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Fors ker på lang tids kon se kvens ene av den and re ver dens krig:

Hva skjer med det ufor tal te?

Mange av tidsvitnene er i dag borte, men krigen lever videre i generasjoner. FOTO: ARKIV ROGER ALBRIGTSEN

Barn og bar ne barn av 
krigs ge ne ra sjo nen ble 
på vir ket av det hend te 
un der og et ter kri gen, 
selv om in gen snak ket 
om det. Nå skal forsk
nings pro sjek tet «Hva 
skjer med det ufor tal
te?» se på lang tids kon
se kvens ene. 

Vest-Agder-muse et har fått mid-
ler fra Kul tur rå det til et nytt forsk-
nings pro sjekt sam men med fors-
ke re fra Gjen reis nings mu se et i 
Ham mer fest og UiT Nor ges ark tis-
ke uni ver si tet

Sam ar beids pro sjekt
I løp et av de nes te to år ene skal 
dis se in ter vjue men nes ker som 
fort satt opp le ver et ter døn nin ge ne 
av kri gen, arr an ge re en in ter na sjo-
nal tverr fag lig kon fe ran se og ut vik-
le et teo re tisk kon sept om hvor dan 
det ufor tal te pre ger de et ter føl-
gen de ge ne ra sjo ne ne.

Forsk er ne er Kath rin Pabst ved 
Vest-Agder-muse et, Nina Plan ting 
Møl mann og Hei di Sten vold fra 
Gjen reis nings mu se et i Ham mer fest 

og Ma ri an ne Neer land So leim fra 
UiT Nor ges ark tis ke uni ver si tet.

Tid lig ere ge ne ra sjo ners valg
Forsk nings le der Nina Plan ting Møl-
mann ved Gjen reis nings mu se et 
for tel ler at de blant an net kjen ner 
lite til his to ri e ne til fa mi li er som tok 
valg som ble an sett som una sjo na-
le un der kri gen.

– Det kun ne hand le om for els-
kel se, po li tisk over be vis ning el-
ler mu lig het til tje ne peng er. Man-
ge men nes ker ble av uli ke år sak er 
ut støtt fra sam funn et i år ene et ter 
kri gen, og det te ram met hele fa-
mi li er. I man ge til fel ler ble det ikke 
snak ket om det te.

– Hvor dan er det å leve med 
kon se kven sen av tid lig ere ge ne ra-
sjo ners valg? Er det te noe som kan 
pre ge og på vir ke ge ne ra sjo ner len-
ge et ter at hend el sen fant sted? 
Det te er tema vi øns ker å fors ke på, 
sier Plan ting Møl mann til Sá gat.

Øns ker kon takt
Forsk er ne øns ker nå å kom me i 
kon takt med men nes ker som vil 
dele sin fa mi lies his to rie med dem.

Hvor dan er det å vok se opp i en 
fa mi lie der far/bes te far var med lem 
av NS, el ler bes te mor for els ket seg 
i en tysk sol dat? El ler var det and re 
ting i fa mi lie his to ri en som ble de fi-
ne ren de for fa mi li en?

Har du en slik his to rie som har 
vært holdt hem me lig er det nett-
opp deg forsk er ne gjer ne vil ha 
kon takt med.

Hem me lig he ters  
lang tids kon se kven ser
Forsk nings pro sjek tet har un der tit-
te len Hem me lig he ters lang tids kon
se kven ser i et in ter ge ne ra sjo nelt per
spek tiv.

Pro sjekt le der Kath rin Pabst for-
kla rer.

– Det hand ler om at vi skal se 
på hvor dan his to ris ke hend el ser 
pre ger ikke bare tids vit ne ne, men 
også de res barn og bar ne barn. 
Tids vit ne ne er den før ste ge ne ra-
sjo nen, de res barn den and re, og 
de res barn igjen den tred je. To talt 
dek ker per spek tiv et et tids rom på 
ca. 75 år, en tids pe ri ode som gjør 
det mu lig for de tre ge ne ra sjo ne ne 
å sam hand le.

Hem me lig hold og trau mer
Man ge his to ri er fra krig ens dag-
er snak ker man ikke om den dag i 
dag. Det kan ha fle re år sak er.

– I ethvert sam funn fin nes te-
ma som det ikke snak kes om, min-
ner man har om noe som er en del 
av vår fel les his to rie. Ofte snak ker 
man ikke om det te for di man er 
redd for hvor dan and re re age rer. 
Men det å ikke snakke om noe, å 

hol de det hem me lig ser ut til å ha 
kon se kven ser, ikke bare for tids vit-
ne ne selv, men også for de res et-
ter kom me re. Sen tra le del er av vår 
fel les his to rie for blir man gel ful le 
når tids vit ner ikke for tel ler om sine 
opp lev el ser, spe si elt når dis se av vi-
ker fra den råd en de his to rie frem-
stil lin gen. Ny an se ne er spar som-
me, og mang fol det mang ler.

Fle re for tel ler
De siste år ene har et øken de an tall 
nord menn stått frem i avi ser og på 
fjern syn og for talt om hvor lite de 
viss te om det som had de hendt 
de res bes te for eld re og for eld re un-
der og et ter kri gen, og hvor mye 
det te har på vir ket dem på et per-
son lig plan.

Fle re bøk er har blitt skre vet av 
men nes ker som for sø ker å for stå 
hva som har pre get liv et til de res 
for eld re og bes te for eld re, og i for-
leng el sen de res egne liv.

Vi de re fø rer eu ro pe isk  
pro sjekt
Kath rin Pabst for tel ler at Hva skjer 
med det ufor tal te? tar ut gangs-
punkt i før ste funn av et stort eu ro-
pe isk pro sjekt mel lom muse er i syv 
land.

– Inn le den de stu di er er blitt 
gjen nom ført av Vest-Agder-muse-
et og sam ar beids part ne re i det EU-

del fi nan si er te, in ter na sjo na le sam-
ar beids pro sjek tet Identity on the 
Line, som vi le der og ad mi nist re rer 
(2019-2023).

– I al le syv land har våre in for-
man ter, spe si elt barn og bar ne-
barn, for talt om skam, skyld og uro 
som man har san set og over tatt fra 
tid lig ere ge ne ra sjo ner, sier Pabst.

In ter na sjo nal  
traume forskning
Pro sjekt le der og fors ker Pabst for-
tel ler at dis se funn ene er i tråd 
med ny ere in ter na sjo nal traume-
forskning fra fag fel te ne psy ko lo gi, 
nev ro vi ten skap og epi ge ne tikk.

– Re sul tat ene fra dis se fag felt 
ty der på at trau ma kan over fø res 
fra en ge ne ra sjon til den nes te på 
tre uli ke må ter: Gjen nom ad ferd, 
i mors mage og gjen nom en slags 
mar kør, en mu ta sjon. i gen ma te ria-
let, som min ner krop pen om stres-
set som ble ut løst av en trau ma tisk 
hend el se.

Forsk nin gen har len ge hatt fo-
kus på hvor dan trau ma tis ke hend-
el ser kan på vir ke en kelt per so ners 
liv, også man ge ti år et ter at hend-
el sen har fun net sted. I det siste 
har forsk nin gen blitt ut vi det til å 
om fat te de et ter føl gen de ge ne ra-
sjo ne ne, blant an net et ter kom me-
re av men nes ker som har opp levd 
krig, flukt, over grep, fol ke mord, 
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Forskerne Nina Planting Mølmann og Heidi Stenvold ved Gjenreisningsmuseet samarbeider med prosjektleder og 
forsker Kathrin Pabst ved Vest-Agder-museet om det nye forskningsprosjektet «Hva skjer med det ufortalte?»  
FOTO: YENITH CERVERA

Mange historier ble aldri fortalt, og nå skal forskerne se på langtidsvirkningene. 
FOTO: ARKIV ROGER ALBRIGTSEN

Forskerne ønsker nå å komme i kontakt med mennesker som vil dele sin families historie med dem.  
FOTO: ARKIV ROGER ALBRIGTSEN

Historiske hendelser preger ikke bare tidsvitnene, men også deres barn og 
barnebarn. FOTO: ARKIV ROGER ALBRIGTSEN

tvangs for flyt ting el ler to ta li tæ re re
gi mer. Her er mi no ri te ter spe si elt 
ut sat te.

Lite kjent forsk nings felt
Forsk nings fel tet er fort satt lite 
kjent i Nor ge, og forsk er ne be kjent 
har in gen muse er her i land et sett 
nær me re på det ennå. Hel ler ikke i 
et in ter na sjo nalt per spek tiv sy nes 
muse er å ha fått øy ne ne opp for 
be tyd nin gen forsk nings om rå det 
kan ha for forsk ning og for mid ling 
ved in sti tu sjon ene.

Usyn lig for om ver de nen
– Trau ma tis ke opp lev el ser er som 
of test godt gjemt un der over fla
ten, usyn li ge for om ver de nen og 
ofte for trengt av ved kom men de 
selv, av slut ter pro sjekt le der Kath rin 
Pabst og leg ger til at for mer in for
ma sjon kan man gjer ne kon tak te 
henne direkte.

SÁGAT FAKTA

Hva skjer med det ufor tal te?
Pro sjekt et skal føre til:
* Kart legg ing en av in ter na sjo nal forsk nings sta tus
* Gjen nom før ing av en in ter na sjo nal, di gi tal kon fe ran se 17. og 18. 
mars 2022
* Inn sam ling og ana ly se av et nytt em pi risk ma te ria le knyt tet til 
lang tids kon se kvens ene av and re ver dens krig
* Ut vik ling av et teo re tisk kon sept for ar bei det med per son li ge be
ret nin ger om sen si ti ve, kon tro ver si el le, ta bu be lag te te ma er
Re sul tat ene pub li se res fort løp en de, i form av nett ar tik ler og vi ten
ska pe li ge ar tik ler.

ROGER ALBRIGTSEN
avisa@sagat.no


