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Ekteskap mellom nær slekt er en 
skikk som går tusenvis av år tilbake i 
mange samfunn og forekommer blant 
folk med alle typer religioner. Innen-
for en og samme religion, eksempel-
vis islam, er det imidlertid svært for-
skjellig praksis. Søskenbarnekteskap 
er dermed ikke religiøst, men kultu-
relt betinget. På grunn av innvandrer-
befolkningens sammensetning, vil et 
flertall av dem som praktiserer skik-
ken med søskenbarnekteskap i Norge 
være av pakistansk opprinnelse. I 
Norge er det svært vanlig at første 
generasjons pakistanere er gift med 
søskenbarn. Praksisen finnes fremde-
les i annen generasjon, og dette kan 
skyldes de tette kulturelle og famili-
ære bånd som denne gruppen har til 
opprinnelseslandet. 

Recessiv sykdom
De fleste recessive sykdommer er 
sjeldne. Foreldre som ikke er slekt, har 
liten risiko for å få barn med denne 
type sykdommer. For å utvikle en syk-
dom som skyldes et recessivt gen, må 
man ha fått genfeilen fra både mor og 
far. I et fetter-kusine-ekteskap har der-
for barn økt risiko for å få recessive 
sykdommer. (Begge foreldre kan være 
friske, men bærere av ett normalgen 
og en genfeilvariant, se faktaboks.)

Risiko for sykdom
Ubeslektede foreldre har ca. 1-2 pro-
sent risiko for å få et barn med alvor-

lig arvelig sykdom/funksjonshem-
ming. For foreldre som er søskenbarn 
er denne risikoen ca. 2- 4 prosent. Det 
vil si at de fleste ekteskap mellom 
søskenbarn ikke resulterer i barn 
med alvorlig arvelig sykdom. Risi-
koen vil imidlertid være høyere hvis 
inngiftet har vart i flere generasjoner. 
I enkelte familier kan dermed konse-
kvensene bli svært alvorlige.

Slektskap mellom foreldre har 
ikke betydning ved arvelige sykdom-
mer som skyldes dominant eller 
kjønnsbundet arv eller ved nyopp-
stått kromosomfeil. Til sammenlik-
ning har en kvinne på 38 år ca. 0,5 
prosent risiko for å få et barn med 
Downs syndrom. Risikoen øker til ca. 
2 prosent ved 45 års alder.

Forskjeller i befolkningsgrupper 
Ut fra data i Folkeregisteret og Medi-
sinsk fødselsregister er 30 prosent av 
foreldrene i den pakistanske popula-
sjonen i Norge i nær slekt med hver-
andre (fetter-kusine-forhold), mot 
0,1 prosent i norsk populasjon. Det er 
ingen forskjell i forekomsten av med-
fødte misdannelser mellom etnisk 
norske barn og innvandrerbarn der 
foreldrene ikke er i slekt. Derimot er 
forekomsten av misdannelser omtrent 
dobbelt så stor der foreldrene er fet-
ter og kusine. Rundt 28 prosent av 
alle medfødte misdannelser i den 
pakistanske populasjonen i Norge 
kan tilskrives at foreldrene er i slekt. 

Inngifte gir økt risiko for dødfødsel 
og død i første leveår. Spedbarnsdø-
deligheten er av denne grunn 2,5 - 3 
ganger høyere i den pakistanske 
befolkningsgruppen sammenliknet 
med den etnisk norske. 

Politisk debatt 
Mediedebatten de siste årene viser at 
de politiske partiene har hatt ulikt 
syn på søskenbarnekteskap – fra 
ønsket om å kartlegge de menneske-
lige, juridiske og medisinske konse-

Søskenbarnekteskap  
– bare for kongelige?
Den norske debatten om ekteskap mellom søskenbarn har særlig vært knyttet til tvangsekteskap og arrangerte 

ekteskap blant ikke-etniske nordmenn. Forslag om forbud mot søskenbarnekteskap er av enkelte blitt 

ansett som et effektivt virkemiddel mot tvangsekteskap. Et slikt forslag bør sees i lys av at ekteskap mellom 

søskenbarn også finnes blant etniske nordmenn, for eksempel innen store slekter i små norske bygder. Denne 

type slektskapsgifte har også funnet sted innen den norske kongefamilien. Kong Haakon og dronning Maud 

var søskenbarn. Det samme var kong Olav og kronprinsesse Märtha. Denne artikkelen beskriver de genetiske 

konsekvensene av ekteskap mellom søskenbarn i lys av den norske debatten.

Grete Gjertsen

I Danmark har Ministeriet for Flygtninge, Ind-
vandrere og Integration gitt ut en informasjons-
brosjyre på urdu om risikoen for handikap hvis 
fetter og kusine får barn sammen.
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kvenser og tillatelse etter særskilt 
søknad, til et totalt forbud. I et privat 
forslag til Stortinget (gjennom Doku-
ment nr. 8:3 (2005 - 2006)) fremmet tre 
representanter fra Fremskrittspartiet 
blant annet forslag om forbud mot 
ekteskap mellom fetter og kusine 
under henvisning til at ekteskap mel-
lom nære slektninger er knyttet tett 
opp til ufrivillighet og direkte tvang. 
Som argument ble det også vist til et 
doktorgradsarbeid fra 1997 utført av 
divisjonsdirektør Camilla Stolten-
berg ved Nasjonalt folkehelseinsti-
tutt, hvor hun undersøkte misdan-
nelser hos barn født i norskpakistan-
ske familier. Forslaget fra 
Fremskrittspartiets representanter 
ble avvist av Stortinget.

Det fremgår av brev fra davæ-
rende Barne- og familiedepartemen-
tet til familie- og kulturkomiteen, 
som behandlet forslaget, at Regjerin-
gen er opptatt av å få kartlagt omfan-
get av søskenbarnekteskap og even-
tuelle arvelige sykdommer som følge 
av slike ekteskap, og at det er satt av 
midler til et slikt arbeid. Dette arbei-
det skal omfatte forekomsten av inn-
gifte av ulike grupper av foreldre i 
Norge, og forekomsten av dødfødsel, 
medfødte misdannelser og senere 
dødsfall i oppveksten hos barn av 
inngiftede foreldre sammenliknet 
med barn av ubeslektede foreldre.

Informasjonsbehov 
I Danmark utarbeidet Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet, Ministeriet for 
Flygtninge, Indvandrere og Integra-
tion, og Justisministeriet i 2003 bros-
jyren Risiko for handicap hvis fætre og 
kusiner får børn sammen. Formålet har 
vært å opplyse unge og deres forel-
dre om risikoen for arvelig sykdom 
når foreldrene er i nær slekt, for å 
forebygge sykdom hos barnet. Bro-
sjyren er utgitt på urdu, tyrkisk, ara-
bisk og dansk. En tilsvarende bro-
sjyre er utarbeidet av britiske helse-
myndigheter i samarbeid med et 
sykehus. En debatt om ekteskap mel-
lom søskenbarn bør skje på et best 
mulig informert grunnlag, og det er 
viktig at faktaopplysningene blir gitt 
på relevante språk. Sosial- og helse-
direktoratet i Norge skal foreta en 
nærmere vurdering av informasjons-

behovet til aktuelle grupper i Norge, 
og eventuelt utarbeide forslag til til-
tak. 

Kilder:
Helseproblemer blant innvandrerbarn i 
Norge, Leif Brunvand og Reidun Brun-
vatne, Tidsskr Nor Lægeforen nr. 6 2001; 
121: 715-8

Nasjonal kompetanseenhet for minori-
tetshelse, www.nakmi.no 

Genetisk likhet mellom søskenbarn

Nyere norsk forskning på slektsgifte

knene, ser vi at det er åtte alleler. Fire 
av de åtte er felles med det første bar-
net. Altså er halvparten av genene 
hos søsken gjennomsnittlig felles. 
Slik er det for alle gen-områdene i 
vårt arvemateriale. Med andre ord 
har søsken gjennomsnittlig halvpar-
ten av sine gener felles, mens søsken-
barn i snitt har 1/8 av genene felles. 
Barn fra et søskenbarnekteskap har 
dermed i snitt fått 1/16 av alle sine 
gener fra samme kilde. Antar vi at 
mennesker har rundt 32000 ulike 
gener (antallet kan være noe lavere), 
innebærer dette at barn av fetter og 
kusine har omtrent 2000 genpar fra 
en felles kilde. Dersom barnet har 
arvet to like gener med samme gen-
feilvariant, kan dette føre til at barnet 
blir sykt.
Kilde: Professor Helge Boman, Hauke-
land Universitetssykehus, Bergen.

For alle våre gener (bortsett fra 
gener på Y-kromosomet) arver vi 
én genutgave (ett allel) fra mor og 
én genutgave fra far. Vi har dermed 
to utgaver av hvert gen. For hvert 
genområde på et kromosom, har et 
foreldrepar samlet sett maksimalt 
fire ulike alleler (to hver):

Far: A1A2     Mor: A3A4

Gitt da at første barn er A1A3 (for 
noe må barnet ha!).

Det er så fire ulike muligheter 
for foreldrenes  neste barn 
(søsken). Disse mulighetene fore-
kommer like hyppig:

A1A3 A1A4 A2A3 A2A4

Teller vi det totale antall mulige 
alleler hos disse mulige fire søs-

Forskeren Anja Bredal ved Senter 
for kvinne- og kjønnsforskning, 
Universitetet i Oslo har undersøkt 
unge norskasiaters opplevelse av 
beslutningsprosessen rundt fami-
liearrangerte ekteskap. Hun peker 
på at en viktig motivasjon for 
slektsgifte tradisjonelt har vært at 
eiendom blir i familien. På individ- 
og familienivå kan slike giftemål 
være en strategi for å opprettholde 

tradisjoner og relasjoner som gir 
trygghet og kontinuitet til en livssi-
tuasjon. Bredal beskriver i sin 
avhandling hvilke krefter som i dag 
trekker i retning av en endring eller 
avvikling av slik praksis.

Kilde: Anja Bredal, Thesis 2006: ”Vi er 
jo en familie” – arrangerte ekteskap, 
autonomi og fellesskap blant unge 
norskasiater.

Innst. S. nr 102 – 2005 - 2006 Innstil-
ling fra familie- og kulturkomiteen om 
forslag fra stortingsrepresentantene Siv 
Jensen, Ulf Erik Knudsen og Per-Willy 
Amundsen om forslag mot ekteskap mel-
lom fetter og kusine og heving av alders-
grensen for familiegjenforening med 
ektefelle.

Risiko for handicap hvis fætre og kusiner 
får børn sammen – brosjyren kan lastes 
ned på fire språk fra www.inm.dk 




