
i Båtsfjord. I M. E. Lien,
H. Lidén og H. Vike (red.):
Likhetens paradokser.
Oslo: Universitetsforlaget

et var Liens idé å sykle ut hit, fra kontoret
på Blindern. Etter en svipptur innom Drammensveien og de ærverdige lokalene til Det Norske
Videnskaps-Akademi, der hun fikk dedikere et år
ved Senter for grunnforskning til å grave seg ned
i domestisering i Arktis, endte turen på Bygdøys
grusveier, med fuglekvitter, grønne trær og kuer
som gresset tilfreds i solskinnet.
Her hører hun hjemme: Naturen og turene, dra
til Vettakollen, gå opp og ned, opp og ned, liker
yoga og turer med hunden. Hun hater treningssentre. Hun pleide å ri også, men i januar ble hun
kastet av hesten og landet på hodet, nesten mirakuløst uten varige nakkeskader. Men med en solid
støkk.
– Jeg er 59 år, jeg kan ikke ri sånne frekke hester lenger.
Fremme på Folkemuseet blar hun i utstillingens
gjestebok, som minner om verdens hyggeligste
kommentarfelt:
«Loving the hytte»
«Everyone should have a HYTTE»
«One day we’ll stay in a hytte together:)»
– Herregud, det er ikke mange sidene igjen. Jeg
må finne en ny bok, sier Lien.
Rundt gjesteboka ligger, passende nok, montre
med dens nære slektning, hytteboka.
– Her er faktisk jeg. Men det er det ingen som
vet.
Hun peker på en oppslått hyttebok med snørike
bilder og overskriften «Påsken – 1970».
– Jeg sitter inni snøhulen der, med store fortenner.

1997: Marketing and Modernity.
Oxford: Berg

E

2015: Becoming Salmon;
Aquaculture and the
Domestication of a Fish.
Oakland: University of
California Press
2011: (med John Law):
‘Emergent Aliens’: On
Salmon, Nature and Their
Enactment.
Ethnos 76:1 65-87
2007: ‘Weeding Tasmanian
Bush; Biomigration and
landscape imagery’.
I: M. E. Lien og M. Melhuus (red.):
‘Holding Worlds Together.
Ethnographies of Knowing
and Belonging’, Oxford,
Berghahn. (pp. 103-121)
2004: The Politics of Food,
An Introduction. I M. Lien
og B. Nerlich (red.):
The Politics of Food.
Oxford: Berg

n episode fra barndommen har brent seg inn i
hukommelsen. En liten historie som skulle
slå henne igjen da hun flere tiår senere holdt en
død oppdrettslaks i hånden under feltarbeid ved
merdene (mærene) på Tysnes:
Marianne satt i en liten båt med faren og storebroren. De trakk inn garn på vannet ved familiens
hytte på Hardangervidda. De hadde tilgang til tre
familiebygde hytter i skog og fjell. Denne lå to mil
unna nærmeste bilvei, og familien måtte ta båt

HYTTA: Marianne Lien ga nylig ut en bok om
hytter. – Folk sier til meg: «Ja, den er veldig
folkelig – jeg mener ikke noe vondt med det,
altså!»

Antropologien gir muligheten
til å se et annet lag under
det som først kommer til syne.

deler av veien. De pakket med seg poteter og agurk
og fisket resten av middagen selv.
Da de løsnet ørreten fra garnet, var noen av
fiskene fortsatt i live. Hun så dem ligge der i bøtta
og gispe etter luft, så hun tok øsen og helte vann
over dem for at de ikke skulle ha det vondt. Faren
betraktet datteren i noen dager, før han grep inn
og viste henne en bedre måte: Han tok en ørret i
halen og kakket fiskehodet mot ripa. Han lærte
henne å gjøre det samme. Hun har aldri glemt
følelsen: Dirringen fra fisken i dødsøyeblikket,
livet som slukner i hånden.
– Han respekterte at jeg brydde meg om fiskens
smerte. Jeg syntes det var fælt å se den dø, men
verre å se den lide. Og jeg skjønte det kanskje allerede da: Caring and killing can be done in one
single act.

M

us, hunder, hamstre, hest – Marianne Lien
har eid og elsket mange dyr gjennom livet.
Som 16-åringer bladde hun og venninnen opp
4000 kroner for en ung fullblods steeplechaser
fra Øvrevoll som hadde ødelagt knærne i et løp og
skulle slaktes.
– Den var ganske vill, sier Lien.
Moren var arkitekt, på en tid der kvinnelige
studenter på arkitektstudiet nærmest var en fremmed rase. Faren var jurist, politisk aktiv, likte å
diskutere.
– Så jeg var drilla i diskusjon. Og han syntes jeg
burde blitt jurist, og det var det eneste jeg visste at
jeg ikke kunne bli – for det var han.
Hun kaller seg selv en forsinket 68-er. Foreldrenes fotspor burde unngås, og alt kunne stilles
spørsmål ved. Hvorfor være i et forhold, gifte seg,
få barn? Hvorfor følge strømmen?
– Jeg var veldig opptatt av at jeg måtte kunne
forsørge meg selv som kvinne. Det var ikke viktig
med karriere, men å klare meg selv og ikke bli avhengig av å gifte meg med en mann og bli helt låst.
Jeg så nok av det på 60- og 70-tallet, som barn. Jeg
skjønte at det ikke var bra.
Lien hadde karakterer til å komme inn på hva
hun ville. Etter videregående – med et transformerende utvekslingsår i California, der hun «ble pumpet full av den amerikanske selvbevisstheten»
– sendte hun en søknad om hospitantplass til to
aviser. Aftenposten svarte at hun kunne få jobb der
neste sommer. I mellomtiden, rådet redaktøren,
kunne hun jo ta noen fag på Blindern?
Lien ble med en venninne som skulle på introduksjonskurs i antropologi. Hun kjøpte grunnboka, ble fascinert.
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PORTRETTET

• Marianne Lien

Jeg er 59 år,
jeg kan ikke
ri sånne
frekke hester
lenger.

– Jeg syntes det var helt fantastisk. Jeg ble sånn:
Wow, dette har jeg gått og tenkt så mye på.
Gjennom åtte år, der hun også rakk å utdanne seg
til ernæringsfysiolog, sto hun i spagaten mellom
journalistikk og antropologi. Til slutt var siste
eksamen tatt. Hun var gravid, hadde kjæreste og
en fast journalistjobb rett rundt hjørnet.
– Og da skjønte jeg at den letingen etter trygghet, det at jeg måtte greie meg selv og bli journalist
– drit i det. Drit i den jobben, drit i de pengene.
Det får gå.

B

åtsfjord overrasket henne. Hun dro dit for å
studere hvorfor folk spiser som de gjør.
Nordnorske matvaner på 80-tallet boblet ikke akkurat over av kreativitet. Folk flest hadde gjerne et
repertoar på 20-30 middagsretter. Der enkelte i
dag prøver seg på én kjøttfri dag, hadde de to dager med kjøtt i uka – resten fisk. Ny mat ble sett på
med skepsis. Reker var agn, pizza et fremmedord.
Men i magisteravhandlingen hun til slutt skrev,
«Fra bokna fesk til pizza», skildret hun en endring
over til mer utprøvende vaner, der nye retter smøg
seg inn i hverdagen.
I spissen for matlagingen sto husmødrene, med
en karriere Lien aldri hadde trodd var mulig.
Riktignok hadde de ensformige arbeidsdager på
filetfabrikken. Men på hjemmebane briljerte de.
Med mat.
«Kjempekjærring» var en hedersbetegnelse, en
som virkelig kunne sine saker, sier Lien, og legger
om til finnmarksdialekt:
– «Du kan snakke med ho Ragna – ho e ei skikkelig kjempekjærring.»
Den unge sosialantropologen oppdaget etter
hvert hvilken enorm kunnskap som fulgte med
husmorrollen – og hvor stort tap at den ble avfeid
og usynliggjort.
– Vi kan skylde på kvinnebevegelsen for akkurat den der. Selv om jeg er feminist på alle vis, så
tenker jeg at der så de ikke hva de kastet ut.

I

møte med Marianne er det særlig én ting man
raskt vil oppdage.
– Hun er rask på alle måter, i hodet og til beins.
Det går unna, sier Herborg Bryn, venn og kommunikasjonsdirektør i Statistisk sentralbyrå.
– Hun kan sikkert bli litt utålmodig, vil veldig
gjerne at ting går fort. Hvis alle hadde løpt like
fort som henne, så hadde vi vært et helt annet sted,
sier Ingjerd Hoem, prodekan for undervisning på
Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

– Det går veldig fort oppe i hodet hennes, hun er
smart. Det er nesten så vi rundt henne ikke klarer helt å henge med, sier sønnen Vidar.
Under store deler av sykkelturen til Bygdøy lå
Lien flere sykkellengder foran Apollons journalist.
På opptaket av intervjuet snakker hun så fort at
det tidvis høres ut som dobbel hastighet.
Og er man rask, kan man nå mye.
Lien ble etter hvert en ekspert på mat, hyppig
brukt av medier som ville vite mattrendene for
både 90- og 00-tallet. Hun har forsvart Grandiosaens næringsinnhold (ikke så verst hvis du legger til litt salat), og hun har tatt en doktorgrad der
hun igjen studerte matvaner – fra produsentenes
side. Siden dykket hun dypt ned i laksens verden
og tok med seg familien til et halvt års feltarbeid i
Tasmania.
– Hun er veldig intellektuelt nysgjerrig og engasjert, sier Ingjerd Hoem.
– Men innimellom blir det litt mye, selv for
henne. Jeg ser det på hudfargen. Hun blir blek,
og jeg skjønner at «Oi, nå har hun gjort mye i det
siste.»

H

un har bodd i Ullevål Hageby siden 1984.
Noe som i seg selv har vært en slags antropologisk langtidsstudie. I starten hadde hvem
som helst råd til å kjøpe de trekkfulle husene med
ruskete bakgårder. I 2006, da Liens gamle avis
Aftenposten undersøkte hvordan «eliten klumper
seg sammen i og ved Ullevål Hageby», var sosialantropologen en av de få som lot seg intervjue.
Joda, barna her blir kanskje en litt homogen
gruppe, innrømte hun.
– Det mener jeg nok fremdeles, sier Lien, som
ser et endret nabolag, der husene nå kjøpes av leger og finansfolk, ikke akademikere.
Hennes egne barn kommer nok heller til å slå
seg ned øst for Akerselva, tror hun. Hun har to
sønner og en datter, pluss en stesønn fra sitt andre ekteskap. Tre av dem har gjort det motsatte av
Lien: De følger sin mors fotspor, inn i antropologien.
Selv har Marianne Lien forsøkt å helle kaldt
vann i blodet på barna som har ymtet frempå at de
snuste på antropologi.
– Jeg har absolutt ikke jobbet for det. Å jobbe
som antropolog er noe man virkelig må ville.
Men så, når de har gjort det samme som Lien
og trosset sin forelders advarsel, har hun støttet
dem fullt ut.
– Vi får spennende samtaler. Vi brenner for de
samme tingene.

P

å vei hjem fra Folkemuseet foreslår hun et kort
stopp ved Rodeløkka kafé. Sola har forsvunnet. Tordenskyer samler seg. Hun og antropologien
har holdt sammen i fire tiår nå, er på trappene
til det femte. Men landet hun vendte blikket mot
i 1985, har endret seg. Så mange retter kjøpes
gryteklare eller leveres på døra. Entreprenører
lokker med nøkkelferdige hyttefelt. Husmødre og
snekkere preger ikke matlaging og hyttebygging på
samme måte.
Alt er blitt litt større, går litt raskere.
Lien vil vie det neste tiåret av karrieren til å se
på noen som falt av lasset under denne utviklingen.
Hun vil tilbake til Finnmark, ikke for mat denne
gangen, men for å studere endringer i landskapsbruk og jordbruk historisk og de brå skiftningene
folk har vært utsatt for. Hvordan det samiske og
nordnorske er blitt «kolonisert» av styresmaktene i
sør. Prosjektet er i startfasen, men Lien tror erfaringene hennes kan gi en annerledes vinkling.
– Det handler om domestisering (temming) og

interessen for landskap og natur. Og dyr og menneskeforhold. Og mat. Som kommer igjen og igjen
i karrieren min. Jeg ser ikke noen grunn til å gjøre
noe annet, egentlig. Det fine med antropologien er
at den alltid gir deg muligheten til å se et annet lag
under det som først kommer til syne. Den gir deg
muligheten til å fortelle historier, historier som er
overraskende og annerledes, og til å oppdage ting
som du ellers ikke ville sett.
– Du snakker veldig engasjert om faget ditt.
– Jeg elsker det.
– … så det var rett da, å kutte ut journalistikken?
– Ja! Jeg valgte jo antropologien igjen og igjen.
Til slutt måtte jeg bare innse at dette er min store
kjærlighet. Og den må jeg ta på alvor. Det var
skummelt da, for den ga meg ingen garantier, ingen visshet om jobb og trygge inntekter.

KAFÉ: Marianne Lien er
ofte å se på Kafé Trygve på
SV-fakultetet, oppkalt etter nobelprisvinner Trygve
Haavelmo. Her, i surret fra
stemmer og kaffemaskinen,
finner hun ro til å lese.

– Men det gikk jo bra.=
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Oversikt over ALLE avdøde
nordmenn gjennom 200 år
Nå lages en omfattende database over alle som har levd i Norge siden begynnelsen av 1800-tallet. Den kan endre forskningen de neste hundre årene.
Tekst: Yngve Vogt

B
Dåp

Sivilstatus

Barn

Ektefelle

Foreldre
Giftemål

Tjenestefolk
Bosted

Søsken
FRIDTJOF NANSEN: Med noen få klikk kan du få vite
mye om polfareren, zoologi-professoren og nobelprisvinneren Fridtjof Nansen, slik som info om foreldrene hans, hans seks søsken, to koner og fem barn,
og hvem tjenestefolkene hans var. Foreldrene hans
hadde husjomfru, stuepike, kokkepike, barnepike og
gårdsdreng. Som voksen ansatte Nansen både stuepike, kokkepike, barnepike og kusk.

Yrke

Fødselsdato
MONTASJE: APOLLON. FOTO: LUDVIG FORBECH, MUV/UIO, HISTREG.NO

åde slektsgranskere og forskere kan få stor
glede av det nye historiske befolkningsregisteret (histreg.no). Det skal inneholde informasjon
om absolutt alle som har levd i Norge siden begynnelsen av 1800-tallet.
– Her vil det bli mulig å følge folk så langt tilbake i tid som seks til sju generasjoner, forteller
primus motor for befolkningsregisteret, Lars Holden, matematiker og administrerende direktør
på Norsk Regnesentral. For å lage registeret samarbeider han tett med Arkivverket, Statistisk
sentralbyrå, UiT - Norges arktiske universitet og
Folkehelseinstituttet.
Både norske og utenlandske forskere har vist
interesse for registeret, noe du kan lese mer om
lenger uti reportasjen.
– UiO vil bli den største brukeren.
Lars Holden påpeker at befolkningsregisteret
kan bety mye for forskningen i lang tid fremover.
– Levetiden er lang. Om 100 og 200 år vil forskere være like interessert i registeret som i dag. For
å finne sammenhenger i befolkningen må både
medisinere og samfunnsvitere følge befolkningen
mange generasjoner tilbake i tid.
Omfattende. I dag har befolkningsregisteret
informasjon om seks millioner personer. Det er
allerede dobbelt så mange som i fjor. Brorparten av
de registrerte er fra 1800-tallet. I det ferdige registeret vil det ligge informasjon om ti millioner. Som
om dette ikke er nok: Informasjonen kan kobles
med de levende i folkeregisteret. Til sammen blir
det mulig å forske på ikke mindre enn 14 millioner
nordmenn.
Befolkningsregisteret har fått 25 millioner

Historisk befolkningsregister
• Skal inneholde oversikt
over alle avdøde nordmenn gjennom 200 år.
• Når registeret er ferdig,
vil det inneholde informasjon om ti millioner nordmenn.
• I registeret samles det
all historisk informasjon
om både personer og
bosteder.
• Blant kildene er folketellinger, kirkebøker,
emigrantregistre, helseregistre, fengselsprotokoller og innrulleringer i
forsvaret.
• Informasjonen om de
avdøde er tilgjengelig for
alle. Informasjonen om
nålevende nordmenn vil
bare kunne brukes av
forskere.
Nettadressen er:
www.histreg.no

Reiser
Dødsdato

kroner i støtte de siste fem årene og håper på ytterligere 30 millioner til.
– Det haster å bygge opp registeret. Det gjelder
å få tak i kunnskapen fra den eldste generasjonen,
mens de ennå kan bidra. Mange slektsforskere
sitter på egne arkiv, men kvaliteten på mange av
disse arkivene er dårlig.
Noen tror kanskje det er enkelt å bygge opp et
slikt register, men jobben er formidabel.
Første bud er å få tak i alle kildene. De viktigste
kildene er kirkebøkene og folketellingene. Folketellingene frem til 1910 er allerede lagt inn. Alle blankettene var håndskrevet. De måtte digitaliseres.
Nå er forskerne godt i gang med å legge inn de fire
folketellingene fra 1920 til 1950. Et dataprogram
må gjenkjenne håndskriften på de gamle skjemaene. Det lar seg ikke alltid gjøre. Den opprinnelige
metoden er forferdelig arbeidskrevende. Da sitter
folk med skjemaene og taster inn navnene for
hånd.
– Det kan koste hundrevis av årsverk. Vi har
derfor funnet frem til en langt mer effektiv løsning, forteller Lars Holden.
Skjemaene blir skannet. Enkeltrutene markeres.
Maskinen prøver å gjenkjenne det håndskrevne
navnet og finner sannsynligheten for at navnet kan
være blant ti automatisk foreslåtte navn. Deretter
sjekker maskinen hvilke av disse navnene som
passer til fødselsdatoen. Hvis maskinen fortsatt
ikke er sikker på hva som er riktig, blir skjemaet
manuelt sjekket av DigForsk i Finnmark, som har
spesialisert seg på å digitalisere informasjon fra
arkiver.
Folkeregistrene og kirkebøkene er bare en del
av pakken. Befolkningsregisteret har også med
emigrantlister, helseregistre, protokoller fra skifte3/2019
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Ut- og innvandring
Inntekt

Giftemål

FOTO: DIGITALARKIVET

Skifteretten

Gårdeier
Fengsel

Soldat

NYE MULIGHETER: For å
finne sammenhenger i befolkningen kan medisinere
og samfunnsvitere bruke
registeret til å følge befolkningen mange generasjoner
tilbake i tid.

Personlig informasjon. Poenget er altså ikke
bare å få en rent teknisk liste over alle dem som
har levd i Norge de siste 200 årene, men å samle
inn all historisk informasjon om både personer og
bosteder.
– Informasjonen om de avdøde er tilgjengelig
for alle, mens informasjon om nålevende nordmenn vil bli stengt for allmennheten. Denne delen
skal bare kunne brukes til forskning, forteller Lars
Holden.
Han fikk ideen om befolkningsregisteret sammen med Kåre Bævre på Folkehelseinstituttet.
Kåre Bævre har samlet inn informasjon om alle
landets eiendommer, hvem som eide gårdene og
når de ble splittet opp. Det gjør det mulig å følge

tjenestejenter som måtte flytte fra gård til gård.
De skal også hente inn skattelister. Da kan de se
hvilke gårder som var store og rike.
– Mulighetene er mange. Med registeret kan
vi også se på sammenhengen mellom inntekter til
fettere og tremenninger og finne ut av om folk er
blitt rike uavhengig av resten av familien, poengterer Lars Holden og legger til:
– Vi er lengst fremme i verden med et slikt historisk befolkningsregister. Utenlandske forskere
kan bruke dette registeret til å finne sammenhenger som de ikke kan finne i sitt eget land, fordi
svært få andre land har like gode kilder som Norge.
Gull for forskere. Lars Holden har allerede fått
støttebrev fra mer enn femti forskere.
En av dem er førsteamanuensis Tone Omsland
på Institutt for helse og samfunn ved Universitetet
i Oslo. Instituttet kan nå forske på sammenhengen
mellom sykdommer og slektskap langt tilbake i tid.
– Vi får nå muligheten til å følge opp slekter
over mange generasjoner. Registeret er en verdifull
kilde til å studere arvelighet av sykdommer og lidelser, påpeker Tone Omsland.
Ingen land i verden har et kreftregister som
går like langt tilbake i tid som Norge – helt tilbake
til 1951. Først 13 år senere, i 1964, innførte Norge
personnumre for hele befolkningen. Med det historiske registeret vil det nå være mulig å finne unike
Id-er til personer helt tilbake til 1800. Da vil Kreftregisteret kunne finne sammenhenger mellom
kreftsykdommer og familietilhørighet, påpeker
direktør Giske Ursin i Kreftregisteret.
Ole Andreassen er professor i medisin ved UiO
og leder for Norment, Norsk senter for forskning

på mentale lidelser. Familie- og tvillingstudier
viser at schizofreni og bipolar lidelse har høy arvelighet. Med det historiske befolkningsregisteret
kan forskningssenteret hans følge slektsledd seks
til sju generasjoner tilbake i tid. Det gir større
muligheter til å finne sammenhengen mellom arv
og mentale lidelser.
Direktør Sverre Kittelsen på Frisch-senteret, et
senter for samfunnsøkonomisk forskning, ønsker
å bruke registeret til å studere ulikheter, utdanningsvalg og sosial mobilitet.
Svenn-Erik Mamelund, lederen i Norsk demografisk forening, skal bruke registeret til å forske
mer på spanskesyken, den dødeligste epidemien i
historien.
– Registeret er viktig for å kunne analysere
pandemien og hjelpe samfunnet til bedre å kunne
håndtere fremtidige pandemier.
Professor Øystein Kravdal på Økonomisk institutt kaller registeret en gullgruve både innen demografi, sosiologi, økonomi og epidemiologi.
– Med det nye befolkningsregisteret kan vi
forske på det store skillet i fruktbarhet for hundre
år siden, påpeker demografiprofessoren.
Kravdal får støtte av direktør Mikko Myrskylä
på Max Planck-instituttet for demografisk forskning i Tyskland. Han skriver at befolkningsregisteret kan bli nøkkeldatasettet til å forstå de demografiske endringene de siste århundrene og at befolkningsregisteret, i kombinasjon med moderne
registre, kan brukes til å analysere hvordan dagens sosiale mønstre dukker opp.
Professor Kalle Moene på Økonomisk institutt
ved UiO har allerede i lengre tid brukt historiske
data.

– Individdataene som inneholder mye informasjon om sosioøkonomiske forhold tilbake i tid, er
viktige for å forstå endringer i fruktbarhet, deltakelse av kvinner i yrkeslivet, urbanisering og sosial
mobilitet, påpeker Kalle Moene.
Lars Holden mener forskere fra nesten alle fagområder ved universitetene kan ha glede av befolkningsregisteret.
– Registeret vil dessuten bli viktig for slektsforskere og allmennheten for øvrig, påpeker Lars
Holden.=

Er du nysgjerrig, kan du følge med på nettstedet:
www.histreg.no

HÅNDSKREVET: Alle
skjemaene er naturlig nok
håndskrevet. Alt digitaliseres. Det er en formidabel
jobb.

200 ÅR: Med det historiske
befolkningsregisteret vil det
bli mulig å følge folk så langt
tilbake i tid som seks til sju
generasjoner, forteller Lars
Holden på Norsk Regnesentral.
FOTO: OLA SÆTHER

retten, fengselsprotokoller og innrulleringer i forsvaret, samt registre om tollere og teologer. For å
nevne noe.
Regnesentralen har dessuten matet inn informasjonen fra en halv million dødsannonser fra Aftenpostens arkiv. Det er ingen enkel oppgave. Ikke
glem at de pårørende bare er oppført med fornavn.
Ut ifra syntaksen i en dødsannonse er det mulig
å gjenkjenne hvem den avdøde er og hvem slektningene er. Regnesentralen har også saumfart
Aftenpostens arkiv etter annonserte ekteskap. Og
snart får forskerne en offisiell liste over alle døde
fra Folkehelseinstituttet.
Som om dette ikke er nok, skal de også ta med
registeret over alle sjømenn.
– Da får vi livshistorien til sjømennene og hvem
som var i familie med hvem. Her har vi også informasjon om krigsseilerne og hvem som var om bord
på de forliste båtene under krigen.
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De første kvinnelige legene:

Kvinnelig mot,
mannlig motstand

FOTO: CAROLINE COLDITZ/PRIVAT EIE

KIRURG: Louise Isachsen ble kirurgisk gynekolog. Her er hun under spesialisering på Vor Frue
Hospital. Sykehuset, som var drevet av nonner,
tillot kvinnelige leger. Der jobbet både hun og
samboeren, Kristine Munch.

Tekst: Trine Nickelsen

D

et har forstyrret meg, ja opprørt meg, at de
er så lite kjent – ja, nesten glemt, visket ut av
historien.
En tykk bok ligger på bordet framfor overlege
ved Oslo universitetssykehus, Cecilie Arentz-Hansen. Et svart-hvitt fotografi dekker hele forsiden
og viser en sped kvinne omgitt av menn med svarte
hatter, lett poserende, foran Fødselsstiftelsen i
Kristiania. Året er 1907. Marie Kjølseth var den
som utførte de patologiske undersøkelsene her.
Den vevre kvinnen, med armene beskjedent plassert bak på ryggen, skal vise seg å være en prisbelønnet forsker og en kjent formidler i sin samtid.
I dag vet knapt noen hvem hun var, eller noen
av de andre 18 kvinnene som ble uteksaminert
som medisinere på tampen av 1800-tallet – Norges
første generasjon kvinnelige leger.
Forfatteren av boka på bordet er Arentz-Hansen
selv. «Kvinder med Begavelse for Lægevirksomhed»
er den første historiske framstillingen av kvinnene
som tok det helt uvanlige valget å bli lege, og som
dermed kom til å brøyte vei for rekken av kvinner
som har kommet siden. I dag er sju av ti studenter
på medisin kvinner.

hun vært sikker på at de var viktige, i det minste
i et kvinnehistorisk perspektiv, men innså snart
at de var mer: De brøytet vei også faglig og gikk
inn i områder av medisinsk virksomhet som ikke
var blitt prioritert. Ute blant folk, og ikke minst
blant kvinner og barn, foregikk et sosialmedisinsk
drama som de fikk nær kontakt med fordi de selv
var kvinner.
Langt etter. Veien til universitetet var stengt. Om
den unge Marie Kjølseth syslet med tanken om en
gang å kunne bli lege, var det enda bare en drøm
ved inngangen til 1880-tallet. Jenter kunne ikke
ta examen artium, og dermed fikk de heller ingen
studiekompetanse.
Andre steder var det annerledes. I våre naboland var universitetene åpne, og unge kvinner
kunne studere medisin allerede fra begynnelsen av
1870-tallet, i Sveits enda ti år tidligere. I Russland
ble 80 kvinnelige leger utdannet hvert år på denne
tiden. For ikke å snakke om i USA, som var aller
lengst framme.
– Vi liker å tenke på oss selv som et foregangsland for kvinners rettigheter. Men her var vi blant
de mest tilbakestående landene i hele den vestlige
verden, bemerker Arentz-Hansen.

Tett på. Hun har lett overalt. Trålt 25 arkiver, søkt
etter hva kvinnene selv skrev i artikler, i bøker
og i brev, og hva andre i samtiden ga uttrykk for i
aviser og debatter. Hun har kontaktet slektninger
og andre tidsvitner. Jakten har ført henne mange
steder, blant annet til Kjølseth gård på Østre Toten,
der lille Marie tråkket sine barnesko. Herfra dro
den begavete ungjenta bare 12 år gammel for å
fortsette skolegangen på Hamar.
For Arentz-Hansen har det vært om å gjøre
å komme tett på, male et så nyansert og korrekt
bilde av de glemte kvinnene som mulig. Hun sier
at helt siden hun begynte på medisinfaget selv, har

Dobbelt maktmisbruk. Sakte begynte vinden å
blåse kvinnenes vei også i Norge. Å kunne gå til
lege av samme kjønn, var et hensyn som ble møtt
med voksende sympati og forståelse i samtiden.
Kvinner som ikke oppsøkte lege på grunn av skamfølelse eller sjenanse, måtte sikres behandling og
oppfølging.
I 1881 gikk et samlet Storting inn for at saken
om kvinnelige leger skulle utredes, og at det måtte
skje raskt. Det medisinske fakultetet ble bedt om
å uttale seg. Professorene trenerte saken i over et
år. Da uttalelsen endelig kom, var den klar nok. En
kvinne har verken intellekt eller nervesystem til å

MARIE SPÅNGBERG (1893)
(senere Holt)

MARIE HOLST (1895)

Ingen kjempet
mer iherdig mot
kvinnelige leger
enn medisinprofessorene på
universitetet.
LOUISE RAMM (1894)

JOHANNE HWALLMANN
(senere Feilberg) (1895)
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De nitten første
Mellom 1893 og 1900 ble
18 kvinnelige studenter
uteksaminert som medisinere fra universitetet
i Kristiania, og 1 norsk
kvinne fra Københavns
Universitet. Se portrettgalleri nederst på sidene.

BOK
«Kvinder med Begavelse
for Lægevirksomhed»
er den første historiske
framstillingen av Norges
aller første kvinnelige
leger.
Forfatter er Cecilie
Arentz-Hansen, spesialist
i psykiatri og overlege
ved Oslo universitetssykehus.

bli lege, og dessuten risikerer hun å bli kjønnslig
abnorm:
«... Regelen er vel den, at Kvinder, der komme
ind paa disse Aandslivets Felter, der ligesom af
Naturen ikke ere anviste dem, tabe deres Kvindelighed, at deres Intelligents udvikles paa Bekostning af deres Gemytsliv, saa at man ofte faar det
Indtryk, at der ved Kvinder af denne Art er noget
Abnormt …».
– At kvinnene møtte motstand er kanskje ikke
så rart i et mannsdominert fagmiljø og i et mannsdominert samfunn i det hele tatt. Men jeg er overrasket over hvor ytterliggående motstanden kunne
arte seg. Når professorene hentet sine begrunnelser, var det fra eget fag. Det er dobbelt maktmisbruk, sier Arentz-Hansen.
– Mørkt kapittel. Anne Kveim Lie er lege og idéhistoriker, og førsteamanuensis i medisinsk historie på Universitetet i Oslo. Hun forteller at biologiske argumenter ble brukt mot kvinner gjennom
hele 1800-tallet og til langt inn på 1900-tallet.
– Medisinske autoriteter hevdet for eksempel
at kvinner er ute av stand til å ta rasjonelle valg i
periodene de menstruerer, og jurister brukte disse
argumentene for å nekte kvinner adgang til å være
dommere. Med denne historien i bakhånd er det
ikke rart at feminister lenge var skeptiske til medisinens framstilling av kjønnsforskjeller, mener
medisinhistorikeren.
Professorenes uttalelse mot kvinnelige leger
vakte oppsikt i samtiden. Dagbladet kjørte saken
på første side og kommenterte kritisk. Verdens
Gang også: «Det medisinske Fakultet har, efter
en utrolig borneret og flad Begrundelse, udtalt sig
mod her som i andre Lande at give Kvinder Adgang
til det lægevidenskabelige Studium.»
Til sist måtte Det medisinske fakultetet innse
at slaget var tapt. Etter omkamp vedtok Stortinget
14. juni 1884 endelig loven som ga kvinner rett

til å studere og ta eksamen ved alle fakulteter på
universitetet. Da hadde Stortinget allerede åpnet
for at kvinner kunne ta examen artium og examen
philosophicum – “første- og annenexamen”.
En annen Marie, med etternavnet Spångberg,
ble født i Kristiania i 1865, fem år før lille Marie
så dagens lys på Toten. Det var hun som skulle bli
landets aller første kvinnelige lege. Faren døde før
hun fylte ett år, og hun vokste opp med alenemamma som forsørget familien, i en overfylt leilighet i
Møllergata. De fem eldre brødrene reiste alle etter
hvert til USA, og de sendte penger hjem for å støtte
den begavete lillesøsterens skolegang og studier.
– Oppsiktsvekkende. Da Marie Spångberg i 1887
gikk opp til forberedende prøve på universitetet,
fikk hun karakteren pre ceteris – «framfor de
andre» – det beste resultatet som var mulig å
oppnå – akkurat som en stor del av kvinnene som
fulgte henne hakk i hæl inn på legestudiet.
– Også de første kvinnelige legenes artiumskarakterer lå skyhøyt over gjennomsnittet. Resultatene er oppsiktsvekkende, kommenterer ArentzHansen.
Hun mener de unge kvinnene kjente på en forpliktelse til å prestere. De hadde fått en mulighet
ingen andre kvinner før dem hadde hatt.
– De hadde øynene på seg. De måtte vise at de
var gode nok. Jeg tror de følte på et stort ansvar for
at kvinnesaken skulle lykkes.
Kvinnene har ulik bakgrunn, de kom fra mange
steder i landet. Halvparten hadde far med universitetsutdanning. Men blant de første nitten fantes
også håndverkerdøtre, kjøpmannsdøtre og gårdbrukerdøtre. En var datter av en ugift hushjelp,
men ble som tenåring adoptert av en professor i
litteraturvitenskap.
– Men viktigere er nok det politiske og kvinnesaksideologiske miljøet disse jentene ble påvirket
av. Relativt mange vokste opp uten far, mens an-

dre hadde fedre som var tydelig opptatt av de nye
kvinnesakstankene og oppmuntret døtrene sine til
å sette seg utradisjonelle mål. De første kvinnelige
legene definerte seg som kvinnesakskvinner, selv
om ikke alle ble aktive i kvinnesakens organisasjoner, påpeker Arentz-Hansen.
Stengt ute. Før jul i 1893 ble Marie Spångberg
uteksaminert som første og eneste kvinne sammen
med 40 menn. Jubelen stod i taket blant kvinnesakens tilhengere. Det ble innbudt til fest – 350
gjester i Studentersamfundets store sal. Feiringen
ble omtalt i alle de store riksdekkende avisene.
Men fra legehold var det stille. Ikke ett ord i Tidsskrift for Den norske lægeforening. At landet hadde fått sin første kvinnelige lege var en stor offentlig begivenhet – for alle andre enn legene.
Mellom 1893 og 1900 ble kvinnelige studenter
uteksaminert som medisinere hvert år – med karakterer langt bedre i gjennomsnitt enn mennene
de studerte sammen med.
Likevel skulle møtet med arbeidslivet bli overraskende brutalt. I legestanden fant kvinnene liten
støtte. Holdningene til Det medisinske fakultetet
i 1880-årene ble i praksis ført videre av sykehusdirektører og overleger godt inn på 1900-tallet.
Fakultetet hadde slått fast at innbyggernes ønske
om kvinnelige leger var noe tull («enhver erfaren
Læge vil smile af disse Ord»), og nå fulgte de medisinske autoritetene opp med å stenge dem ute fra
stillinger.
– Det var ikke mulig for de første kvinnelige legene å klatre, verken i universitetets, helsevesenets
eller forvaltningens hierarkier. Marie Spångberg
selv fikk raskt erfare at sykehusdøren var stengt.
Mot slutten av studiet søkte hun stilling som kandidat, men de medisinske professorene satte foten
ned, forteller Arentz-Hansen.
Etter påtrykk fra kvinnesakshold fikk kvinnene
likevel nokså raskt adgang til de tidsbegrensete
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DE SLOSS: – De første
kvinnelige legene sloss for
å få stillinger, gikk nye veier
yrkesmessig og ble synlige
forbilder. De utfordret makten! Til glede for mange, og
ergrelse for andre, sier Cecilie Arentz-Hansen.

GUDRUN KOLDERUP (1897)

LOUISE QVAM (1897)
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kandidatstillingene. Likevel var det først i 1912 at
Marie Kjølseth fikk en toårig assistentlegestilling
på Fødselsstiftelsen – etter at hun hadde klaget.
Men det skulle ta lang tid før kvinnelige leger ble
ansatt på sykehus.
Når de søkte på relevante jobber, men ikke fikk
dem, søkte de seg isteden ut av landet. Reisene
skjedde på egen bekostning. De oppsøkte utenlandske fagmiljøer. De så for seg at kvinnesykdommer, fødselshjelp og syke barn ville bli en viktig del
av legearbeidet deres, og dro til anerkjente fagmiljøer for å fordype seg i disse fagene.
– Det er interessant at de første kvinnelige legene forberedte seg grundigere på det kommende

Lægens Kald fordrer (…) en
vis sindig og rolig Overveielse, en Fasthed i Karakteren og Viljen, en vis Rolighed
og Ligevegt i Tanken, som
Kvinden oftere savner (...)
(Fra Det medisinske fakultets uttalelse, 1882.)

REGINE STANG (1895)

HONORIA DIETRICHSON
(1895)

HANNA JÆGER JENSEN
(1896)

DAGNY BANG (1896)

CAROLINE STEEN (1896)

ELISE STOLTZ
(senere Dethloff) (1897)
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yrkeslivet enn gjennomsnittet av sine mannlige
kullkamerater, mener Arentz-Hansen.

SEKSUELL ERFARING:
Kristian Brandt var leder for
Kvinneklinikken på Rikshospitalet. Professoren uttalte til Sosialdepartementet
at Louise Isachsen ikke kunne få en overordnet stilling,
fordi hun som ugift hadde
for liten seksuell erfaring.
Kvinnelige leger kunne derimot egne seg som tredjeeller andreassistenter når
oppgavene ble tilpasset
evnene.

Kjempet for folkehelsen. I år 1900 hadde Norge
890 leger, bare nitten av dem var kvinner. Kunne
en så liten gruppe gjøre en forskjell? Ja, mener
forfatteren. Kvinnelige leger var ikke som andre
leger. De betraktet seg først og fremst som leger
for sitt eget kjønn. De tok ansvar for helsespørsmål
som angikk kvinner og barn. Den sosiale nøden
var stor. I Kristiania var hvert åttende barn født av
ugift mor på denne tiden. Mange barn ble satt bort
og mange døde. De kvinnelige legene arbeidet gratis på mødrehjemmene, satt i styrene og henviste
ugifte mødre til disse hjemmene, slik at de kunne
beholde barna sine. De arbeidet også på barneherberger og spedbarnshjem.
– Med de første kvinnelige legene fikk befolkningen et nytt og annet tilbud. De var bedre kvalifisert i kvinne- og barnemedisin. Men det aller
viktigste nye besto i at de selv var kvinner. De kom
inn med et annet blikk. De var få, men gikk kraftfullt til verks for å forebygge sykdom og lidelser.
Folkehelsetiltak ble en pilar i den tidlige kvinnelige legevirksomheten, understreker ArentzHansen.
Legestandens kvinner var sterkt preget av
kvinnesakens idealer, og de valgte underprioriterte områder av medisinen. Derfor engasjerte de
seg i kampen mot tuberkulosen som rammet så
mange, særlig fattige. Og de påtok seg opplysningsarbeid. Foredrag holdt de rundt om i landet, gjerne
annonsert i avisene med påskriften “Kun Adgang
for Kvinder”. Behovet for kunnskap var stort. Ikke
sjelden kom mange hundre til disse folkemøtene
– for å lære om egen og barnas helse, om svangerskap, spedbarnsstell, kjønnssykdommer og om
riktig ernæring.
Forskere uten stillinger. I dag produseres medisinske doktoravhandlinger på løpende bånd, og

Alexandra Ingier fikk penger fra Nansenfondet for
å forske videre. Det lille, patologiske fagmiljøet
i Norge ble i mange år styrt av professor Francis
Harbitz. Forbi ham slapp ingen kvinner. Ingier
ble fortvilt. Hun skriver til Nansenfondets styre
og forklarer: «Da det trods mine ihærdigste bestræbelser ikke har været mig mulig at opdrive
arbeidsplads, har jeg maattet opgi videnskapeligt
arbeide herhjemme.»
– Ingier leverer pengene tilbake. Hun var på et
spor som var viktig. Først i 1937 ble Nobelprisen i
kjemi, og samtidig i fysiologi eller medisin, delt ut
til forskere som hadde funnet C-vitaminet. Internasjonalt vakte likevel Alexandra Ingiers arbeider
oppmerksomhet, og hun ble sitert og anerkjent i
den vitenskapelige litteraturen. Universitetet i Oslo
kastet doktoravhandlingen hennes, men på biblioteket til Institut für Pathologie i Dresden står
avhandlingen hennes fortsatt og vitner om et lite
stykke forskningshistorie som vi glemte her hos
oss.
Utelatt fra historien. Hvorfor har ettertiden oversett de kvinnelige legepionerene? Cecilie ArentzHansen og Anne Kveim Lie mener historieskrivingen må ta noe av skylden. I 1936 kom boka Medisinens historie i Norge ut. Mange leger er nevnt, men
ikke ett ord om noen av de første norske kvinnelige
legene. – Nei, verken folkehelsearbeidet de drev,
opplysningsvirksomheten, innsatsen for kvinnehelse, eller forskningen deres er med, konstaterer
Arentz-Hansen. Når historien skulle fortelles, har
det helst vært med utgangspunkt i yrkestitler,
grader og stillinger.
– Men disse hierarkiene var ikke åpne for kvinner. For å se dem, måtte blikket ha vært rettet
andre veier: ut blant pasientene, på folkemøter,
i organisasjonene, på politiske arenaer og blant
frivillige. Der bidro de første kvinnelige legene til
bedre folkehelse og reddet liv. Kan en lege egentlig
nå høyere?

Medisinhistoriker Anne Kveim Lie beklager at
den medisinske historieskrivingen, med enkelte få
unntak, lenge var begrenset og mangelfull.
– Den tidlige medisinhistorien ble skrevet av
leger for leger, rettet mot heltefortellingene: den
første oppdagelsen, det første inngrepet. Det er
også begrenset hva vi har av arkivmateriale om
dem som ikke hadde makt i sin samtid. Heller ikke
arkiver er nøytrale. Det som er bevart for ettertiden, er preget av samtidens vurderinger, av makt
og posisjoner. Arbeidet Cecilie Arentz-Hansen har
gjennomført med å bringe landets første kvinnelige
leger fram i lyset, fyller et stort forskningshull.=

MARIE KJØLSETH (1897)

MARTHA PERSEN (1898)

ALETTE FALCH
(senere Schreiner) (1899)

KVINNESAK: De kvinnelige
legepionerene var påvirket
av kvinnesaksideologien –
som la vekt på helsetiltak
rettet mot kvinner, barn og
fattige. Noen bisto Frelsesarmeen. Andre arbeidet på
gynekologiske gratispoliklinikker, på spedbarnshjem og
på hjem for fattige, eldre
kvinner. Engasjementet for
ugifte mødre og «uekte»
barn sto sentralt. Disse
barna ble ofte satt bort og
mange døde. Opphold på
mødrehjem kunne bli redningen, slik som her på Sebbelows Stiftelse. Flere av
de første kvinnelige legene
var leger på slike hjem eller
hadde tilsynsoppgaver der.
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– Da det trods mine ihærdigste bestræbelser ikke har
været mig mulig at opdrive
arbeidsplads, har jeg
maattet opgi videnskapeligt arbeide herhjemme.

forskningsmiljøene er mange. Ikke slik på begynnelsen av 1900-tallet. Da tok bare en eller to den
medisinske doktorgraden hvert år. Desto mer
oppsiktsvekkende, mener Arentz-Hansen, at hele
tre av de første nitten kvinnelige medisinerne
gjennomførte forskning på høyt nivå – og på nye
områder.
Marie Kjølseth gjennomførte et stort arbeid
om utviklingstegn hos nyfødte. Hun undersøkte
1250 spedbarn, før hun beskrev tegn på modenhet
og sammenfattet og tolket disse dataene opp mot
svangerskapets lengde. Det første vitenskapelige
arbeidet hennes var rettsmedisinsk og dreide seg
om perforasjon av jomfruhinnen. Forskningsartikkelen var den første en kvinnelig lege hadde
publisert i et norsk tidsskrift for leger. Kjølseth var
også første kvinne som ble tildelt universitetets
forskningspriser, hun mottok hele tre. Siden ble
hun glemt.
Alette Schreiner viste, sammen med mannen
Kristian Schreiner, hvordan kromosomene i kjønnscellene legger seg parvis tett sammen før celledelingen – et nødvendig trinn i utviklingen av
kjønnsceller. Det skjer en overkrysning av gener
som bidrar til genetisk variasjon og sikrer artens
overlevelse. Oppdagelsen var et viktig gjennombrudd.
Alexandra Ingier disputerte for den medisinske
doktorgraden i 1914 som første kvinne. Det gjorde
hun på et banebrytende arbeid om skjørbuk hos
barn, et arbeid som hun gjennomførte i Dresden i
Tyskland – supplert med eksperimentelle studier
på marsvin i Norge.
Dette var lenge før C-vitaminet var oppdaget.
Likevel greide hun å påvise at både små barn og
marsvinunger som fikk frukt eller grønnsaker,
raskt ble kurert av den ellers dødelige sykdommen.
– Dette fikk selvsagt konsekvenser for behandlingen av barn med sykdommen – barn som ikke
hadde fått morsmelk, men isteden kokt kumelk der
C-vitaminet var ødelagt, forteller Arentz-Hansen.
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AUGUSTA OXAAL
(senere Manthey) (1899)

ALEXANDRA INGIER (1899)

LOUISE ISACHSEN (1900)

KRISTINE MUNCH (1900)
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Norrmänens kärlek til ‘hytta’

Litteraturhistorie til nytte og glede

Boken kan rekommenderas till
en bred allmänhet – inte bara i
Norge utan i hela Skandinavien.

Tre litteraturforskere ute med
oversikt over tusen års fransk
litteratur.

Socialantropologerna Marianne E. Lien och Simone Abram har utgivit en rikt och vackert illustrerad
nutidsstudie om liv och föreställningar i och runt
hytter. Byggnation av hytter tog fart på 1960- och
1970-talen. Det var då ”hytta ble allemannseie og
nordmenn ble hyttefolk” (s. 18).
Nästan hälften av den norska befolkningen har
tillgång till minst en hytta. Det finns nu bortemot
en halv miljon hytter i Norge. De har betraktats
inte bara ur en social gemenskapsaspekt utan
även från en nationell aspekt med känslan av att
de utgör något typiskt norskt. Ordet hytte är svårt
att översätta till andra språk. På svenska finns en
viss likhet med ordet stuga och på danska sommerhus.
Fältarbetet har bestått av författarnas besök
med egna observationer på hytter tillsammans
med fotografen Haakon Harriss. Intervjuer har
utförts med ägare och brukare av hytter i olika
generationer. Nedskrivna hytteböcker har utgjort

en viktig källa vid dokumentationen av livet på
hytterna.
Människorna och deras minnen och inte byggnaderna utgör huvudintresset i undersökningen.
Hytterna spelar en stor roll inom familjerna för
rekreation och släktsammanhållning, men det kan
också uppstå arvstvister när en yngre generation
skall ta över ägandet efter föräldrarna. Då kommer hyttans symboliska affektionsvärde, dess
sociala betydelse, tydligt fram vid sidan av det
ekonomiska värdet. En möjlighet som i många fall
utnyttjas, är samägande mellan olika familjer. Då
kan släkten hållas samman över flera generationer.
Många hytteägare vill markera skillnad i komfort mellan hemmet och hyttan. Många vänder sig
bort från tekniska nyheter i form av TV, bredband
och internet. För att kunna koppla av och uppleva
frihet, känner de behov av att avskärma sig från
omgivningen och det moderna samhällets tekniska möjligheter.
Genom sin empiriska grundlighet och sina
analytiska resonemang utgör boken ett viktigt
nutidsbidrag inom nordisk turismforskning som
intensifierats under senare år.
Anders Gustavsson

Kjerstin Aukrust, Trude
Kolderup og Geir
Uvsløkk: NYTTEN OG
GLEDEN. Fransk litteratur
gjennom tusen år
Universitetsforlaget 2019
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SISSEL LIE er forfatter
og professor i romanske
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Litteraturhistorier brukes gjerne som oppslagsbøker, men de kan være mer enn det. «Nytten
og gleden. Fransk litteratur gjennom tusen år»,
velskrevet og informativ, forfattet av litteraturforskerne Kjerstin Aukrust, Trude Kolderup og Geir
Uvsløkk, kan leses som en roman fra første til
siste side. Forskere innenfor faget fransk litteratur
i Norge har en tradisjon for å skrive slik at tekstene også kan finne lesere utenfor fagfeltet. Denne
boken er forskningsformidling på høyt nivå, basert på egen forskning og godt samarbeid mellom
forfatterne. Samtidig gir den bakgrunn for dagsaktuelle tema, som musikalen Les Misérables
og Tv-serien om greven av Monte Christo.
Forskerne har fordelt mellom seg de tusen
årene med litteratur som presenteres, og de veksler mellom fokus på perioder, på enkeltforfattere
og enkeltverk og grupperinger av forfattere, alltid
satt inn i en større samfunnsmessig kontekst.
Teksten bruker sitater, noe som gjør teksten ledig

å lese, og det refereres stadig til andre perioder
og tidligere eller senere forfattere, noe som gir
oversikt og sammenheng. Det er litt av en prestasjon når det er et overblikk over 1000 år det dreier
seg om.
Etter hvert som vi nærmer oss vår tid, blir det
tydeligere at det har vært nødvendig å velge fokus
på noen forfattere, slik at andre savnes. Noen
grupperinger, som surrealistenes, får en litt stemoderlig behandling. Hvor ble det for eksempel
av kvinnene som ble hjulpet frem som forfattere
og kunstnere av mennene i surrealismen? I det
hele tatt blir kvinnene som er så tydelig til stede
i fremstillingen av 1600-tallets litterære liv, mer
utydelige når vi nærmer oss 2000-tallet, selv om
noen trekkes frem, som Colette og Simone de
Beauvoir. Jeg savner 70-tallets franske feminisme
som hadde ringvirkninger blant annet i Akademia,
langt utover Frankrike.
Dette er likevel underordnet den gode følelsen
jeg har av å ha funnet en litteraturhistorie som
skaper møter og spennende sammenhenger som
inspirerer til å utforske videre.
Sissel Lie

Slentrende om posthumanisme

Vaksine mot konspirasjonsteorier

Jan Grues nye bok er en stilsikker øvelse i essaysjangeren
– på godt og ondt.

En grei bruksbok. Lett å lese.
Tar for gitt at sannhet finnes.

anisert rundt temaer som menneske og maskin,
kropp og sjel, liv og død – med utallige avstikkere
underveis. Her bindes Platon, The Matrix, Tolkien,
Montaigne, og en god del av Grue selv sammen
til noe som føles større enn sine bestanddeler.

Det var en gang et menneske er et knippe personlige og akademiske essays om “posthumane”
strømninger i samtiden. Grue behersker denne
sjangeren til fulle, med alt det innebærer. De utforskende tekstene åpner opp og pensler ut en
imponerende mangfoldig tematikk – men de er
ikke alltid like opptatt av å svare på spørsmålene
som stilles. Allerede på første side gjøres det
klart at Grue er i forsøksmodus: en med-undrer
snarere enn en autoritet.

Grue er best når han bryter litt ut av sin egen
sjanger og blir mer dialektisk: når han følger
tanken helt ut og ber den redegjøre for seg selv.
Da stiller han seg ikke bare undrende, men også
utfordrende til sitt materiale, og ting blir satt på
spill. Et godt eksempel er siste essay, hvor den
indre koherensen i noen utvalgte, posthumanistiske grand narratives om mennesket blir ettergått
i sømmene. Når disse fortellingene revner, er det
riktignok ikke all verdens på den andre siden.

Enkelt sagt er posthumanismen, slik Grue fremstiller den, en kulturell og ideologisk utfordring av
den klassiske forestillingen om mennesket som
vesensforskjellig fra resten av skaperverket. Et
viktig element er nedbygging av grenser mellom
menneskeheten og tilstøtende former for biologisk og kunstig liv. Grue utforsker hva denne oppløsningen betyr, gjennom slentrende vandringer
i populærkultur og vestlig idehistorie, løst org-

Grue er ingen systembygger, men en som betrakter, pirker borti og tar ting fra hverandre, uten
å sette dem sammen igjen. Men avslutningen
inneholder i det minste én stor Sannhet som Grue
ubetenksomt eller med vilje har latt være å dekonstruere. Et håp kanskje – eller en utfordring?
Andreas Holmedahl Hvidsten
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HVA ER KONSPIRASJONSTEORIER
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Tro ikke på demokratiet! Bak fasaden fins den
dype staten, som manipulerer politikerne. Tro ikke
på noe fritt marked! Finanskapitalen bestemmer.
Tro ikke på sosiale medier! De manipuleres gjennom utspekulerte algoritmer. Tro ikke på institusjonene! De er infiltrert av jøder, frimurere eller
Gülen-bevegelsen. Tro ikke at det var flyene som
fikk tårnene til å falle den 11. september 2001! Det
var en innsidejobb.
Dette er konspirasjonsteorier. Ting er ikke slik
de ser ut. Intet er tilfeldig. Noen står bak med en
plan.
Først innrømmer Dyrendal og Emberland at
konspirasjoner forekommer, men når det er bevist
at en sammensvergelse har funnet sted, sier de,
er det ikke lenger en konspirasjonsteori. Boka reserverer begrepet for «relativt utarbeidete tanker
om sammensvergelser som kjennetegnes av en
del typiske feil når det gjelder logisk resonnement
og faktiske forhold». De to mest typiske feilene
er å tro at alt som skjer, kan fylles «med årsaker,

kausalitet og symmetri» og at «noen» har lagt en
plan.
Forfatterne redegjør for konspirasjonsteori som
begrep, dens tenkemåte, snakk, populærkultur,
politikk og utfordring. Teoriene trives i pauserom
der folk er innforstått med visse grunnoppfatninger. Sosiale medier utvider slike rom til globale
ekkokamre. Politikere utnytter konspirasjonssnakk, men i et demokrati risikerer de å bli avslørt.
Forfatterne konkluderer boka si med forslag til
motmidler, så som åpenhet, medbestemmelse,
god utdanning, rettferdige prosedyrer, langsom
tenkning og kritisk nysgjerrighet. Dessuten gjengir de en oppskrift fra lingvisten George Lakoff:
«sannhetssmørbrød». Presentér først sannheten,
gjengi så løgnen og gjenta til slutt sannheten.
Forskning har vist at å etablere sannheten som
premiss og vise kontrasten mellom sannhet og
løgn, er mer effektivt enn å gjendrive konspirasjonsteoriene med motargumenter.
Dette er en bra bok. Den kaster ikke bort tida
på ørkesløs diskusjon om objektivitet er mulig,
men tar forskjellen mellom løgn og sannhet for
gitt.
Stein Tønnesson
3/2019
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Kunstig intelligens
NESTE UTGAVE: Nå lærer maskinene å ta beslutningene selv. I neste utgave får du
en rekke smakebiter på hvordan kunstig intelligens kan brukes i alt fra roboter til å
bedre kreftbehandlingen og beskytte seg mot ondsinnete hackerangrep. Framveksten
av kunstig intelligente maskiner reiser dessuten en rekke filosofiske, juridiske og
etiske problemer som samfunnet må ta stilling til i årene som kommer.
Kunstig intelligens er tema i neste utgave av Apollon.

www.apollon.uio.no

