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Atomenes
sosiologi
Mange fysikere
er psykologer og
undersøker hvor
dan enkeltatomer
eller -partikler
oppfører seg.
Det er minst like
interessant å være
sosiologer og
studere hvordan
store grupper av
atomer og parti
kler oppfører seg.
Side 4–5

Myten om
den enhetlige kirken

Hvorfor har familien endret seg?
I løpet av de siste 20–30 årene har det skjedd store endringer i familiemønsteret i
Norge. Demografene Nico Keilman (t.v.) og Øystein Kravdal vil undersøke om det
kanskje er likestillingen, velferdsstaten, individualismen, teknologiutviklingen eller
den gode barnehagedekningen som driver utviklingen. Eller noe helt annet.
Side 2–3

Senteret ber om forslag til gruppeledere for 2009/2010
n Senter for grunnforskning organiserer grunnforsk
ning og tverrfaglig forskning på høyt internasjonalt nivå.
Styret skal i desember 2006 vurdere lederkandidater
til forskergrupper som skal ha ettårige opphold ved
Senteret i forskningsåret 2009/2010.
Gruppeledere velges blant ledende norske forskere
innenfor fagfeltene humaniora/teologi, naturvitenskap/
matematikk/medisin og samfunnsvitenskap/jus. Grup
pene skal ha internasjonal sammensetning, og de full
finansieres av Senteret i samarbeid med de seks norske
universitetene og Norges Handelshøyskole.

Senteret ber om forslag til lederkandidater, forslaget skal inneholde:
n Navn på lederkandidat(er), arbeidssted og et kort CV (maks en side)
n En beskrivelse av forskergruppens tema, sentrale problemstillinger
for prosjektet og en vurdering av prosjektets vitenskapelige betydning
(maks 20 linjer)
Mer informasjon: www.cas.uio.no eller:
Styreleder Aanund Hylland, 22 85 42 71, aanund.hylland@econ.uio.no
Vitenskapelig leder Willy Østreng, 22 12 25 11, willy.ostreng@cas.uio.no
Frist: Mandag 20. november 2006

Det fantes ingen
enhetlig kristen
kirke før Kon
stantin den store
legaliserte kristen
dommen i Romer
riket i 313. Kirken
var tvert imot
svært mangfoldig,
og mangfoldet lar
seg studere på
både gammelgresk,
koptisk, syrisk,
latin, hebraisk og
etiopisk. Gruppen
ledes av professor
Turid Karlsen Seim
(bildet). Side 6–7

Norge – der nye
familiemønstre blir til
Norge og Norden har vært internasjonale pionerer når det gjelder
noen sider ved familieutviklingen. Derfor skuer mange andre land
med stor interesse mot utviklingen i Norge.
Norge og Norden er på mange måter «anner
ledesland» når det gjelder familiemønstre. Vi
var tidlig ute med samboerforhold, og det er
mer vanlig at barn blir født utenfor ekteskapet
her enn i de fleste andre land. Dessuten er
barnetallet forbløffende høyt, særlig blant
kvinner med høyere utdanning.
Nico Keilman og Øystein Kravdal er demo
grafer med PCene og hodene fulle av statis
tikker og utviklingstrekk om befolkningen
og familielivet i Norge de siste 20–30 årene.
Mye av det virker nokså trist: Færre gifter
seg, om lag halvparten av alle ekteskap ser ut
til å kunne ende i skilsmisse, og samboerfor
holdene er enda mer ustabile enn ekteskapene.
Mer enn en tredel av de som er unge i dag,
kommer antakelig aldri til å gifte seg.
Konsekvensene er store. Mange barn
opplever at foreldrene går fra hverandre. En
del studier fra Norge og andre land antyder
at skilsmissebarna sliter mer enn andre
barn, og at de kommer dårligere ut når det
gjelder utdanning og karriere senere i livet.
Statistikken viser også at ugifte menn har
dårligere helse enn gifte. Men vent nå litt.

Årsak og virkning

– Det er ikke lett å fastslå årsakssammenhen
gene, påpeker Kravdal. Det er for eksempel
veldig vanskelig å måle om skilsmissene i seg
selv er skadelige for barna.
– Vi finner ganske lite støtte for å si at det
er skilsmissene som fører til at barna klarer
seg dårligere på skolen. Det kan like godt
hevdes at det er skadelig å vokse opp i et hjem
hvor mor og far har et dårlig ekteskap. Vi ser
også at det er en overhyppighet av skilsmisser
i forhold hvor mannen har lite utdanning, noe
som i seg selv kan være en årsak til at barna
greier seg dårligere på skolen, forklarer han.
– Det er heller ikke opplagt at det er
mangelen på en partner som fører til at ugifte
menn har høyere dødelighet. Det er nemlig
også slik at menn med dårlig helse er mindre
attraktive som partnere og i større grad forblir
ugifte. Det samme gjelder menn med lite
utdanning, tilføyer Keilman.
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Hvorfor og hvordan

Forskerne vet veldig mye om hva som har
skjedd med familiestrukturene våre. Kravdal
og Keilman ønsker å gå bak tallene for å se
nærmere på hvorfor endringene skjer, og på
hvordan det kommer til å gå framover. Til
det trenger de ikke bare gode data, men også
kjennskap til familieteori og matematiske og
statistiske metoder.
– Det er mange som ser svekkelsen av
ekteskapet og det lavere barnetallet som
uproblematisk, og ikke minst mange som
applauderer en del av de samfunnsendringene
som utvilsomt har ligget under. For eksempel
er vi vel alle glade for at kvinner har fått mer
utdanning og en sterkere posisjon i forhold
til mannen både hjemme og i samfunnet, og
for at vi kanskje føler oss mindre bundet av
tradisjoner og normer når det gjelder hvordan
vi skal ordne livene våre. Man må imidlertid
kunne spørre seg om alt har vært til det gode,
og spesielt om barnas interesser blir tilstrek
kelig ivaretatt. Uansett er det slik at hvis vi
skulle ønske å gjøre noe med utviklingen, må
vi først vite mer om hva som driver den fram.
Hvor mye betyr likestillingen, eller individua
lismen? Er det velferdsstatens støtteordninger,
en mer liberal lovgivning, eller de bedre
prevensjonsmulighetene som ligger bak? Eller
ser vi resultatet av et rikt samfunn der det er
et mylder av alternativer til å bruke tid og
penger på barn, partner og familie? Mye av
dette er tunge utviklingstrekk som vi ikke kan
eller vil rokke ved, mens annet i prinsippet
kan være gjenstand for påvirkning, utdyper
Kravdal.

Det spesielle med Norge

Norge har i dag ca 2 millioner husholdninger
og 4,6 millioner innbyggere. De kvinnene
som nå er ferdige med barnefødsler har i gjen
nomsnitt fått omtrent to barn, mens dagens
tall peker mot et langsiktig nivå på 1,8 barn.
Det er i så fall helt på topp i Europa – det
er bare islandske, irske og franske kvinner
som føder flere barn, mens kvinnene i for
eksempel Italia og Tyskland ligger langt etter.

Familiemønstre
i endring
Professorene Øystein Kravdal
og Nico Keilman fra Økono
misk institutt ved Universite
tet i Oslo leder forskergrup
pen Endringer i familiemønsteret
i Norge og andre industriali
serte land. Forskerne skal blant
annet studere hvilke krefter
som driver endringene, og
hvilke konsekvenser endrin
gene får nå og i fremtiden. Det
skal også arbeides med å for
bedre modellene som brukes
til å fremskrive utviklingstrekk.
Kunnskap om drivkrefter og
konsekvenser kan komme til
nytte i samfunnsplanleggingen,
hvis de kan brukes til å proji
sere trender inn i fremtiden.

– Det er bemerkelsesverdig at det blant
kvinner som i dag er omtrent 40 år, er så små
forskjeller mellom de som har skolegang
utover videregående og de som bare har en
grunnskoleutdanning. I de aller fleste andre
land er det slik at høyere utdanning redu
serer barnetallet kraftig. Det er for eksempel
grundig dokumentert at befolkningsveksten i
de fattige landene blir redusert når de satser
mer på utdanning, påpeker Kravdal.
De høye fødselstallene er interessante
fordi en industrialisert nasjon trenger 2,1
barn per kvinne for å holde folketallet ved

(Foto: Knut Falch, Scanpix)

Fornyede
samarbeidsavtaler
Norge i 2050

like. Hvis fødselstallene blir for lave synker
folkemengden på sikt, hvis vi ser bort fra
innvandring. Derfor er land som er opptatt av
å opprettholde folketallet interessert i å lære
av Norge, for å finne ut hva som forårsaker de
høye barnetallene.
Det ser ut som om den høye barnehage
dekningen i alle fall er noe av forklaringen
på det høye barnetallet. Det norske rådet til
nasjoner med lave fødselstall er derfor at de
bør utforme velferdsordninger som gjør det
lettere for kvinnene å kombinere barnefødsler
og arbeid.

Mens Kravdal er opptatt av de endrede fami
liemønstrenes årsaker og konsekvenser, er
Keilman mest interessert i å undersøke
hvordan det vil gå i fremtiden. Hvor
mange familier og husholdninger
kommer vi til å ha i 2050? Hvor
mange ektepar eller samboende?
Hvor mange enslige? Verdien
av slike prognoser er åpenbar:
For eksempel kan dagens
eiendomsinvestorer ha nytte
av å vite hvor stor etterspør
selen etter ungkarsleiligheter
eller familieleiligheter vil bli
i fremtiden.
– Det er fullt mulig å legge
fram en prognose som sier
at vi kommer til å være 5,1
millioner nordmenn i 2050.
Men det går jo ikke an å være
sikker på noe sånt, for det kan
også tenkes at vi blir 4,7 eller
5,5 millioner, sier Keilman.
Derfor bør prognoser, både
de om folketallet og de om
husholdninger, beregnes i
form av sannsynlighets
prognoser.
– Vi har allerede demo
grafiske modeller som
gjør det mulig å lage
sannsynlighetsprognoser
når det gjelder kjønn og
alder, og vi har modeller
som gjør det mulig å lage
punktprognoser når det
gjelder husholdningstyper.
Det jeg ønsker å gjøre
under oppholdet ved Senter
for grunnforskning er å
kombinere de to innfalls
vinklene og lage prognoser
for husholdningstyper som
også inneholder en sannsyn
lighetsfordeling, forteller
Keilman. Metoder som gjør
det mulig å beregne slike
sannsynlighetsprognoser har ikke vært utvi
klet før.
– Vi ønsker å vite hva som er bakgrunnen
for endringene i familiemønstrene, ikke bare
for å tilfredsstille vår intellektuelle nysgjer
righet, men også som grunnlag for en god
familiepolitikk. Når vi skal vurdere om og
hvordan vi skal gripe inn, trenger vi kunn
skap om hvordan den videre utviklingen kan
komme til å bli. Det vi gjør er grunnforskning,
men grunnforskningen blir bare mer interes
sant hvis den også kan brukes i samfunnsplan
leggingen, avslutter Keilman.

Senter for grunnforskning (CAS) har inngått
fornyede samarbeidsavtaler med fem års varighet
med Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen,
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
(NTNU) i Trondheim og Universitetet i Tromsø.
Første avtale med disse fire universitetene ble
inngått i 1995.
Norges Handelshøyskole i Bergen og Uni
versitetet for miljø- og biovitenskap inngikk
samarbeidsavtaler med CAS i 2004, mens Univer
sitetet i Stavanger kom med i 2005.
De nye samarbeidsavtalene er sydd over samme
lest som tidligere. Universitetene innvilger iflg.
avtalene ekstraordinær forskningstermin til for
skere som inviteres til opphold ved Senteret.

Seminar om fremragende
forskning i Norge
Eliteforskningens plass i det norske kunnskaps
systemet er temaet for et stort seminar som
avholdes i Vitenskapsakademiets lokaler i Dram
mensveien 78 mandag 30. oktober.
Statssekretær Per Botolf Maurseth fra Kunn
skapsdepartementet innleder om regjeringens
forskningspolitikk. Professorene Ole Petter
Ottersen, Jon Elster, Arild Underdal og Astrid
Forland belyser ulike sider ved forskningskvalitet
og forskningsfrihet, mens generalsekretær Gunnar
Öquist fra Kungliga Vetenskapsakademien i Sverige
gir sitt syn på den fremragende forskningen i
Norge sett utenfra. Seminaret avsluttes med et
panel som skal diskutere veien videre.
Senter for grunnforskning arrangerer seminaret
i samarbeid med Norges forskningsråd og Univer
sitets- og høgskolerådet.

Disputas om ekteskap
på 1800-tallet
Forsker Hans Henrik Bull disputerte i september
for doktorgraden ved Institutt for arkeologi, kon
servering og historiske studier på Universitetet
i Oslo, med avhandlingen Marriage decisions in a
peasant society. Avhandlingen henter sine data fra
Rendalen i Øst-Norge på 1700- og 1800-tallet,
og viser blant annet at kjærlighetsekteskap og
seksuell frigjøring ikke nødvendigvis er et mod
erne fenomen. Den vanligste veien inn i ekteskap
i Rendalen rundt 1850 var førekteskapelige
graviditeter.
– Jeg har ønsket å vise at graden av frihet i
forhold til seksualitet går i bølger, sier Bull til
forskning.no. Bull er medlem av forskergrup
pen Endringer i familiemønsteret i Norge og andre
industrialiserte land ved CAS 2006/2007.

Nytt om styret
Egil Leer er innvalgt i styret ved Senteret som vara
for Kenneth Hugdahl. Leer er professor ved Insti
tutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo.
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– Vi trenger en helt ny
forståelse av hvordan verden
henger sammen, sier Arne
Brataas.

Studerer sosiologi
på atomnivå

Kvantedatamaskiner. Biler som
skifter farge hvis du vrir på en
bryter. Lettere batterier med
mer energi på mindre plass.
Raskere og mindre elektroniske
kretser. Mer effektive solceller.
Fremtidsvisjoner, ja vel, men
professor Arne Brataas arbeider
med beregninger og teorier som
kan gjøre dem til virkelighet.

Nanoteknologien beskrives ofte som et frem
tidsprosjekt, men på noen områder er den her
allerede. I 1988 bygde for eksempel franske og
tyske forskere et såkalt supergitter med nano
metertykke lag av vekselvis et ferromagnetisk
materiale og et vanlig metall, og materialet fikk
en unik evne til å registrere ørsmå magnetfelt.
Det tok bare ni år før IBM tok det i bruk i lese
hodene på harddisken i en bærbar PC.
– Dette er et eksempel på at nanoteknologi
kan gi oss materialer med helt nye egenskaper.
Det er også fullt mulig å tenke seg for eksempel
et materiale som kan forandre farge ved å
sende en liten elektrisk spenning gjennom det.
Nanoteknologi kan også brukes til å konstruere
blant annet nye solcellematerialer som er mye
mer effektive når det gjelder å omdanne sollys
til elektrisk strøm. For ikke å snakke om kvante
datamaskiner, forteller Arne Brataas.

Atom-sosiologer

Arne Brataas er en av lederne for en forsker
gruppe som det kommende året kommer til
å samarbeide med ledende fysikkteoretikere
fra USA, Tyskland, Sverige, Nederland,
Brasil, Russland, Polen, Ungarn, Iran, Japan
og Frankrike. Forskergruppen omfatter også
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flere norske PhDstudenter og postdoktorer.
– Arbeidet i gruppen baserer seg blant annet på
løpende dialog hvor vi får anledning til å vise
oss fram for utenlandske forskere og styrke de
norske fagmiljøene på en måte som vil gi lang
siktige virkninger, forteller Brataas.
Arne Brataas er for lengst en internasjonalt
anerkjent forsker i en alder av 37 år. I 1998
fikk han NTNUs pris for beste doktorgradsav
handling, i 2002 mottok han Fridtjof Nansens
belønning for yngre forskere fra Det Norske
VidenskapsAkademi. I 2004 var han i den
første gruppen som fikk støtte gjennom Norges
forskningsråds ordning med Yngre fremragende
forskere (YFF).
Brataas beskriver seg selv og kollegene som
atomsosiologer. – Mange fysikere er psyko
loger, i den forstand at de undersøker hvordan
enkeltatomer eller enkeltpartikler oppfører seg.
Men vi er isteden mer interessert i å vite hvordan
store grupper av atomer og partikler oppfører
seg. Det er ikke nok å kjenne ett menneske for
å vite hvordan en menneskemengde vil oppføre
seg, og slik er det også når det gjelder atomer og
atomgrupper, antyder han.

En helt ny forståelse

Brataas studerer blant annet mulighetene for
å forandre informasjonen på en harddisk ved
hjelp av presisjonsstyrte elektriske strømmer,
istedenfor ved hjelp av magnetiske felter slik det
gjøres i dag. Men det er egentlig ikke mulighe
tene for anvendelse som motiverer ham.
– Det har gått litt over 100 år siden blant
andre Einstein utviklet kvantefysikken, og nå
har vi kommet til et punkt hvor vi er i stand til å
manipulere materialer på et nanometernivå hvor
kvantefysikken totalt dominerer oppførselen.
Da trenger vi en helt ny forståelse av hvordan
verden henger sammen, sier han.

Metallisk hydrogen er både en supervæske og en do
nene tramper ned all motstand. Illustrasjonen viser
i den elektroniske (blå) og den protoniske superlede
reduseres. (Illustrasjon: A. Sudbø, NTNU).

Spinn- og ladningstransport i
Forskerne i dette CASprosjektet skal undersøke
nye og spennende fenomener i nanoskalasystemer.
Prosjektet skal etablere et rikt forskningsmiljø
ved å bringe sammen forskere med erfaring fra
halvledere, normale metaller, ferromagneter, lav og
høytemperatur superledere, eksotiske nye metaller

Fysikk ved materiens
yttergrenser
Den første kvantevæsken ble
oppdaget i 1911 og kunne lede
elektrisk strøm uten motstand,
og i 1938 kom den neste kvan
tevæsken, som kunne flyte helt
uten motstand. Professor Asle
Sudbø leter etter den neste kvan
tevæsken, som kommer til å være
enda merkeligere.
Asle Sudbø og kolleger ved NTNU har alle
rede funnet den neste kvantevæsken i teorien,
og den oppdagelsen havnet på førstesiden i
Nature i november 2004. Det gjenstår å påvise
væsken i virkelighetens verden, for den kan bare
oppstå når hydrogen kjøles ned til godt under
250 kuldegrader ved et trykk på fire millioner
atmosfærer. – Da vil hydrogen oppføre seg som
et metall og bli både en superleder og en super
væske, tror Sudbø, som er professor i fysikk
ved NTNUs Institutt for fysikk. Det kommende
året skal Sudbø fortsette jakten på den eksotiske
nye hydrogenformen, samt andre stoffer som
befinner seg ved materiens teoretiske ytter
grenser, fra sitt kontor ved Senter for grunnforsk
ning.

Naturen som matematikk

obbel superleder, hvor både protonene og elektro
at det oppstår voldsomme kvantetornadoer både
eren (rød) når temperaturen øker eller trykket

nanostrukturer
og isolatorer. Målsetningen er å utvikle bedre teo
retiske modeller og studere ulike nanosystemers
egenskaper med fokus på spinn og ladningsstrøm
mer. Gruppen ledes av professorene Arne Brataas
og Asle Sudbø fra NTNU.

Sudbø gjennomfører ikke eksperimenter, men
tumler isteden med teoretisk fysikk og matema
tiske likninger. – Fysikkens store prosjekt i det
19. og 20. århundret har gått ut på å beskrive
fenomener i naturen ved hjelp av matematiske
likninger. Det er en tradisjon som kan føres helt
tilbake til Isaac Newton på 1600-tallet, forteller
Sudbø.
Newton nøyde seg med forholdsvis enkle
likninger som for eksempel F = ma, mens Albert
Einstein gikk et skritt lenger med sin berømte
E = mc2 i 1905. De ligningene Sudbø
og medarbeidere jobber med er adskillig mer
kompliserte, og kan stort sett bare løses ved
hjelp av datamaskiner og ulike tilnærminger.
Men de beskriver fortsatt naturen, riktignok
en natur som er nokså annerledes fra den som
omgir oss til daglig.
– Den nederlandske fysikeren Heike
Kamerlingh Onnes oppdaget den første kvante
væsken i 1911. Han oppdaget at kvikksølv blir
en superleder, dvs at den elektriske motstanden
blir helt borte, ved nedkjøling til 269 kulde
grader. I 1938 oppdaget den russiske fysikeren

Pjotr Kapitsa at helium nedkjølt til under 270
kuldegrader ble en supervæske, altså en væske
som helt mangler viskositet, slik at den kan flyte
rundt inne i en beholder i det uendelige. Det
finnes også to andre typer kvantevæsker, som ble
oppdaget i henholdsvis 1980 og 1995. Den siste
ble for øvrig oppdaget hele 70 år etter at den ble
forutsagt i 1925!
Vi må altså være
litt tålmodige,
forteller Sudbø.

Elektronene
angriper

– Ved romtem
peratur kan
elektronene inne
i de fleste stoffer
beskrives som
biljardkuler, det
vil si at de opptrer
enkeltvis. Men
ved de ekstreme
betingelsene som
kjennetegner
kvantevæskene,
lenker elektronene – Jeg er ikke i tvil om at kvante
seg sammen og
væsker på lang sikt vil føre til
tramper ned all
viktige teknologiske gjennombrudd,
motstand. De
sier professor Asle Sudbø.
kan minne om
(Foto: Maria M.L. Sætre)
en kolonne av
soldater som holder
hverandre i armene. Og her snakker vi om et
helt astronomisk antall soldater, for det finnes
mellom 1027 og 1030 elektroner per kubikkcenti
meter, forteller Sudbø.
Forholdene inne i det metalliske hydrogenet
som ble predikert i Nature-artikkelen er enda
mer eksotiske enn både superledende kvikksølv
og superflytende helium: – Der er det fullt mulig
at både elektronene og protonene kan ta hver
andre i armene og bli til en slags dobbel kvante
væske, tror Sudbø.
Kvantevæsker byr på store muligheter for
utvikling av ny teknologi. Hvis det for eksempel
gikk an å bygge det høyspente fordelingsnettet
med superledende kabler, ville tapet pga elek
trisk motstand bli redusert fra 30 til 0 prosent.
– Spør meg om hva metallisk hydrogen kan
brukes til, og i dag blir jeg svar skyldig. Men at
kunnskap om kvantevæsker på lang sikt vil føre
til viktige teknologiske gjennombrudd, er jeg
ikke i tvil om, sier han.
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Skriftene som ble funnet ved Nag
Hammadi i Egypt i 1945 er en av
flere kilder for Turid Karlsen Seim og
hennes forskergruppe ved Senter for
grunnforskning

Den
kristne
kirkens
mangfoldige
barndom
Den tidlige kristne kirken var
mer mangfoldig enn mange
tror, fastslår professor Turid
Karlsen Seim.

Professor Seim leder nå en forskergruppe som
studerer tekster fra kristenhetens barndom.
Forskerne er særlig interessert i hvordan de
tidlige kristne var opptatt av forvandling: I
hvilken grad var troen på oppstandelse preget
av forestillinger om forvandling? Hvordan ga
slike forestillinger seg utslag i livsstil og ritu
aler? Resultatet kan bli tolkninger som både
utfordrer kirkens egen historieskriving og det
moderne menneskets verdensoppfatning.
Den kristne kirkens selvbilde fra de første
hundreårene handler mye om en liten og
motkulturell gruppe mennesker som var utsatt
for harde forfølgelser. – Men dette er ikke
det hele og fulle bildet. Den gresk-romerske
verden var på mange måter ganske tolerant.
Det var kristendommen som, i likhet med
jødedommen, var eksklusiv i sin selvforstå
else, forteller Seim, som er professor ved
Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo.
– Den tidligere kristendommen var likevel
preget av sin samtid – den var det vi kaller
kontekstuell. Derfor er vi opptatt av å forstå
de kristne tekstene i lys av den verden de ble
til i. Både tankeformer, språk- og begrepsbruk
og moral var ofte del av et fellesgods, som
de kristne videreutviklet til en egen kristen
diskurs. Den var også preget av spørsmål
som opprinnelsen i en jødisk tradisjon reiste,
tilføyer hun.
Seim og ca 15 andre europeiske og ameri
kanske forskere skal det kommende året
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studere tekster fra den tidligere kristenhetens
historie, nærmere bestemt før den romerske
keiseren Konstantin den store (272 – 337 e.Kr.)
legaliserte kristendommen i 313 og banet veien
for at den senere ble statsreligion.
– Det er strengt tatt en myte at det en gang
fantes en samlet kristen urkirke. Den tidlige
kristendommen var tvert imot svært mang
foldig. Det var blant annet mange syn på
hvem Jesus var, på hva det betydde å være
menneske og kristen, og så videre. De ulike
retningene hadde også vidt forskjellige tolk
ninger av oppstandelsen. Noen kristne mente
for eksempel at oppstandelsen utelukkende
hadde en åndelig dimensjon, mens andre
mente at det var de døde eller kroppen som
skulle gjenoppstå. Da ble spørsmålet: Hva
slags kropp er det som gjenoppstår? Dette var
en viktig diskusjon, fordi oppstandelsen er et
sentralt symbol i kristenheten, forteller Outi
Lehtipuu, som er forsker ved Universitet i
Helsingfors.

Parallelle virkeligheter

Det er slett ikke lett å sette seg inn i
hvordan menneskene tenkte på den tiden.
– Fremskrittene innen naturvitenskapen
dominerer vår virkelighetsforståelse slik at vi
kan ha vansker med å forstå mange forestil
linger de tidlig kristne ga uttrykk for. Vi vil
ha bevis for årsakssammenhenger, og vi har
et verdensbilde hvor himmelen ikke lenger
er «der oppe». Derfor kan det se ut som om
mange teologer i dag i stedet foretrekker
tidskategorier og henviser de romlige forestil
lingene til en fremtid vi ennå ikke kjenner.
Derfor er det en utfordring å tolke tekster som

uanstrengt benytter romlige og kronologiske
begreper og forestillinger om hverandre,
forklarer Seim.
– De hadde for eksempel ikke noe problem
med at det en gang fantes snakkende dyr,
som slangen i Paradiset eller Bileams esel.
Med vår kronologiske tankegang ville vi bli
nødt til å spørre om når disse bibelske dyrene
egentlig sluttet å snakke, mens datidens
mennesker aksepterte dette med å vise til
at dyrene aldri har sluttet å snakke. Isteden
eksisterte de og andre fenomener i en parallell
virkelighet, supplerer Jorunn Økland. Hun
er til daglig seniorforsker ved Universitetet i
Sheffield.
Denne verdensoppfatningen finner vi
fortsatt spor av i Dantes Den guddommelige komedie fra tidlig 1300-tall. Her ligger
Helvetes porter i en mørk og dyster skog,
mens Skjærsilden er et fjell på den andre
siden av kloden. I dag vet vi at det ikke finnes
noe skjærsildfjell, for vi har vært på den andre
siden av kloden og sett etter. Men på den
tiden var det kanskje ikke viktig å tenke over
om disse stedene kunne lokaliseres geografisk
– det er kanskje bare vårt problem at vi forstår
det slik.

Hvor sitter identiteten?

Forskerne ved CAS er spesielt opptatt av hva
slags tanker og ideer de tidlige kristne hadde
om oppstandelsen og andre former for trans
formasjoner, som blant annet kunne gjøre
det mulig å bevege seg mellom de parallelle
virkelighetene. I antikken forelå det et rikt
utvalg av fortellinger om metamorfoser.
Både Ovids Metamorfoser fra ca 2 e.Kr., og
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universitet i Trondheim
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Apuleius’ fortelling 150 år senere, om Lucius
som uforvarende gnir seg med en magisk
salve og blir forvandlet til et esel, er godt
kjente eksempler.
I et flertall av eksemplene forvandles
menneskets kroppslige gestalt, men egen
skaper består likevel, og de blir desto
tydeligere når den fysiske formen endres.
Hva er det da som konstituerer kontinuitet?
Og hvorfor er forvandling nødvendig?
– Det er dette apostelen Paulus tar opp i
1. Korinterbrev 15 når han spør: «Hvordan
står de døde opp; hva slags kropp har de?».
Dette spørsmålet er på mange måter et
oppslag for det tolkningsprosjektet vi nå er i
gang med: Hvilket svar ga Paulus egentlig på
sitt spørsmål, og hvordan forholder det seg i
forhold til andre forsøk på svar? spør Seim.
Her er det interessant å se på den asketiske
praksis, som utviklet seg tidligere blant de
kristne enn ofte antatt. Den kan tolkes som
himmelske øvelser der den forvandlingen
de trodde oppstandelsen ville innebære, ble
foregrepet. Troen på en individuell oppstan
delse til evig liv, gjorde blant annet behovet
for videre liv gjennom etterslekten mindre
viktig. Dermed kunne kvinner fristilles fra
et livsoppdrag som handlet om ekteskap og
forplantning. I en viss forstand ble de dermed
også overflødige, og en rekke tekster fram
stiller askese som en mulighet for kvinner til
å bli menn.
– Det var en nokså utbredt oppfatning at
kvinner kunne beseire kvinnekroppen de
var født med, og gjenoppstå som menn eller
endog engler. Menn ble for øvrig ansett som
en mer perfekt form enn kvinner, så det var

Fra venstre:Turid Karlsen Seim, Jorunn Økland og
Outi Lehtipuu diskuterer koptiske skrifter med
Hugo Lundhaug fra Teologisk fakultet ved UiO.
aldri noe poeng for menn å bli til kvinner,
kommenterer Økland.
Tanken om oppstandelse var også knyttet
til ønsket om at det skulle finnes en endelig
rettferdighet – Det var vanskelig å tenke seg
en rettferdig dom hvis det bare var sjelen
som gjenoppsto. I noen kilder finner vi derfor
ideen om at mennesket først gjenoppstår med
både kropp og sjel, for at mennesket skal
kunne identifiseres, tilføyer Lehtipuu. Men
etter at rettferdigheten hadde skjedd fyllest,
kunne de rettferdige transformeres videre til
nærmest hva som helst som ble sett som posi
tivt: lys, skjønnhet, godhet, og så videre.
– Fordelen med livet etter døden er at valg
mulighetene er så store. Man har muligheten
til å ønske seg det aller beste, samtidig som
forestillingene om livet etter døden forteller
ganske mye om hva menneskene lengtet etter
mens de levde på jorden, avslutter Lehtipuu.

Universitetet i Tromsø
Prorektor Gerd Bjørhovde
Norges Handelshøyskole
Rektor Jan I. Haaland
Universitetet for miljøog biovitenskap, Ås
Professor Morten Bakken
Universitetet i Stavanger
Professor Knud Knudsen
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Senter for grunnforskning
Senter for grunnforskning ved Det Norske
Videnskaps-Akademi er en frittstående
stiftelse med styre oppnevnt av Akademiet,
Universitets- og høgskolerådet og Norges
forskningsråd.
Den faglige aktiviteten ved Senteret skal
kjennetegnes ved den høyeste internasjonale
standard og derved bidra til å heve kvali
teten på grunnforskningen og den tverrfag
lige forskningen i Norge. Senterets faglige

virksomhet er langsiktig i sin natur, og skal
være varig og faglig selvstendig vis à vis
forskningspolitiske, politiske og økonomiske
påvirkninger.
Virksomheten er hvert år organisert i tre
forskningsgrupper. Gruppene blir valgt fra
hvert av de tre følgende fagområder:
• Humaniora/teologi
• Samfunnsvitenskap/jus
• Naturvitenskap/medisin/matematikk
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På grensen av det som kan fortelles
Det er nesten umulig å fortelle om grusomhetene som ble begått i Auschwitz og andre av nazistenes
konsentrasjons- og tilintetgjøringsleirer under annen verdenskrig. I boka Tidsvitner forteller åtte
overlevende likevel, fordi det er umulig å la være.

skapet i Sachsenhausen.
– Jeg kom hjem som en
fanatiker. Jeg ble en fana
tiker som ville arbeide for
fred og mot nazismen og
fascismen i alle dens former,
sier Lund.

Tidsvitnene forteller

Paltiel og Lund er to av
åtte tidligere Auschwitzog Sachsenhausen-fanger
som forteller sine historier
i boka «Tidsvitner», som
de presenterte for en stor
forsamling på Holocaustsenteret i Oslo i midten av
september. Boka er redigert
av professor Jakob Lothe og
doktorgradsstipendiat Anette
Storeide, henholdsvis leder
og medlem i forskergruppen
Anette Storeide og Jakob Lothe med tidsvitnene (fra venstre) Samuel Steinmann, Herman Kahan og Eskild Jensen.
«Narrativ teori og analyse»
(Foto: Maria M.L. Sætre) ved Senter for grunnfors
kning 2005/2006. Ideen til
Julius Paltiel er en eldre og vennlig herre.
for å legge løvet i en haug.
boka tok utgangspunkt i at de siste overle
Han forteller lavmælt, nøkternt og troverdig
Da dette absurde arbeidet var ferdig, etter
vende fra Holocaust snart er borte, og at det
noen ulidelige timer, hoppet en SS-soldat ned
om nærmest utrolige historier. Om da han
derfor haster med å få fram deres fortellinger.
var 18 år og ble sendt til fangeleiren Falstad
i løvhaugen og sparket den utover. Arbeidet
Mens historikerne er opptatt av nøyaktige
ved Levanger i 1942. En kald høstdag ble
måtte gjøres om igjen! Treet står der forresten opplysninger, sammenhenger og detaljer,
kantoren Josef Grabowski kommandert til
ennå, som et stumt vitne.
er det først og fremst øyenvitnene som kan
å synge tyske sanger, og det førte til at de
Bernt H. Lund forteller også en sterk
formidle de menneskelige aspektene.
brutale fangevokterne fra SS ble stående stille historie. Mens Paltiel ble arrestert pga noe han
– Tidsvitnene gir oss innblikk i hva som
og lytte, mens de oppførte seg som normale
var, nemlig jøde, ble Lund arrestert for noe
skjer når menneskerettigheter, nestekjærlighet
mennesker et kvarters tid. Men normaliteten
han hadde gjort, nemlig å være motstands
og respekten for menneskeliv settes til side.
ble antakelig for tung å bære, så da sangen
mann. Lund forteller om hvordan det var å
Tidsvitnene hjelper oss til ikke å glemme vår
stilnet, skulle de jødiske fangene få sin straff.
være 17 år og fange hos tyskerne. Stemmen
nære historie, understreker Lothe.
Den besto i å riste ned løvet på et tre som stod brister ikke før han forteller om den første
Gruppen Lothe ledet ved Senter for grunn
på tunet. Deretter måtte fangene ta ett og ett
natten i frihet i mai 1945, under stjernene i
forskning, arbeider også med et akademisk
blad i munnen og åle seg over gårdsplassen
en park i Hamburg, på vei hjem etter fangen
bokverk som behandler det samme temaet.
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