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Fleip eller fakta?
På dette fristedet har fantasien spillerom.
Spør ikke hva vitenskapen kan gjøre for
Den baner veg og åpner for forestillinger
fiksjonen, men hva fiksjonen kan gjøre
som setter oss bedre i stand til å forstå den
for vitenskapen. Enten den har form som
verden vi lever i her og nå. I kjølvannet føldiktning, påfunn, innbilning eller løgn,
ger scenariene, prognosene, modellene og
er nemlig fiksjonen et produkt av fantasi.
sannsynlighetsberegninOg fantasi er blant de
gene. Med fiksjonen kan
viktigste verktøyene vi
vi utforske, med vitenskamennesker har i over«Fantasi er blant de
levelseskassa vår.
viktigste verktøyene vi har pen kan vi forske.

i overlevelseskassa vår.»
Sammen gjør fiksjon og
Vår artikkelserie om
vitenskap oss i stand til å
science fiction åpner
bruke fantasien vår til noe
med en spådom om
at sjangeren står for fall: Science fiction er
fornuftig: Å ta beslutninger, velge riktig,
handle riktig i møte med problem og utfordød. Her er også de gode grunnene til at
slike fortellinger må leve. Deres viktigste
dringer allerede i dag.
funksjon er nemlig ikke å forutsi framtida,
men å beskrive nåtida. Sjangeren er «et friJeg spår ei lysende framtid for fiksjon og
sted hvor politiske og moralske problemvitenskap i skjønn forening.
stillinger kan diskuteres, samtidig som
God fornøyelse!
man kan fundere over samfunnsendringer
av sosial og teknologisk art», sier litteraturviter Johan Schimanski.
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NY VITEN
Mindre kresen med familiemåltider
Å spise sammen med familien kan virke oppmuntrende på barn når
det gjelder å smake på ny mat. Det viser en studie gjort i Storbritannia.
75 familier ble studert under måltider for å finne ut hva som fører til at
barn er kresne. Resultatet viser at vennlig samspill mellom mor og barn,
i stedet for overtalelse og press, fungerte bra for å få barna til å prøve
noe nytt.
Kilde: AlphaGallileo

Foto: colourbox.com

Kull og naturgass = like ille?
Trening øker produktiviteten

Foto: colourbox.com

Arbeidstakere som får trene i arbeidstiden øker sin produktivitet på jobben.
Det viser en studie svenske forskere står bak. 2, 5 timers fysisk aktivitet i uka
var nok til at de ansatte kunne yte mer.
Årsaken til produksjonsøkningen tror forskerne kan komme av at de ansatte
får mer overskudd av treningen, samt at sykefraværet går ned.
Kilde: Karolinska Institutet
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Å gå fra kull til naturgass vil trolig ikke bremse de globale klimaforandringene.
Dette til tross for at forbrenninga av naturgass fører til mindre utslipp av karbondioksid sammenlignet med kull. Det hevder forskere ved National Center
for Atmospheric Research (NCAR).
Et av problemene er at man ikke vet sikkert hvor mye metan som lekker fra
naturgass. Metan er en drivhusgass. Beregninger viser at et skifte fra kull til
naturgass vil føre til en liten økning i klimaendringene fram mot år 2050, selv
uten metanlekkasjer.
Kilde: AlphaGallileo
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Fredeleg sameksistens

NY VITEN

Oppdaget over 50 nye planeter

Foto: colourbox.com

Europeiske astronomer har oppdaget mer enn 50 nye eksoplaneter. Det vil si planeter som ligger utenfor vårt solsystem. På én av disse eksoplanetene tror astronomene at det kan eksistere vann, noe som trengs for å huse liv. De tror også at minst halvparten av alle sol-lignende stjerner kan ha minst én planet i sitt system.
Det samme teamet av forskere fant for to år siden eksoplaneten Gliese 581d, som er dobbelt så stor som Jorda. Også her tror de at forholdene kan ligge til rette for
å finne vann.
Kilde: Nature

Tics er vanlig blant
spanske barn

Bakterier kan hjelpe mot
depresjon

Tics (plutselige, ufrivillige bevegelser eller lyder) er vanligere
blant barn enn tidligere antatt.
En spansk undersøkelse viser at
nær 17 prosent av barna i landet
har tics. Flere gutter enn jenter
rammes, men lidelsen ser ut til å
avta med alderen. Forskerne vet
fortsatt ikke årsaken til at noen
utvikler tics.
Kilde: AlphaGallileo, 
Pediatric Neurology

Melkesyrebakterier (probiotika) kan vise seg å være
et hjelpemiddel mot angst og depresjon, ifølge irske
og kanadiske forskere. Slike bakterier er gjerne tilsatt
enkelte melkeprodukter, som yoghurt, og skal ha en
god effekt på tarmsystemet.
Nå viser et forsøk med mus at det også kan ha en annen positiv effekt. Mus som fikk disse gode bakteriene
viste langt mindre stress, angst og depresjonslignende atferd enn kontrollgruppen.
Kilde: AlphaGallileo
Foto: colourbox.com
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Omdømme

Barnet ditt er unikt – det finnes ikke maken i hele verden. Så hvorfor skal ikke barnet ha et navn som reflekterer denne unikheten, mener navneforsker ved Universitetet i Tromsø.
Foto: www.colourbox.no

– Vær mer kreative i navnevalget
– Foreldre kan gjerne være mer fantasifulle og
kreative når de velger navn til barna sine, mener
Gulbrand Alhaug. Her gir han deg oppskriften på
hvordan du kan lage nye navn.
6
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Gulbrand Alhaug er professor i språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø og har
forsket på navn i mange år. I høst er han
aktuell med sin nye bok 10 001 navn, som
er det mest omfattende n
 avneleksikonet
i Norden.
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Er det sant, professor?

Aktuelt: Ny bok
Tekst: Randi M. Solhaug

Fornavnet ditt følger deg fra fødsel til
grav, og blir uløselig knyttet til din identitet. Det er derfor ikke rart mange bruker
tid på å finne det rette navnet til barna
sine. Selv synes Alhaug at det er mest
spennende med sjeldne navn:
– Men de aller mest sjeldne navnene i
Norge får jeg ikke ha med i det nye leksikonet. Personvernet tilsier at man ikke
kan ha med navn som tre eller færre personer har i Norge. Det er synd, for det er
mange navn i Norge som bare én person
har. Dermed får jeg ikke vist hvor mye fin
kreativitet som finnes, sier han.
Detektivhistorie

Av navn han fikk ta med, finnes Soria,
Moria, Lady, Mix, Liten, Melodi, Moss,
Audi og Dagen. Kan man kalle barn for
det? Andre foreldre har i alle fall gjort det
før deg, forteller Gulbrand Alhaug.
– Mix var for eksempel et kvinnenavn første gang brukt på Hamar på 1800-tallet.
Moss, som både er kvinne- og mannsnavn, har ingenting med byen Moss å
gjøre. Det er mest sannsynlig et kjælenavn
for Margrete, og som mannsnavn er det
en tidlig engelsk form av Moses. Etter at vi
fikk en navnelov i Norge, så kan man ikke
kalle barnet hva som helst. Navnet må jo
ikke være til ulempe for noen. Til sammenligning har ikke USA egen navnelov
som regulerer hva foreldre får lov til å
kalle barna. Så der er det fritt fram.
Han blir i fyr og flamme hver gang han
hører om sjeldne navn.
– Da må jeg finne ut hvordan det har seg
at de fikk akkurat dette navnet. Da kan
jeg enten spørre folk direkte, eller jeg kan
lete i folketellinger. Det blir nesten som en

detektivhistorie å finne ut av, ler han.
Slik lager du nye navn

I det nye navneleksikonet får du ikke bare
vite hva navnene betyr, hvor de stammer
fra, men også hvor vanlige de er og på
hvilket tidspunkt de var mest populære.
Du får vite om kjente personer som kan
ha påvirket navngivingen, og iblant også
hvem som var først ute med et gitt navn i
Norge.
Ikke minst får du en oppstilling som gjør
det mulig å skape unike, nye navn. Man
trenger nemlig ikke ha et navn som alle
andre har. Du kan lage ditt eget. Kanskje
starter du til og med en ny navnetrend?
– Man kan rett og slett ta to «bygge-steiner» som for eksempel forleddet Jor-.(fra
Jorunn) og etterleddet –veig (fra Solveig).
Da får du Jorveig. Krisander og Iselilja er
eksempler på helt nye navn som er laget
av to andre navn. Men ellers er det lite av
det de siste 30 årene. Mellom 1900-1950
var det mye vanligere å sette sammen nye
navn på denne måten.
– Så hvis man ikke klarer å velge mellom
Elias og Aleksander, så kan man gå for en
mellomting, for eksempel Eliksander?
– Eliksander er det tre eller færre som har,
så det er et sjeldent navn. Etter den nye
navneloven kom i 2003, har det blitt tillatt
med en del tullenavn som Kolaautomat,
Batman og Gudergod, så da ser jeg i alle
fall ingen grunn til at ikke Eliksander skal
kunne slippe igjennom, sier Alhaug.
– Men er det ikke en stor sjanse for at
barn med svært kreative navn blir mobbet
for dette?

I Norge fikk vi første gang navnelov i 1923. Den siste kom
i 2003. En av grunnene til at vi har en slik lov er for å
hindre at navnet er til ulempe for noen.
Foto: www.colourbox.no

Sjeldne navn:
Sjeldne navn defineres slik: Det skal
være brukt av minst fire og høyst ni
personer.
Kvinner: Artemis, Bendikke, Britney,
Danhilda, Dis, Fritse, Halla, Istvanne,
Love, Maid, Melborg, Odella
Menn: Amor, Botvid, Dorius, Garm,
Hugin, Nikander, Nimrod, Rodle, Rurik,
Sigtrygg, Silver, Zinedine

– Jeg er imot at det blir for liberalt, at man
for eksempel kan hete Usjyldi. Og jeg
ville ikke tilrå at gutter i Norge får navnet
Musa, selv om det brukes i andre land.
Her må folk tenke på ulempen ved navnet
også, avslutter Gulbrand Alhaug.
Universitetet i Tromsø – Labyrint 3/11 •••
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Aktuelt

Tekst: Elisabeth Øvreberg, Lasse Jangås og Torgunn Wærås

Blodfersk utstilling om rus
Visste du at hjernens
egne stoffer kan gi
rusopplevelser på
linje med narkotisk
rus? Både trening,
forelskelse, musikk,
sex, spill og matinntak
kan gjøre oss beruset.
Slik forskning blir det
selvsagt utstilling av.
imPuls – ei blodfersk utstilling ved
Tromsø Museum – Universitetsmuseet,
tar for seg nettopp mennesket og rus.
Ved hjelp av ekte hjerner og hjerter og
ulike tekniske installasjoner, får publikum et aktivt innblikk i forskningen til
blant annet forsker i farmakologi, Aina
Westrheim Ravna.
Hun er ekspert på hjernens kjemi og
forteller at når vi opplever naturlig rus,
som den vi får når vi for eksempel er
forelsket, skjer det endringer i hjernen.
Det skilles ut ekstra mye av et molekyl
som heter dopamin – også kalt for lykkemolekyl. Jo lykkeligere vi er, desto mer
dopamin skiller vi ut.
vekker våre urinstinkter

Forskning viser at hjernens lystsenter
kan knyttes til alle former for rus, enten
rusen skyldes kjemiske stoffer, rene
sanseopplevelser eller aktiviteter. Dopaminet aktiveres av mat, lukter, musikk

Hjernen og hjertet snakker sammen. Hjernens impulser
kan få hjertet til å slå fortere, bare tenk på følelsen av å være
forelsket! I imPuls kan publikum få en hjertefontene til å
pumpe i takt med sitt eget blod. Foto: Adnan Icagic, TMU

og ved følelse av mestring. Til og med
etter en hard treningsøkt kan vi oppnå
dopaminkick, og imPuls lar de besøk
ende få egne kick ved å høre på musikk,
lukte på spesielle krydder, trene og spille.
– I hjernen har vi et senter som aktiverer urinstinktene våre. Der skiller vi
ut d
 opamin som en del av belønningssystemet vårt. Når vi produserer mye
dopamin, får vi et rush og vi får lyst på
mer. Derfor er det godt å være forelsket.
Dopaminrusen påvirker atferden vår,
forklarer Aina Westrheim Ravna.
Hun forteller at produksjonen av
dopamin er individuell. Kroppen
reagerer nesten likt på dopamin som
på kokain. Det er den samme delen av
hjernen som blir aktivert, det er av
hengighetsskapende og det stimulerer
deg til å gjenta atferd for å få mer.
Rusens mange ansikter

imPuls tar utgangspunkt i rus som et
vidt begrep, og at rus har både positive
og negative konsekvenser. Målet er
ikke å belyse alle sider ved rus, men å
formidle aktuell forskning og kunnskap
fra Universitetet i Tromsø. Målgruppe er
allmennheten og særlig elever i ungdomsskole og videregående skole.
Utstillinga er et samarbeidsprosjekt mellom Det helsevitenskapelige fakultet, Det
kunstfaglige fakultet og Tromsø Museum
- Universitetsmuseet. I prosjektet inngår
også skoleopplegg, arrangementer og et
eget nettsted, uit.no/impuls.
Utstillinga er tilgjengelig ved TMU 11.
september – 4. desember 2011. I februar
2012 gjenåpner utstillinga ved Helsefak
som en semipermanent utstilling.

Visste du at:
•• når et stoff kommer inn i
blodet, tar det mindre enn
ett minutt før det kan nå
hvilken som helst del av
kroppen?
•• å se en handling direkte
eller på et bilde kan gi noen
av de samme reaksjonene
i hjernen din som om du
hadde gjort handlingen
selv? Dette gjelder for
eksempel hvis du er røyker,
og ser et bilde av noen som
røyker.
•• selv om to like store personer tar samme dose legemiddel eller rusmiddel, vil
de ikke alltid få samme konsentrasjon av virkestoffer i
blodet? Opptak, nedbrytning og utskillelse varierer
fra person til person, avhengig av blant annet kjønn,
vekt, alder og etnisitet.
•• flere sykdommer og tilstander skyldes for lite eller for
mye dopamin i hjernen?
Ved ADHD er mengden
dopamin for lav. Det gjør
at mange med ADHD ofte
handler på impuls og har
problemer med å konsentrere seg.
•• alkohol sammen med
paracetamol øker risikoen
for leverskader? Generelt
bør man være svært varsom
med legemidler i kombinasjon med alkohol.

Universitetet i Tromsø – Labyrint 3/11 •••
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En musikalsk
reise
Vil du reise litt i form av å lytte til musikk? Da kan du høre stykket Impulse,
som Krister Hansén har komponert
spesielt til utstillinga imPuls.
Krister Hansén har valgt å bruke gamle
instrumenter som cembalo og traversfløyte. De klinger svakere, men har rikere
lyd enn de instrumentene vi er vant til å
høre i dag.
– Jeg tror unge mennesker er interessert
i lyder som gir nye inntrykk. Dette er jo
gamle lyder, men for de fleste unge vil de
være nye fordi de aldri har hørt dem før,
sier Hansén.
Musikken skiller seg fra pop og rock ved
ikke å være delt inn i vers og refreng.
– Å lytte til Impulse er mer som å være
på en reise der man ikke helt vet hvor
man skal eller hvordan man havnet der
man er. Hvis lytteren føler at hun dras
med i historien, blir jeg glad, sier han.
Musikk påvirker stemningsleiet vårt
og kan ta oppmerksomheten bort fra
plagsomme symptomer. Når vi hører på
musikk vi liker, øker nivået av dopamin i
hjernen, og vi kan få en fornemmelse av
lykke eller velvære. Puls og pust kan også
bli påvirket.
Musikk kan lindre smerte. Jo mer
beroligende og avslappende musikken
oppleves, desto mer effektiv er den. Siden
vi liker forskjellig musikk, vil det være
veldig personlig hvilken musikk eller
hvilke lyder som kan dempe smertene
våre.

Rus og død er dessverre to følgesvenner. imPuls forteller om
to unge som døde så altfor tidlig, og obduksjonsrapportene
kan studeres av publikum. Foto: Adnan Icagic, TMU

10

••• Labyrint 3/11 – Universitetet i Tromsø

Aktuelt

Et menneskehjerte på utstilling. Hjertet vårt påvirkes av hvordan vi lever. Ved bruk av dopingmiddelet anabole steroider vokser ikke bare musklene i bryst og lår, men også hjertet, og
en mulig konsekvens er hjerteinfarkt. Foto: Adnan Icagic, TMU

Å integrere kunst med vitenskap er også en målsetting
med imPuls. Siri Hermansen har laget «Voodoo II».
Foto: Adnan Icagic, TMU

Forventnings- eller placeboeffekt er sterk tankekraft som blant annet kan gi rus. Kan man fortrenge smerte hvis man får
høre beroligende og oppmuntrende ord? Denne vesle karen prøver i alle fall å overbevise seg selv om at stanga han holder
i ikke er så veldig kald… Foto: Adnan Icagic, TMU
Universitetet i Tromsø – Labyrint 3/11 •••
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En god demokratisk
debatt er avhengig av
at vi tåler kritikk av våre
ytringer, overbevisninger
og kultur. Samtidig
må debatten være
inkluderende, og ikke
føres på majoritetens
premisser alene.
Dette svarer filosofistipendiat Jonas
Jakobsen når vi spør om hva som er
akseptable ytringer i et demokratisk
samfunn.
– Men når vi hører gjentatte ganger at de
fleste terrorister er muslimer, så skader
det rasjonaliteten i debatten, fordi det
er en direkte løgn. Løgn er som gift i en
demokratisk debatt. Det tvinger motdebattanten til å komme med korrekser
til sannhetsgehalten i ytringen, i stedet
for motargumenter, forteller Jakobsen.
Han skriver for tiden en avhandling om
religionens rolle i moderne, demokratiske samfunn i tilknytning til forskergruppa «Demokrati, rettferdighet og
pluralisme» ved UiT.
Kritikk og knebling

Den offentlige debatten i Norge har etter
22. juli handlet mye om hvilke ytringer
og krenkelser vi skal tillate og tolerere.
Først kom anmodninger om en mer
avmålt islam-kritikk. Så kom beskyldninger om knebling av ytringsfriheten.
Grunnen til at akkurat islam har vært
en viktig del av denne debatten er at
Debatten etter 22. juli har handlet mye om hvilke ytringer og
krenkelser vi skal tillate og tolerere. Men også 11. september
og ikke minst Muhammedkarikaturene har ansporet denne
debatten. Her ytrer en muslim tydelig sin mening om Muhammedkarikaturene i en demonstrasjon i Oslo. Foto: Stian
Lysberg Solum/Scanpix
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Aktuelt: 22. juli
Tekst: Maja Sojtarić

De uakseptable ytringene
terroristen var motivert av frykten for
at islam på sikt ville ødelegge det norske
samfunnet.
Men også før 22. juli har islam vært en
het potet: Hvorfor har akkurat denne
religionen blitt et så betent tema i den
offentlige debatten?
– Hendelser som 11. september, karikaturstriden og mordet på Theo van
Gogh har bidratt til Vestens frykt for
islam, men også til muslimers irritasjon
over å bli identifisert med terrorisme og
anti-demokratiske holdninger. Denne
gjensidige mistenksomheten har både
anti-muslimske og anti-vestlige krefter
utnyttet for å skape økt polarisering.
Samtidig utfordrer islamdebatten vår
forståelse av sekularisme, og vår måte
å forholde oss til nye religiøse krav på,
påpeker Jakobsen.
Sekularisme er skillet mellom stat og
religion, og ifølge Jakobsen er denne
adskillelsen en bærebjelke i ethvert
demokrati..Hvis statens lover var forankret i en bestemt religion, ville vi ikke ha
religionsfrihet eller.frihet fra religion.
– Men spørsmålet er om vi kan ha et
sekulært samfunn samtidig som vi
inkluderer de sterkt troende i det offentlige og politiske liv. I motsetning til en
del religiøse og anti-religiøse debattanter,
mener jeg ikke at dette er umulig. Men
det er heller ikke uproblematisk.
En global minoritet

Debatten om ytringsfrihet og religion
er ikke ny. Den var heller ikke ny da
karikaturtegninger av Muhammed satte
sinnene i kok for noen år siden. Og den
har ikke bare pågått i nettfora.
I det siste har også den filosofiske
debatten i økende grad dreid seg mot
flerkultur, og møtet mellom islamske og
sekulære prinsipper.

Jonas Jakobsen mener at vesteuropeiske
land i de siste årene er blitt overrumplet
av det faktum at deres forhold til religion
ikke er vanlig i global sammenheng.
– Den anerkjente tyske filosofen Jürgen
Habermas mener i dag at sekulariseringstesen, altså antagelsen om at
religion forsvinner når et samfunn
moderniseres, er et særegent europeisk
fenomen. Resten av verden, inklusiv
USA, opplever en religiøs revitalisering.
Sekulære europeere er en global minoritet, sier Jakobsen.
krenkelser

Hvordan vi skal forholde oss til økende
religiøs tilstedeværelse i den demokratiske debatten? Er det i god demokratisk
ånd å krenke andres religiøse følelser?
– Også kulturelle og religiøse minoriteter
skal kunne kritiseres. Kritikk vil før eller
senere føre til at noen føler seg krenket.
Men hvis alle som føler seg krenket skal
bli tatt hensyn til så får vi et problem:
Hvordan kan vi måle krenkelser mot
hverandre? Er det den som er mest krenket som har rett?
– Samtidig mener jeg at er detblir feil å
si at ytringsfriheten er truet hvis man
tar hensyn til den man snakker med,
eller om.. Det er ikke hva vi sier som
blir begrenset av et slikt hensyn, men
hvordan vi sier det. Det er for eksempel
helt uproblematisk å kritisere bestemte
fortolkninger av islam uten å bruke
hatefulle ytringer om islams «sanne
vesen». Dårlig islam-kritikk ser ikke hvor
mange forskjellige typer islam det er.

Honneth at det kreves en atmosfære av
solidaritet for å få et demokrati til å fungere. Religiøse grupper kan kanskje ikke
kreve juridisk beskyttelse av religiøse
følelser, men de kan påpeke asymmetri i det offentlige rom. Et eksempel er
ensidig negative fremstillinger i mediene,
som forringer deres mulighet for å bidra
positivt til samfunnet.
Kritikere av islam, flerkultur og muslimer har ofte en aggressiv tone. Ifølge
Jonas Jakobsen forsvarer mange denne
tonen ved å si at alt er tillat verbalt, så
lenge man ikke utfører voldelige handlinger.
– Men ord er også handlinger, og vi ser
at unyanserte generaliseringer endrer
stemninger i den sosiale virkeligheten.
De bidrar til å skape frykt og avsky for
blant annet muslimer. I et demokrati må
vi derfor stille krav til graden av negativ
stigmatisering av bestemte grupper i
samfunnet, særlig hvis denne gruppen
er en minoritet. Nådeløs kritikk er heller
ikke et godt verktøyom du ønsker å forandre noe ved en kultur som du mener
er kritikkverdig. «Den som vil hjelpe et
annet menneske, må først forstå det den
andre forstår» sa den danske filosofen
Søren Kierkegaard. Det betyr at man må
forstå hvorfor noen verdsetter sin egen
religion eller kulturpraksis, hvis man vil
forandre dem i en kritisk dialog. Ellers
taler man for døve ører. Det Kierkegaard
glemte å tilføye er at man selv kan bli
forandret i en slik dialog.

Demokrati er mer enn debatt

Å komme med argumenter som mistenkeliggjør samfunnsgrupper er ikke en
særlig god måte å føre en demokratisk
debatt på.
– Her mener blant annet filosofen Axel

Er religion forenlig med demokrati?
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Aktuelt: 22. juli

Er religion
forenlig med
demokrati?
Enkelte mener at
religiøse argumenter
må stenges ute fra den
offentlige debatten.
Men også religiøse
borgere har krav på
ytringsfrihet.

ytringsrom i offentligheten. Men hvis de
skal integreres i den offisielle politikken,
altså i rettssystemet, lovene og offentlige
institusjoner, må de oversettes til et ikkereligiøst språk som kan forstås, diskuteres
og kritiseres av alle.
Argumenter som bygger på guddommelige sannheter er for ekskluderende til å
engasjere flere enn de troende selv, sier
Jonas Jakobsen.
Et eksempel på dette er den norske
filosofen Nina Karin Monsen som har en
tydelig konservativ kristen holdning til
homofile ekteskap. I stedet for å henvise
til Bibelen i sine argumenter, omskriver
hun argumentasjon til et sekulært språk
og skriver om barnets rettigheter eller
ekteskapets rolle i samfunnet. De kristne
i Europa har blitt gode på dette, mener
Jakobsen.

Jeg har noen holdninger som jeg ytrer
noe om i det offentlige rom. Du har
helt motsatte holdninger som du også
ytrer i det offentlige rom. Vi får en debatt. Gjennom diskusjoner og dialog,
hvor også flere kan delta, kommer vi
forhåpentlig frem til noe vi kan enes
om, og til en forståelse av det vi ikke
kan enes om. Vi får et grunnlag for
videre forhandlinger om hvordan vårt
samfunn bør være. Dette er kjernen
i det som Jürgen Habermas kaller for
deliberativ demokrati – der man gjennom drøfting søker en felles forståelse.

der religion gjennomsyrer alt i samfunnet. De er dermed ikke skolert i dette
språket som tilhører Vesten.
Ifølge Jakobsen mener Asad at sekularisme kan betraktes som et overgrep
mot muslimenes verdenssyn. Talal Asad
påstår at vestlige forestillinger om kunnskap, rasjonalitet, kritikk og ytringsfrihet
gjør det nærmest umulig for muslimer å
delta i demokratiet som troende mennesker. Slik blir det deliberative demokratiet
uforenlig med islam.
– Asads påstander er problematiske, fordi
de hviler på et overforenklet skille mellom «oss» og «dem»..Asads beskrivelser
av «Vesten» og «Islam» er basert på en
falsk antagelse om kulturell ensformighet
i de to gruppene. Dessuten er det mange
bevis på at muslimer kan argumentere
sekulært. Under karikaturkrisen refererte
europeiske muslimer sjeldent til Koranens religiøse innhold, men ofte til
sekulære ideer om solidaritet, respekt,
demokratisk dialog og menneskeverd.
Men det er også mulig at vi burde ta
større hensyn til de religiøse ytringene,
hvis vi skal få idealet om deliberativt
demokrati til å fungere.

– Vi kan ikke kreve at muslimer eller
kristne i uformelle offentlige debatter,
for eksempel radioprogrammer eller
Sannheter fra religiøse bøker som Koranen gjør seg dårlig som artv-debatter, skal snakke et sekulært
gumenter i offentlig debatt. De er for ekskluderende til å engasjere
språk. Også dypt religiøse mennesker
flere enn de troende selv. Foto: colourbox.com
har lov å ytre seg i et demokratisk
Spørsmålet da blir om religiøst språk
samfunn..Habermas understreker at det
kan brukes i den offentlige debatten.
Til ulempe for muslimer?
også finnes gode grunner til ikke å stenge
Hvis jeg mener at homofile har krav på
Flere islamforskere og politiske filosofer
ut religion fra demokratiet. Hvem vet,
de samme menneskerettigheter som
mener at dette gir de kristne en ytringskanskje religionene inneholder noen
andre, mens du mener at Gud sier at de
fordel, fordi skillet mellom det sekulære
moralsk motiverende ressurser som moer syndere som skal straffes, så blir det
og det religiøse språk stammer fra en
derne sivilsamfunn kan nyte godt av?
vanskelig for oss å enes om hva som er
kristen tradisjon.
fornuftige argumenter.
Kristne mestrer debatten

– Under den såkalte karikaturkrisen
i Danmark sa den daværende danske
statsministeren at religionen må ut av
den offentlige debatten. Habermas mener
derimot at også religiøse borgere må få
14
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– Antropologen Talal Asad går så langt
som å si at det å anse religiøse argumenter som ufornuftige i en debatt, er en
utspekulert måte å undertrykke muslimer
på. Han mener at mange muslimer kan
føle seg splittet, fordi de kommer fra land

Fotograf: Tomasz A. Wacko, Tromsø Museum-Universitetsmuseet

Fotografiet

Motiv: Den blå krakken. Sted: Utenfor Tromsø Museum - Universitetsmuseet, Norge. Dato: Mars 2010
Hovedbetjent Margaret Surgenor jobber i museumsbutikken og er det første ansiktet du møter når du kommer til Tromsø Museum.
Fotografiet av henne inngår i Tomasz A. Wacko`s portrettserie «Den blå krakken».
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Science fiction 
Vitenskap som inspirerer

Invasjoner fra verdensrommet, kunstig
intelligens, kloning av mennesker og
virtuell virkelighet. Slik er ofte science
fiction-fortellinger. Men det er også
fortellinger om hvordan vitenskapelige
fremskritt har forandret vår måte å
fantasere på.
Tenk bare på dette: I 1540 var det en
urokkelig sannhet at Jorda var Guds
skaperverk og derfor også måtte være
16
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Illustrasjon: Karstein Volle

universets sentrum. Tre år etter brukte en mann ved navn Nikolaus Kopernikus
astronomiske observasjoner og matematiske beregninger for å vise at Jorda kun
var et av mange himmellegemer som beveget seg rundt Sola.
Det som etter hvert ble hetende den kopernikanske revolusjonen åpnet opp
et svimlende stort og fremmed kosmos for menneskeheten. Og ble dermed
startskuddet for science fiction – en fiksjonsverden der vitenskapens muligheter
erstatter religionens myter.
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Mange hevder at fantasy-sjangeren har drept science fiction. Magiske vesener, store slag og overnaturlige krefter i bøker som Ringenes herre tiltrekker store fanskarer. 
Illustrasjon (fan art): deligaris/deviantart.com

Science fiction er død
Googler du denne
tittelen, får du 80
millioner treff. Nettet
er enig: Science
fiction-litteraturen er
kommersielt død eller
døende. Litteraturvitere
er ikke så sikre på det.
Problemet er at man har spådd science
fictions (SF) død siden sekstitallet. Allerede i 1960 skrev en ung fan, Earl Kemp,
et essay som erklærte sjangeren død.

18
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«SF er døende: men på den andre siden
så har SF vært døende fra det øyeblikket den ble unnfanget.» skriver Roger
Luckhurst i et essay fra 1994. Han mener
at få andre sjangre i populærlitteraturen
er så besatt av sin egen undergang som
science fiction.
I dag mener mange at fantasy-sjangeren
har drept science fiction. I fantasy
opplever leseren en verden full av magi
og overtro, i stedet for en verden av
vitenskapelig undring. Bloggsfæren
flommer over av debatter om hvorfor
lesere foretrekker fantasy. Forfatter Mark
Charan Newton er en av bloggerne som
er opptatt av dette.
Teknologisk sett lever vi i et SF univers,
mener Newton. Vi undrer oss mer for.

hva som kommer på den neste Applekonferansen enn det er for for forestillinger i en SF-roman.
Handler om samtiden

Johan Schimanski, som underviser
i science fiction og fantasylitteratur
ved Universitetet i Tromsø, er ikke så
voldsomt bekymret for spådommen om
sjangerens nært forestående død. For
det er en grunn til at SF har gjenoppstått
flere ganger siden sekstitallet:
– Science fiction er ikke noe som skal
hjelpe oss til å forutse fremtiden. Det er
egentlig en måte å tenke over sin egen
samtid på..SF gir et fristed hvor politiske
og moralske problemstillinger kan diskuteres, samtidig som man kan fundere
over samfunnsendringer av sosial og

Tekst: Maja Sojtarić

teknologisk art, forteller Schimanski.
Schimanski skrev sin doktorgradsavhandling om en walisisk roman skrevet
av Islwyn Ffowc Elis. Romanen som ble
skrevet på femtitallet, var et bestillingsverk fra det walisiske nasjonalistpartiet.
– De ville bygge opp litteraturen på walisisk. Elis så at alle bøker som var skrevet
på språket var vanskelig tilgjengelige for
leseren og ville heller skrive noe i en mer
populær sjanger. Så han skrev en SFroman om en helt som ble transportert
fra femtitallet til fremtidens Wales i en
tidsmaskin. Han kom til en utopi hvor
Wales fremsto som et uavhengig, kristent
sosialdemokrati. Når han så reiste tilbake
til sin egen tid ble han ulykkelig og
ville tilbake. Men da sendes han til en
alternativ fremtid, hvor Wales heter West
England og brukes mest til skogsbruk og
til militære operasjoner.
Boka gir leseren to alternativer for en
politisk fremtid som de må ta stilling til.
Og politikk spiller ofte en rolle i science
fiction.
– Sovjetunionen hadde lenge en betydelig produksjon av SF . Det kan delvis begrunnes med at den sovjetiske ideologien
var bygget på en fremtidstro, men også
fordi sjangeren ga rom for å kritisere
systemet på en skjult måte. Sjangeren har
også tatt opp problemer med imperialisme, kolonialisme, kulturblanding og
ikke minst kjønn.
Kvinnesterk

En annen forestilling om SF er at det er
mannslitteratur, noe også Mark Charan
Newton mener bidrar til sjangerens
undergang. Hans påstand er at sjangeren
lider fordi kvinner leser mer enn menn,
og de er mer interessert i fantasy-litteraturen.
Johan Schimanski mener at det har
skjedd drastiske i leserskaren kjønnsbalanse de siste årene. Flere kvinner
leser og skriver science fiction-romaner.
Grunnen til denne litteraturens dalende
popularitet må derfor finnes en annen
plass.

– En god SF-roman tar det nye og det
fremmede for gitt, og unngår utdypende
kunstige forklaringer..Dermed etablerer
sjangeren egne koder og en del felles
referanser som de som har lest mye
science fiction forstår bedre enn nye
lesere.
En annen grunn er til at sjangeren kan
virke litt vanskelig for folk å gripe fatt
i,.er den utstrakte bruken av landskapsbeskrivelser.
– Bekrivelser av hvordan karakterene
tenker, tilsidesettes ofte for beskrivelse av
hvordan ting ser ut..SF handler også mye
om nye ideer og hvordan menneskeheten
forholder seg til endringer. Kanskje er
det derfor den virker litt fremmed, sier
Schimanski.
Avskrevet og misforstått

Science fiction-litteratur har også lenge
vært neglisjert blant litteraturvitere, og
forskninga har vært begrenset..Filmene
på sin side har fått mye oppmerksomhet
og nyter fortsatt stor popularitet.
– Denne sjangeren er marginalisert i
litteratur- og kulturvitenskapene, og
henvist til kinosalene. Dessverre fører
det også til at SF som viktig innblikk i
samfunnsdebatten avskrives, ofte fordi
mange filmer handler om volds- og
angstfantasier.
– Enkelte mener nok at sjangeren eksisterer i en egen boble i forhold til den
øvrige, såkalt seriøse litteraturen. Men
der har det skjedd en grenseutsletting i
den nyere tid. Science fiction har i stor
grad blitt absorbert av den seriøse litteraturen. Forskninga må utvides til å se mer
på sammenhengen mellom sjangeren og
samtiden. Det vil skape en grunnviten
om hvordan vi selv tenker på samfunnet
i dag.
Kilder:
Luckhurst, Roger «The many deaths of Science Fiction: A polemic» Science Fiction Studies #62, 1994.
Newton, Mark Charan «Why Science Fiction Is Dying
& Fantasy Fiction Is The Future» markcnewton.com
Schimanski, Johan «Sverige tvetydig overfor Science
Fiction»

Science Fictions mange navn
Sci-fi er kanskje den mest kjente forkortelsen på science fiction. Men denne
forkortelsen forarger mange. Sci-Fi representerer den trivielle underholdinga
mener enkelte forfattere, forskere og
ikke minst fandomen - de ihuga beundrerne av sjangeren. De foretrekker
forkortelsen SF som for dem står for
genuin science ficton av høy kvalitet.
• Hard SF legger vekt på tekniske
detaljer og vitenskapelig nøyaktighet. Den benytter seg av ledende naturvitenskapelige teorier. Eksempel:
Mission of Gravity av Hal Clement
(1953) handler om planeten Mesklin
som har flere typer tyngdekraft. Beskrivelsene av planeten er så presise
at studentene ved MIT kunne regne
ut at den måtte ha en skarp kant ved
ekvator.
• New Wave kjennetegnes av et
eksperimentelt språk og handler
i stor grad om politiske og sosiale
tema, og kalles også soft science
fiction. New Wave fjerner seg noe
fra femtitallets fokus på romvesener
og intergalaktiske kriger og handler
om menneskesamfunn. Eksempel: A
Canticle for Leibowitz av Walter M.
Miller (1960) handler om en verden
der munkene tar vare på vitenskapelige bøker i påvente av at sivilisasjonen skal komme seg på fote.
• Cyberpunk har fokus på informasjonsteknologi og nedbrutte
fremtidssamfunn, såkalte dystopier.
En cyberpunkroman er ofte en mørk
detektivhistorie med en fremmedgjort helt som ofte beveger seg i en
virtuell virkelighet. Et eksempel er
hackeren Henry Dorset Case i romanen Neuromancer av William Gibson
(1984). Han forsøker å koble hjernen
sin til det globale datanettverket i
cyberspace, et privilegium han tapte
ved å stjele fra sin arbeidsgiver.
Kilder: Store Norske Leksikon, Routledge Companion to Science Fiction, Wikipedia.
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I vår nære fremtid jakter Harrison Ford på menneskekloner som har rømt fra slaveriet. Den klassiske filmen Blade Runner utfordrer vår holdning til menneskerettigheter. Faksimile
av filmplakat. Illustrasjon: Warner Bros

Lov og rett i det ytre rom
Har menneskekloner krav på like rettigheter
som ekte mennesker? Skal avtaler om krigens
folkerett gjelde for konflikter mellom mennesker
og romvesener? Og hva sier FNs konvensjoner om
verdensrommet?
20
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Science fiction har blitt en arena hvor
man kan skrive kritisk om tendenser i
samfunnet og det inkluderer rettssystemet. Den ofte faglig tunge juridiske
debatten kan bli mer interessant og
spennende for den jevne leser hvis det
fremstilles i en science fiction kontekst,
forteller førsteamanuensis i jus, Magne
Frostad.

Tekst: Maja Sojtarić

Han er ekspert på menneskerettigheter
og folkerett, og har sett nærmere på lov
og rett i det ytre rom.
Hva er et menneske?

Spørsmålet om hva som utgjør et liv, og
ikke minst hvilken type liv, som skal ha
samme beskyttelse som mennesker er en
av de juridiske problemstillingene som er
vanlige i science Fiction fiction (SF).
– Rettslige dimensjoner gjør seg gjeldende nær sagt overalt hvor menneskelig
aktivitet inntrer.
Menneskerettigheter og regler for bruk
av væpnet makt er lett å engasjere seg i.
Det er nok derfor de tidvis problematiseres i SF-universene, mener Frostad.
For eksempel har SF vært i forkant med
å problematisere forholdet mellom ekte
mennesker og genetisk modifiserte eller
klonede individer.
– Et eksempel er genetisk modifiserte
mennesker som dyrkes frem til voksen
alder i et laboratorium, som de såkalte
replikantene i filmen Blade Runner.
De ligger genetisk sett så nært opp til
mennesket at det er nesten underordnet
hvordan de er kommet i stand – vår
felles genetikk tilsier at de også bør nyte
godt av retten til liv etter menneske
rettighetene. Dermed vil det også være
problematisk med innebygde begrensing
av deres livslengde og henrettelses
policyen som iverksettes i filmen.
Hvem var her først?

Frostad mener det er interessant at SF
legger så tydelig opp til en refleksjon
over menneskehet og rettigheter knyttet til det. Sjangeren tar til og med opp
urfolksrettigheter, blant annet ved å
tematisere utnyttelse av naturressurser
og graden av innblanding i urfolkenes
utvikling.
– I TV-serien Stargate avstår flere av de
høyere utviklede rasene fra å gi ny teknologi til menneskene. Rasen Ori på sin
side tillater seg å påvirke utviklingen til
de laverestående menneskene uten

nevneverdig bekymring. En parallell ser
vi kanskje i dagens rettslige bestrebelser
på å verne stammer og urfolk som så
langt ikke er blitt eksponert for vår påvirking. Dette er stadig i media i forbindelse
med hittil ukjente stammer i Amazonas.
Generelt er tanken at urfolk skal ha krav
på menneskerettigheter på lik linje med
andre, samtidig som de skal ha lov til å
tilpasse seg det moderne samfunnet på
sitt eget vis.
Hvem skal ha selvstyre?

Mange av de internasjonale avtaler som
vi forholder oss til i den virkelige verden,
finner altså veien til science fiction.

10 klassiske 
science fiction-serier
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zone
Dr. Who
Star Trek
Star Trek - Next Generation
X-Files
Battlestar Gallactica
Stargate SG1
Babylon 5
Lost
Farscape

Som et eksempel trekker Magne Frostad
igjen frem serien Stargate. Plotet i denne
går ut på at mennesker oppdager stjerneportaler gjennom teknologi som kan føre
dem til planeter langt ut i Melkeveien
eller til andre galakser, hvor de møter
andre kulturer..Der fremhever enkelte
av rollefigurene at Geneve-avtalene om
krigens folkerett kun skal gjelde for væpnede konflikter mellom mennesker.
I enda større grad tematiserer SF den
geografiske rekkevidden av vårt samfunnssystem. Hva skjer når kolonier på
andre planeter blir store og selvforsynte
nok til at de ønsker selvstyre?
– I tredje sesong av serien Babylon 5 går
kolonien Mars til det skritt å erklære
uavhengighet fra Jorda. Og liknende
mekanismer ser vi i virkeligheten også:
jo større man blir, desto mer selvråderett

vil man ha. Det virker å være et iboende
behov hos mennesket for.å ha et ord med
på laget. Også denne kampen om selvbestemmelse har direkte linjer til tendenser
i vår samtid og tematiseres til en viss
grad i FN-paktens artikkel 2.7.
– Her står det at FN som hovedregel skal
avstå fra å stikke sine fingre i statenes
indre anliggender..Stater har i stor grad
suverenitet til å bestemme hva som skal
skje innenfor deres egne landegrenser.
Dette er en premiss som all folkeretten
er basert på. Og inspirasjonen til Star
Treks Prime Directive, som fremgår av
Starfleet General Order nr. 1 og Articles
of the Federation, Chapter I, Article II,
Paragraph VII, smiler Frostad.
FN i verdensrommet

Men man trenger ikke å se på Star Trek
for å finne konvensjoner for verdensrommet. FN har faktisk laget en allerede
i 1967. Eksempelvis demilitariseres
verdensrommet av Konvensjonen om utnyttelse og bruk av verdensrommet, inkludert månen og andre himmellegemer
fra 1967 og Konvensjonen om månen og
andre himmellegemer fra 1979.
– Når mennesket så smått begynte å ta i
bruk verdensrommet så var FN fremsynt. FN ønsket ikke en utvidelse av den
kalde krigen og ville komme i forkant
av et eventuelt våpenkappløp i verdensrommet. Men dette vil nok endre seg.
Antageligvis vil det begynne med bruk
av våpensystemer for å uskadeliggjøre
naturlige eller menneskeskapte farer mot
satellitter, rombaser i bane rundt jorden
eller på månens overflate. Og så er vi i
gang.
– Nå skal det sies at vi har nok problemer
med å forholde oss til begrensningene
på bruk av væpnet makt her på jorda.
Vi driver fortsatt med væpna konflikter
mellom statene på tidvis tynt rettslig grunnlag. Fra å gå derfra til å tro at
en delvis demilitarisering vil funke på
eventuelle interplanetære relasjoner
er kanskje litt vel optimistisk, humrer
Frostad.
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Crysis 2 er et grafisk vidunder av et spill. Aldri før har dataspill vært mer virkelighetsnære og detaljrike. Illustrasjon: EA games.

Spillets grep om virkeligheten
Dagens datamaskiner
er så kraftige at
dataspill aldri har sett
bedre ut. Men selv om
utviklinga går i rasende
fart, er det lenge til den
virtuelle virkeligheten
innhenter oss.
Fantasiene til forfatter William Gibsons
om cyberspace har hatt stor betydning for
hvordan vi tenker på virtuell virkelighet i
dag.
I Gibsons bøker er cyberspace datamaskinenes komplekse verden, som eksisterer
parallelt med vår virkelige verden. Grensen mellom de to verdenene er flytende.
Menneskene kobler seg til og påvirker
cyberspace. Samtidig stimulerer datamaskinen deres sanser slik at de føler at de
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fysisk er til stede i en annen virkelighet.
Virtuell virkelighet er datateknologi som
simulerer fysiske omgivelser og gir en
illusjon av at man beveger seg i en egen
verden. Spillindustrien har kommet
lengst med å pushe grensene for disse
illusjonene.
Store sprang

I 1972 kom det første dataspillet. Ungdom
flokket seg i spillehallene for å spille Pong:
to hvite streker på svart bakgrunn som
man sendte en firkant mot. De med stor
velvilje og fantasi kunne kalle Pong for et
tennisspill.
– Etter hvert får datamaskinene mye større
hjernekapasitet. Så man lurte på hva man
kunne bruke dette til. Det fører til rask
utvikling av personlige data-maskiner som
Atari, Commodore og Amiga. Og de blir i
stor grad brukt til spill, forteller postdoktor i informatikk Daniel Stødle.
Datamaskinens «hjerne» kalles for CPU
og består av en mengde transistorer.
Transistorer brukes for å lage, forsterke

og kontrollere elektriske signaler. De ble
oppfunnet i år 1948. I 1965 var det 60
transistorer i en datamaskins hjerne. I dag
er det flere milliarder.
Det har etter hvert oppstått en gjensidig påvirkning mellom spillindustri og
utvikling av datateknologi. For mange i
spillindustrien er det viktig å ha best mulig
grafikk som gir en mest mulig detaljrik
spillverden. Gamere (ivrige dataspillbrukere red. anm.) har økende krav til at deres
spillmaskiner skal reagere på gamerens
handlinger i sanntid. Og spillindustrien
gjør sitt ytterste for å imøtekomme disse
kravene.
I 2011 kom Crysis 2 på blant annet spillmaskinen X-Box 360: New York er under
angrep av en fremmed rase – Ceph. Du er
supersoldaten Alcatraz, som ved hjelp av
en lekker nanodrakt og en gal vitenskapsmann, skal redde menneskeheten. Grafikken er så rik på detaljer og spillomgivelsene er så full av muligheter at du nesten
befinner deg i en virtuell virkelighet.

Men bare nesten. Den tredimensjonale
virtuelle virkelighet er uteblitt. Vi er fortsatt henvist til den flate skjermen.

Så det er nok litt lenge til vi kan spille
dataspill i en tredimensjonal virkelighet i
vår egen stue mot holografiske romvesen

Skjermen er grensen

Selv om datamaskinens hjerne byr på uante muligheter er det mange begrensninger
for utviklingen av virtuell virkelighet. En
av dem er skjermen. Daniel Stødle er med
i forskergruppa ved UiT som har utviklet
en av verdens største berøringsskjermer.
– CPUen har blitt raskere, hard disker har
blitt større og nettene inne i og utenfor
datamaskinen har fått bedre kapasitet. Til tross for det har det skjedd lite
med oppløsningen på skjermer – siden
begynnelsen av 80-tallet har oppløsninga
på en vanlig skjerm økt lite. Da hadde
dataskjermer en oppløsning på 1024x768
piksler. Det er det en iPad har den dag i
dag. Det har blitt flere farger, den grafiske
utnyttelsen av pikslene har blitt bedre og
skjermene har blitt flatere. Men fortsatt
er oppløsninga på papir høyere enn på
skjerm.

10 klassiske 
science fiction-spill
• Space Invaders
• Doom
• Halo
• Quake
• Gears of War
• Deus Ex
• Fallout
• Mass Effect 2
• Half Life 2
• Portal

fra det ytre rom. Men Stødle utelukker
ingenting.

den andre siden av kloden. Så man skal
være forsiktig med bombastiske uttalelser
når det gjelder teknologiutviklinga.
Og allerede er det mange teknologiske
fremskritt som gir en virkelighetsnær
spillopplevelse.
– Det utvikles drakter som gir gamerne
opplevelse av varme og berøring. Allerede
er det mange spillkonsoller der ute som
baserer seg på fysisk kommunikasjon mellom spillet og spilleren, som for eksempel
Wii. Men det er også slik at markedet
bestemmer. Gamere liker som oftest best å
sitte stille i sin egen stue med en Playstation-stikk i hendene, og er ikke alltid ute
etter den «virkelige» følelsen av å kjøre bil.
Kilde: Daniel Stødle er postdoktor i informatikk i
forskergruppa High-Performance Distributed Systems
som ledes av Otto Anshus.

– Å snakke sammen med noen over video
var science fiction for 20 år siden. Nå kan
du skru på Skype og snakke med folk på
Universitetet i Tromsø – Labyrint 3/11 •••
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Tema: science fiction
Tekst: Maja Sojtarić

Lærevillige datamaskiner
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Vi kan programmere
datamaskiner til å
lære de utroligste ting.
Men det er forskjell på
læring og intelligens.
HAL 9000 er film- og litteraturhistoriens
mest berømte datamaskin. I Stanley
Kubricks kultklassiker 2001: En romodyssé, er HAL den milde stemmen som
styrer romskipet Discovery og dens
besetning på veien mot Jupiter.
HAL 9000 kan snakke, gjenkjenne stemmer og ansikt, lese på leppene og spille
sjakk. Men den er også i stand til å tolke
og gjenskape følelser og resonnement.
Da astronautene om bord Discovery
forsøker å skru HAL av på grunn av
mistanke om feil i systemet, slår datamaskinen seg vrang. For å overleve setter
HAL i gang en utspekulert plan for å
drepe astronautene og gjennomføre det
den i utgangspunktet var programmert
til å gjøre.
HAL er rett og slett en kunstig intelligens, som utvikler egen vilje.
I 1968, da denne filmen ble laget, var
alle HALs egenskaper kun en fantasi
i hodet på bokforfatteren Arthur C.
Clarke.
Men er det mulig at vi i dag kan utvikle
kunstig intelligens og datamaskiner som
kan tenke selv?
– I dag kan vi lage datasystemer som
lærer av sine egne feil. Men veien er lang
til vi får maskiner som klarer å tenke
selv. Det er rett og slett matematikken
som begrenser utviklingen av kunstig
intelligens, forteller førsteamanuensis
Robert Jenssen.

Datamaskiner kan lære mye. Denne roboten i Japan har
blitt «opplært» til å yte omsorg for pleietrengende pasienter. Men det skal mye til for at en datamaskin skal utvikle
intelligens. Foto: Scanpix.

Alt er matematikk

Jenssens forskningsfelt er maskinlæring
– han er en av de som gjør beregninger og videreutvikler metoder som til
syvende og sist vil gjøre din datamaskin
mer lærevillig.
– Det er vanskelig å skape ekte intelligens ut av noe som er komplett uintelligent i utgangspunktet. Vi må mate
dataprogrammene med informasjon
hvis de skal kunne utføre arbeidet sitt.
Men måten vi gjør dette på har blitt mer
effektivt med årene, og dermed har også
maskinene blitt smartere og kan utføre
oppgaver som var nærmest utenkelig for
få år tilbake.

10 klassiske 
science fiction-filmer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2001: A Space Oddysey
Blade Runner
Gattaca
Alien
A Clockwork Orange
Soylent Green
Star Wars
Planet of the Apes
District 9
Inception

Det er ikke lenge siden det var utenkelig
at et kamera kunne gjenkjenne ansikt.
Men de nyere kameraene har blitt utstyrt
med en algoritme, altså en ligning, som
forteller den hvordan et ansikt ser ut.
Denne ligninga har blitt laget ved hjelp
av statistikk og utarbeidet på bakgrunn
av titusenvis av bilder med og uten
ansikter. Man forer denne informasjonen
inn i kameraet, som deretter vet hvordan
et bilde med ansikt ser ut kontra et uten.
Slike systemer brukes også i moderne
spamfiltre som beskytter eposten din fra
søppelpost og virus.
– Et spamfilter kan i tillegg lære av sine
egne feil. Hvis spamfilteret ikke fanger
opp en spam så kan du irettesette det, og
det vil lære til en senere anledning.

Tolker hjernebølger

Robert Jenssen har blant annet jobbet med en forskergruppe ved Berlin
tekniske universitet som utvikler kunstig
intelligens. Brain Machine Interface
benytter seg av grunnforskning, som
Jenssens, for å utvikle datasystemer som
kan tyde hjernebølger.
– Ideen er at du skal tenke på å bevege
en arm, så vil datamaskinen tyde
disse signalene fra hjernen din og
gjøre bevegelsen for deg. De tyske
forskerne har kommet ganske langt med
dette. Håpet er å bruke Brain Machine
Interface for å hjelpe mennesker som for
eksempel har mistet en arm til å bevege
en protese.
Problemet er at hjernen er et utrolig
komplisert system, mens en datamaskin
ikke er det. Datasystemer «tenker» i
bits – de tenker enten JA eller NEI. Og
en hjerne tenker med mange uavhengige
signaler som opptrer samtidig. Jenssens
forskning bidrar med å klassifisere disse
signalene slik at datamaskinen kan lære
dem.
Ligninger kan ikke mutere

40-årsmarkeringa til filmen 2001: En
romodyssé markerte også 50 år med
NASA. I den anledning skrev det amerikanske rombyrået at de nå var en del av
den fantastiske fremtiden som Arthur C.
Clarke og Stanley Kubrick forestilte seg.
Men selv om vi i løpet av de 40 årene har
fått datasystemer som klarer å kjenne
igjen ansikter, tale og til og med hjernebølger så er det svært usannsynlig at de
vil utvikle en egen vilje.
– Ethvert datasystem er avhengig av den
algoritmen som den er bygget opp av. Vi
har enorme mengder registrerte data i
verden, og stor regnekraft i maskinene.
Men det er ligningene som styrer det
hele. Og selv om ligninger kan justeres,
så kan de ikke mutere på egen hånd,
smiler Jenssen.
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Praktgjenstandar frå steinalderen

Under dei arkeologiske utgravingane til Tromsø Museum på Tønsnes i Tromsø
i år, vart det gjort særs spanande og rike funn frå steinalderen. Om lag 50
bustadstrukturar frå steinalderen vart avdekka. Talet på funn ser ut til å kome
opp i om lag 70 000, sjølv om finteljinga gjenstår. Alt frå små avslag til fine
praktgjenstandar. Det vart funne anheng, bor, fiskesøkkje, pilspissar og skraparar
som vitnar om eit særs rikt liv. Funna som vart gjort er foreløpig datert til mellom
10 000 år sidan og 4000 år sidan.
Øks i grønstein, ca 12 cm.
Øksa har truleg vore nytta til trearbeid og skjefta i tre. Etter å ha hogd
ut eit økseemne er øksa omhyggeleg
slipt til ei rund form med spiss
nakke og hol egg, altså ei spissnakka
holøks. Ein del av øksene kan ha
vore nytta i sosiale eller rituelle
samanhengar.

Meisel i grønstein, ca 12 cm.
Meiselen har nok vore nytta til
fint trearbeid. Det spesielle med
denne meiseilen er at han er slipt i
begge endar med ulik vinkel. Dette
indikerar at han har hatt fleire
bruksområde. Kanskje ein slag
multi-tool frå steinalderen?

Kniv i skifer, ca 22 cm.
Eit skiferemne er omhyggeleg slipt
for å laga ein kniv. Kniven har nok
ikkje vore i dagleg bruk, men fungert som pryd eller statusgjenstand.
Slik raud skifer ser ut til å ha kome
langvegs frå. Kniven har truleg vore
verdfull for folk i steinalderen.
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Bildedokumentar
Tekst: Jan Magne Gjerde, Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Foto: Raymon Skjørten Hansen, Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Fiskesøkkje i glimmerskifer, ca 9 cm.
Fiskesøkkjer til bruk ved fiske frå båt med krok. Det er hogd spor rundt heile steinen for å feste
snøret. Hogginga er utført om lag på same måte som ein lagar helleristningar. Nokre av fiskesøkkja kan og ha vore garnsøkkje. Slike fiskesøkkjer har vore i bruk heilt fram til i dag.

Bor i bergkrystall, ca 4 cm.
Spissen på boret er omstendeleg danna ved forsiktig å hogge til spissen og presse små avslag
frå begge sider. Truleg er dette finarbeidet gjort med reiskap av gevir. Boret kan ha vore nytta
til å lage hull i skinn eller bore i gevir, bein eller tre.

Anheng i skifer, ca 6 cm.
Anhenget har truleg vore festa i ei skinnsnor rundt halsen som eit
smykke. Deler av anhenget er slipt. Ein ser tydeleg at det er slipt hakk
til å feste snora i eine enden. Anhenget kan ha hatt tydingar som er
vanskeleg å tolke i dag, eller være ein rein pyntegjenstand.
Universitetet i Tromsø – Labyrint 3/11 •••
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Utenriksministrene Støre og Lavrov undertegner delelinjeavtalen i Murmansk. Foto: Utenriksdepartementet

Fredeleg sameksistens i snart 700 år
Utanriksministrane Jonas Gahr Støre og Sergej
Lavrov makta å dra i land avtala som fastset delelina
mellom Noreg og Russland i Barentshavet, etter 40
års usemje statane imellom.
For dette blir Støre og Lavrov kreerte til
æresdoktorar ved Universitetet i Tromsø.
– Det er vanskeleg å vera nøyaktig når
ein skal dele ut ære. Men når Noreg og
Russland/Sovjetunionen også tidlegare
har nærma seg kvarandre, er det ofte
resultat av tillitsbygging mellom personar på høgt nivå, seier Stian Bones,
post.doc på prosjektet «Det asymmetriske naboskap. Norge og Russland
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1814–2014».
– Me såg det i danninga av Barentsregionen med dåverande utanriksminister
Stoltenberg og utanriksminister Kozyrev,
og då Gerhardsen og Khrustsjov ivra for
normalisering under den kalde krigen
på 1950-talet. Samstundes skal me ikkje
underslå at det er eit nitid diplomatisk
arbeid over mange tiår som no har ført til
at delelineavtala vart signert.

God kontakt

Leiar for forskingsprosjektet, professor Jens
Petter Nielsen, er samd:
– Tydinga av slike forhandlingar som
går føre seg i 40 år er også stor for det
fredelege forholdet elles. Me kan sjå ein
parallell i tilhøvet mellom Sverige og Noreg
i unionstida; den lange tradisjonen med
forhandlingar bidrog til å unngå krig i
1905, meiner han.
– Ein slik forhandlingstradisjon gjer noko
med innstillinga til diplomatiet, som går
gjennom og overlever skifte i makt og stillingar og ulike «ups and downs» i tilhøvet
mellom statane. På heile 70-talet var det
faste møte på toppnivå i UD – sjølv om
det elles var konfliktfylt mellom Noreg og

Aktuelt: Æresdoktorar ved UiT
Tekst: Sigrun Høgetveit Berg

S ovjetunionen. Og endå om Ungarn i -56
og Tsjekkoslovakia i -68 førde til ei nedkjøling, verkar logikken i diplomatiet slik at
ein raskt plukkar opp att tråden. Det normale har vore god kontakt mellom Noreg
og vår store nabo i aust, sjølv om det ikkje
alltid har vore så godt kjent, seier Bones.
Store Russland, vesle Noreg

Og at vår nabo i aust er stor og mektig
og Noreg er liten og meir ubetydeleg,
er noko av det som ligg i tittelen på
forskingsprosjektet «Det asymmetriske
naboskap» – det største forskingssamarbeidet mellom Noreg og Russland om
norsk-russiske historiske relasjonar nokon
gong, med bidrag frå forskarar i Tromsø,
Oslo, Kirkenes, Murmansk, Arkhangelsk,
Moskva og St. Petersburg.
– Noreg er eit lite land samanlikna med
Russland. Dei har interesser og potensielle
konfliktar i nord og sør og aust og vest,
og også der me møtest i nord er dei store
i forhold til oss. Men likevel har det aldri
vore krig mellom Noreg og Russland i
Nordområda, og dette er eit poeng som har
vorte og stadig blir understreka og brukt i
den politiske retorikken på begge sider. Det
er ikkje heilt sant – i seinmellomalderen
var det herjingstokt begge vegar i aksen
Kvitsjøen–Bjarkøy, nært knytt til dei handels- og skattleggingsinteressene som både
Novgorod og Noreg hadde i dette fleir
kulturelle området.
På slutten av napoelonskrigane var
Danmark/Noreg og Russland på motsett side, men utan at det førde til væpna
konflikt. Difor – på eit overordna plan kan
ein seia det har vore fredeleg sameksistens
mellom Noreg og Russland i snart 700 år,
sidan fredsavtalen i Novgorod i 1326, fortel
Nielsen.
Då det store fellesområdet på Nordkalotten
skulle skiftast ut, og den endelege grensa
mellom Noreg og R
 ussland vart trekt i
1826, var det i Noregs interesse at Russland
la makt og autoritet bak avgjerda.
– Noreg tente på at tsar-Russland var
autoritært og hadde evne til å skjera gjen-

nom dei mange ulike interessene hjå til
dømes pomorar, finnar og russiske samar.
På sett og vis har me same nytta i dag – det
er intern usemje i Russland om den nye
avtala, men det er uaktuelt for Russland
å sleppe fram denne opposisjonen, seier
Nielsen.
Forskingssamarbeid

Utover 1800-talet tok det nasjonsbyggande Noreg, på same vis som Russland,
sterkt del i det polare kappløpet om å kapre
rekordar og kartleggje ressursar i nord.
Men nyare arkivstudium syner at også
graden av samarbeid, ikkje minst på det
vitskaplege planet, var større enn det ein
før har visst om.
– Vitskapsmenn lærte av kvarandre og
delte funna dei hadde gjort, noko Nansen
er eit godt døme på. Russiske havforskarar
var hjå forskingsfartyet Johan Hjort på
Havforsknings-instituttet i Bergen, som i
denne perioden var i front på den internasjonale vitskaplege arenaen. Russland på
si side hadde økonomi til å ruste ut store
ekspedisjonar som fleire fekk del i, fortel
Kari Aga Myklebost, den andre post.doc.stipendiaten på prosjektet.
Etter revolusjonen i 1917 tok det nokre
år før maktskiftet påverka forskingssamarbeidet, men med lite fruktbare tiår
mellom krigane, vart det, som på diplomatiets område, utpå 50-talet etterkvart meir
kontakt att. Sovjetunionens samanbrot
førde til opning av arkiv som dei siste 20
åra har vore avgjerande både for mykje ny
kunnskap om norsk-russiske relasjonar, og
ikkje minst har lagt grunnen for blømande
samarbeid historieforskarane imellom.
– I lys av det tykkjer eg det er spesielt artig
at det er ein russisk ph.d.-stipendiat på
prosjektet vårt, Konstantin Zaikov, som
studerer grensedraginga i 1826 – det hadde
ikkje vore mogeleg før 1991, seier Myklebost.

Delelineavtala
• Avtale mellom Noreg og Russland om
maritim avgrensing og samarbeid i
Barentshavet og Polhavet.
• Tingingar gått føre seg sidan 1970.
• Underskriven av utanriksministrane
Jonas Gahr Støre og Sergej Lavrov 15.
september 2010, i verknad frå 7. juli
2011.
• Avtala er venta å få store positive ringverknader for aktørane i nordområda.
• Resultat av mange års personleg diplomatisk samarbeid på m
 inisternivå.

«Det asymmetriske
naboskap. Norge og
Russland 1814–2014»
• Forskingssamarbeid mellom Universitetet i Tromsø, Institutt for forsvarsstudium (Oslo), Det nordlege arktiske
føderale universitetet (Arkhangelsk),
Murmansk statlege humanistiske
universitet og Institutt for verdshistorie ved Det russiske vitskapsakademiet
(Moskva).
• Prosjektleiar: professor Jens Petter
Nielsen.
• Bokverk i to band kjem ut i 2014.
• Totalramme circa 20 millionar kroner.
• Finansiert av Forskingsrådet,
Tromsø forskningsstiftelse, Fritt Ord,
Nansenfondet, Utanriksdepartementet,
Sparebank1 Nord-Norge, Universitetet
i Tromsø.

grunnlovsjubileet i 2014 ligg det føre eit
bokverk i to band på norsk, i tillegg til ei
russisk utgåve tilpassa den russiske marknaden. Undervegs blir nærare 75 artiklar
publiserte.
Les meir her: http://uit.no/asymmetry

Fruktbar asymmetri

Asymmetrien viser seg altså å vera
fruktbar. Heile forskingsprosjektet har ei
totalramme på 20 millionar kroner, og til
Universitetet i Tromsø – Labyrint 3/11 •••

29

Navn: Laila Susanne Vars
Alder: 35
Hva: Visepresident i Sametinget
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«Samer opplever veldig ofte å bli mobbet og diskriminert,
men det er nesten ikke lov å snakke om det. 
For det forventes at du skal tåle det.»

Portrett
Tekst: Randi M. Solhaug
Foto: Torbein Kvil Gamst

I Vars univers
Hun var fem år da
barnevakten plutselig
bare forsvant. Senere
fikk hun vite at han
hadde rømt fra Norge
etter en dramatisk
sprengningsaksjon.
Kan det ha bidratt til
å vekke politikeren i
henne?

en bygd i Finnmark, så på dagtid hadde
Laila en barnevakt.

med, smiler hun og legger trykk på ordet
«bra».

– Og jeg husker godt at han plutselig ble
borte, og jeg fikk ikke noen forklaring på
hvor han var.

– Ble du overrasket over at det gikk så
bra?

Han som passet henne var Niillas Somby.
Som en protest mot statens vassdrags
utbygging deltok han i en mislykket
sprengning av brua over Tverrelvdalen.
Sprengladningen utløste seg for tidlig og
Somby mistet synet på det ene øyet og
måtte amputere en arm. Etterpå rømte
han til Canada og ble der noen år.
Alt dette fikk hun vite lenge etterpå.

– Tja, kanskje. Jeg er over snittet samfunnsengasjert, så ett sted må det vel
komme fra.
Laila Susanne Vars sitter på kontoret sitt
i Kautokeino og ser ut vinduet. Høsten
har for lengst festet grepet sitt der ute. På
bordet foran henne ligger en liten rein i
tre, formet som et puslespill. Hun prøver
å huske hvordan det var den gangen hun
var fem år.
Vi må tilbake til 1981-82, og et
Finnmark som var preget av demonstrasjoner, protester og aksjoner. I 1978
vedtok nemlig Stortinget å demme opp
Alta-Kautokeinovassdraget og bygge en
kraftstasjon. Fra samisk og miljøpolitisk
hold ble dette møtt med kraftig motstand. Midt i dette vokste Laila Susanne
opp med ei alenemor. På den tiden
jobbet moren hennes som lærer i Sirma,

Dette er mitt paradis! Etter ti år i Tromsø, hvor hun tok
doktorgrad i juss, flyttet Laila Susanne Vars tilbake til
Kautokeino for to år siden.

– Men politisk engasjement kan jo
komme så mange steder fra, legger hun
til og drar oss tilbake til nåtiden.
– Jeg kommer jo fra et veldig politisk
hjem. Ikke sånn partipolitisk, men vi har
veldig mange kvinnfolk i familien min
som er veldig samfunnsengasjerte.
I dag, nesten 30 år etter sprengningsaksjonen, sitter Laila Susanne
Vars som visepresident i Sametinget,
et politisk sentrum som mange mener
Altaaksjonene var den gryende kimen
til. Hun kom inn med et valgskred for
det nyetablerte partiet Árja (på norsk:
innsatsvilje) høsten 2009. Før det hadde
hun aldri hatt noe politisk verv.
– Noen hevder du ble overtalt til å fronte
partiet?
– Jeg sa først nei. Jeg sa: «Jeg er ingen
politiker! Jeg skriver på en juridisk doktorgrad og har planer om å bli i Tromsø
med mann og barn». Men de var så
overbevisende. Det var så bra det de kom

– Jeg må ærlig talt svare ja, jeg ble
overrasket. Jeg stilte opp mot Egil Olli,
sittende sametingspresident, og Aili
Keskitalo, som hadde vært sametingspresident. Det var Davids kamp mot
Goliat. De hadde et helt partimaskineri:
De trykte valgaviser, de hadde YouTubesnutter, egne hjemmesider og flyers. Og
jeg – jeg stekte vafler og gikk på husbesøk! Vi hadde stand, men ingen fancy
ting å gi bort. Men vi hadde et program
vi syntes var veldig flott, da. Kanskje
noen ble sjarmert at vi holdt det hele
enkelt? Vi brukte heller ikke Twitter. Vi
hadde riktignok Facebook-side, men den
var dårlig besøkt. Vi hadde jo ikke tid å
sitte der, haha!
Hun er som tegninga på kontordøra si,
den som datteren på fem år har tegnet
med streker og skrevet «LAILA» over
med store, ujevne bokstaver. I ansiktet
dominerer et stort smil og armene er
strukket helt ut, klar til å omfavne et helt
univers. Laila ler fornøyd når hun ser
tegninga.
– Jeg er veldig blid, ja. Og tydeligvis
veldig åpen. Hun har lært å skrive navnet
mitt og det er hun veldig stolt av. Det er
jo mye artigere å være blid. Hvorfor skal
jeg være sur? Og i løpet av mitt toårige politikerliv har jeg fått høre at jeg er
veldig åpen. Jeg er flink til å lytte og ta
signaler. Jeg vil at folk skal kunne si «Vi
traff ho fra Sametinget, snakket med ho
og følte at vi ble hørt».
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Laila minnes valgkampen i 2009 som Davids kamp mot Goliat. – De hadde et helt partimaskineri: De trykte valgaviser, de hadde YouTube-snutter, egne hjemmesider og flyers. Og jeg
– jeg stekte vafler og gikk på husbesøk!

Åpenhet og et godt omdømme.
Det er noe hun mener at Sametinget i
større grad bør preges av. Som jurist er
hun også ekstremt opptatt av at regelverket skal følges. Tidligere har Sametinget
kommet i medienes søkelys for slepphendt håndtering av økonomien. Nå har
Riksrevisjonen friskmeldt den.
– Tidligere har man nok vært litt godtroende og for snille fordi man har kjent alle
som har søkt om tilskudd til noe. Høsten
2009 begynte vi å trekke tilbake tilskudd
fra prosjekter som aldri var igangsatt,
og da kom vi plutselig på plussiden
budsjettmessig. Jeg tror nok Sametinget
kommer til å friskmeldes i forhold til
dette med omdømme. Det begynner å
bli bedre.
Selv opplevde hun og Árja lite smigrende
beskrivelser av politikken sin da de
inntok Sametinget. De ble beskyldt for å
være for kontroversielle, populistiske og
samepolitikkens svar på FrP.
– Hvis det å fremme saker som folk er
opptatt av er populisme, ja da synes jeg
populisme er bra, svarer hun med et
smil, før hun fortsetter ivrig:
– Og dette sier jeg både som jurist og
forsker: I valgkampen hadde vi bestemt
oss for å unngå vanskelige begreper
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som ILO-konvensjonen og selvbestemmelsesrett. For det er saker jeg tror folk
i veldig liten grad sitter og grubler på i
hverdagen sin. Jeg tror folk flest heller
er opptatt av hvorfor barna deres ikke
får tilstrekkelig språkopplæring i skolen,
og hvorfor det ikke er gode sosiale
tilbud til de eldre. Jeg tror ikke vi var for
kontroversielle, jeg tror heller vi traff en
nerve. Sametinget har jo eksistert i over
20 år, men retten til land og vann har
blitt prioritert på bekostning av retten til
språk- og kulturell opplæring. Kanskje
er det disse macho firhjulingsgutta som
har bestemt for mye på Sametinget. Så vi
sa jo at hvis vi kommer inn på tinget så
ønsker vi en endring på det.
– Ja, barmarkskjøring med firhjulinger er
jo et hett tema…?
– Jeg mener problemet er overdrevet.
De sporene som vises fram i media er de
som er over de mest trafikkerte myrene
i Altaområdet. Faktum er at du kan
gå i dagevis før du kommer til en vei.
Man forventer visst at alle samer har en
tradisjonell livsstil, og de skal liksom
ikke sette spor etter seg. Men vi har ikke
alle kulturtilbudene som finnes i byene
– vi har derimot naturen rett utenfor
stuedøra. Da må vi få lov til å benytte oss
av den. Selv kjører jeg kanskje én gang i

året. I Oslofjorden får de jo lov til å kjøre
rundt med svære båter og ingen stiller
spørsmålstegn ved sårbarheten og den
forurensninga som skjer der. Men her er
det veldig i fokus. Jeg er ikke tilhenger
av frikjøring og bøllekjøring, men jeg er
veldig lei av at det alltid blir en sak med
denne barmarkskjøringa. Jeg skjønner
ikke hvorfor det er så interessant.
– Hvem mener du skal ha mest å si i slike
saker, samer eller nordmenn?
– Dem skal ha mest å si dem som blir
mest berørt. Det gjelder uansett hvem
og hvor. Hvis det er snakk om gruvedrift
i Kautokeino, ja så spør de som bor i
Kautokeino. Her er det samiske næringer, så da må de ha noe å si. Og er det
gruvedrift utenfor Oslo-gryta, så spør
man ingen i Kautokeino… Det er ikke
vanskeligere enn det.
Familiekjær. Det er et ord som
beskriver henne godt. Etter at hun fikk
datter nummer to for 10 måneder siden,
så jobber hun «bare 150 prosent». Fritiden tilbringer hun nesten alltid med mye
familie rundt seg, og gjerne ute i naturen.
– Men jeg er enebarn, så søskenbarna
mine er som søsken for meg. Bestefaren
min ble dessuten som en farsfigur for

Portrett
meg, for jeg har ingen kontakt med faren
min. Og jeg har egentlig ikke snakket så
mye om det, for det er veldig personlig
for meg. Men jeg har etter hvert innsett
at bestefaren min fylte den rollen, og jeg
var veldig knyttet til han. Det var helt
forferdelig å miste han for 11 år siden.
Som liten var hun fryktelig sjenert og
gjemte seg bak moren hvis hun ble snakket til. Det kan man ettertrykkelig si det
ble en slutt på etter hvert som hun vokste
opp. Hun har fått rykte på seg å være
veldig flink til å snakke for seg.
– Jeg har funnet ut at jeg var så mye stille
da jeg var barn, at det må forklare litt
hvorfor jeg er så taletrengt nå!, sier hun
og ler hjertelig.
På barneskolen skilte hun seg veldig
ut med et rent samisk språk. Hun følte
seg veldig ukul da hun møtte barn som
behersket slanguttrykk og mange norske
ord. Samtidig var hun en å regne med
når noen ble mobbet.
– Jeg ble så utrolig sint på dem som
mobbet! Når de som var litt spe i kroppsbygning ikke klarte å stå opp mot de
her større guttene, så hendte det at jeg
tok dem i nakken og ristet dem litt. Jeg
har nok noen sånne på samvittigheten,
men håper jo de har tatt til fornuft nå!
Hahaha!
Urettferdighet er nemlig noe av det
verste hun vet. Og følelsen av urettferdighet har stukket dypt i hennes familie
etter at de ble regulert vekk fra reindrifta.
Bestemoren hennes ble fratatt retten til
å eie rein fordi hun giftet seg med en
fastboende same.
– For bestemor var dette veldig tungt.
Reinmerket hennes, som er det samme
som navnet hennes – identiteten hennes,
ble tatt fra henne og slettet. Men man
kan ikke si at det bare var Statens skyld.
Reindriftssamene ønsket jo en slik utvikling, for det betydde større inntekter for
dem som ble igjen. Men jeg tror det er
veldig mange, spesielt her i Kautokeino,

som føler at de er blitt tvunget ut av sin
egen kultur. Og det er veldig bittert, og
det fører til konflikter.
Laila Susanne Vars går ut på
balkongen og ser utover det langstrakte
Kautokeinolandskapet. Man snakker
ikke så mye om slike vanskelige ting
i dette miljøet, føler hun. Og hun har
alltid lurt litt på hvorfor.
– Jeg tror det er fordi det forventes
at du skal tåle mye når du har samisk
bakgrunn. Samer opplever for eksempel
veldig ofte å bli mobbet og diskriminert,
men det er nesten ikke lov å snakke om
det. Du skal være sterk, og tar du til
motmæle så er det syting. Man lar det
bare passere.
Selv føler hun ikke at hun har opplevd å
bli utsatt for diskriminering.
– Nei, jeg har vært heldig. Jeg har
selvfølgelig opplevd det her vanlige: Når
du går i Oslo sentrum med kofte på, så
begynner folk å joike Grand Prix-joiken.
Jeg har egentlig aldri tatt det til meg.
Men når jeg tenker på det, så kanskje jeg
burde ha snudd meg og sagt «Slutt med
det – det er ikke nødvendig å joike hver
gang du ser en same». Det er så ufint.
Hun lener seg utover balkongen og vinden tar tak i håret hennes.
– Dess eldre jeg blir, jo mindre tenker
jeg egentlig på det som er feil. Jeg tenker
mer på mulighetene til å endre på ting.
Og når det gjelder dette med politisk
engasjement…Jeg tror at det vekkes av
at man følelsesmessig kjenner at noe
er urettferdig, at samfunnet ikke er slik
man vil at det skal være. At man føler at
man har noe å bidra med. Og jeg føler at
jeg har noe å bidra med. Hver morgen
jeg står opp tenker jeg at jeg er veldig
heldig. Jeg får jo gjøre det jeg brenner
for.

10 kjappe:
Favoritt TV-serie: Uff, det er litt
flaut… men jeg ser på One Tree Hill.
Jeg må jo være ærlig!
Favorittmat: Mannen min er veldig
flink, så kanskje noe han lager av
reinkjøtt.
Hva ville du bli som liten: Jeg ville
bli som bestemor og gjøre det hun
kunne.
Sportsinteressert? Ja… i perioder.
Jeg er interessert, men følger ikke så
mye med.
Hva leser du nå? Samisk skolehistorie.
En person som inspirerer deg? Bestefaren min, selv om han ikke lenger
lever. Også ungene mine.
Hva var det viktigste du lærte av
din mor? Å klare meg selv.
Hva opprører deg? Når jeg hører
om barn som virkelig ikke har det
bra. Det er nok grunnen til at jeg jobber med barne- og ungdomssaker i
politikken.
Hva blir du glad av? Helt enkle ting
som når femåringen min kommer
med en fin tegning til meg, eller
mannen min har ryddet og vasket
hjemme.
Hva burde man bruke mer penger
på i Norge? Å, der har jeg en hel
liste! Men kort: barn og ungdom,
samisk kultur – og kultur generelt.

Hun er svært bevisst sin samiske bakgrunn, noe
gjenstandene på kontoret hennes viser.
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Tekst og foto: Ingebjørg Hage

Arkitektur

De tre bruene i Ramfjorden
På Kalvebakken i Ramfjorden utenfor Tromsø står tre bruer ved siden av
hverandre. Bruene krysser samme elv
og ligger over hverandre i terrenget som
skråner ned mot fjorden. Den eldste brua
ligger øverst og den yngste nederst. Den
øverste er ei steinhvelvbru med brukar
og hvelv bygd av hogd naturstein, og
spennvidden er 8,6 meter. Brua i midten

er ei bjelkebru med to stålbjelker og
betongdekke, spennet er her 13 meter.
Den nyeste brua består av to prefabrikkerte stålplatebærere i to spenn, med
dekke av betongelementer.

De tre bruene er typiske for sin tids
bruarkitektur og viser ulike materialer og
tekniske løsninger.

Den eldste brua ble bygd i år 1911 og var
i bruk fram til 1958, da ny bru ble bygd.
Den ble i 1975 avløst av ny bru som nå
inngår i dagens E8 – fra Nordkjosbotn til
Tromsø. Årene fra 1911 til 1975 var en
tidsperiode med store endringer i norsk
brubygging, og bruene på Kalvebakken
illustrerer dette på en fin måte.

Den nettbaserte Arkitekturguiden for Nord-Norge og Svalbard gir innblikk i og smakebiter på landsdelens arkitektur.
www. http://www.ub.uit.no/baser/arkinord.
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LEKSIKON

Foto: www.colourbox.com

NANOMETER, én nanometer (nm) er

en milliarddels meter. Nanoteknologi
arbeider på en skala fra 100 nm (som
omtrent tilsvarer størrelsen på virus)
ned til størrelsen på atomer, cirka 0,1
nm. Nano betyr dverg på gresk.
Kilder: www.teknologirådet.no,
Kunnskapsforlagets fremmedordbok

Ferment, kommer av det latinske
ord fermentum, som betyr gjæring.
Ferment er et stoff som kan spalte eller
omdanne visse andre organiske stoffer.
Betegnelsen enzym, som ble innført i
1878, har samme betydning.Les mer
om enzymer på side 40.
Kilder: Store Norsk Leksikon og
Kunnskapsforlagets fremmedordbok

Patologisk rus, kortvarig forvir-

ringstilstand som kan opptre etter
inntak av små mengder alkohol.
Tilstanden er i ettertid ledsaget av
erindringstap. Patologisk rus sees
svært sjelden. Ved patologisk rus vil
det ofte finnes sykelige forandringer i
hjernen. Patologisk rus har betydning
i rettspsykiatrien, fordi første gangs
patologisk rus kan gi straffrihet på tross
av den vanlige regelen om at handlinger b
 egått under selvforskyldt rus ikke
fritar for straff. 
Les mer om rus på sidene 8-11.
Kilde: Store Norske Leksikon

Æresdoktor, innehaver av en
doktorgrad som er tildelt uten doktoravhandling eller disputas. Gis som
hedersbevisning fra et universitet. I

Norge kan en slik doktorgrad tildeles
for fremragende personlig innsats i
vitenskapens tjeneste eller som anerkjennelse for ikke-vitenskapelig virke.
Les mer om æresdoktorer på side 32.
Kilder: Store Norske Leksikon

Foto: www.colourbox.com
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Kjemiåret 2011

Enzymer
hjelper deg
med klesvasken
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Tekst: Randi M. Solhaug

Et enzym får en
kjemisk reaksjon til å
gå opp i mot en million
ganger raskere. Ikke
rart noen fant på å
bruke enzymer som
en hjelpende hånd i
husarbeidet.
Helt siden tidenes morgen har enzymer
spilt en viktig rolle i naturen. De inngår
i praktisk talt alle prosesser i en levende
celle: Uten enzymer, intet liv.
– I menneskekroppen er det tusenvis
av enzymer som gjør en jobb for oss.
Alt fra å bryte ned mat, og til å reparere
arvestoffet vårt hvis det blir skadet. Vi
har enzymer som «spiser» opp virus og
bakterier som prøver å angripe oss, og
vi har blant annet mye enzymer i snørr
og tårer. Så det er vanskelig å tenke seg
hvordan vi skulle klart oss uten enzymer,
forteller førstelektor ved Institutt for
kjemi, Magne Olufsen.
Patent for 100 år siden

Alle enzymer er også proteiner. Fisk,
kjøtt, melk, ost og egg inneholder for
eksempel mye proteiner. Når vi spiser eggeproteiner brytes de ned i magen vår av
enzymer som er spesielt tilpasset denne
jobben.
Allerede for snart 100 år siden, i 1913,
ble det første gang tatt patent på bruk av
enzymer i vask av klær. Ideen bak var
at siden det er proteiner som forårsaker
vanskelige flekker, så er det de tilpassede
enzymene som lettest kan fjerne disse.
Vaskepulver inneholder som regel bare
én type enzym, selv om enkelte har to
eller tre.

Med enzymer i vaskepulveret kan klærne bli like rene på
30 som på 40 grader. Når vaskemaskinen bruker kaldere
vann, reduseres også energiforbruket til en husstand. Det
er mindre belastende på miljøet. Foto: www.colourbox.com

I maskinoppvaskmidler er det også blitt
vanlig å bruke enzymer. Når man skal
benytte enzymer i kommersiell produksjon, er det tre kilder man henter de fra:
dyr, planter og mikrober.
Sparer miljøet

Nye vaskemidler med enzymer har gjort
at vi kan vaske på lavere temperaturer.
Det sparer energi og er et gode for miljøet. Bruk av enzymer gjør at man kan
benytte mindre av andre typer ingredienser slik at man totalt sett oppnår et
godt vaskeresultat med minst mulig bruk
av kjemikalier.
I varmt vann kan man lett fjerne fett med
alminnelig vaskepulver, men vasketemperaturen er vanligvis ugunstig for fjerning av proteiner. Det er fordi proteinene
klumper seg sammen (koagulerer) og
blir sittende enda bedre fast.
– Men blir det helt rent på bare 30 grader?
– Jeg tror nok at hvis det er ekstremt
skittent tøy så vil det bli renere ved høyere temperatur. Men her vil det nok i
fremtiden utvikles vaskemidler som også
tar ekstremt skittent tøy, sier Olufsen.
Informasjonssjef Anne Gjemdal i
Lilleborg AS mener man bør se tøyet litt
an før man vasker det på 30 grader.
– For tøy som krever en hygienisk vask
(for eksempel undertøy, sengetøy, treningstøy og håndklær) eller som er svært
skittent anbefales det å vaske ved høyere
temperaturer.
– Er det farlig for folk og miljø at det er
enzymer i vaskepulveret? Kan det føre til
allergi?
– Enzymene som finnes i vaskemidler
er biologisk lett nedbrytbare og utgjør ingen fare for miljøet. I Lilleborgs
vaskepulvere benytter vi en spesiell type
granulerte enzymer slik at det ikke blir
frigjort enzymstøv under håndtering.
Dette bidrar til å sikre at våre vaskemidler er helsemessig trygge å benytte,
opplyser hun.

Enzymer i matlaging
Mennesket har i tusenvis av år brukt
enzymer til enkle kjemiske reaksjoner
i matproduksjon, selv om man ikke
engang visste hva enzymer var eller
hvordan de virket. For eksempel har
enzymer spilt en viktig rolle i ølbrygging, vinlaging, brødbaking og osteproduksjon.
De siste hundre årene har vi fått mer
kunnskap. Vi vet nå at enzymer er
naturlige proteinmolekyler som gjør
at kjemiske reaksjoner skjer raskt og
effektivt. De fungerer med andre ord
som naturens katalysator. Enzymer
produseres av alle levende organismer
og er biologisk nedbrytbare.
I dag inneholder nesten all kommersielt tilberedt mat minst én ingrediens
som er laget med enzymer. Det gjelder
for eksempel søtningsstoff, alkoholholdige drikker, fruktjuice, melkeprodukter og mørnet kjøtt.
Kilder: www.biotechlearn.org.nz, Store Norske
Leksikon

FN har utpekt 2011 til 

Det internasjonale kjemiåret.
Labyrint fokuserer på hverdagskjemi
i kjemiåret 2011. Nesten hvert eneste
husholdningsprodukt vi bruker har
kjemisk bakgrunn. FN har utpekt
2011 til Det internasjonale kjemiåret.
Hensikten er å vise fram kjemiens
betydning for menneskets materielle
og kulturelle utvikling. Vi har sett en
historisk bedring i levekår og levealder, og utviklingen ville vært utenkelig
uten kjemiske produkter som kunstgjødsel, metaller, rengjøringsmidler,
medisiner og bensin.
http://www.kjemi.no/iyc2011/
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«Nordtromsingen er en flerkulturell skikkelse, en arbeidsom og nøysom, men også
kreativ karakter som står på og lykkes ved det han og hun har satt seg fore gjennom
utholdenhet og tålmodighet.»

Gjennom forstudiet i omdømmebygging har man vært opptatt av å finne hva som er felles for nordtromsingen, spesiell vekt har man lagt på at identiteten er preget av møtet mellom
samisk, kvensk og norsk kultur. Her fra Holmenes sjøsamiske gård i Kåfjord. Foto: Lars Åke Andersen

Alle vil ha et godt omdømme
Nord-Troms skal bli mer kjent og synlig.
Nå har omdømmeprosjektet i Nord-Troms
har fått 2.5 millioner kroner fra regjeringa.
Omdømmebyggingen er i vinden som aldri før.
38

••• Labyrint 3/11 – Universitetet i Tromsø

– Det er mange gode kvaliteter i kommunene i Nord-Troms, og dette ønsket
vi å gjøre mer kjent utover regionen. Sett
utenfra har nok området vært litt usynlig, og det ønsket vi å gjøre noe med,
forteller prosjektleder Lisbeth Holm ved
Nord-Troms Studiesenter.

Aktuelt: Omdømmebygging
Tekst: Lars Åke Andersen

Universitetet i Tromsø har hatt en del
prosjekter i Nord-Troms, blant annet
i forbindelse med etableringen av
næringshagen Halti. Det er en faglig
relasjon til området som går minst ti år
tilbake i tid. De siste årene har NordTroms-regionen, som huser
seks kommuner, hatt et forprosjekt innen omdømmebygging
og stedsutvikling sammen
med universitetet og professor
i organisasjon og ledelse, Turid
Moldenæs.
Aktivitet gir attraktivitet

De «tre stammers møte» er en betegnelse for møtepunktet mellom samisk,
norsk og kvensk kultur. Deltakerne i
studiet utformet dessuten i samarbeid
med universitetet «fortellingen om
nordtromsingen». Han er en karakter

En døråpner

Lisbeth Holm er en av prosjektlederne
for omdømmeprosjektet i Nord-Troms,
med ansvar for samarbeid mot universitetet. Til daglig er hun leder for NordTroms Studiesenter.
– Det å kunne bruke universitetet i prosjekter lokalt, det
gir en utrolig god effekt. Vi er
kjempefornøyde og er allerede
i gang med å bruke universitetet i andre prosjekter, som
næringsutvikling i området.
Universitetets senter for
videre- og etterutdanning har
vært en døråpner og en koblingsboks mot flere fagmiljøer,
sier Holm.

– Omdømmebygging er et
fenomen som har spredt seg
til kommuner og regioner de
siste årene. Utgangspunktet
er troen på at man gjennom
Etter forprosjektet konklugodt omdømme kan trekke til
derte alle de seks involverte
seg næringsaktører, tilflyttere,
kommunene med at dette var
tilbakeflyttere, investorer og
vellykket og ville gå videre
Etter å ha gjennomført forprosjekt i omdømmebygging og stedsutvikling fikk hovedproturister. Men det er lite forsmed omdømmebygging og
sjektet nylig 2.5 millioner kroner fra Kommunal- og regionaldepartementet. Fra venstre
kning på omdømmebygging
Lisbeth Holm (Nord-Troms Studiesenter/prosjektleder), kommunalminister Liv Signe
stedsutvikling. Nå har forNavarsete og Silja Karlsen (påtroppende prosjektleder for hovedprosjektet). Foto: privat
på steder og regioner, så man
prosjektet ført til at man nylig
vet ennå lite om hvilke effekter
fikk 2.5 millioner kroner av
slike prosjekter har, sier Moldenæs.
Kommunal- og regionaldepartementet til
som er et resultat av de tre kulturene, en
flerkulturell skikkelse. Han er arbeidsom hovedprosjektet. Universitetet i Tromsø
Forprosjektet i Nord-Troms har bestått
og nøysom, men også en kreativ karakter blir å følge prosjektet i ett år til.
av et studium for deltakere fra de seks
som står på og lykkes ved det han og hun
kommunene. Der har man jobbet med
har satt seg fore gjennom utholdenhet og Nå skal ulike tiltak settes i verk for å
å forstå hva sted og stedsidentitet er, og
bygge omdømme for Nord-Troms.
tålmodighet. En variant av nordlendinhvilke virkemidler man kan bruke for å
Prosjektet skal forankres bredere, det
gen, men med et distinkt, flerkulturelt
bygge omdømme til en region. Studiet
skal utvikles logo og nettsider, finne flere
preg.
har vært spesiallaget til prosjektet, og
identitetsuttrykk og særlig skal de unge
det har vært viktig å integrere lokale
involveres.
– Stedsidentitet og omdømme er ikke
og reelle prosjekter i undervisning og
noe man enkelt kan styre. Identiteter
eksamensoppgaver. Sentralt har også
– Vi vil følge prosjektet, og vil være
administrerers ikke ovenfra, men vokser
innspill og ønsker fra regionens innbygog gror nedenfra. Ideen i omdømmebyg- en sparringspartner for deltakerne i
gere vært. Universitetet og Nord-Troms
utviklingen av omdømmeprosjekter. Jeg
ging og merkevarebygging er at alle skal
Studiesenter har samarbeidet om gjener veldig takknemlig med å få jobbe med
snakke med én stemme, men det er ikke
nomføringen av studiet.
Nord-Troms, det er dyktige folk og man
målet med dette prosjektet. Målet har
blir så utrolig begeistret for folk og steder
vært å skape en levende og kontinuerlig
Hvem er nordtromsingen?
når man jobber så tett over lang tid. Jeg
debatt og bevissthet om hvem man er
– Man ønsket å finne ut hvilke felles
gleder meg veldig til hver gang jeg skal til
og ønsker å være. Samt bevisstgjøre delreferanser og identiteter man hadde i de
nordfylket, avslutter Turid Moldenæs.
takerne på at hvordan man kommuniseseks kommunene i Nord-Troms. Da kom rer eller forteller om seg selv kan ha stor
man fram til at området er en kultubetydning for egen, så vel som andres,
rell smeltedigel og at et sentralt felles
oppfatning av en, sier Moldenæs.
symbol er «de tre stammers møte», sier
Moldenæs.
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Nansen-Amundsen-året 2011
Tekst: Randi M. Solhaug

Polarenkene
Å være polfarer var et
beinhardt slit, men det
var slett ingen dans
på roser for kona som
holdt hjulene i gang
hjemme. Noen ganger
gikk det flere år før hun
så mannen igjen.
«I midten av mars måned gikk jeg fra
borde i Tromsø for å være hjemme en
fjorten dagers tid. Hjemme var det kommet en liten sønn. Det blev å si farvel til
gutten og kona og dra ut på en reise som
var beregnet å skulle vare i 2-3 år, men
som kom til å vare i innpå 4 år.»
Dette forteller Helmer Julius Hanssen
fra Vesterålen om «familielivet» med
sin kone Kristine Augusta før han drar
ut med Gjøa i 1903. Hanssen var med
Roald Amundsen både gjennom Nordvest- og østpassasjen, samt den berømte
sydpolekspedisjonen. Dette betydde
lange perioder uten kontakt med kone
og barn.
– Ut i fra det han her forteller kan man
jo mistenke Hanssen for å mangle
følelser, men jeg tror heller han har en
emosjonell distanse. Ellers ville nok ikke
atskillelsen fra familien vært til å holde
ut, sier direktør ved Tromsø Museum
Familieportrett av familien Nansen hjemme på Polhøgda i
1902. Fra venstre: Irmelin (1900-1977), Odd (1901-1973)på
armen, Eva Nansen, Kåre (1897-1964), Fridtjof Nansen og
Liv (1893-1959). Foto: L. Szacinski/ Nasjonalbiblioteket

Universitetsmuseet, Marit Anne Hauan.
Vant til mannlig fravær

Vi vet mer om hvordan polfarerne hadde
det på sine ekspedisjoner, og om deres
lengsel og savn, enn vi vet hvordan det
var for familien å være uten mann og far
så lenge.
– Ja, og det var mange som var lenge
borte. Helmer Hanssen var én av dem,
et annet eksempel var Otto Sverdrup.
Han var med Fram over Polhavet i tre år
(1893-96) og deretter fire år (1898-1902),
forteller polarhistoriker Harald Dag Jølle.
«Det kan undertiden ligge så knugende
tungt på mig især når jeg tænker på de
der hjemme som sidder og venter og intet
ved om os. Likeledes når en kommer til at
tænke på om vi skal bli nødt til at bli her
en vinter til, man kan ikke bortse fra den
mulighed.»
Dette skriver Otto Sverdrup selv på sin
andre Fram-ekspedisjon, hvor han var
ekspedisjonsleder. Planen var i utgangspunktet å overvintre tre ganger. Men
fordi de fremdeles satt fast i isen sommeren 1901, ble han og mannskapet nødt til
å overvintre enda et år.
– Polfarerne hadde lønnet hyre, så
slik sett klarte familien seg bra. Otto
Sverdrup reforhandlet for eksempel
lønna si da han giftet seg. Kona Gretha
der hjemme måtte forsørges når han var
på reise. Dette var en tid hvor mange
familier måtte klare seg lange perioder
uten mann og far. Det var en helt annen
tid og samfunnsorden, sier Jølle.

fravær, både fra utenriksfart og fiske.
De visste dessuten godt om risikoen
som mennene utsatte seg for. Polfarerne
skulle først over et stort hav, deretter var
de innelåst i is. Fikk du da skjørbuk eller
alvorlige skader, så var det skjebnen som
rådet. For å slippe å engste seg hele tiden,
så tror jeg kvinnene utviklet en fortrengningsmekanisme, forteller Hauan.
Måtte være modige

I Fridtjof Nansens bok Fram over
Polhavet lyder dedikasjonen slik: «Til
hende som døbte skuten og sad modig
tilbage». Med «hende» mener Nansen sin
kone Eva.
Dedikasjonen viser at polfareren innså
at det ikke bare var den som reiste som
måtte være rikelig utstyrt med mot. Det
samme gjaldt også for kona som tok seg
av familien alene.
Eva Helene Sars Nansen (1859-1907) var
internasjonal sangstjerne før hun traff
Fridtjof Nansen i skiløypa i 1888. Hun
vokste opp i Christiania med foreldre
som oppdro henne til å bli en sterk og
selvstendig kvinne.
«Å gud hvor det blir skjønt at komme
hjem til det alt sammen igjen» (Nansen,
i brev til kona fra Vardø 1893, på veg til
Nordpolen.)
De første årene de var gift lengtet han seg
gal etter henne. Men det endret seg med
årene. Hun forble riktignok hans trygge
havn, men han var en jeger og kom
stadig tilbake til uttrykket om at «lykken
er der hvor du ikke er».

– Kystkvinnene var vant til mannlig
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Døde alene

«Å, jo stundom har jeg længtet så sårt
og her har været så tomt, men du kan da
ikke tro at jeg er så styg at jeg et eneste
øieblik syntes det var galt av Dig at Du
reiste, ? vel er jeg en utilgivelig egoist, men
du må ikke gjøre mig sortere end jeg er
heller.»
Dette skriver en selvtilfreds Fridtjof til
Eva i desember 1896. Han har nettopp
kommet hjem etter tre år i isen med
Fram. Og nå har han vært så grei å la sin
Eva få dra på en tre ukers konsertturne
til Stockholm, Åbo og Helsingfors.
– Nansen var jo nærmest hele livet ute på
reise. Han var jo også diplomat i London.
Fraværet gjorde nok helt sikkert noe
med ekteskapet. Dessuten var han superstjerne i sin tid, og tok nok mye plass på
den måten, forteller Harald Dag Jølle.
Eva Nansen døde 9. desember 1907 av
lungebetennelse, 49 år gammel. Hennes
mann var ikke til stede.

Eva og Fridtjof Nansen som nygifte i 1889. Foto: Christian Gibsson/ Nasjonalbiblioteket

Andre var også borte lenge, og savnet dem der hjemme:
«Og så kommer en gang imellem spørsmålet om man i grunnen ikke går
glipp av meget ved å tilbringe så lang tid av det kort tilmålte liv i isen og
under disse forhold.» (Hjalmar Riiser-Larsen 1930)
«Kvindenes dag. Ja vi savner dem ikke meget nogen av oss, men av
gammel vane blir det jo pratet om dem atskillig, og de gjør seg ofte bedst
på avstand.» (Sverre (24), Karl (28)og August (31), overvintrarar på
Hopen 1923-24)
«Jeg faar ikke delta i mine barns høitider. Edit og Martha blir konfirmert
mens jeg er borte. Elsie gifter seg vel iaar og imens har jeg frivilligt tat to
aars forvisning.»(Bernhard Eilertsen, arbeider på kvalfangststasjonen
Leith Harbour på Sør-Georgia, i brev til datteren 2. påskedag 1930)
Kilde: www.polarhistorie.no
Fridtjof Nansen og Fredrik Hjalmar Johansen padler i isen. Bildet er tatt i juli 1896 i Frans Josefs
Land, Russland. Foto: Nasjonalbiblioteket
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Raserianfall og
alkoholmisbruk

Kona måtte ta seg av ungeflokken på fire
helt alene. Til tross for dette klarte alle
hennes barn å ta artium, noe som slett
ikke var vanlig på den tiden.

Hilda Johansen taklet
mannens lange fravær.
Det var når han var
hjemme det gikk over
styr.

– Hilda var saktens en sterk kvinne, og
jeg undret meg over at hun holdt ut så
lenge i Tromsø. Jeg husker henne som
en spesiell kombinasjon av verdighet og
bestemthet, men samtidig med en mildhet utenom det vanlige. Hun fulgte godt
med i samfunnet rundt seg, men var
samtidig svært familieorientert, og levde
i alle fall etter separasjonen i 1905 helt
for børnene.

«Verst var det om nettene, de kalde,
mørke vinternettene. Han jaget meg rundt
i nattdrakt, huset rundt hele natten, mens
han ustanselig overøste meg med skjellsord og rasende bebreidelser … Når han,
som han gjorde flere ganger, tok meg om
strupen og med tennesskjærende raseri
erklærte at det skulle være en fryd å kvele
meg, da trodde jeg at jeg skulle dø.»
Dette skriver Hilda Johansen (18681956) i et brev til rettsapparatet i 1906.
Hun vil skilles. Hennes mann, polfareren
Fredrik Hjalmar Johansen, slet med et
omfattende alkoholmisbruk. Mishandlingen hadde for alvor begynt da de
flyttet til Tromsø i 1901 etter at han ble
utnevnt til kompanisjef i Hæren. Da kom
raserianfallene oftere og oftere, og han
slo henne enten med bare hendene eller
med gjenstander han fant i nærheten:
«Vannmuggens innhold tømte han flere
ganger ut over meg, de forskjelligste ting
kastet han etter meg. Flasker, glass, lysestaker med lys og meget ofte brennende
lamper. Han kastet alltid med tung kraft.
Min mann er kjempesterk.»
Tok sitt liv

Fredrik Hjalmar Johansen (1867-1913)
skrev seg inn i norgeshistorien ved å
delta på Framekspedisjonen til Fridtjof
Nansen og sydpolekspedisjonen til Roald
Amundsen. Selv om han bidro til å redde
sine sjefer, havnet han i skyggen. Etter
å ha opplevd nederlaget med å se sitt
familieliv, sin karriere og økonomi gå til
grunne, tok Hjalmar Johansen sitt liv i
1913.

– Jeg har utelukkende gode minner om
farmor, men det er jo først i godt voksen
alder jeg har forstått hva hun har gjennomgått av motbør for å få barna frem i
verden, forteller barnebarnet til Hjalmar
og Hilda, Fred Johansen.

Hilda Johansen på sin 80-årsdag. Foto:
Lauritz Larsen/ Tom Riis

«Mitt livs sol»

Til tross for alle prøvelsene som slet på
ekteskapet til besteforeldrene, spesielt
i Tromsø-perioden, er Fred Johansen
overbevist om at de to var veldig glade i
hverandre.
– Hennes lange brev som ligger og venter
på ham både på Madeira på vei sydover,
og i Tasmania på vei nordover forteller meg at han fortsatt har en stor plass
i hennes liv. Og selv kaller han henne
«mitt livs sol» i det siste brevet jeg har
funnet mellom de to - før han skjøt seg.
Det ble jo heller ingen andre for noen av
dem, forteller han.
Hilda Johansen ble også den første kvinnen i landet som fikk stilling i Norges
Bank. Det skjedde med Fridtjof Nansens
hjelp. Slik klarte hun å forsørge sin
familie.
– Min farmors innsats på «hjemmefronten» sto intet tilbake for farfars innsats i
isen, avslutter Fred Johansen.
Kilder: Store Norske Leksikon, Fred Johansen: Hilda og
hennes, 2009, Norsk Polarhistorie, Per-Egil Hegge: Bare
én vilje, 2002.

Fredrik Hjalmar Johansen. Bildet er fra
ekspedisjonen med polarskipet Fram mot
Nordpolen i perioden 24. juni 1893 til 13.
august 1896. Foto: Frederick Jackson /
Nasjonalbiblioteket
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Kronikk

Studentar skaper verdiar
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Foto: Marius Hansen

Kronikk av Anders Folkestad

Dette haustsemesteret
er det fleire studentar
enn nokon gong
tidlegare ved dei
mange høgskulane
og universiteta
her til lands. Desse
studentane medverkar
i høg grad til norsk
verdiskaping, sjølv om
dei i budsjettsamanheng
gjerne blir omtalt som
kostnader.
Høgre utdanning er først og fremst ei
investering. Studentane blir rusta til
danning og til vidare verdiskaping enten
dei finn seg arbeid i offentleg eller privat
sektor.
At stadig fleire vil ta høgre utdanning
skaper også utfordringar. Og det vekkjer til
debatt. Ikkje berre blir sjølve utdanningssystemet sett på nye prøver. Det er ulike
syn på kva for konsekvensar utdanningsbølgja vil eller bør få for arbeidslivet.
Ved semesterstart hevda professor Ottar
Brox at det er for mange som tar høgre utdanning. Samfunnet er ikkje tent med at så
mange studerer så lenge, skal ein tru Brox.
Det er sjeldan å høyre nokon målbere frykt
for at utdanningsnivået skal bli for høgt.
Brox har likevel sine poeng: 
1. Ikkje alle kan eller bør ta høgre utdanning. 
2. Det finst andre kunnskaps- og læringsarenaer enn universitet og høgskular. 
3. Yrkesfagleg kompetanse må oppjusterast. Men mest tar han grundig feil.
Ingen av desse poenga er argument for at
det no er for mange som tar høgre utdanning.
Tvert imot

For det første blir vi meir og meir av-

hengig av næringar med store krav til
høgkompetent arbeidskraft. Arbeidslivet
blir stadig meir kunnskapsbasert, enten
det handlar om offentleg eller privat sektor.
Innan sektorar som helse og utdanning,
er det ikkje nok med «varme hender». Det
er i tillegg behov for spesialisert kunnskap. I helsesektoren ser vi til dømes at nye
behandlings- og pleie-former, sterkare vekt
på førebygging, ny teknologi og ny organisering krev høg kompetanse. Velferdstenestene byggjer i stadig større grad på
forskingsbasert kunnskap, med tilsvarande
auke i krava til yrkesutøvarane.
Samstundes med at arbeidslivet etterspør
spesialisering, blir det kravd at dei tilsette
skal vere fleksible og kunne tilpasse seg
stadige omstillingar. God utdanning og
formelle kvalifikasjonar er eit godt fundament for læring og utviklings i arbeidslivet.
Dermed er solid utdanning ein fordel både
for den enkelte og for arbeidsplassen eller
bedrifta.
For det andre er det ikkje noko som tyder
på at det er dei med høgre utdanning som
får problem på arbeidsmarknaden. NIFUs
kandidatundersøkingar viser at nyutdanna
kandidatar frå universitet og høgskular
er ettertrakta på arbeidsmarknaden. Rett
nok finst variasjonar, men dei aller fleste
får relevant arbeid e tter studiane. Derimot
er det eit problem at det i mange sektorar
er mangel på kvalifisert personell. Både
sjukeheimar, barnehagar og skular må ty
til ufaglærte for å halde hjula i gang. Og eit
søk på NAV ein tilfeldig dag i september
viser at det er over 1000 ledige ingeniør- og
sivilingeniørstillingar.

lita meining. Eg er samd med Ottar Brox
i at det også er stort behov for folk med
yrkesfagleg utdanning. Både nasjonale og
internasjonale prognosar stadfester dette.
Difor er det tvingande nødvendig å få
bukt med det store fråfallet i vidaregåande
opplæring.
Opplæringa må bli meir attraktiv og
relevant. Då kan det vere verdt å lytte
til å lytte til Kjersti Kleven, styreleiar i
Klevengruppen.Ho peikar på at «iveren
etter å gi flest mogeleg studiekompetanse».
har ført til at «allmennfaga på dei yrkesfaglege retningane blir for tunge, medan det
kanskje blir stilt for lave teoretiske krav på
enkelte av dei allmenne studieretningane»
(Sunnmørsposten 20.8).
Her er vi midt i ein annan og viktig
debatt knytt til veksten i høgre utdanning.
Overgangen frå elite- til masse-utdanning
er krevjande. Sjølv om det er av det gode
at mange tar høgre utdanning, må den
faglege kvaliteten sikrast. Studentane må
ha faglege og teoretiske føresetnader for
å gjennomføre studiane. Vi må vere på
vakt mot ordningar som kan påføre høgre
utdanning eit tilsvarande fråfallsproblem
som finst i vidare-gåande opplæring.
Utdanning er ein nøkkel til utvikling og
til eit nyskapande Noreg. Kunnskap har
ein fantastisk eigenskap. Det blir meir når
vi deler. Universitet og høgskular er våre
viktigaste arenaer for kunnskap. For å dele
kunnskap.Difor må det satsast på studenten. Difor må det satsast på høgre utdanning.

For det tredje er det slett ikkje slik at «alle»
tar høgre utdanning. Om lag ein trededel
av dagens vaksne har høgre utdanning, om
lag som gjennomsnittet i OECD-landa.
I aldersgruppa 25 til 34 år er andelen
noko høgre, om lag 45 prosent. Godt over
halvparten i denne aldersgruppa verken
tar eller har høgre utdanning. Dei satsar på
annan kompetanse og anna erfaring. Det
trengst også.
Den rette balansen

Det er uråd å slå fast kva som er den rette
balansen mellom akademiske utdanningsretningar og yrkesretta kvalifikasjonar.
Men å sette desse opp mot kvarandre, gir

Anders Folkestad

Foto: Privat

Unio-leiar
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Er det sant, professor?

BEKKENLØSNING
Er det sant at gravide kvinner i dag langt
oftere har bekkenløsning enn gravide hadde
før?
«Før» vil for meg kunne nærmere fastsettes til
1970-årene. Mine svangerskap fant sted da.
Kjente ikke til noen gravide med bekkenløsning på den tid. Faktum er at jeg hadde ikke
en gang hørt ordet. Nå er det ikke uvanlig at
jeg hører om gravide som er plaget med bekkenløsning, i en del tilfeller ganske alvorlig.
Er det tilfeldig eller fins det holdepunkt for å
si at bekkenløsning er blitt et økende problem
for stadig flere gravide? Har det for tilfelle
noen med livsstil /kosthold å gjøre?
Hilsen Anne Margrete Torseter
Hei.
Dette har jeg arbeidet med og fundert mye
på. Bekkenløsning er en tilstand som var
omtrent ukjent den gang jeg studerte på
1970-tallet, og det gjorde at jeg ble interessert
da jeg begynte med forskning.
En av mine studenter gjorde en sammenlikning av Nord-Norge og Murmansk fylke for
noen år siden. På russisk side var det nesten
ingen med bekkenløsning, mens i NordNorge var det rundt ti prosent. Men da jeg
gikk nærmere inn i de enkelte sykehistorier
var det egentlig veldig diffuse symptomer og
bildet fortonet seg adskillig lettere enn man
overflatisk fikk inntrykk av. Noen veldig få
må sykmeldes.
Jeg er også i klinisk praksis og har mye
svangerskapsomsorg. Jeg har veldig god

økning av fødselsvekt i den norske befolkning, der vi har en relativt større prosent av
barna med fødselsvekt over 4500 gram. Det
som kan tale mot dette som årsak er at den
hormonelle påvirkning på muskler og leddbånd nok er mye viktigere, enn relativ tyngde
og trykk ned mot bekkenet av et tungt barn.

Er bekkenløsning et økende problem blant gravide i
Norge? Foto: Colourbox.com

erfaring med trening og fysioterapi fra noen
begynner å klage over symptomer. Styrking
av muskelapparatet gir en fin motvekt til
den fysiologiske løsning av leddbånd og
bånd mellom de små bein i bekkenet, f.eks.
symfysen (skambeinet på folkelig norsk) og
halebeinet.
Spørsmålet om livsstil og kosthold er interessant, men det er ingen gode studier som
kan dokumentere noe. Kostholdet har vært
ganske ensartet i Norge med god ernæring
de siste 30-40 år. Imidlertid er vi generelt
blitt tyngre, og mange gravide er overvektige
fra starten av svangerskapet. Det kan være
en årsak til økende problemer. Likeledes er
ungdommen generelt ikke i god fysisk form,
dessverre. Mange er lite aktive og prioriterer
ikke den fysiske form. Det kan også gi øket
risiko for bekkenplager. Så har vi en gradvis

Avslutningsvis: Dette problemet er
interessant, men nok mindre enn man kan få
inntrykk av når vi virkelig studerer omfanget
og alvorlighetsgrad. En lege eller jordmor
som er oppmerksom på problemet kan gjøre
mye bra i forebygging. Vi snakker om symptomer, IKKE en sykdom, og mye avhenger
av gode råd og forebygging. Ingen medisiner
kan kurere bekkenløsning. Men noen veldig
få kvinner fortsetter å ha plager etter svangerskapet, noe som tyder på at den «hormonstormen» vi har i svangerskapet er en viktig
årsak til problemet. Jeg ser optimistisk på
fortsettelsen. Jeg er opptatt av at svangerskap
og fødsel ikke er en sykdom, men en tilstand
som kan føre til komplikasjoner av og til. De
fleste av disse komplikasjoner kan forebygges
eller behandles.
Vennlig hilsen professor Jon Øyvind
Odland

Har du en myte,
et kjerringråd eller en påstand du
ønsker etterprøvd av vitenskapsfolk,
kan du kontakte oss:
labyrint-kommentar@uit.no

Det er gratis å abonnere på Labyrint!
Send e-post til labyrint-abonnement@uit.no,
ring 77 64 40 00 eller skriv til Labyrint, Avdeling for
kommunikasjon og samfunnskontakt,
Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø
Du vil da få magasinet gratis tilsendt fire ganger i
året.
Neste nummer kommer desember 2011.
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Rektors hjørne
Rektor Jarle Aarbakke

Ny energi
Vi fikk nylig vite at Regjeringen foreslår byggestart for nytt
teknologibygg for Universitetet i Tromsø i statsbudsjettet for
2012.Det nye bygget vil stå ferdig høsten 2014 og være arbeidsplass for ingeniørfag, fysikk og simulatorer for navigering.
Fysikerne har ventet siden 1972 på flytting til Breivika. Her
er fremtidens arnested for forskning og utdanning på nye og
gamle energiformer i nord.
Regjeringens beslutning har gitt oss ny energi.
Nye funn av petroleumsressurser i nord og avklarte grenseforhold gjennom delelinjeavtalen med vår nabo i øst skaper
stor optimisme og aktivitet i nord. Miljøhensyn skal balanseres,
men det er liten grunn til å tvile på at en ny æra er innledet i
nordområdene.

Ungdommen strømmer
til Universitetet i Tromsø
som aldri før, for å lære
om bærekraftig utvikling
av ny energi. Kvinne
andelen øker, engasjementet øker, og morgendagens
miljøvennlige teknologi
går blant annet gjennom videreutvikling av petroleums
teknologi.
Forskning på miljøvennlig teknologi gir ny energi.

Kilde: Nordnorsk vitensenter

Barnehjørnet

En hel verden ser mot
nord etter ny energi.
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