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

Forsker på langtidskonsekvensene av den andre verdenskrig:

Hva skjer med det ufortalte?
Barn og barnebarn av
krigsgenerasjonen ble
påvirket av det hendte
under og etter krigen,
selv om ingen snakket
om det. Nå skal forsk
ningsprosjektet «Hva
skjer med det ufortal
te?» se på langtidskon
sekvensene.
Vest-Agder-muse
et har fått mid
ler fra Kulturrådet til et nytt forsk
ningsprosjekt sammen med fors
kere fra Gjenreisningsmuseet i
Hammerfest og UiT Norges arktis
ke universitet

Samarbeidsprosjekt

I løpet av de neste to årene skal
disse intervjue mennesker som
fortsatt opplever etterdønningene
av krigen, arrangere en internasjo
nal tverrfaglig konferanse og utvik
le et teoretisk konsept om hvordan
det ufortalte preger de etterføl
gende generasjonene.
Forskerne er Kathrin Pabst ved
Vest-Agder-museet, Nina Planting
Møl
mann og Hei
di Sten
vold fra
Gjenreisningsmuseet i Hammerfest

og Marianne Neerland Soleim fra
UiT Norges arktiske universitet.

Tidligere generasjoners valg

Forskningsleder Nina Planting Møl
mann ved Gjenreisningsmuseet
forteller at de blant annet kjenner
lite til historiene til familier som tok
valg som ble ansett som unasjona
le under krigen.
– Det kunne handle om forels
kelse, politisk overbevisning el
ler mulighet til tjene penger. Man
ge mennesker ble av ulike årsaker
utstøtt fra samfunnet i årene etter
krigen, og dette rammet hele fa
milier. I mange tilfeller ble det ikke
snakket om dette.
– Hvor
dan er det å leve med
konsekvensen av tidligere genera
sjoners valg? Er dette noe som kan
prege og påvirke generasjoner len
ge et
ter at hend
el
sen fant sted?
Dette er tema vi ønsker å forske på,
sier Planting Mølmann til Ságat.

Ønsker kontakt

Forsk
er
ne øns
ker nå å kom
me i
kon
takt med men
nes
ker som vil
dele sin families historie med dem.
Hvordan er det å vokse opp i en
familie der far/bestefar var medlem
av NS, eller bestemor forelsket seg
i en tysk soldat? Eller var det andre
ting i familiehistorien som ble defi
nerende for familien?

Har du en slik historie som har
vært holdt hemmelig er det nett
opp deg forsk
er
ne gjer
ne vil ha
kontakt med.

Hemmeligheters
langtidskonsekvenser

Forskningsprosjektet har undertit
telen Hemmeligheters langtidskon
sekvenser i et intergenerasjonelt per
spektiv.
Prosjektleder Kathrin Pabst for
klarer.
– Det handler om at vi skal se
på hvordan historiske hendelser
preger ikke bare tidsvitnene, men
også de
res barn og bar
ne
barn.
Tidsvitnene er den første genera
sjonen, deres barn den andre, og
deres barn igjen den tredje. Totalt
dekker perspektivet et tidsrom på
ca. 75 år, en tidsperiode som gjør
det mulig for de tre generasjonene
å samhandle.

Hemmelighold og traumer

Mange historier fra krigens dag
er snakker man ikke om den dag i
dag. Det kan ha flere årsaker.
– I ethvert samfunn finnes tema som det ikke snakkes om, min
ner man har om noe som er en del
av vår felles historie. Ofte snakker
man ikke om dette fordi man er
redd for hvordan andre reagerer.
Men det å ikke snakke om noe, å

holde det hemmelig ser ut til å ha
konsekvenser, ikke bare for tidsvit
nene selv, men også for deres et
terkommere. Sentrale deler av vår
felles historie forblir mangelfulle
når tidsvitner ikke forteller om sine
opplevelser, spesielt når disse avvi
ker fra den rådende historiefrem
stillingen. Nyansene er sparsom
me, og mangfoldet mangler.

Flere forteller

De siste årene har et økende antall
nordmenn stått frem i aviser og på
fjernsyn og fortalt om hvor lite de
viss
te om det som had
de hendt
deres besteforeldre og foreldre un
der og etter krigen, og hvor mye
dette har påvirket dem på et per
sonlig plan.
Flere bøker har blitt skrevet av
mennesker som forsøker å forstå
hva som har preget livet til deres
foreldre og besteforeldre, og i for
lengelsen deres egne liv.

Viderefører europeisk
prosjekt

Kathrin Pabst forteller at Hva skjer
med det ufortalte? tar utgangs
punkt i første funn av et stort euro
peisk prosjekt mellom museer i syv
land.
– Innledende studier er blitt
gjennomført av Vest-Agder-muse
et og samarbeidspartnere i det EU-

delfinansierte, internasjonale sam
arbeidsprosjektet Identity on the
Line, som vi leder og administrerer
(2019-2023).
– I alle syv land har våre infor
manter, spesielt barn og barne
barn, fortalt om skam, skyld og uro
som man har sanset og overtatt fra
tidligere generasjoner, sier Pabst.

Internasjonal
traumeforskning

Prosjektleder og forsker Pabst for
tel
ler at dis
se funn
ene er i tråd
med nyere internasjonal traumeforskning fra fagfeltene psykologi,
nevrovitenskap og epigenetikk.
– Resultatene fra disse fagfelt
tyder på at trauma kan overføres
fra en generasjon til den neste på
tre ulike måter: Gjennom adferd,
i mors mage og gjennom en slags
markør, en mutasjon. i genmateria
let, som minner kroppen om stres
set som ble utløst av en traumatisk
hendelse.
Forskningen har lenge hatt fo
kus på hvordan traumatiske hend
elser kan påvirke enkeltpersoners
liv, også mange tiår etter at hend
elsen har funnet sted. I det siste
har forskningen blitt utvidet til å
omfatte de etterfølgende genera
sjonene, blant annet etterkomme
re av mennesker som har opplevd
krig, flukt, overgrep, folkemord,
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Historiske hendelser preger ikke bare tidsvitnene, men også deres barn og
barnebarn. FOTO: ARKIV ROGER ALBRIGTSEN

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

tvangsforflytting eller totalitære re
gimer. Her er minoriteter spesielt
utsatte.

Lite kjent forskningsfelt

Forskningsfeltet er fortsatt lite
kjent i Norge, og forskerne bekjent
har ingen museer her i landet sett
nærmere på det ennå. Heller ikke i
et internasjonalt perspektiv synes
museer å ha fått øynene opp for
betydningen forskningsområdet
kan ha for forskning og formidling
ved institusjonene.

Usynlig for omverdenen

– Traumatiske opplevelser er som
of
test godt gjemt un
der over
fla
ten, usynlige for omverdenen og
ofte fortrengt av vedkommende
selv, avslutter prosjektleder Kathrin
Pabst og legger til at for mer infor
masjon kan man gjerne kontakte
henne direkte.

ROGER ALBRIGTSEN

avisa@sagat.no

SÁGAT FAKTA

Hva skjer med det ufortalte?
Prosjektet skal føre til:
* Kartleggingen av internasjonal forskningsstatus
* Gjennomføring av en internasjonal, digital konferanse 17. og 18.
mars 2022
* Innsamling og analyse av et nytt empirisk materiale knyttet til
langtidskonsekvensene av andre verdenskrig
* Utvikling av et teoretisk konsept for arbeidet med personlige be
retninger om sensitive, kontroversielle, tabubelagte temaer
Resultatene publiseres fortløpende, i form av nettartikler og viten
skapelige artikler.
Forskerne ønsker nå å komme i kontakt med mennesker som vil dele sin families historie med dem.
FOTO: ARKIV ROGER ALBRIGTSEN

