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LEDER •

Ytringsfrihet

Trine Nickelsen
ansvarlig redaktør 

AKTUELT • Nytt

Hvordan ytringsfriheten vokste fram i Norge, er tema for denne utgaven 
av Apollon. Hva kan vi lære av kampen for ytringsfrihet da den ble inn-
ført, som vi kan dra nytte av i kampen for å forsvare den i dag? 

Den viktigste lærdommen er trolig at retten til å ytre seg ikke er vunnet 
én gang for alle. Hele 1800-tallet var en kontinuerlig kamp om hva det 
skulle være lov å si offentlig. Dagens ordninger og rettigheter er resul-
tater av en lang debatt og en vedvarende konflikt. 

Den reelle retten til å ytre seg vokste fram i denne kampen gjennom 
gradvise endringer. Vi må se hvordan politikere, redaktører, kunstnere 
og mange andre tok trykkefriheten, ytringsfriheten og forsamlings-
friheten i bruk. Noen av dem som prøvde ut grensene, kunne bli hardt 
straffet. Marcus Thrane er ett eksempel. Nettopp ved å overskride 
grensene, gikk kampen framover. Seier på ett område la grunnlaget  
for nye framstøt og nye seire på andre områder.

Ved ikke å ta ytringsfriheten for gitt, vokste den fram. Å slå seg til ro 
med at den nå er sikret, kan være en oppskrift på å svekke ytrings- 
friheten. Derfor er det så viktig å kjenne til forhistorien, hvordan retten  
til å ytre seg er begrunnet politisk og rettslig, hvilke prinsipper som 
ligger til grunn, hvordan lovene beskytter dem og hvordan kampen for 
å utnytte rettighetene, skapte ytringsfrihetens reelle innhold. Den gang 
som nå, er det den viktige debatten om ytringsfriheten som i realiteten 
bestemmer hvor grensene for den går. 

Ytringsfriheten er stadig under press. I dag gjelder det ikke bare etter 
flere terrorangrep i etterkant av Muhammed-karikaturene. Noen vil at 
vi skal sitte rolig i båten og tie om brudd på menneskerettighetene av 
kommersielle grunner – aktualisert ved dagens haltende støtte til den 
kinesiske frihetsforkjemper og fredsprisvinner Liu Xiaobo. 

Ingen vil at reaksjoner fra islamske maktpersoner skal bestemme 
ytringsfrihetens grenser – heller ikke at næringsliv og interesse- 
organisasjoner ensidig skal sette grensene. 

Ytringsfriheten kan aldri være absolutt, men den må fortsatt være for-
ankret i den folkelige kampen som i sin tid etablerte den. Forsknings-
prosjektet Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815–1900 undersøk-
er de historiske forutsetningene for ytringsfrihetens og offentlighetens 
framvekst i et internasjonalt perspektiv. Det tverrfaglige prosjektet gir 
nye innsikter som også kan bli viktige i dagens kamp for frie ytringer, 
enten det gjelder samfunnsdebatten nasjonalt og internasjonalt, eller 
innenfor arbeidslivet i offentlig og privat sektor. 

Sjå verdas eldste 
gullmynt!
interessert i sjeldne gullmyntar? Då bør du 
stikke innom myntkabinettet på Historisk 
museum.

Myntkabinettet viser no fram nesten hundre 
gamle og svært sjeldne gullmyntar. Mange har 
aldri vore utstilte. Den eldste mynten er 2600 
år. Den vert rekna som verdas første mynt. Det 
er kong Alyattes’ mynt frå 600 år før Kristus. 
Motivet på mynten er eit løvehovud. Mynten 
er laga av ei blanding av sølv og gull. Denne 
blandinga blir kalla elektrum.

Oppfinninga av myntar, og dermed pengar i 
moderne meining, fekk store konsekvensar  
for måten samfunnet blei organisert på.  
Pengar sikra at menneske som ikkje stolte på 
kvarandre, kunne samarbeide effektivt.

Utstillinga, som vart opna då Myntkabinet-
tet fylte 200 år i mai, viser også fram Fridtjof 
Nansens og Roald Amundsens omfattande 
samlingar av ordenar og gullmedaljar.=

JUBILEUMSAPP: Mastertudent Kristian Valen vert rettleidd av kulturhistorikaren Bjørn Sverre Haugen i arbei-
det med ein ny smarttelefonapp om Eilert Sundts liv og virke. 

Ny apollon-
journalist
Den nye journalisten i apollon 
er historikar og litteraturvitar 
med realfag i botnen.

Apollon har utvida redaksjonen 
frå to til tre tilsette. Den nye 
journalisten er Morten Skipenes 
Smedsrud (36), med bakgrunn 
frå Klassekampen og Adresse- 
avisen. Han er utdanna histori-
kar med spesiale i nyare og 
internasjonal politisk og øko-
nomisk historie. Han har også 
studert litteraturvitskap, fysikk 
og matematikk.
    – Apollon har ei viktig opp-
gåve i å få forskingsbasert 
kunnskap ut til folk. Dette er eit 
område som dei tradisjonelle 
media dessverre nedprioriter-
er, meiner Morten Skipenes 
Smedsrud.= 

Lagar eigen eilert Sundt-app  
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kva hadde samfunnsforskaren som vart 
fødd for 200 år sidan, sagt viss han fekk 
vite at han får sin eigen app? 

Appen vert utvikla som ein del av eit mas-
terprogram ved Universitetet i Oslo.
    – Vi fyller appen med innhald frå Eilert 
Sundts liv og virke rundt om i hovudstaden, 
fortel studentane på kulturhistorie- og  
museologistudiet ved universitetet.
     Appen «Kulturpunkt» er ein kartapp som  
let brukarane følgje Sundt sine fotspor rundt 
i det som på hans tid heitte Christiania. 
    – Vi har eit eige kartpunkt om arbeidar-
klassens kår i Christiania på 1800-talet, 
som Sundt skreiv mykje om. Han er ei 
tidsnær kjelde som viser oss korleis det var 
å vere arbeidar på den tida. Han skildrar 
arbeidarbustadene som “slette, ringe og 
slitte”, fortel masterstudent Kristian Valen. 
    Sundt var også svært oppteken av fanta-
ne, eller romanifolket, sine kår i samfunnet. 

– Eit av punkta på kartappen er Christiania 
Tugthus, der mange av fantefolket sat. 
Sundt brukte mykje tid der for å kunne 
fortelje om husets funksjon og kven dei 
innsette var. Sundt lærde seg til og med 
fantespråket, altså romani, fortel Sofie  
Scheen Jahnsen. 
    – Kva trur du Sundt hadde tenkt om å få 
ein eigen app, prosjektleiar Bjørn Sverre 
Haugen?
    – Eg er overtydd om at Sundt ville vore 
interessert i ny teknologi og sett med glede 
på at arbeidet hans framleis er aktuelt så 
lenge etterpå. Men sidan Sundt aldri nøgde 
seg med enkle løysingar, ville han sikkert  
også møtt digital teknologi med sunn skep- 
sis. Kanskje hadde han svara som han 
skreiv i boka om “sedelighetstilstanden”: 
«Dog, vi skulle ikke bygge os fast i Domme 
paa Forhaand, men gaa lidt omkring i Bygd- 
erne og se paa selve Tingene.»=
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– Tre av fire 
dialysepasien-
tar slit med 
søvnen.
Fredrik Barth Brekke i  
avhandlinga si på Institutt for 
klinisk medisin

VERDAS FØRSTE: Gull er makt – gull gir ære. Dei første 
myntane i verda kjem frå Lydia og Jonia i dagens Tyrkia. 
Kong Alyattes, far til Krøsus, får æra av oppfinninga. 
Utstillinga syner verdas første mynt og andre gullmyntar 
gjennom 2600 år.

2000 statsvitarar til Blindern 
I september ventar storinnrykk av statsvit- 
arar på campus når UiO arrangerer Euro- 
pas største statsvitarkonferanse, European 
Consortium for Political Research (ECPR). 

Heile 2000 akademikarar med staten som 
studieobjekt, er venta, ifølgje professor 
Oddbjørn Knutsen.=
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God mekling lurt ved samlivsbrot

Utstilling om kollaps
Den nye utstillinga på kulturhistorisk 
museum handlar om korleis kollaps i 
naturen tvingar menneske til å sjå verda 
med nye auge.  

Utstillinga KOLLAPS viser samanhengen 
mellom det uventa i naturen og korleis kul-
turen utviklar seg – i menneske sitt liv mel-
lom kontroll og kollaps. Utstillinga har trekt 
fram desse tre døma:

• Pionerar som tok vegen mot nord etter is-
tida kollapsa og skapte eit nytt liv på kysten. 
• Folk i Polynesia som held naturens kaos 
på avstand ved hjelp av tapu og mana.
• Dagens urbane dyrkarar som utforskar 
nye måtar å leve på for å unngå økologisk 
kollaps.
    Utstillinga stiller spørsmålet om menn-
esket skal halde fast på det gamle eller 
våge noko nytt.= 

FO
TO

: N
Tb

 s
C

A
N

p
ix

FO
TO

: K
u

LTu
r

h
is

TO
r

is
K

 m
u

s
E

u
m

Årets forskingspris går til professor thom-
as Hylland eriksen ved Sosialantropolog- 
isk institutt, blant anna for hans studiar av 
identitetspolitikk i komplekse, multietniske 
samfunn. Eriksen er ein uvanleg produktiv 
forskar. Han har skrive 48 bøker, som er 
omsette til meir enn 30 språk, 67 vitskap-
lege artiklar i fagfellevurderte tidsskrift, og 
han har forfatta over 200 bokkapittel.

Professor Bernt aardal på Institutt for 
statsvitskap er tildelt årets formidlingspris 
for si årelange formidling i media om off-
entleg opinion, veljaråtferd og valordningar 
og dei konsekvensane som endringar på 
desse områda får for det norske parti- 
politiske landskapet.

gruppa bak den digitale nettstaden 
mooC (Massive Open Online Course) er 
tildelt årets utdanningspris. Nettstaden 
tilbyr norskundervisning for utvekslings-
studentar. Her lærer studentane grunn-
leggjande norsk språk og kultur. Kurset er 
gratis og vart gjennomført første gong no 
på nyåret, med meir enn 20 000 påmelde.

Kjemiprofessor Unni olsbye, som leidde 
det første senteret for forskingsdriven  
innovasjon ved UiO, er tildelt årets innova-
sjonspris for sitt arbeid med katalysatorar. 
Dei har hatt stor industriell og kommersiell  
betydning.=
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abelprisen til 
fransk mate-
matikar
Professor Yves Meyer har dei 
siste 30 åra leidd utviklinga av 
ein ny matematisk teori. i mai 
fekk han årets abelpris.

Det Norske Videnskaps-Akademi 
sin prestisjetunge pris er tildelt 
den franske matematikaren Yves 
Meyer (77) for hans sentrale rolle 
i utviklinga av matematikken bak 
den såkalla wavelet-teorien. Teo-
rien gjeld i skjeringspunktet mel-
lom matematikk, informasjons-
teknologi og utrekningsvitskap.
Wavelet-teorien blir brukt blant 
anna til å komprimere data og 
redusere støy. Teorien er også 
nyttig for medisinsk bildedia-
gnostikk og til å analysere bilete 
frå romteleskop.
    Prisen på seks millionar kron-
er vart delt ut av Kong Harald  
23. mai i Aulaen i Oslo.=

alvorleg bløding 
under fødselen
Risikoen for å få alvorleg blød-
ing under fødselen, aukar med 
keisarsnitt, stimulering og 
igangsetting av fødsel, assistert 
befruktning, tvillinggraviditet, 
muskelknutar på livmora, bruk av 
blodfortynnande middel under 
svangerskapet og langvarig  
fødsel, viser Lill Trine Nyfløt i  
avhandlinga si på Institutt for  
klinisk medisin.=

Palestinsk sjuke- 
pleiarstress
i dei palestinske områda vert 
kvar fjerde sjukepleiar utsett 
for aggresjon på jobben. 

Yousef Mohammad Mustafa 
Jaradat har i avhandlinga si på 
Institutt for helse og samfunn 
undersøkt arbeidssituasjonen 
for palestinske sjukepleiarar i 
Hebron på Vestbreidda. 
    Han viser at 27 prosent av 
sjukepleiarane vert utsette for 
ulike former for aggresjon. Sju 
prosent blir mobba på jobb.  
Éin av tjue svarar at dei er ut-
sette for fysisk aggresjon på 
jobben. Brorparten av aggre-
sjonen kjem frå pasientar og 
pårørande, medan det er kol-
legaene som i hovudsak står  
for mobbinga.=

Kvinnelege 
kriminelle
Heidi Grundtjern har i avhand-
linga si på Institutt for sosiologi 
og samfunnsgeografi undersøkt 
kvinnene si rolle i den tunge 
narkoøkonomien i Norge, eit 
miljø der dei hypermaskuline 
spelereglane dominerer.=

VERDA STARTAR STADIG PÅ NY. Ting bryt saman, og noko nytt oppstår. Kva skjer når naturen trassar men-
neska sine forventningar? Sjå utstillinga Kollaps.
 

mobilen oppdagar tropesjukdom

Forskingsprisen til framståande  
antropolog thomas Hylland eriksen vert rekna mellom europas  

fremste antropologar. no er han tildelt Uios forskingspris.

no kan du bruke mobiltelefonen til å 
undersøkje om du har verdas nest mest 
vanlege tropesjukdom.

35 millionar kvinner, hovudsakleg kvinner 
sør for Sahara, lid av genital schistosomiasis, 
etter malaria verdas mest utbreidde trope-
sjukdom. Sjukdommen skuldast ein parasitt 
i ferskvatn. 
    Parasitten trengjer gjennom huda og  
vert frakta med blodet til levra, der parasitten 
modnar og finn ein partnar. Deretter flytter 
parasitten seg til blære og kjønnsorgan.  
Resultatet er kløe, svie, illeluktande og mis-
farga utflod, blødingar og smerter under 
samleie. Sjukdommen aukar risikoen for  
HIV-smitte.
    No kan mobiltelefonen brukast til diagnos-
tiseringen. Ved å ta bilete av pasientens 
slimhinner, der parasitten legg egga sine, kan 
automatisk bildeanalyse slå fast om pasient-
en har sjukdommen og om risikoen for HIV-
smitte er auka, fortel Sigve Holmen i avhand-
linga si på Institutt for klinisk medisin.=

når foreldre går frå kvarandre, er det 
lurt at dei får hjelp av meklarar som 
styrer samtalen med passe mengder 
kjensler.
Skilde foreldre har mest nytte av meklarar 
som styrer både kjensleuttrykka og det 
saklege innhaldet i meklingssamtalane, 
konkluderer Peder Kjøs i avhandlinga si på 
Psykologisk institutt. 

– Meklaren må passe på at det ikkje blir 
for mykje, men heller ikkje for lite kjensler. 
Diskusjonen bør styrast inn mot praktisk 
samarbeid om barnas kvardag, men for-
eldre kan også ha nytte av å snakke om 
dei kjenslene dei har overfor kvarandre 
– viss begge vil. Diskusjonar om «barnets 
beste» kan derimot gjere vondt verre,  
poengterer Kjøs.=
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35 MILLIONAR: Genital schistosomiasis er ein 
vassboren parasittsjukdom som rammar millionar 
av kvinner og unge jenter, hovudsakleg i Afrika sør 
for Sahara.
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tekst: morten s. smedsrud

Det har lenge vært kjent at menns prestasjoner  
 på enkelte områder varierer mer enn kvinn-

ers. Dette gjelder intelligens, visse kognitive ferdig- 
heter og noen personlighetstrekk. Vi har tidligere 
manglet kunnskap om hvordan dette kan være 
uttrykt i hjernen. Nå har forskere undersøkt dette 
gjennom et stort åpent, amerikansk datasett av 
MR-bilder av hjernene til 1234 gutter og jenter 
mellom 3 og 21 år.

Funnene er tydelige.     
– Vi finner en større variasjon i størrelsen på 

en rekke hjernestrukturer, deriblant hjernebarken, 
hjernens hvite substans og hippocampus, hos gut-
ter enn hos jenter, forteller forsker Christian K. 
Tamnes ved Psykologisk institutt på Universitetet 
i Oslo.     

– Funnene viser at for størrelsen på flere hjerne- 
områder er begge halene større hos guttepopula-
sjonen enn hos jentepopulasjonen. 

 Det betyr at gutter med små hjernevolumer 
har relativt sett mindre volumer enn jenter med 
små volumer, og motsatt for dem med store hjerne-
volumer.

Kromosomforskjeller. Førsteforfatter bak den 
nye forskningsrapporten, nederlandske Lara M. 
Wierenga, påpeker at forskerne ikke vet hvorfor 
det er slik. Men en mulig forklaring har å gjøre 
med at kvinners kjønnskromosom består av to 
x-kromosomer, mens hos menn består det av ett 
x-kromosom og ett y-kromosom.        

– Det kan være slik at visse gener på x-kromo-
somet vil bli uttrykt på samme måte i alle celler 
i den mannlige hjernen, siden menn bare har en 
versjon av disse genene. Hos kvinner, som har 
to versjoner, ett på hvert x-kromosom, blir en av 
disse versjonene uttrykt på en tilfeldig måte, ifølge 
en hypotese som kalles x-kromosom-inaktivering.

– Hvis x-kromosomet i én kvinnelig celle ut-
trykker et gen som er relatert til liten størrelse på 
visse hjernestrukturer, kan nabocellen uttrykke en 

Ordliste

hjernebarken:
Den grå substansen som 
utgjør hjernens ytre lag, 
består av nerveceller.

hjernens hvite substans:
Den delen av nervesys-
temet som inneholder 
margkledde nervefibrer 
fra nerveceller i hjerne og 
ryggmarg.

hippocampus:  
Område i storhjernen 
som antakelig spiller 
en rolle for læring og 
hukommelse.

kognitive ferdigheter:  
De mentale funksjonene 
som har betydning for 
erkjennelse, tenkning og 
kunnskapservervelse. 

Mr:  
Undersøkelsesmetode 
for bildefremstilling av 
kroppens indre organer. 
Særlig egnet for fremstill-
ing av bløtvev.

Normalfordelingskurve: 
Sannsynlighetsfordel-
ing, også kalt Gauss-
kurve, mye brukt i 
matematisk statistikk 
fordi mange typer ob-
serverte data med god 
tilnærming følger denne 
fordelingen.

kjønnskromosom: 
Kromosom som har 
betydning for genetisk 
kjønnsbestemmelse. De 
øvrige kromosomene i 
cellen kalles autosomer.

forskningsrapport om 
kjønnsforskjeller

Forskere ved Universi-
tetet i Oslo, universitetet 
i Leiden i Nederland og i 
San Diego i USA står bak 
den nye forskningsrap-
porten «A Key Character-
istic of Sex Differences 
in the Developing Brain: 
Greater Variability in 
Brain Structure of Boys 
than Girls», publisert 
i tidsskriftet Cerebral 
Cortex.
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Størrelsen på hjerneområder varierer mer hos gutter enn hos jenter. 

Sammen med forskere ved Universitetet i Leiden i 
Nederland, Det medisinske fakultet i Oslo og San 
Diego i USA står Tamnes bak den nye forsknings-
rapporten om hvordan hjernen vår utvikler seg.  

Har større «haler. Tamnes forklarer at de aller 
fleste studier som tidligere har sett på kjønnsfor-
skjeller i hjernen, har sett på forskjeller i snittverdi- 
ene mellom jentene og guttene som er undersøkt. 

– Jeg mener vår studie viser at det er nødvendig 
å se på hele fordelingen, ikke bare på gjennomsnit-
tet, sier Tamnes.  

Hvis vi ser for oss en kirkeklokkeformet normal- 
fordelingskurve, innebærer dette at der forskere 
tidligere har undersøkt det høyeste punktet, ser 
analysemetoden forskerne her har brukt, i stedet 
på hele fordelingen – også områdene lengst vekk 
fra midten, de såkalte «halene». 

LIKE HVERANDRE: – Det 
er sannsynlig at forskjellen 
er større mellom to tilfeldig 
valgte gutter, enn gjennom-
snittsforskjellene som gjerne 
har blitt rapportert mellom 
gutter og jenter, sier forsker 
Christian K. Tamnes. 

MER LIKE: Hvis x-kromo-
somet i én kvinnelig celle 
uttrykker et gen som er  
relatert til liten størrelse  
på visse hjernestrukturer, 
kan nabocellen uttrykke  
en annen genvariant som 
gir stor størrelse. På denne 
måten kompenseres eks-
treme utslag i den kvinne-
lige hjernen. Slik er det ikke 
for den mannlige.

MER VARIERT: Forskerne 
tror større variasjon i gutte- 
hjernen kan forklares med  
at visse gener på x-kromo-
somet vil bli uttrykt på 
samme måte i alle celler i 
den mannlige hjernen,  
siden menn bare har en  
versjon av disse genene. 

Nytt forskningsfunn:

Jenter er likere enn gutter

 

annen genvariant som gir stor størrelse. På denne 
måten kompenseres ekstreme utslag i den kvinne-
lige hjernen. Slik er det ikke for den mannlige. 

På grunn av dette kan det være at cellene er mer 
like hverandre hos menn, og hjernene mer homo-
gene. 

– Funnene i vår studie støtter indirekte dette, 
sier Wierenga.

Inspirasjonen til å studere hjerneforskjeller 
mellom jenter og gutter på denne nye måten, fikk 
Tamnes og Wierenga da de leste en artikkel fra et 
annet forskningsmiljø ved UiO. I denne artikkelen 
viste forskere ved det Det medisinske fakultet i 
Oslo at variasjon i fødselsvekt er større hos gutte-
babyer enn hos jentebabyer. 

– Vi ønsket å undersøke om denne forskjellen 
også er til stede i hjernens struktur. Vi tok derfor 
kontakt for å samarbeide om dette. Funnene våre 
viser også at effekten vi ser på variasjon i størrel-
sen på hjerneregioner, er stabil over aldersspennet 
vi undersøkte, 3-21 år. Dette er i tråd med under-
søkelsen av fødselsvekt, i den forstand at disse 
forskjellene ser ut til å være til stede allerede tidlig 
i livet, forteller Tamnes.

Vil undersøke videre. Kjønnsforskjeller i hjer-
nen har lenge vært et populært forskningstema, 
men resultatene fra denne forskningen har vist 
få konsistente forskjeller mellom jentehjerner og 
guttehjerner. Dette kan synes å stå i kontrast til 
observasjonen at flere forskjellige utviklingsfor-
styrrelser som typisk begynner i barndommen, 
deriblant autismespekterforstyrrelser og ADHD, er 
mye mer utbredt hos gutter enn jenter. 

 – Vi vet ikke om det at størrelsen på hjerne-
områder varierer mer hos gutter enn hos jenter, 
kan ha noe med dette å gjøre. Vi er interessert i å 
undersøke sammenhengen nærmere, sier Tamnes.

 Både Tamnes og Wierenga understreker at 
disse funnene, og tidligere funn på kjønnsforskjel-
ler i hjernestruktur, ikke må overdrives. 

– For det første overlapper fordelingene mye. 
For det andre er det faktisk sannsynlig at forskjel-
len er større mellom to tilfeldig valgte gutter, enn 
gjennomsnittsforskjellene som gjerne har blitt 
rapportert mellom gutter og jenter, sier Tamnes. 
 – Det er altså mye større likheter mellom hjern- 
ene til jenter og gutter enn det er forskjeller, sier 
Tamnes. 

– Men jenter er totalt sett noe likere hverandre 
enn det gutter er? 

– Ja, det kan være en god måte å si det på, sier 
Tamnes.= 

FOTO: COLOurbOx
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Astat

• Astat er et tungt, radio-
aktivt grunnstoff med 
atomnummer 85.

• Astat er verdens sjeld-
neste grunnstoff.   
Ifølge en artikkel i peri-
odesystemet.no, skrevet 
av rektor og kjemiprofes-
sor Svein Stølen, finnes 
det bare 44 milligram 
astat på Jorda.

• Ordet astat er gresk og 
betyr «ustabil».

• Det finnes en rekke 
ulike varianter av astat. 

• Astat-211 er egnet til 
kreftbehandling.

• Astat-211 har en halv-
eringstid på sju timer og 
13 minutter. 

tekst: yngve vogt

Nitti prosent av alle dagens kreftpasienter 
dør av metastaser. Metastaser er kreft med 

spredning. 
– I fremtiden kan vi fjerne metastasene med 

«intelligente molekyler». Vi håper vi kan lage en 
medisin som kan erstatte vanlig strålebehandling 
og ødelegge kreftsvulstenes evne til å dele seg vid-
ere, forteller Gjermund Henriksen, som både er 
forskningsdirektør på Norsk Medisinsk Syklotron-
senter og professor på Fysisk institutt ved Universi- 
tetet i Oslo.

Nå skal han, sammen med forsker Bent Schoultz 
på Fysisk institutt, teste ut en helt ny metode som 
kan gjøre det mulig å knuse kreftcellene innenifra 
– uten å skade det friske vevet rundt.

De to forskerne har allerede i en årrekke forsket 
på hvordan det er mulig å diagnostisere og behand- 
le kreft på en mest mulig skånsom måte.

For åtte år siden åpnet de et PET-laboratorium 
til åtti millioner kroner for å utvikle nye radioaktive 
stoffer for avanserte, medisinske bildeundersøk-
elser av kreft, Alzheimer, Parkinson, epilepsi og 
personlighetsforstyrrelser. 

For femten år siden var Henriksen og Schoultz 
de første ansatte i det medisinske industrieventyr-
et Algeta – et legemiddelfirma med utspring fra 
Universitetet i Oslo. Henriksen og Schoultz var den 
gang med på å utvikle et nytt våpenarsenal mot 
prostatakreft, en målrettet molekylærmedisin som 
bestråler og dreper kreftcellene innenifra. Algeta 
ble for fire år siden solgt til Bayer AS for 17,6 milli-
arder kroner.

Løsningen til Algeta var å benytte radiumatomer 
i sin enkleste form. Dette er radioaktive atomer 
som har den særegne egenskapen at de selv finner  
frem til de stedene i skjelettet der kreften har 
spredt seg.

Den nye ideen til Henriksen og Schoultz er å 
feste radioaktive atomer på målsøkende molekyler. 

– I stedet for at det radioaktive stoffet selv 
skal finne veien til kreftcellene, ønsker vi at det 
radioaktive stoffet skal festes på et molekyl som er 
spesialdesignet til å finne frem til der kreftcellene 
er. På denne måten kan behandlingen bli enda mer 
målrettet, forteller Bent Schoultz.

Radium har dessverre en stor svakhet. 
– Det er svært vanskelig å feste radium til 

kreftsøkende bæremolekyler. Det er dessuten enda 
vanskeligere å lage bæremolekylene slik at radiumet 
blir med helt inn til kreftsvulsten uten å falle av 
underveis.

Henriksen og Schoultz forsøker å løse dette prob-
lemet ved å erstatte radium med astat. Astat fester 
seg mange ganger bedre enn radium. USA har alle-
rede satt astat på listen over «radioaktive råvarer» 
i medisin. Uheldigvis er astat verdens sjeldneste 
grunnstoff.  

På jordoverflaten finnes det bare 44 milligram 
astat. Forklaringen er at det radioaktive grunn-
stoffet er så ustabilt at grunnstoffet raskt endrer 
seg til andre typer grunnstoffer. Ikke rart at ordet 
astat stammer fra astatos – ustabil på gresk.

Astat må derfor lages kunstig. 

Patentet i boks. Nå har Henriksen og Schoultz 
funnet opp en metode som skal gjøre det mulig å 
fremstille astat i så store mengder at legemiddel-
industrien kan nyttiggjøre seg av astatet før virk-
ningen forsvinner. 

Inven2, innovasjonsselskapet til UiO og OUS, 
har søkt om patent på metoden. Metoden handler 
om hvordan det er mulig å lage store mengder 
astat på en så enkel, billig, sikker og miljøeffektiv 
måte som mulig. 

Bare et fåtall steder i verden kunne ha produ-
sert astat i dag. Den eneste muligheten i Norge er 
syklotronen ved Fysisk institutt på Blindern. Dette 
er et kjernefysisk laboratorium der det er mulig å 
lage tyngre grunnstoffer ved å bombardere partik-
ler på en metallplate.

Landets store sykehus har også syklotroner, 
men de brukes til å fremstille radioaktive stoffer 
til PET-undersøkelser og er ikke kraftige nok til å 
produsere astat.

Produksjonen av astat skjer ved at heliumkjern-
er, som altså er heliumatomer uten elektroner, blir 
skutt med en enorm hastighet på vismutkjerner. 

Heliumkjerner består av to protoner og to 
nøytroner. Protoner er ladde partikler, mens nøy-
troner ikke er ladde. Det er antall protoner som 
bestemmer hva grunnstoffet er.

Vismut er et tungt, metallisk grunnstoff som 
finnes i neglelakk, leppestift, hemoroidekremer og 
i visse kombinasjonsmedisiner med antibiotika.

Når heliumkjernen smelter sammen med vismut- 
kjernen, dannes astat.

Akkurat som med alle andre grunnstoffer,  
finnes det også mange ulike variasjoner av astat. 
Disse variasjonene kalles for isotoper. Isotoptypen 
bestemmes av antall nøytroner.

Forskerne må skyte heliumkjernene med akku-
rat så mye energi at de danner den rette astat-
isotopen. 

Ett av poengene deres er å finne den radioaktive 

Det finnes bare 44 milligram av verdens sjeldneste grunnstoff – astat – 
på Jorda. Nå skal astat brukes til å behandle kreft med spredning. 

Skal behandle kreft med 
verdens sjeldneste grunnstoff
 

85
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kreftbehandling

• Astat-211 vil være 
egnet mot brystkreft, 
gynekologisk kreft og 
blodbårne krefttyper.

• Bæremolekyler skal 
frakte astat-211 til kreft-
cellene.

• Astat-211 dreper kreft-
celler med alfastråler.  
Alfatråler har en rekke-
vidde på noen mikro-
meter.

• Det trengs bare et  
milliarddels gram astat- 
211 til én behandling.

• Når Astat-211 har strålt 
fra seg, omdannes det til 
bly og vismut. 

varianten som, etter at den har gjort strålejobben 
sin, blir omdannet til et ufarlig stoff.

Det medisinske vidunderstoffet kalles astat-211. 
Vedhenget 211 betyr at astat-isotopen, som har 
atomnummer 85, inneholder 85 protoner og 126 
nøytroner, altså 211 partikler til sammen.

Forskerne må holde tungen rett i munnen. Hvis 
det slurves og gis feil mengde energi under beskyt-
ningen, kan det i stedet dannes astat-210, som 
altså inneholder ett nøytron mindre.

Dette høres kanskje ufarlig ut, men astat-210 vil 
omdannes til polonium-210, et av verdens farligste 
giftstoffer, som tok livet av den russiske eks-spionen  
Alexander Litvinenko for snart elleve år siden.

Når astat-211 har strålt fra seg, vil det omdannes 
til bly og vismut. Disse stoffene vil – i den meng-
den de utgjør etter behandlingen – være ufarlige. 

– Du puster faktisk inn mer bly ved å krysse 
Blindernveien, forteller Bent Schoultz.

Optimal halveringstid. For forskerne er det ikke 
nok at det radioaktive stoffet omdannes til ufarlige 
stoffer.  

Betastråler består av elektroner og i noen tilfeller 
positroner, som har den samme massen som elek-
troner, men med motsatt elektrisk ladning. Beta-
strålene trenger noen centimeter inn i kroppen.

Alfastråler er heliumkjerner. De gir mye energi 
og dreper effektivt celler innenfor noen mikro-
meter.

I dagens målrettede behandling er det vanligst 
å lage medisiner med betastråling.

Astat avgir alfastråler. 
– Det er gunstig. Alfastråler har mye mer energi 

enn betastråler.
Mens det trengs 100 til 1000 betapartikler for å 

knuse DNA-molekyler, trengs det bare to til tre alfa- 
partikler for å ta knekken på dem. Forklaringen 
er at alfastrålen har større energitetthet og derfor 
større sannsynlighet for å treffe DNA-et i celle-
kjernen, enn de svært så tynne betastrålene.

Et flyktig presisjonsverktøy. – Astat kan fung-
ere som en kirurgisk kniv med svært høy presi-
sjon, samtidig som det friske vevet får minimal 
skade. Astat kan bedre behandlingen av flere typer 

kreft, slik som brystkreft, gynekologisk kreft og 
blodbårne krefttyper, forteller Inven2s teknologi-
strateg Elin Melby, som har ansvaret for patenter-
ingen og for kontakten med legemiddelindustrien.

Det trengs ikke store mengder astat for å be-
handle kreft. Dosen er ikke synlig for det blotte 
øye. Mens en kreftpasient får cellegift i litervis, 
trengs det bare ett nanogram astat til én behand-
ling. Et nanogram er et milliarddels gram.

Det trengs derfor svært lite vismut for å lage 
astat. 

– En klump vismut på størrelse med en mynt 
holder til flere millioner års medisinsk produk-
sjon.

Astat er et flyktig stoff, så frem til i dag har det 
vært vanskelig å samle opp astatet under produk-
sjonen. De to forskerne har funnet en løsning på 
dette.

– Patentet vårt handler om hvordan det er mulig 
å produsere astat og samle det opp raskest mulig.

De to forskerne har også ideen klar om hvordan 
de målsøkende molekylene bør se ut og hvordan 
astatet kan festes til disse. En av mulighetene er å 
feste astatet til noen spesialdesignete antistoffer.

– Poenget vårt er å lage et system som frakter 
den radioaktive kilden til et helt bestemt sted. Da 
kan vi jobbe målrettet mot én og én type kreft om 
gangen, sier Henriksen.

Akkurat nå arbeider de to forskerne med å 
bygge opp laboratoriet for å vise at det er mulig å 
produsere astat i store nok mengder.

– Før legemiddelindustrien vil bruke en milli-
ard kroner på å utvikle en ny medisin, må de være 
sikre på at de får god nok tilgang til en sikker og 
forutsigbar astat-produksjon. Vi må vise at vi 
kan levere, poengterer professor Sunniva Siem, 
gruppeleder i Kjerne- og energifysikk på Fysisk 
institutt.

Strenge strålekrav. Forskerne har allerede fått 
noe utstyr av Bayer AS og jobber nå for å oppgrad-
ere laboratoriet til det nivået som Statens stråle-
vern krever. 

Den dagen astat-medisiner blir en del av kreft-
behandlingen, må det lages en egen produksjons-
syklotron. Oslo-syklotronen er for liten.

– Den nye syklotronen kan dekke et stort geo-
grafisk område. Med de raske flyforbindelsene 
vi har i dag, er det mulig å sende de radioaktive 
virkestoffene fra syklotronen i Oslo til sykehuset 
i Tromsø uten at den medisinske virkningen for-
svinner underveis, poengterer Gjermund Henrik-
sen.=

– Lengden på halveringstiden er også viktig.
Halveringstiden betyr hvor lang tid det tar før 

halvparten av en viss mengde er omdannet til en 
annen isotop.

– Halveringstiden må derfor være akkurat så 
lang at stoffet virker best mulig.

Halveringstiden på astat-211 er sju timer og 13 
minutter. Verken mer eller mindre. 

– Denne tiden er optimal for kreftbehandling. 
Det finnes også andre radioaktive isotoper som i 
teorien hadde vært lette å feste til bæremolekyler, 
men hvis halveringstiden er for kort, kan blodet og 
andre organer skades før stoffet er kommet frem til 
kreftsvulsten, forteller Gjermund Henriksen.

Når radioaktive stoffer, som astat, blir omgjort 
til andre stoffer, sender de ut stråler. Strålingen 
dreper celler hvis de klarer å knuse DNA-molekyl-
ene i cellekjernene. 

Radioaktive stoffer kan sende ut tre typer strål-
ing; gammastråler, betastråler eller alfastråler.

Gammastråler er elektromagnetisk stråling, 
men med så kraftig energi at de går tvers igjennom 
kroppen. 

fremstilling

• Astat-211 kan lages 
kunstig. UiO har tatt  
patent på metoden.

• Fremstillingen skjer i 
syklotronen på Fysisk 
institutt.

• Astat-211 lages ved å 
skyte heliumkjerner med 
en enorm hastighet på 
vismutkjerner.

• UiO må vise at produk-
sjonen er stabil før lege- 
middelindustrien kan 
satse på astat-211.

NY KREFTBEHANDLING: 
Gjermund Henriksen og 
Bent Schoultz har tatt patent 
på en helt ny metode for å 
kunne lage det radioaktive, 
medisinske stoffet astat-211. 
Stoffet skal kunne festes til 
bæremolekyler og drepe 
kreftcellene innenifra.

Astat kan  
fungere som 
en kirurgisk 
kniv med 
svært høy  
presisjon.
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eilert lund Sundt

• Norsk teolog og 
samfunnsforsker født i 
Farsund i 1817. 

• Sundt var en pioner i 
studiet av Norges folkeliv 
og regnes som «faren» til 
flere fagdisipliner i Norge. 
Særlig har sosiologene, 
sosialantropologene, de-
mografene og kulturhis-
torikerne koblet Sundt til 
sitt fag. 

• Sundt publiserte en 
rekke skrifter der han på 
grunnlag av selvstendige, 
personlige undersøkelser 
skildret viktige sider av 
store gruppers levesett 
og livsvilkår.

• Sundt studerte blant 
annet fantefolket, 
dødeligheten i befolk-
ningen, sedelighets- og 
edruelighetstilstanden i 
Norge, arbeiderklassen, 
renslighet og fiskerne 
langs kysten. 

• Sundt døde i 1875, 57 
år gammel, etter å ha 
tilbrakt sine siste leveår 
som prest i Eidsvoll.

• I befolkningslæren er 
loven om bølgeformede 
variasjoner i fødsels-
nivået, med 30 års 
mellomrom, oppkalt etter 
ham (Eilert Sundts lov).

• Eilert Sundts hus, i to 
bygninger, og Harriet 
Holters hus på Blindern, 
huser Det samfunnviten-
skapelige fakultet.

Sundt gjør en imponerende jobb i å tolke og  
gi mening til det de sier, mener Pedersen.

Eilert Sundt kom til verden i Farsund 8. august  
 1817 i en borgerlig familie. Det ble raskt klart 

at det var født et kvikt hode.
– Han kom fra en pen familie, men de hadde 

begrenset med penger. Likevel bestemte moren at 
Eilert skulle bli til noe og bidro til at han kom inn 
på universitetet i Christiania, forteller Pedersen. 

På midten av 1800-tallet var teologi fortsatt 
et av de mest prestisjetunge fagene, og den unge 
Sundt meldte seg som «Kandidat i Theologien».

Sørlendingen fant seg ikke til rette i Christi- 
ania og gikk mye rundt alene i starten av studie- 
tiden. Ensomheten førte til det som på den tiden 
ble kalt en «nervøs svekkelse». 

Etter hvert kom han imidlertid inn i et miljø av 
likesinnede. Blant studenter som Ole Hartvig Nis-
sen og Marcus Jacob Monrad slo Sundt ut i blomst. 
De ble et sammensveiset trekløver, og Sundt gikk 
fra å være noe av en einstøing til å bli formann i 
Studentersamfundet på kort tid. 

Et talende eksempel på Sundts status i student-
miljøet i hovedstaden, er at det var nettopp han 
som holdt studentenes tale ved nasjonalpoet  
Henrik Wergelands altfor tidlige bortgang i 1845. 

Sundt viste for alvor sin poetiske åre ved  
Wergelands båre:

«Det var længe dyb Nat, kun få Vægtere vaag- 
ede. En ny Tids Morgenrøde bredte sig ud over 
Norges Himmel; kun lidet var endnu deres Tal, 
som mægtede at ahne dens Betydning, som med 
aabent og modigt Blik reiste sig til den kommende 
Dags Bedrift. Saa fremstod han som Frihedens 
kaarede Skjald.»

Den unge teologen ønsket å bli stipendiat i kirke- 
historie ved universitetet. I løpet av studietiden 

BLE KJENDIS: Eilert Sundt ble så berømt i sin samtid at han ble karikert i avisa. Til høyre ser vi en av Sundts egne blyanttegninger fra hans reiser rundt i Norge.

eilert Sundt 200 år: virkelighetens asbjørnsen og moe

Eilert Sundts livsverk er et  
tidsbilde av folkelivet i Norge  
som vi ikke har sett maken til 
– verken før eller siden. 

tekst: morten s. smedsrud

Eilert Sundt er samfunnsforskningens Asbjørn- 
  sen og Moe. Som forsker reiste han land og 

strand rundt og samlet historier om hvordan folk 
virkelig levde, sier sosiologiprofessor Willy Peder-
sen ved Universitetet i Oslo. 

I år er det 200 år siden den norske samfunns-
forskningens far ble født. 

Men Eilert Sundts skildringer fra det norske 
folkelivet er langt fra noe folkeeventyr. Sundt be-
skrev en armod og en nød som ikke tidligere var 
dokumentert i Norge.

– Sundts tekster er preget av fattigdom, elen-
dighet og usedelighet. Han forteller hva som virke-
lig foregår mellom gårdsgutter og tjenestepiker i 
fjøset, tett på dyras raut og stank av gjødsel. Dette 
er så langt fra de romantiserende maleriene hos 
Tidemand og Gude, eller Bjørnsons bondefortell-
inger, som du kan komme, sier Pedersen.

Sundts arbeider forandret hvordan man så på 
folkelivet i landet. Etter Sundts død i 1875 beskrev 
dikteren Jonas Lie Sundts virke slik:

  Den stille gang i folkets vekst 
 hans seerblik erkjendte.
 Det blev den store rige tekst
 hvorfor hans hjerte brændte; 
 Paa hans befal, de døde tal 
 gav billeder fra fjeld og dal 
 hvori vort land vi kjendte.
 

Sundt har gitt uvurderlige bidrag til de fleste  
  samfunnsfagene. Han etterlot seg et helt  

særegent forfatterskap som går inn i de store og 
grunnleggende spørsmålene i samtiden. Det er 
ekstremt rike fortellinger, der folk nederst på  
samfunnets rangstige kommer til orde og der 

mannen som fant 
NorGe 
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1800-tallet

• Ved inngangen til 
1800-tallet bodde det 
883 000 mennesker i 
Norge. Ni av ti bodde på 
landsbygda.

• I Bergen bodde det ved 
folketellingen i 1801  
18 000 mennesker, i 
Christiania med forsteder 
11 000, i Trondheim  
9000, i Kongsberg  
7000. 

• Langs kysten lå det en 
rekke store og små byer 
og ladesteder.

• På landsbygda hadde 
de aller fleste husdyr 
og jord som kunne 
dyrkes. Men det var stor 
forskjell på en bonde på 
flatbygdene på Østlandet 
og en bonde ved kysten 
i Nord-Norge eller i fjell-
bygdene. Overalt var det 
stor forskjell på husmann 
og bonde.

• Hus i Norge for 200 år 
siden ble vanligvis bygd 
av tre. Den mest solide 
teknikken var lafta hus 
med torvtak. 

• Noen steder var ikke 
åkeren større enn fem 
mål, altså like stor som 
en fotballbane. Kornet ga 
bare fem foll – fem kilo 
avling per kilo såkorn – 
hvis det ikke frøs. Med 
så liten åker og så stor 
usikkerhet måtte man 
skaffe seg inntekter på 
andre måter, som fiske, 
husdyrhold og strøjob-
ber.

Kilde: Norgeshistorie.no

hadde imidlertid Sundt utmerket seg som så radi-
kal både teologisk og politisk at universitetets høye 
herrer nektet ham stillingen. 

  

I  stedet for en tradisjonell, akademisk karriere la 
  Sundt ut på en levevei som omreisende forsker 

i folks levekår. Idet Sundt med pengestøtte fra 
Stortinget tok på seg støvlene for å undersøke om- 
stendighetene til fantefolket på slutten av 1840-tal-
let, var i praksis en ny, vitenskapelig disiplin født.  

Allerede i 1850 kom boka «Beretning om Fante- 
eller Landstrygerfolket i Norge». Verket ble en 
sensasjon og en usannsynlig bestselger. Selveste 
Bjørnstjerne Bjørnson skal ha blitt så rørt av bok-
en at han gråt da han var ferdig med den. 

 Men fantehistoriene var bare begynnelsen. 
De neste 20 årene skulle Sundt legge ut på mang 
en reise over det ganske land. Det skulle komme 
flere bøker. Mange flere. Et raskt blikk på titlene 
viser tydelig hva Sundt var opptatt av: «Om Døde-
ligheden i Norge. Bidrag til Kundskab om Folkets 
Kaar og Sæder», «Om Giftermaal i Norge», «Om 
Sædeligheds-Tilstanden i Norge», «Beretninger om 
Røros og Omegn», «Pipervigen og Ruseløkbakken. 
Undersøgelser om Arbeidsklassens Kaar og Sæder 
i Christiania», «Om Ædrueligheds-Tilstanden i 
Norge», «Harham. Et Exempel fra Fiskeri-Dis-
trikterne», «Om Bygnings-Skikken paa Landet i 
Norge», «Paa Havet: Beretning om Forlis i Tromsø 
Bispedømme 1863», «Om Husfliden i Norge. Til 
Arbeidets Ære og Arbeidssomhedens Pris», «Om 
Renlighedsstellet i Norge», «Fattigbefolkningen i 
Christiania» og «Om Huslivet i Norge».

I hele sitt liv og virke var det livene til de margi- 
nale og svake gruppene i samfunnet Sundt var 
opptatt av. Han ga rike, og det sosiologene senere 
har begynt å kalle «tykke» beskrivelser, basert på 
observasjon og intervju. Han koblet også slike data 
til både statistikk og historie, på en måte preget av 
både store kunnskaper og god fantasi.   

Selv om han var opptatt av fattiges liv og leve-
kår, var Sundt fra en høyere stand og bar på de 
moralske normene som var gjeldende blant em-
betsfolk på 1800-tallet. Enkelte skikker han så hos 
folket, gikk på tvers av forskerens kristne moral. 
Særlig sjokkert ble Sundt over skikken «natte- 
frieriet». Til Sundts forbauselse, og etter hvert for-
argelse, var det ikke sett på som usedelig, og langt 
fra unormalt, at gårdsgutter og tjenestejenter delte 
seng nattestid. Til en viss grad gjaldt dette også 
bøndenes egne sønner og døtre.

Den stortingsoppnevnte teologen mente at mye 
av elendigheten og fattigdommen på landsbygda 
kunne tilskrives denne skikken, som førte til at 
mange barn ble født utenfor ekteskap av foreldre 

som ikke var økonomisk i stand til å ta vare på dem. 
Sundt gikk vitenskapelig, nærmest matematisk, til 
verks. 

– Han regnet ut omfanget av umoralen ved å 
sammenligne antallet barn født utenfor ekteskap 
med antallet som giftet seg. Han spekulerte over 
de historiske røttene i en fascinerende og selvsten-
dig, essayistisk form, forteller Pedersen. 

 Sundt hadde ved flere anledninger en nærmest 
misjonerende tone. Han var ikke bare forsker, 
men også deltaker. Det innebar en stor tro på at 
han kunne spille en positiv rolle i å gjøre folks liv 
bedre. Under en tur til Lom i Gudbrandsdalen 
foreslo han for eksempel for noen bygdekvinner at 
de skulle ta med seg hekletøy i bryllupsfeiringer 
som gikk over flere dager. Slik ville de ikke miste 
verdifull arbeidstid under festlighetene. «Jeg tror 
nok det gjorde inntrykk», skal Sundt ha sagt til 
den lokale presten i etterkant. «Ja, du traff vel, 
som bikkja, da den bet mannen i trebenet», svarte 
presten. Han forstod at håndarbeid under festlig-
hetene ville bli oppfattet som dårlig takt og tone. 

Selv om han moraliserte, kunne Sundt også vise 
sympati med og forståelse for dem han skrev om. 
Dette gjelder også de såkalte nattefrieriene.

– I glimt tok han også parti for unge mennesk- 
er som gjennom lange arbeidsdager lever under 
streng kontroll. Sympatien er på deres side når 
han skriver «Dagen tilhører husbonden, mens nat-
ten er fri for enhver», forteller Pedersen.

Mot slutten av livet la Sundt vandringsstaven  
 på hylla, for å bli prest på Eidsvoll. Men det 

var ikke frivillig. Selv om Sundts bidrag til å forstå 
det norske folkelivet var betydelig, fikk han ikke 
forlenget sitt stipend fra Stortinget. De folkevalgte 
så ikke hvor mye Sundt bidro til forståelsen av  
folket de lagde lover for. 

– På dette tidspunktet var ikke Sundt lenger 
egentlig noen teolog. Han var samfunnsforsker i 
alt han foretok seg, mener Pedersen. 

Overgangen til presteskapet ble ikke lett. Alle-
rede i studietiden var Sundt ansett som radikal i 
sin teologi. 20 år med studier av folkelivet hadde 
ikke gjort ham mer rettroende og pietistisk. Menig- 
heten på Eidsvoll var på sin side en såkalt «vakt 
krets». Det gikk ikke lang tid før kirkegjengerne 
oppdaget at den nye presten var liberal i trosspørs-
mål. Sundts sønn, Einar, skrev i sine memoarer at 
«det utviklet seg et motsetningsforhold som litt 
etter litt tilspisset seg i uhyggelig grad». 

Motsetningsforholdet fikk imidlertid ikke tid til 
å eskalere. Den store forskeren og forfatteren døde 
etter kort tids sykeleie på forsommeren 1875, bare 
57 år gammel.

Etter sin død gikk Sundt et stykke på vei i glem- 
 meboka. Det skulle ta nesten 100 år før sam-

funnsforskere for alvor børstet støv av hans verk 
og opphøyde den omreisende forskeren til norsk 
sosiologis far. 

Da sosiologi ble et eget fag i Norge på 1950- 
tallet, så man etter noe eller noen som kunne for-
ankre faget i historien. Da var Eilert Sundt en god 
karakter i fortellingen om faget. 

– Vi kaller ham Norges første sosiolog, men 
det er på en måte ettertidens projeksjon av et be-
grep inn i en mann og inn i et forfatterskap. Faget 
fant ikke sin form her i landet før på 1950-tallet, 
og vi begynte ikke å lese Sundt skikkelig før på 
1960-tallet, sier Pedersen. 

Sundt skrev sine tekster fra starten av 1850-tal-
let. På den tiden var sosiologi i sin spede begynn-
else internasjonalt, med forfattere som Karl Marx 
og August Comte. Sundt har en internasjonal  
parallell i den franske sosialøkonomen og gruve- 
ingeniøren Frederic Le Play (1806–1882), som 
i perioder reiste rundt i Europa for å undersøke 

arbeidernes kår. Det er imidlertid ikke påvist at 
Sundt leste eller kjente til Le Play. Forskere antar 
de to kan ha utviklet sine fag uavhengig av, men 
parallelt med hverandre. 

I 2011 satt professor Willy Pedersen i en jury 
som skulle bestemme hvilke bøker som skulle inn-
gå i en offisiell, norsk sosiologikanon. Eilert Sundt 
ble, i tillegg til sosiologinestor Vilhelm Aubert, den 
eneste forfatteren som har to bøker på lista.

– En ting var i alle fall sikkert: Kanon måtte 
starte med Sundt, sier Pedersen.   

  Som vi har sett fikk Eilert Sundt aldri noen 
stilling ved Universitetet i Oslo. Pedersen tror 
norsk vitenskapshistorie kunne sett ganske anner-
ledes ut hvis Sundt hadde blitt tilsatt som forsker 
ved universitetet. 

– Dersom det hadde blitt opprettet et professo- 
rat for ham på et tidspunkt, kunne sosiologien slått 
gjennom som vitenskapelig disiplin i Norge langt 
tidligere. Dessuten ville han inspirert forskere i 
nabodisipliner som antropologi, historie, demografi 
og mye annet enda sterkere, tror Pedersen.

Professor Marianne Lien tror Eilert Sundt ville 
kastet seg inn i de store spørsmålene som pre-

ger dagens samfunn, med like stor iver som han 
gjorde i sin tid. 

Sosialantropologiprofessoren mener at Sundts 
metode kunne brukes i for eksempel klimaforsk-
ningen. 

– Sundt var tverrfaglighet i én person, og 
klima er åpenbart et tverrfaglig spørsmål. Han 
stilte spørsmål som strengt tatt lå utenfor hans 
egen disiplin, eller som krevde innsikt i ting han 
i utgangspunktet visste lite om. Denne evnen til å 
formulere problemstillinger som går ut over egne 
disiplinære grenser, er helt nødvendig for å forstå 
hvordan vi kan etablere en bred strategi for å hind-
re og motvirke klimaendringer, for eksempel, sier 
Lien.

Sundt forsket på fantefolket i sin tid. Tror du 
 han kunne gått inn i romfolkets situasjon i 

dag? Eller forsket på migrasjon?
– Det tror jeg så absolutt. Sundt var opptatt av 

å forstå demografiske og kulturelle forhold, og han 
var oppriktig interessert i å forstå virkeligheten slik 
den fortonte seg for «fantefolk» og for de fattigste i 
samfunnet. Med denne nysgjerrigheten kan man 

godt forestille seg Sundt som forsker på asylmot-
tak i Norge eller i flyktningleirer i Tyrkia.  

Lien mener forskere i dag har mye å lære av  
  pioneren i norsk samfunnsforskning. 

– Han var ekstremt bred i sine interesseområ-
der og i sine metoder. Han hadde ikke et etablert 
fagfelt han jobbet innenfor, og sa derfor ikke 
«stopp» når han kom til dets yttergrenser. I stedet 
lot han nysgjerrigheten føre seg videre, sier Lien. 

– Sundt levde i en tid da det fantes universal-
genier og renessansemennesker. Er det mulig å 
tenke seg en interdisiplinær forsking på samme 
måte i dag?

– Det er klart det har skjedd mye i vitenskapen 
siden Sundt. Selv om én person ikke kan gå inn 
i alle områder slik Sundt gjorde, kan han likevel 
være en ledestjerne for hvordan man angriper 
kompliserte spørsmål og prosesser.

Hun trekker fram Sundts bruk av det norske 
språket. 

– Hans tekster er til å bli klok av. Sundt var 
opptatt av det norske språket. I dagens forsker-
hverdag, hvor mye handler om å publisere inter-
nasjonalt på engelsk, er det inspirerende.=

Tror Sundt ville forsket på klima 

FORBILDE: – Sundt var tverr-
faglighet i én person. Han 
stilte spørsmål som strengt 
tatt lå utenfor hans egen  
disiplin, eller som krevde 
innsikt i ting han i utgangs-
punktet visste lite om. Denne 
evnen til å formulere problem-
stillinger som går ut over egne 
disiplinære grenser, gjør ham 
til et forbilde, sier professor 
Marianne Lien ved Universi-
tetet i Oslo. 

ÆRLIG: Noe av Sundts app-
ell ligger i at han skildret hva 
som virkelig foregikk mellom 
gårdsgutter og tjenestepiker 
i fjøset, tett på dyras raut og 
stank av gjødsel, mener so-
siologiprofessor Willy 
Pedersen.

VITENsKAPsHIsTORIE • Eilert Sundt
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grunnvatn

• Av alt vatn på jorda er 
97,5 prosent saltvatn 
i verdshava, berre 2,5 
prosent er ferskvatn. 

• Ifølgje USGS (Amerikas 
geologiske undersøk-
ing) er i underkant av 69 
prosent av alt ferskvatn i 
tillegg bunde opp i form 
av isbrear.

• På verdsbasis utgjer 
grunnvatn 97 prosent av 
alt tilgjengeleg ferskvatn. 
I dei fleste land er grunn- 
vatn den viktigaste drik-
kevasskjelda.

• I Noreg kjem berre 
ein liten del, om lag 
15 prosent, av vatnet i 
springen frå grunnvatn. 
I Danmark, til dømes, er 
det tilsvarande talet 95 
prosent.

• Høve til å nytta grunn-
vatnet i Noreg, blir regu-
lert gjennom Vassres-
surslova, med NVE som 
overvakande styremakt. 

• FN har utarbeidt eit 
charter som tilrår at 
grunnvatnet skal vera i 
offentleg eige. 

Kjelde: grunnvanninorge.
no

tekst: trine nickelsen

Grunnvatn er viktig. Heile 97 prosent av alt  
 tilgjengeleg ferskvatn på jorda er det som 

finst i bakken under oss. Der fyller det porer og 
sprekkar i lausmassar og sprekkar i fjell, og der 
blir det liggjande i nokre dagar – eller i mange 
tusen år. Skiljet der holromma er heilt metta med 
vatn, vert kalla grunnvasspegelen. Tilførsla si får 
grunnvatnet frå regn eller smeltevatn som sig ned 
i bakken, eller frå innsig frå innsjøar og elvar. Like 
eins sig grunnvatnet med tid og stunder ut i kjeld-
er og utsig, som gjerne står i nært samband med 
ulike vatn. Det er altså ikkje tydelege skilje mellom 
grunn- og overflatevatn, det er det same krinsløpet.  
Grunnvatnet har stor økologisk verdi, og er også 
ein viktig ressurs for samfunnet. 

– Likevel er dette vatnet berre i liten grad regu-
lert i Noreg – både samanlikna med andre retts-
område og samanlikna med andre land, påpeikar 
Gunnhild Storbekkrønning Solli. Ho arbeider på 
eit doktorgradsprosjekt ved Institutt for offentleg 
rett på Universitetet i Oslo om retten til og bruken 
av grunnvatn. – Mellom anna forskar eg på kva 

slags konsekvensar det 
har at private eig grunn-
vatnet vi alle treng, fortel 
Solli. 

Grunnvatn er eit om-
råde av norsk rett som 
har vore lite studert. In-
ternasjonalt, derimot, er 
temaet superheitt. I USA 
har ein eigne vassforsk-
ingssentra på dei store 
universiteta. 

For fyrste gong. Vatn har vore regulert i norsk 
lov heilt sidan vikingtida: «Alle vatn skal renna 
soleis som dei har runne frå gamal tid», heiter det 
i Gulatingslova. Eigne vassdragslover har slått fast 
reglane for vatnet vi ser; det som finst i innsjøar, 
som renn i elvar og bekker. Men med vatnet som 
ligg i mørke, stiller det seg annleis. 

Det var ikkje før Vassressurslova kom i 2000, at 
vi for fyrste gong fekk eigne reglar om grunnvatnet 
i Noreg. At lovreguleringa kom så seint, trur Solli 

skuldast den gode tilgangen vi har til overflatevatn 
her til lands, men òg at vi har lite kunnskap om 
vatnet under bakken. 

– Grunnvatn er ein skjult ressurs, det er ikkje 
noko vi ser og som det difor kan vera vanskeleg 
å få oversikt over. Dessutan har vi kanskje ikkje 
heilt forstått kva grunnvatn er. I Noreg er grunn-
vassmagasina små og lokale samanlikna med i 
andre land. Kor er dei? Kor djupe er dei? Er dei 
gode drikkevasskjelder?

Grunnvatn har stor økologisk påverknad på 
mange vassdrag. Tar ein ut grunnvatn ein stad, kan 
det påverka økosystem andre stader. Mange peikar 
på at grunnvatnet må brukast på ein berekraftig 
måte, slik at ein ikkje tappar meir enn det som kjem 
til. I grunnvatnet finst ein rikdom av små dyr vi 
knapt veit noko om, og som også treng vern. 

Eigedomsrett og fellesskap. Gunnhild Stor-
bekkrønning Solli er oppteken av kva eigedoms-
retten til grunnvatnet inneber både for eigaren og 
samfunnet.  

– I forarbeidet til Vassressurslova frå 2000 
gjorde både departement og lovutval det klårt at 
grunneigaren ikkje har nokon eksklusiv og verna 
rett til grunnvatnet. Departementet meinte difor 
at lovgjevar stod fritt til å skapa dei lovreglane 
som trongst for å sikra at bruken av den viktige 
ressursen, tener samfunnet. Dei peika også på at 
grunnvatnet har vore lite utnytta i Noreg, men at 
det kjem til å bli ein stadig viktigare naturressurs 
for fellesskapet, slik petroleumsressursane har 
vore det. 

Likevel valde departementet og Stortinget å 
leggja denne vassressursen til private, slik det går 
fram av paragraf 44: «Grunnvannet tilhører eieren 
av den grunn som grunnvannet befinner seg i eller 
under …». 

– Då lova blei vedteken i 2000, var det liten of-
fentleg debatt om eigedomsretten til grunnvatnet 
i Noreg. Senterpartiet sat i regjering og fekk dette 
igjennom med støtte frå skog- og landbruksnær-
ingane. Eit fleirtal av høyringsinstansane var for 
offentleg eige av grunnvatnet, som også lovutvalet 
gjekk inn for. Ein skulle tru at eit spørsmål om 
kven som skal eiga ein så viktig ressurs, ville vek-
kja større debatt i samfunnet, seier Solli. 

Departementet meinte at fellesskapets inter-
esser når det gjeld å bruka og verna grunnvatnet, 
kunne sikrast ved konsesjonar og ekspropriasjon. 
Solli analyserer i forskingsarbeidet sitt om reglane 
verkar slik lovgjevar hadde sett føre seg. Har det 
noko å seia kven som eig grunnvatnet når bruk av 

og påverknad på denne ressursen krev konsesjon? 
Gjev regelsetta lovgjevar god nok kontroll med res-
sursen? Er det mogeleg å få til ei heilskapleg utnyt-
ting av grunnvatnet med dei reglane vi no har? 

– Korleis konsesjonsreglane er utforma og blir 
brukte, har mykje å seia for desse spørsmåla. I 
løpet av dei 17 åra som har gått sidan lova kom, 
har det vore gitt om lag 60 konsesjonar over heile 
landet til å bruka grunnvatn og tiltak som kan på-
verka dette vatnet. Det er svært få. 

Fleire aktivitetar. Stadig meir aktivitet i samfun-
net kan få følgjer for grunnvatnet på ulike måtar. 
Grunnvatn blir brukt til oppvarming, såkalla 
geotermisk energi, til drikkevatn og næringsverk-
semd, og i fiskeoppdrett. Ikkje berre gjer tekno-
logien det mogeleg å bruka grunnvatnet på nye 
måtar, det er òg eit større medvit mellom folk om 
korleis aktivitetar, både over og under bakken, ver-
kar inn på grunnvatnet. Aktivitetar som bygging 
og drenering kan få store følgjer for grunnvatnet.

Ifølgje forarbeida til Vassressurslova skal ret-
ten til grunnvatnet strekkja seg uavgrensa ned i 
grunnen. 

– Men her finst det fleire interesser: tunnelar, 
leidningar, fornminne og gammal forureining. Eit 
spørsmål då er korleis ein skal regulera eigedoms-
retten til grunnvatnet i tilhøve til andre interesser 
under bakken, peikar Solli på. 

Vassressurslova er no for fyrste gong endra. I 
juni i år blei lovendringane gjorde, og 1. januar 
2018 trer dei i kraft. Men eigedomsretten til 
grunnvatnet er den same som før. 

– Vassdrag og grunnvatn skal sjåast under eitt 
og regulerast mest mogeleg likt. Slik har det ikkje 
vore til no. Vatn over og under bakken påverkar 
kvarandre gjensidig, difor er rettsleg likestilling 
mellom dei to fornuftig.= 

Nesten utan 
debatt ga  

Stortinget  
eigedoms-

retten til 
grunnvatnet 

til private.  
Kva er konse-

kvensane? 

I FELLESSKAP: – I Europa 
har tre av fire land valt ein  
eigarskapsmodell der stat- 
en, eller folket, eig grunn-
vatnet, fortel Gunnhild Stor-
bekkrønning Solli.

Private eig grunn-
vatnet vi alle treng 
 

Grunnvatnet – ein fellesskapsressurs:

DRENERT BORT: I løpet av 
dei siste 25 åra har grunnvat-
net under delar av Bryggen 
i Bergen gått ned med meir 
enn halvannan meter, og det 
har gjort skade på dei unike 
bygningane.
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Diamanten i  
frihetens diadem
tekst: morten s. smedsrud 

Wergeland og hans samtidige rundt midten av 
1800-tallet så på ytrings- og forsamlingsfri-

heten som den viktigste friheten i det selvstendige 
Norge – en frihet som lå til grunn for alle andre 
friheter.

Hvor trives noget godt og skjønt
og stort i tvang?
Kvel engen – gresset blir ei grønt;
bind ørnen, dør den på sin pynt;
stans kilden, som med sang begynt
har raskt sin gang,
og den en giftig sump vil bli!
Naturen hater, sterk og fri,
all tvang.

Kan åndens kilder, tankens flukt
da tåle tvang?
Skal sannhet ikkun stråle smukt,
i eget hjerte innelukt,
som jamrende Aladdins frukt
i hulen trang?
Nei, presse, løft din sterke arm!
Befri all verden i din harm
fra tvang!

heter det i Wergelands dikt “For trykkefriheten” 
fra 1840. 

I et annet dikt med samme sentiment fra samme 
tid, “Ved pressefrihetens død”, kalte nasjonalpoeten 
ytringsfriheten for diamanten i frihetens diadem.

Som diamanter flest, er ikke Norges frihets 
diamant oppstått i et vakuum. Diamanter presses 
fram av ytre krefter i jordas indre over mange år. 
Norges frihet, offentlige liv og ytringskultur er 
også et resultat av ytre press og bevegelser.

I denne temautgaven av Apollon ser vi på hvor-
dan ytringsfriheten ble en sentral del av det norske 
samfunnet fra 1800-tallet fram til i dag.

Napoleon med sin hær. Nasjonalromantikerne 
på 1800-tallet så på det norske folk som særlig dis-
ponert til å leve frie liv. Dette ble begrunnet med 
at landet var mindre klassedelt enn sine europe- 
iske storebrødre. Det fantes knapt adel, og bøndene 
var i stor grad selveiende. Den samme Grunnloven 
som ga oss ytringsfrihet, sa også at «Ingen Grev-
skaber, Baronier, Stamhuse og Fideikommisser, 
maa for Eftertiden oprettes.»

Men det var ikke bare på grunn av det norske 
folks særegne evne til frihet, at Norge fikk sin egen 
grunnlov med ytringsfrihetsbestemmelse i 1814. 
Dobbeltmonarkiet Danmark-Norge ble oppløst 
fordi riket var alliert med Napoleon Bonaparte  
under revolusjons- og Napoleonskrigene som her-
jet kontinuerlig i Europa fra 1792 til 1815. 

– Vi kan vanskelig forestille oss noe sånt i dag. 
Disse store omveltningene bidro til ny politikk og 

Nasjonalpoeten Henrik Wergeland kalte ytringsfriheten den 
herligste diamanten i diademet som var den nye nasjonens 
frihet. Hvordan ble diamanten slipt til?  
Og fikk den mulighet til å skinne?

Kan åndens kilder, tankens flukt da tåle tvang? Henrik Wergeland

Tema: 
Ytringsfrihet-

ens fødsel 
i Norge

Enevold Falsen:   
Her Tankens  

Yttring er, som selve 
Tanken, fri!
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grunnlovens paragraf 
100 av 17. mai 1814:

trykkefrihed bør  
finde Sted.

Ingen kan straffes for 
noget Skrift, af hvad 
Indhold det end maatte 
være, som han har ladet 
trykke eller udgive, med-
mindre han forsætligen 
og aabenbare enten selv 
har viist, eller tilskyndet 
andre til Ulydighed mod 
Lovene, Ringeagt mod 
Religionen, Sædelighed 
eller de constitutionelle 
Magter, Modstand mod  
disses Befalinger, eller 
fremført falske og ære- 
krænkende Beskyld-
ninger mod nogen.

Frimodige Yttringer  
om Statsstyrelsen og 
hvilkensomhelst anden 
Gjenstand, ere Enhver 
tilladte.
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rett, slik som spredningen av grunnlover i Europa 
og Amerika, sier dekan og jussprofessor Dag Mich- 
alsen ved Universitetet i Oslo.

 Professoren er en av lederne av et nytt forsk-
ningsprosjekt ved Universitetet i Oslo, med tema 
ytringsfrihet og offentlighet fra 1814 til 1900. 

I Grunnloven fra 1814 het det at “Trykkefrihed 
bør finde Sted”. En radikal tanke, men ikke uten 
historisk forankring.

– Temaet hadde stått sentralt gjennom 1700- 
tallet. Trykke- og ytringsfrihet var hjemlet i mange 
grunnlover rundt om i verden. Praksis var imidler-
tid ofte noe annet, forteller Michalsen. 

Hele 1800-tallet ble en vedvarende kamp om 
hva det skal være lov å ytre offentlig. Historikeren 
Jens Arup Seip skulle senere kalle perioden fra 
1814 til 1884 i Norge for embetsmannsstaten. 

For embetsmannsstaten var trykkefriheten 
først og fremst et virkemiddel som skulle sikre en 
informasjonsflyt som var et gode for statsstyrelsen 
og økonomien.

– Effekten var imidlertid at den ble brukt av 
alle grupper i tiltakende grad. Det ble en forutset-
ning for innføringen av mer demokratiske styre-
former, sier Michalsen.

 
Lemlestelsen av ytringsfriheten. Før 1814 var 
friheten til å ytre seg sterkt begrenset. Den offent-
lige samtalen var strikt regulert i det eneveldige 
dobbeltmonarkiet Danmark-Norge. Kongemakten 
var nøye med å verne om sin autoritet gjennom 
forhåndssensur av trykte skrifter. 

Mot slutten av 1700-tallets Danmark-Norge 
fant det imidlertid sted en oppmykning som tillot 
et visst ytringsrom. I løpet av kong Christian VIIs 
tiltagende sinnssykdom ble riket i praksis styrt av 
kongens tyske livlege, Johann Friedrich Struensee. 
Struensee hadde liberale synspunkter på trykke-
frihet og opphevet sensuren i 1770. 

Det er imidlertid livsfarlig å utfordre det etab-
lerte. Struensee fikk både folket og embetsmenn-
ene mot seg. Det hjalp heller ikke at Struensee 
hadde et dårlig skjult forhold til den sinnssyke 
kongens dronning. Struensee ble arrestert, dømt, 
halshugget og partert foran en folkemengde i Køben- 
havn 28. april 1772. En skjebnens blodige ironi kan 
være at nettopp den frie pressen som Struensee 
bar fanen for, bidro til at opplysninger som førte til 
hans undergang, ble offentlig kjent.

Etter lemlestelsen av trykkefriheten ble sensuren  
igjen gradvis innført. Det kulminerte med en ny 
lov – den såkalte Trykkefrihedsforordningen af 
1799. Forordningen inneholdt nesten 30 paragraf-

er som satte grensene for ytringsfriheten. Hvis 
man brøt disse, risikerte man både dødsstraff og 
landsforvisning. 

Det er denne loven Wergeland viser til i diktet 
“Ved Pressefrihedens Død (1799)”, selv om diktet 
er skrevet rundt 35 år senere. 

De siste tiårene av 1700-tallet hadde eneveldet 
faser med begrensninger i ytringsfriheten, etter-
fulgt av mer liberale perioder. 

– Det foregikk en løpende debatt om hvilke 
muligheter ulike grupper skulle ha til å uttale seg. 
Enkelte hevder at eneveldet stort sett var et re-
pressivt diktatur. Mens andre hevder at det fantes 
mange tillatte former for debatt under siste del av 
eneveldet. Forskningen nå tenderer noe mer mot 
det andre enn det første, sier Michalsen, før han 
legger til: 

– Men at det var mye kontroll, det er åpenbart. 
  
En frihavn for ytringer. Forskjellen mellom 
ytringsmulighetene i det eneveldige Danmark og 
det nye Norge etter 1814 kan oppsummeres i én 
mann: Peter Andreas Heiberg.

Den danske forfatterens komedier som De von-
ner og vanner og Virtuosen, og hans tidsskrift For 
Sandhed, gikk i rette med det danske eneveldet i et 
direkte og konfronterende språk. Dette falt ikke i 
smak hos den danske kongen. 

Etter gjentatte satirer, blant annet rettet mot 
regjeringen, ble Heiberg dømt til landsforvisning 
nettopp etter Trykkefrihetsforordningen. Men 
Heiberg visste råd. Da det tapte broderlandet i 
nord fikk sin egen, liberale grunnlov, begynte han 
å gi ut sine skrifter i Norge i stedet. 

– Titlene viser at han på ingen måte hadde latt 
seg skremme til å slutte å skrive politisk. Betragt-
ninger over Nationalrepræsentationen (1817), Om 
Adel i Norge (1821) og Enevoldsmagtens Indfør-
else i Dannemark i Aaret 1660 (1828) kom alle ut i 
Norge. Sistnevnte ble forbudt i Danmark, sier Ruth 
Hemstad.

Hemstad er ansatt ved Nasjonalbiblioteket og 
er førsteamanuensis II ved Institutt for arkeologi, 
konservering og historie på UiO. Sammen med 
jussdekan Dag Michalsen leder Hemstad UiOs  
offentlighets- og ytringsfrihetsprosjekt. 

– Flere norske aviser og utgivelser ble forbudt i 
Danmark. Dette kunne imidlertid være med på å  
spre interessen nettopp for disse skriftene. Hei-
bergs skrift om eneveldets innføring, utgitt av 
forlegger og bokhandler Rode i Drammen, ble i alle 
fall svært populært i Norge. På bokens tittelblad 
var dette sitatet fra Shakespeares Hamlet gjengitt: 

“Something is rotten in the state of Denmark”, for-
teller Hemstad.

– Hvorfor var det så viktig for tidens monarker 
å kontrollere hvilke ytringer som tilfalt offentlig-
heten?

Hvis vi zoomer ut og ser på det store, historiske 
bildet, ser vi at det er ganske særegent i verdens-
historien at myndigheter ikke ønsker å kontrollere 
innbyggernes ytringer. Til alle tider har konger, 
keisere, fyrster av ulike slag hegnet om sin makt 

YTRINGSFRIHET SOM 
UNNTAK: – Statsmakter 
av alle slag tenderer til å 
ville begrense informasjons-
strømmer hvis dette er til 
deres fordel, sier dekan Dag 
Michalsen ved Det juridiske 
fakultet i Oslo.

REVOLUSJONSFARE: All-
menn stemmerett og åpne 
stortingsforhandlinger ble 
forbundet med fare for krig 
og revolusjon, forteller his-
toriker Morten Nordhagen 
Ottosen. 

LANGT FRA LIBERAL: Man 
kunne sett for seg at den 
opprinnelig franske kong 
Karl Johan var en person der 
ideene om ytringsfrihet lev-
de. Men han var ingen liberal 
leder. Kongen var først og 
fremst opptatt av å sikre sin 
egen makt.
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«Something is rotten in the state of Denmark», 
forteller Hemstad.

  Hvorfor var det så viktig for tidens monarker 
å kontrollere hvilke ytringer som tilfalt offentlig-
heten?

Hvis vi zoomer ut og ser på det store, historiske 
bildet, ser vi at det er ganske særegent i verdens-
historien at myndigheter ikke ønsker å kontrollere 
innbyggernes ytringer. Til alle tider har konger, 
keisere, fyrster av ulike slag hegnet om sin makt 
ved å bestemme hvem som kan ytre seg offentlig 
og hva de kan ytre seg om. 

– Statsmakter av alle slag tenderer til å ville 
begrense informasjonsstrømmer hvis dette er til 
deres fordel. Det må finnes en eller flere offentlig- 
heter som gjør ytringer mulige og som setter yt-
ringer i sammenheng med hverandre. At mange 
ønsker å begrense slike rom, er ganske naturlig, 
sier Dag Michalsen. 

 
Paragraf 100 – ikke så nyskapende? Tradisjon- 
elt har den norske grunnloven og dens paragraf 
100 blitt sett på som langt mer liberal enn ene-
voldstidens trykkefrihetsforordning. Nordens kan-
skje fremste rettshistoriker, Lars Björne, snur nå 
denne forestillingen på hodet.

– Det er min hensikt å se på paragraf 100 som 
et kort sammendrag av trykkefrihetsforordningen, 
sa den finske professoren i et foredrag da han be-
søkte Universitetet i Oslo i mai. 

Björne skriver blant annet om regjeringskritikk 
og trykkefrihetsbrudd i Norden på 1800-tallet i 
forbindelse med UiOs ytringsfrihetsprosjekt. 

– Spørsmålet om hva som burde tillates av  
regjeringskritikk, sto helt sentralt da lover om 
trykkefrihet skulle utarbeides og vedtas i de fram-
voksende demokratiene i Norden, sier Björne.

En viss kritikk av regjeringen og regjeringens 
handlinger var i prinsippet tillatt i Danmark, Nor-
ge og Sverige allerede i første halvdel av 1800- 
tallet. Men det å fornærme kongen, ble sett på med 
svært strenge øyne.

– Majestetsforbrytelser – verbale angrep på 
kongen, muntlig som skriftlig, ble straffet med 
landsforvisning på livstid under eneveldet Dan-
mark-Norge (som i tilfellet P.A. Heiberg, journ. 
anm.). Senere ble straffen redusert til mellom tre 
og ti år. I Sverige var straffen halshugging, inntil 
loven i 1835 ble endret til fengsel i minimum to 
år. I Finland var det ifølge straffeloven av 1889, 
tukthus i opptil fire år eller fengsel i minst seks 
måneder for å fornærme keiseren eller storfyrsten, 
forteller Björne. 

Også den norske straffeloven fra 1842 (se egen 
artikkel på side 26) straffer majestetsforbrytelser 
strengt. 

– Til og med etter at den nye straffeloven kom 
i 1902, kunne nordmenn risikere fem års fengsel 
for å fornærme kongen. Björne peker på problemet 
med den monarkiske statsskikken: 

– Når alle regjeringens lover, proposisjoner og 
beslutninger skulle utstedes i kongens navn, betød 
det at all kritikk av regjeringens handlinger i prin-
sippet kunne sees på som majestetsforbrytelse. 

  
Norge – ikke så unikt? Til kongens forsvar 
kan det sies at han hadde flere hensyn å ta enn 
den jevne borger i fortsatt frihetsrus. I uendelig 
større grad enn folket og i langt større grad enn 
embetsstanden, måtte han lytte til det som skjedde 
utenfor den nye nasjonalstaten. Den norsk-svenske 
kongen, Karl Johan, var uløselig knyttet til ut-
landet gjennom slektskap, vennskap, fiendskap 
og handel. Utenrikspolitikk og diplomati var i 
henhold til de to rikenes grunnlover, kongelige 
anliggender som påvirket graden av offentlighet 
og ytringsfriheten innad i den norsk-svenske uni-
onen. 

– Ofte ser man på ytringsfrihetsproblematik-
ken som overveiende et indre anliggende, med de 
begrensninger regjeringen og rettsapparatet set-
ter på det. I virkeligheten er den i betydelig grad 
påvirket av internasjonale forhold, sier professor 
Jakob Maliks ved Norges teknisk-naturviten- 
skapelige universitet i Trondheim.

Karl Johan var særdeles vár på saker som an-
gikk relasjonen til andre stater og for reaksjoner 
fra utlandet. For eksempel var kongen rask til å 
inndra retten til å gi ut aviser dersom de kritiserte 
den mektige tsaren hos naboen i øst.

– Det går linjer tilbake til freden i Westfalen i 
1648. Der var det et krav om at man skal omtale 
andre fyrster på en positiv måte. I enevoldstiden 
og inn i den første perioden av unionen med Sve-
rige er dette nedfelt i Trykkefrihedsforordningen 
af 1799, som fortsatte å virke parallelt med Grunn-
loven.

Etter Napoleonskrigenes herjinger i Europa på 
starten av 1800-tallet samlet stormaktene seg til 
en ny kongress, denne gangen i Wien. Noe av det 
mest sentrale i Wien i 1814 er det felles ansvaret 
alle nasjoner og monarker har for å forhindre at 
revolusjonære krefter kommer til makten. Den  
førrevolusjonære orden mellom stater skulle  
gjenopprettes, det gjaldt også med hensyn til  
hvordan fremmede fyrster og hoff kunne omtales  

i det offentlige rom.
Når kongen først hadde vist ambisjoner om å 

kontrollere pressen ved sensurbestemmelser, ble 
det enda mer nødvendig for ham å holde på kon-
trollen. Det ble en selvforsterkende prosess.

– Hvis noe uttrykkes i en representativ, sensur-
ert offentlighet, vil det fort tolkes som et uttrykk 
for kongens synspunkt, sier Maliks. 

Kampen for 17. mai. Et tydelig eksempel på for-
skjellen mellom den svensk-norske kongen og hans 
relativt nye borgeres syn på ytringsfrihet og bruk 
av det offentlige rom, kom på Grunnlovens femten-
årsdag i 1829. 

– Det hadde lenge vært en strid mellom Karl 
Johan og Stortinget, og da særlig opposisjonen, om 
Norges selvstendighet i unionen – inklusive rett til 
kritiske ytringer. Anklagene om svenske forsøk på 
amalgamasjon – sammensmeltning – for å gjøre 
unionen tettere, var tilbakevendende fra norsk 
side. Et viktig stridsspørsmål var fortolkningen 
av hva som egentlig hadde skjedd i 1814, sier Ruth 
Hemstad. 

Markeringen av 17. mai, som ble påbegynt i 
1824, feiret både Eidsvollsforsamlingen, Grunn-
loven og valget av danske Christian Frederik som 
norsk konge den dagen. Slik ble det i alle fall opp-
fattet fra Karl Johans side. Han syntes 4. novem-
ber var en mye bedre dato, da ble den reviderte 
Grunnloven vedtatt, unionen inngått og den sven-
ske kongen valgt til norsk konge.

– Men nordmennene ville feire 17. mai, og i 
1829 stimlet mange sammen i Christianias gater, 
sang frihetssanger, tok begeistret imot dampskipet 
Constitutionen som la til kai, og de ropte forsik-
tig hurra. På kvelden ville ikke folk gå hjem, og 
Grunnlovens opprørsparagraf ble lest opp tre gan-
ger. Folkemassen ble til slutt jaget bort av kavaleri 
og infanteri.

 Fordrivelsen virket imidlertid mot sin hensikt. 
Den stemning det såkalte Torgslaget – og ikke 
minst mytologiseringen av opptrinnet – fremkalte, 
førte på lengre sikt til et gjennombrudd for feir- 
ingen av 17. mai, som ble en dag som fremhevet na-
sjonen, Grunnloven og friheten. Et gjennombrudd 
som fortsatt høres godt i norske byer og bygder 
hver vår.

 
Mirakelet som forsvant. En av Norges mest 
kjente historikere, Jens Arup Seip kalte 1814 for 
et annus mirabilis – et motsvar til det etter hvert 
mer kjente begrepet annus horribilis. Slik har Seip 
bidratt til å gjøre frigjøringen fra eneveldet og  

etableringen av en egen grunnlov til et mirakel. 
 Historiker Morten Nordhagen Ottosen mener 

at ideen om «det norske mirakelet» vitner om et 
heller snevert historiesyn. 

– Sånn går det når man bare ser på nasjonal-
historien og ikke knytter den til det som skjedde 
i resten av Europa. Da vil nesten alt fremstå som 
noe unikt, sier Ottosen. 

 I sin forskning viser historikeren at Norge var 
langt fra særegent, men at det sterkeste slekt- 
skapet lå lenger unna geografisk enn man kanskje 
skulle tro. 

– Sammenlignet med for eksempel Danmark i 
1814, som hadde bevart eneveldet, var Norge svært 
fritt og liberalt. Men hvis vi ser lenger sør, til stat-
ene Bayern, Württemberg og Baden sør i dagens 
Tyskland, ser vi et annet bilde, sier Ottosen. 

Dette var før samlingen av det tyske riket, da 
det vi i dag kaller Tyskland, i virkeligheten besto 
av flere små monarkier, med svært forskjellig for-
fatningsform. 

 – Disse sørstatene hadde også forfatninger, 
med nokså bred stemmerett etter tidens forhold. 
Omfanget av stemmeretten i Baden var for eks-
empel nesten det dobbelte av i Norge, selv om re-
presentasjonsretten riktignok var mer begrenset, 
forteller Ottosen. 

I bunn og grunn dreide det seg om tidens liber-
ale ideal om den ansvarlige borger: At den med 
egen eiendom, utdannelse eller relativt høy inntekt 
hadde en kvalifisert interesse i statens og samfun-
nets ve og vel. 

– Disse var det relativt mange av i Sør-Tyskland 
og i Norge, selv om det fremdeles var langt igjen til 
det moderne demokratiet, for ikke å tale om stem-
merett for begge kjønn.  

F
A

K
T

A UiOs ytringsfrihets-
prosjekt

• Offentlighet og 
ytringsfrihet i Norden, 
1815–1900 er et treårig 
prosjekt støttet av 
UiO:Norden.

• Ytringsfrihetsprosjektet 
er et samarbeid mellom 
Det juridiske fakultet, Det 
humanistiske fakultet og 
Det teologiske fakultet.

• Vertsinstitusjon for 
prosjektet er Institutt 
for offentlig rett ved Det 
juridiske fakultet. I tillegg
er flere eksterne samar-
beidspartnere involvert, 
både i form av et tilknyt-
tet nordisk nettverk med  
forskere fra tre andre 
nordiske land og inter-
nasjonale kontakter, og 
gjennom samarbeid
med samfunnsaktører 
som Nasjonalbiblioteket 
og Stortingsarkivet. 

• Forskerne kommer fra 
en rekke ulike fag, som 
historie, jus, teologi, idé-
historie, statsvitenskap 
og litteraturvitenskap.

OVERRASKENDE PÅSTAND: 
Nordens kanskje fremste 
rettshistoriker, Lars Björne 
(nr 2 fra v.), overrasket de øv-
rige juristene og historikerne 
ved UiOs ytringsfrihetspro- 
sjekt i mai, da han kalte 
ytringsfrihetsbestemmelsen i 
Grunnloven for “et kort sam-
mendrag” av den danske 
Ytringsfrihedsforordningen 
af 1799. Norske historikere  
har tradisjonelt sett på 
Grunnloven som langt mer 
liberal.

STRID OM 17. MAI: Den 
stemning det såkalte Torg-
slaget – og ikke minst myto-
logiseringen av opptrinnet 
– fremkalte, førte på lengre 
sikt til et gjennombrudd for 
feiringen av 17. mai i Norge, 
forteller historiker Ruth 
Hemstad.
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tekst: trine nickelsen

Da grunnlovsfedrene forlot Eidsvoll 20. mai  
 1814, var bare halve jobben gjort. Landet 

hadde fått sin forfatning, og grunnlaget for en 
rettsstat og et folkestyre var lagt. Men et stort 
arbeid gjenstod: All norsk rett skulle reformeres; 
eneveldets lover byttes ut med nye lover lagd av 
nordmennene selv – en «ny og almindelig civil og 
kriminal Lovbog». 

Det var kriminalloven, det vil si straffeloven, 
som satte rammene for trykkefrihet, ytringsfrihet 
og forsamlingsfrihet – den gang, som nå. 

Stor utfordring. Ytringsfriheten var blant prin-
sippene det var stor enighet om på Eidsvoll. Da 
den ble vedtatt som paragraf 100, var det enstem-
mig og uten debatt. Men friheten var ikke ube-
grenset: Oppfordring til ulydighet mot lovene, 
ringeakt mot religionen, sedeligheten eller de 
konstitusjonelle makter, motstand mot befalinger, 

eller ærekrenkelser var ikke tillatt. 
– Men for øvrig skulle ytrings-

frihet finne sted og frimodige 
ytringer om statsstyr-

elsen være enhver 

En dansk 
toppjurist 

bidro til at 
eneveldets 

strenge syn 
på ytrings-

frihet ble  
videreført i 

det frie Norge 
etter 1814. 

og omfattende straffelov for den unge nasjonen.

Nordisk samarbeid. Mens Ørsted leser og kom-
menterer lovutkastet i København sommeren 1831, 
reiser den norske lovkommisjonen til Stockholm 
for å få møte den svenske lovkommisjonen. Kong 
Karl Johan hadde ingen direkte innflytelse over 
det norske lovarbeidet, men krevde at den norske 
kommisjonen skulle møte den svenske og samar-
beide med dem. Han ønsket seg likelydende straffe- 
lover i de to rikene. 

Kommentarene omfatter hva som var verdig 
straff og hvordan det burde straffes, for eksempel 
for tyveri og seksuelle forbrytelser. Og ikke minst 
hvilke forsamlinger og ytringer som burde straffes. 

– Det er tydelig at de norske juristene, som job-
bet med hele det store straffelovsfeltet, oppfattet 
kommentarene fra Ørsted som verdifulle. Særlig 
interessant er det å se hvilke råd en enevoldsjurist 
gir i spørsmål om offentlighet og ytringer. Hva 
skulle tåles, hva skulle ikke tåles? Hvor skulle 
grensen gå?  

Paradoks. Problemforståelsen i tiden lovutkast 
blir til i, er viktig, mener historikeren. Hun minner  
om at Norge, fram til straffeloven ble vedtatt i 
1842, befant seg i en temmelig paradoksal situa-
sjon: 

– Selv om Norge hadde fått sin egen grunnlov, 
gjaldt likevel straffelovene og forordningene fra 
eneveldets tid. For eksempel var det dødsstraff 
for å protestere («å oppsette seg») og råde andre 
til motstand mot lover og å komme med fornærm-
elser mot konge og regjering. Den såkalte Trykke-
frihedsforordningen fra 1799 var ment å sette 
en effektiv stopper for alle tilløp til fri, offentlig 
debatt. Domstolene hadde en stri jobb med å tolke 
disse gamle lovene i lys av 1814-Grunnloven.  

Når arbeidet med straffeloven kommer skikke-
lig i gang i 1828, er spørsmålet om ytringsfrihet, 
forsamlingsfrihet og trykkefrihet brennaktuelt i 
Norge. 

– Grunnloven ga en stor del av folket stemme-
rett. Opinion og offentlighet krevde rett til å ytre 
seg. Hvordan gjøre dette uten å fornærme de 
konstitusjonelle makter? Hvis en person opplever 
store feil i måten statsstyrelsen gjør ting på, og 
ytrer dette – er det å fornærme? Hva er egentlig en 
frimodig ytring, hva er protest og hva er det lov å 
organisere?

Hilde Sandvik viser til at mange tok paragraf 
100 i Grunnloven på alvor, som bøndene: I 1818 
gikk de i ubevæpnet protestmarsj mot Stortinget, 

Grunnloven slo fast retten til frimodige ytring er, men:

Ånden fra ene-
veldet levde vide re 

tillatt. Hvordan dette skulle tolkes, ble en stor ut-
fordring for de norske juristene, påpeker professor 
i historie Hilde Sandvik. 

Sandvik deltar i forskningsprosjektet «Offent-
lighet og ytringsfrihet i Norden, 1815–1900». Som 
en del av dette prosjektet, har hun nylig utgitt et 
kildeskrift om den fremste danske juristen i første 
halvdel av 1800-tallet, Anders Sandøe Ørsted.

– Helt siden slutten av 1700-tallet hadde han 
kommentert og fortolket grensene for trykkefrihet  
og offentlighet i Danmark-Norge. Etter 1814 fort-
satte han å komme med innspill til rettsutvikling-
en i Norge i sine håndbøker og tidsskrifter. Dette 
er godt kjent. Under arbeidet med den store norske,  
sivile lovboken, som rett nok aldri ble realisert, var 
Ørsted aktiv, forteller Sandvik. 

Men at den drevne enevoldsjuristen også hadde 
minst én finger med i spillet når landet skulle få 
ny straffelov, er nytt. I et notat på hele 80 sider 
gir Ørsted utfyllende kommentarer til så å si hver 
eneste paragraf i utkastet til straffelov. Utkastet 
han kommenterer, var skrevet av den regjerings-
oppnevnte lovkommisjonen med den norske juristen  
og embetsmannen Jørgen Herman Vogt i spissen. 

Vogt hadde, sammen med to andre norske juris-
ter, fått i oppdrag av regjeringen å utarbeide en ny 

STRAFFELOVEN: I 1842 
kom loven som avgrenset 
trykkefrihet, ytringsfrihet og 
forsamlingsfrihet i Norge.

TORGSLAGET: Ytringer i det offent-
lige rom ble ikke alltid akseptert. 
Den 17. mai 1829 ble en fredelig 

protest mot svensk overmakt bru-
talt slått ned på Stortorget.
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For all del, unngå krig. Det er lett å tenke retro- 
spektivt når man tolker historien. Vi lever i dag 
i et moderne demokrati med vid ytringsfrihet og 
mulighet for offentlig deltakelse fra de fleste inn-
byggere. Det er enkelt å falle for fristelsen til å tro 
at den historiske utviklingen siden den franske 
revolusjonen automatisk peker i den retningen, og 
at demokratiets triumf var uunngåelig. Slik er det 
ikke, mener Ottosen.

– Det moderne demokratiet og den frie og fulle 
offentligheten var generelt sett ikke et ideal før 
mot slutten av 1800-tallet. Før den tid dreide det 
seg om en langt mer begrenset demokratiforstå- 
else, også hos dem man gjerne ser som demokra-
tiets forkjempere, og ikke minst om kompromisser 
og pragmatikk. 

Selv for en erkekonservativ skikkelse som den 
østerrikske statsmannen Klemens von Metternich, 
var det ikke nødvendigvis stemmerett og politisk 
representasjon i seg selv som var problemet.

– Det var heller at dette i ytterste konsekvens 
ble forbundet med pøbelvelde og krig. Land som 
Baden og Norge måtte gjerne ha grunnlover og 
representasjon så lenge de ikke utgjorde et prob-
lem for andre stater, eller forsøkte å spre idealene 
sine med krig.

Bakgrunnen var den franske revolusjonen. Men 
heller ikke her var det så mye folkestyre og parla-
ment i seg selv som var problemet, som konkret 
hvordan dette hadde artet seg. Dette hang igjen 
nøye sammen med spørsmålet om offentlighet. 

– En av de mest kjente hendelsene under re-
volusjonen i Frankrike var da de revolusjonære 
tvang kongefamilien med seg til Paris. Men det 
er mindre kjent at også nasjonalforsamlingen ble 
med til Paris, hvor de fikk den gamle rideskolen i 
Tuileries-palasset som møteplass. Forholdene her 
lignet mest på et moderne fotballstadion, og under 
slike omstendigheter var det den med det enkleste 
budskapet og den skarpeste retorikken som ble 
hørt. 

I 1792 utløste dette europeisk storkrig, før 
franskmennene kastet seg over hverandre. 

– Dermed ble åpne forhandlinger i parlamenter 
forbundet med krig og terror. Logikken ble derfor 
at stemmerett og representasjon måtte begrenses 
til «ansvarlige» individer og at parlamenter i alle 
tilfeller mer eller mindre burde lukkes for offent-
ligheten. Slik kunne man unngå tilstander som 
i revolusjonens Paris, og med det storkrig. Selv i 
dag er det forbudt å gi uttrykk for begeistring eller 
mishag fra Stortingets gallerier, minner Ottosen 
om.=
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Anders Sandøe ørsted 

• Ny bok: «Anders 
Sandøe Ørsted og den 
norske straffeloven av 
1842» av historiker Hilde 
Sandvik (red.)

• Ørsted (1778–1860) 
var Danmarks fremste 
jurist i første halvdel av 
1800-tallet. 

• I boken publiseres et 
skrift som tidligere ikke 
har vært kjent, nemlig 
Ørsteds innspill til en 
ny norsk kriminallov fra 
sommeren 1831.

• Også lovutkastet fra 
den norske lovkommis-
jonen, relevante kapitler 
fra 1842-straffeloven 
og 1799-trykkefrihets-
forordningen er med. 

• I innledningen drøfter 
Hilde Sandvik hvordan 
Ørsteds notat kan brukes 
som kilde til grenseopp-
gangen straffeloven 
gjorde mellom tillatelige 
og utillatelige ytringer.

• Kildeskriftet gis ut 
som en del av arbeidet 
innen det tverrfaglige og 
nordiske forskningspro-
sjektet «Offentlighet og 
ytringsfrihet i Norden, 
1815–1900» knyttet til 
UiO: Norden-programmet 
ved Universitetet i Oslo. 

men ble stoppet av regjeringsstyrker før de kom så 
langt. Radikale jurister forsvarte trykkefrihet og 
bidro til at bitende sarkasmer om embetsmenns 
maktmisbruk kom på trykk. Men hva som skulle 
tillates av ytringer, berørte ikke bare bondepolitik-
ere og radikale redaktører. Også hovedstadens 
teaterpublikum og sågar stortingsrepresentanter 
ble berørt av grenseoppgangen mellom det tillate-
lige og det straffbare. I 1829 ble tilløp til feiring av 
17. mai på Stortorget slått ned med militærmakt i 
det såkalte Torvslaget.  

– For Ørsted var det viktig å sikre samfunns-
autoritetene – kongehus, regjering og den offent-
lige myndighet. Det er i tråd med tiden, påpeker 
historikeren. I 1830, året før Ørsted skrev sitt not-
at til den norske lovkommisjonen, var den såkalte 
Julirevolusjonen i Paris, et opprør som eksploderte 
samme dag som den franske kongen gav bud om 
at ytringsfriheten skulle snevres inn. På høsten 
samme år gjorde Belgia opprør mot Nederland, og 
deretter kom det til opprør i Polen. 

Trykkefrekkhet. – Trykkefrekkhet er et begrep 
som ble brukt fra slutten av 1700-tallet – det er en 
viktig kilde til å forstå samtidens syn på trykkefri-
hetens grenser, framholder Sandvik. 

På 1820-tallet ble den danske jussprofessoren 
Johan Schlegels artikkel fra 1797, Et forsøg paa at 
bestemme Grændseskillet imellem Trykkefrihed 
og Trykkefrækhed utgitt på nytt, den gikk rett 
inn i diskusjonene og arbeidet med ny straffelov i 
Norge.

– Frekkhet er å fornærme. Frekkhet bryter ned 
respekten og anstendigheten i samfunnet. Det 
må hindres. Ytringer som derimot er positive og 
samfunnsbyggende, og helst også har en klok og 

fornuftig avsender, skal tillates. Den danske 
toppjuristen ga de norske juristene råd 

om hvordan 1799-forordningen kunne 
brukes for å trekke grensene for 

«Frimodige Yttringer om Stats-
styrelsen…» som Grunnloven 

åpnet for. 

Formen er viktigst. Hvilke konsekvenser fikk så 
Ørsteds kommentarer for offentlighet og ytrings-
frihet i Norge? Sandvik peker på to ting som særlig 
viktige: 

– For det første får Ørsted gjennomslag for at 
en heller bør vektlegge «formen enn materien». 
Det lar seg vanskelig gjøre å straffe selve innholdet 
i en fornærmelse, mente han – som når en person, 
som misliker regjeringens politikk, laster kongen. 
Det er mer hensikten – det å ville forhåne og for-
nærme – som burde straffes. «Laste» er derfor 
ikke god ordbruk, mente Ørsted. Dette fikk følger. 
I de reviderte forslagene var uttrykket «fornærme» 
brukt. 

– Ørsted gir de norske juristene råd om å bruke 
ord i loven som er slik at det er intensjonen, viljen, 
hensikten med ytringen en person skal vurderes 
på. Dette er interessant, for det betyr at dommerne 
og rettsapparatet får stor makt til å tolke den enk-
elte, sier Sandvik. 

Inspirasjon. For det andre får Ørsted gjennom-
slag for at det blir lagd et helt eget kapittel i straffe- 
loven som dreier seg om forbrytelser ved trykt 
skrift. I dette kapittelet fantes en del fornuftige 
paragrafer som vi kjenner igjen fra vår tid, som at 
redaktører har straffeansvar. Men det ligger også 
en advarsel her – hvis du trykker noe som har til 
hensikt å forhåne. Det kunne gjøre redaktører 
svært forsiktige. 

Sandvik peker på at Vogt og de øvrige kollegene 
i lovkommisjonen hentet ideer og inspirasjon fra 
Ørsted, og de fikk bekreftelse på ting de hadde hatt 
lyst til å gjøre. 

For Ørsted var det viktig å bidra til at den unge 
nasjonen skulle ta inn over seg hvilke verdier som 
lå i det gamle lovverket fra eneveldet: 

– Det er mye forstandig i den gamle 1799-for-
ordningen. Den balanserer hensynene på en for-
nuftig måte – beskytter autoritetene, sedeligheten 
og religionen og åpner samtidig for frimodige 
ytringer. Denne tankegangen får Ørsted juristene i 
Norge med på.  

For juristen er det dessuten viktig at en ikke går 
for langt i å underkue. 

– Heller enn å bøtelegge, burde en overse eller 
irettesette offentlig, skriver han i de hemmelige 
kommentarene sine til den norske lovkomiteen. 
Ørsted ville på denne måten demme opp for trang- 
en til å fornærme de mektigste i samfunnet. Per-
soner som derimot kom med klart ondsinnede 
angrep, skulle straffes hardt.

Sandvik viser til at noen innspill ble tatt hen-

syn til, andre ikke. Likevel er det liten tvil om at 
Ørsteds råd var velkomne. Innflytelsen hans kan 
spores allerede i de første revisjonene av lovutkas-
tet fra 1832 og 1835. 

– Og ikke minst viktig: Ørsted kom til å sette 
sitt tydelige preg på den nye straffeloven som 
endelig ble vedtatt i 1842. Her finnes omfattende 
bestemmelser med sikte på å begrense uønskede 
ytringer. Loven setter de konstitusjonelle makt-
enes autoritet høyere enn friheten til å protestere. 
Loven ble stående, med bare små endringer, helt 
fram til 1904. 

Hilde Sandvik mener den danske juristen lev-
erte et samlet forsvar for en sterk stat som kunne 
sette sine vedtak igjennom og dempe protest. 

– Tankegodset fra eneveldets lovverk, som 
1765–forordningen om ulovlige allmueforsamling-
er og trykkefrihetsforordningen fra 1799 om å 
begrense «frekkhet», ble videreført i den norske 
straffeloven. Det kan vi til en viss grad skylde  
Ørsted for, sier hun. 

Grunnloven ga idealene. Historikeren under-
streker at én ting er straffelovens bestemmelser, 
minst like viktig er hva folk tenkte om Grunnlov-
ens paragraf 100. 

– Vi vet at mange holdt den svært høyt. «Trykke- 

frihed bør finde Sted.» Og «Frimodige Yttringer 
om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjen-
stand ere Enhver tilladte.» Dette er begynnelsen 
og slutten på paragrafen, og det er det sentrale. 
Det er det eidsvollsmennene har gitt oss, det er 
idealene våre. Så var det først i konfrontasjon med 
myndighetene at folk eventuelt fikk se at dette ikke 
stemte. Marcus Thrane møtte opp i Høyesterett og 
trodde han skulle bli frikjent på grunn av paragraf 
100. Det ble han ikke. Henrik Wergeland omtaler i 
krasse ordelag paragrafens midtre ledd, som lister 
opp begrensningene i ytringsfriheten: «… dette 
Bindingsverks Udskudd på vort Friheds Tempel.» 
1814-Grunnloven tillot ikke oppfordring til ulydig-
het mot lovene, ringeakt mot religionen, sedelig-
heten eller de konstitusjonelle makter, motstand 
mot befalinger, eller ærekrenkelser. 

På forskningsprosjektet om ytringsfrihet og  
offentlighet i Norden samarbeider historikere,  
jurister og teologer. 

– Jeg tror det er fint at det er med historikere 
i prosjektet som har holdt på med eldre tid og ser 
de lange linjene. De siste årene er kontinuiteten i 
lovverket fra eneveldets tid blitt mye tydeligere for 
oss. 

Kilde: Hilde Sandvik (red.): Anders Sandøe 
Ørsted og den norske straffeloven av 1842.

Hilde Sandvik fant beviset 
på at en dansk jurist påvirket 
straffeloven i Norge.

At det kan være lurt å ta banen opp til Sogns- 
 vann, gå en tur i Riksarkivet og se de gamle 

originalskriftene med egne øyne, er noe universi-
tetets historikere alltid har visst. På en av sine 
mange turer dit, fant Hilde Sandvik for en tid siden 
noe som overrasket henne:  

Et omfattende notat bestående av kommentarer 
og råd til hvordan en ny straffelov i Norge burde se 
ut, gitt i hemmelighet til den norske juristen Jørg-
en Herman Vogt sommeren 1831.

– Manuskriptet jeg stod med i hendene oppe på 
Riksarkivet, var usignert. Etter å ha lest igjennom 
det flere ganger, skjønte jeg hvem som måtte ha 
skrevet det: Danmarks fremste jurist og den danske 
regjeringens juridiske rådgiver, Anders Sandøe 
Ørsted. Når jeg forstod at det måtte være ham og 
ingen andre, skyldes det at Ørsted refererer seg til 

sitt «Eunomia», det vil si til avhandlinger han ga 
ut i årene 1815–1822*.  

Riksforsamlingen ønsket at når nye lover skulle 
utarbeides, måtte dette skje åpent og forhandlinger 
og utkast offentliggjøres. Publisitet skulle altså 
skille det nye regimets lovarbeider fra det gamle 
regimets. Men den danske toppjuristen fulgte 
åpenbart ikke oppskriften. 

– Hvorfor hemmelighold?
– Vogt var smart. Istedenfor å trykke utkastet 

som en artikkel, sendte han det i hemmelighet til 
Ørsted. Da slapp han å få den danske toppjuristens 
eventuelle kritikk og vrede brettet ut i offentlig-
heten. I stedet fikk han Ørsteds reaksjonen som et 
privat innspill. Det synes jeg er interessant, sier 
hun. 

Ørsteds innspill til den norske lovkommisjonen 
var altså et internt notat, aldri ment for publisering. 
Nå har Sandvik imidlertid tatt loven i egne hender 
og gjort nettopp det – fått det utgitt i boks form.  
– Dette er en bruksbok, nyttig for ettertiden, håp-
er historikeren.=

* A.S. Ørsted: Euno-
mia, eller Samling af 
Afhandlinger, henhør-
ende til Moralphilo-
sophien, Statsphilo-
sophien, og den dansk-
norske Lovkyndighed, 
København 1815–1822.

TOPPJURISTEN: Et ukjent 
notat fra eneveldets frem-
ste jurist, Anders Sandøe 
Ørsted, kaster nytt lys over 
ytringsfrihetens framvekst 
i Norge.

STRAFF: – Den nye straffe-
loven av 1842 slo fast tre års 
straffarbeid for å protestere 
når en ny lov ble forkynt på 
tinget – i landet der trykke-
frihet og retten til frimodige 
ytringer mot statsstyrelsen 
var nedfelt i Grunnloven, sier 
Hilde Sandvik. Loven ble stå-
ende nesten uforandret fram 
til 1904. 

avslørte enevoldsjuristens hemmelige notat 
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tekst: morten s. smedsrud

Den store arbeiderlederen Marcus Thrane ble  
 et av ofrene for den mektige embetsmanns-

staten som utviklet seg i Norge på 1800-tallet. 
– Det Marcus Thrane gjorde, var å ta landets 

grunnlov på ordet. Landets forfatning slår fast at 
borgerne har trykkefrihet og forsamlingsfrihet, 
sier Thrane-biograf Mona Ringvej. 

 I 2014 slapp hun boka «Marcus Thrane – For-
brytelse og straff», om Thrane og arbeiderbevegel-
sen han bygde for rundt 170 år siden. I år er det 200 
år siden arbeiderforeningenes far ble født.  

Thrane ønsket å bruke rettighetene som ble 
slått fast i Grunnloven, til å bedre kårene for  
arbeidere og husmenn. 

Øverst på Thranes agenda sto allmenn stemme-
rett, som på den tid betød stemmerett for menn.  
Men arbeiderforeningslederen ville også ha lavere 
toll, utvidet handelsfrihet på landet, tiltak mot det 
såkalte brennevinsondet, bedre skolevesen, jury-
ordning og alminnelig verneplikt.

Disse kravene ble sendt til kong Oscar I i form 
av en «petisjon» i mai 1850.

Kongens nei. Thrane og hans bevegelse håpet 
kongen ville se fornuften i forslagene. Det gjorde 
han ikke. Thrane skrev petisjonen kort tid etter at 
revolusjonene herjet i Europa i 1848. Arbeiderfor-
eningene ble sett på som en trussel mot kongen og 
hans embetsmenn. 

«Hans Majestet har med Bekymring betragtet 
den misledede Indflydelse paa den arbeidende 
Klasse som i den senere Tid har vist sig, og nærer 
det Haab at retsindige Mænd baade i og udenfor 
denne Klasse ville række Haand til at fortrænge 
Anskuelser der, grundede paa utilstrækkeligt 
Overblik over de almene Anliggender, lettelig 
kunne lede bort fra den Ordenens, Lovlighedens 
og Samdregtighedens Vej som paa engang udgjør 
det hele Folks og bereder den Enkeltes Lykke», het 
det i kongens svar på petisjonen. 

Etter «kongens nei» vendte arbeiderbevegelsen 
seg til Stortinget. Ville ikke de folkevalgte i Christi- 
ania være mer vennlig innstilt til reformforslagene 
enn kongen i Stockholm? Men den svenske monar-
ken satte en effektiv stopper for at nasjonalforsam-

lingen kunne ta Thranes forslag til følge.
– Kong Oscar I kom personlig inn døra i Stor-

tinget med all sin pomp og prakt og fortalte for-
samlingen hva de skulle stemme da petisjonen ble 
lagt fram, forteller Ringvej, som har doktorgrad i 
historie fra Universitetet i Oslo, i tillegg til å være 
forfatter av flere bøker.

Kongen mante fram revolusjonsfaren som var 
forbundet med arbeideropprør.  

– Dette gjorde at kun de aller staeste represent-
antene opprettholdt sin støtte til forslagene i peti-
sjonen, forteller Ringvej. 

Thranes reform var sterkt svekket. 

30 000 medlemmer. Men det var ikke nok for 
konge og stattholder å hindre thranittenes peti-
sjon. De ville tilintetgjøre den maktfaktoren 
Thrane og hans bevegelse var blitt i det norske 
samfunnet.

 På kun to-tre år hadde Thrane klart å bygge 
opp landets første arbeiderbevegelse til en organi-
sasjon som omfattet 30 000 mennesker over hele 
Norge. Thrane brukte ytrings- og forsamlings- 
friheten i Grunnloven til å agitere for bedring av 
rettighetene til folk flest.

 Embetsmannsstaten var imidlertid ikke opp-
tatt av innholdet i Thranes krav. De fryktet makten 
som lå i en voksende bevegelse av arbeidere og 
husmenn. Foreningenes medlemmer ble overvåk-
et av en stat på jakt etter bevis på revolusjonære 
ideer.

– Særlig stattholder Severin Løvenskiold var 
fiendtlig til Thrane. Han tok aldri på alvor hva 
Thrane sa eller gjorde, men handlet ut fra instink-
ter. Instinktene sa at arbeiderforeningene måtte 
knuses, forteller Ringvej. 

Hvis Løvenskiold hadde sett nærmere på Thrane- 
bevegelsen, hadde han forstått at den ikke var en 
revolusjonær gruppering. Den var reformistisk.

Tilsynelatende mot bedre vitende, stemplet 
likevel etablissementet Thrane og hans bevegelse 
som revolusjonshungrige. 

Den lille mann hadde liten sjans mot embets-
mennene, som var svært konsensusdrevet.

– De samme menneskene sirkulerte mellom 
regjeringen, Stortinget og Høyesterett. Det var 
i praksis veldig liten maktfordeling i det norske 

samfunnet på midten av 1800-tallet, mener Ring-
vej. 

Thrane ble dømt. Arbeiderlederen satt til 
sammen sju år i fengsel, uten at domstolen viste til 
en konkret, kriminell handling han skal ha vært 
skyldig i. Rent teknisk gjorde de dette ved å kombi-
nere to paragrafer i straffeloven som var gjensidig 
utelukkende. 

– Dette bidrar til inntrykket av at dommen mot 
Thrane var politisk. Diskusjonene i Høyesterett 
viste tydelige bestrebelser på å få lovverket til å 
strekke til. Han ble derfor dømt for å ha oppfordret 
til revolusjon, noe Høyesterett ikke fant bevist, 
men likevel publiserte som begrunnelse i dommen, 
sier Ringvej.

Marcus Thrane var ingen forbryter. Men stats-
bærerne så på ham som så undergravende, at de 
dømte ham likevel. Mannen som først betegnet 
Norge på 1800-tallet som embetsmannsstaten, 
historiker Jens Arup Seip, kalte senere dommen 
mot Thrane et justismord. 

Dømt av sine egne. Paradoksalt nok kom Mar-
cus Thrane selv fra det sjiktet av samfunnet som 
dømte ham. Thrane var født inn i en velstående 
borgerskapsfamilie. Men faren begikk underslag i 
Norges Bank og forlot landet like etter at lille Mar-
cus kom til verden.

Biograf Ringvej mener den spesielle sosiale posi- 
sjonen som en fattig del av borgerskapet, gjorde 
Thrane mer fintfølende for de lavere folkesjikts 
livsvilkår. 

– Han var både innenfor og utenfor. Han til-
hørte en gammel, flott familie, men måtte klare 
seg selv sammen med moren og søsknene, sier 
Ringvej.

Thrane livnærte seg som lærer til han var rundt 
30 år, da han fikk en økt sosial bevissthet om for-
skjellene i samfunnet. Han skrev bitende, sarkast-

iske innlegg i ulike aviser og ble selv redaktør for 
avisa Drammens Adresse i 1848.

Det er samme år som Karl Marx og Friedrich 
Engels ga ut sitt revolusjonerende «Kommunistisk 
partis manifest». Det er ikke noe som tyder på at 
Thrane leste Marx før senere i livet. Det er likevel 
liten tvil blant historikere om at Thrane var inspir-
ert av de revolusjonære hendelsene i Europa, selv 
om han aldri tok til orde for voldsbruk og revolu-
sjonære samfunnsomveltninger. 

– Revolusjonene i Frankrike i 1848 dreide seg 
jo i utgangspunktet nettopp om det arbeiderfor-
eningene også kjempet for: ytringsfrihet, stemme-
rett og større sosial sikkerhet, forteller Ringvej.

Thranes meninger ble for sterk kost for avisas  
eiere. Thrane fikk sparken. 27. desember 1848 stif- 
tet han den første arbeiderforening i Drammen.  
 Etter soningen flyttet Thrane til USA, der han 
livnærte seg som fotograf og foredragsholder. Ved 
en anledning reiste han tilbake til Norge. Thrane 
hadde da håpet på anerkjennelse for offeret han 
gjorde mange år tidligere for å bedre sine med-
menneskers kår i Norge. Men arbeiderlederen 
vendte slukøret tilbake til sitt nye hjemland. I 
gamlelandet var han glemt. Hans tid var forbi.=

Les mer på  
www.apollon.no
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A Marcus Møller thrane 
(1817–1890) 

• Norsk politisk aktivist, 
lærer, forfatter, presse-
mann, fotograf, politisk 
organisator og sosialist

• Barnebarn av Paul 
Thrane, nevø av Walde-
mar Thrane, gift med 
Josefine Thrane. 

• Kjent som leder for 
den første organiserte, 
politiske massebevegels-
en i Norge – arbeiderfor-
eningene, også kjent som 
Thranebevegelsen. 
Satt i fengsel i sju år. 

• Emigrerte senere til 
USA, der han døde. 

Arbeiderforeningene

• Politiske reformsel-
skaper som kjempet for 
større politisk deltakelse  
for de som ikke hadde  
stemmerett, og for sosi- 
ale og rettslige reformer. 

• Foreningene, med 
Marcus Thrane i spissen, 
krevde bedring av hus-
mennenes kår, redusert 
toll på korn, alminnelig 
verneplikt, bedre allmue-
skole og rettsvesen og 
alminnelig stemmerett 
for menn.

• Med 30 000 medlem-
mer var denne såkalte 
«thranitterbevegelsen» 
den første politiske 
masserørsla i Norge. 

• Bevegelsen ble knust 
av myndighetene, og 
Thrane og de andre 
lederne ble satt i fengsel 
i 1851. 

Kilder: snl.no, 
no.wikipedia.no,  

«Marcus Thrane –  
Forbrytelse og Straff”

POLITISK DOM: Thrane-
biograf og historiker Mona 
Ringvej mener dommen mot 
Marcus Thrane var politisk 
motivert. Retten viste aldri til 
noen konkret, kriminell hand-
ling Thrane skulle ha begått. 

Den som 
tolket  

Grunnloven 
bokstavelig, 
ble straffet. 

Det viser  
prosessen mot 

Marcus  
Thrane.

Knust av embetsmannsstaten
marcus Thrane 200 år, kjempet for like rettigheter:

MASSEBEVEGELSE: På 
kun to-tre år bygde Marcus 
Thrane opp en politisk ar-
beiderbevegelse med 30 000 
medlemmer over hele landet.

FO
TO

: m
O

r
TE

N
 s

m
E

D
s

r
u

D



TEMA • Ytringsfrihet

32 33

3/2017

TEMA • Ytringsfrihet

tekst: morten s. smedsrud

Det er høsten 1835. Ifølge embetsstanden er off- 
 entligheten i Norge infisert av «en Klapper-

Slange som smyger sig mellem oss». Slangen, også 
kalt «den falske profeten», er redaktør Peder Soel-
vold i bondeopposisjonsbladet Statsborgeren. 

Redaktøren hadde siden han stiftet avisa i 1831, 
gjort seg mektig upopulær i de herskende klasser 
ved å oppfordre sine lesere til å utlevere og kriti-
sere sine lokale embetsmenn. 

– Soelvolds avis ble dømt i retten ni ganger. 
Redaktøren ble etter hvert presset til å trekke seg, 
forteller historiker Kristian Holen Nymark. 

 Nymark er stipendiat ved Høgskolen i Sørøst-
Norge og knyttet til Universitetet i Oslos prosjekt 
om ytringsfrihet på 1800-tallet.

Frykten for undergravingen av styrelsens autoritet 
var aller størst helt på toppen av samfunnet. Der 
satt den tidligere franske feltmarskalken Jean 
Baptiste Bernadotte som kong Karl Johan av Sve-
rige og Norge. 

– Karl Johan følte han satt på lånt tid, og at 
nordmennene når som helst kunne vende seg til 
Danmark igjen, forteller Nymark. 

Etter 1814, og unionen med Sverige var inngått, 
var imidlertid en slik samling en politisk umulig-
het. Likevel tror historikere at Karl Johan fryktet 
nettopp dette. 

Karl Johans store politiske mål i unionen var å 
føre unionspartnerne, Sverige og Norge, nærmere 
hverandre.

– I et brev til sønnen Oscar i 1821 skrev han: 
«Du må aldri glemme det store mål: sammensmel-
tingen av de to folk med felles nasjonalrepresenta-
sjon, felles finanser, felles sivilrett og straffelover.» 

– Generelt var Karl Johan nokså paranoid – 
ikke så rart ettersom han kom utenfra kongelige 
kretser, han snakket ikke språket, og så godt som 
hele hans liv i Frankrike hadde vært preget av re-
volusjonskaos og krig, sier historiker Nymark.

En måte å unngå dette på i Norge, var å ta mak-
ten over pressen. I 1812 hadde Karl Johan klart å 
få vesentlig beslutningsmyndighet over avisene 
i Sverige. I Norge var det langt vanskeligere på 
grunn av den liberale grunnloven som ble vedtatt 
på Eidsvoll i 1814. 

Men monarken hadde sine metoder. De bestod 
av både pisk og gulrot. 

– Karl Johan både truet sine meningsmotstan-
dere, og han smurte dem med gaver. I 1821 ga han 
redaktøren av Det Norske Nationalblad en årlig 
pensjon, livet ut, på 600 spesidaler. Det var ikke 
all verden, kanskje en lav årslønn for en embets-
mann, men det var jo livet ut, da, påpeker Nymark. 

Det var alt i alt lite som tydet på at kongen satte 
det frie ord særlig høyt. 

– Man kunne sett for seg at den opprinne-
lig franske kongen var en person der ideene om 
ytringsfrihet levde. Men han var ingen liberal fyr. 
Kongen var først og fremst opptatt av å sikre sin 
egen makt, sier Nymark.

Avstandene i Norge var store på 1800-tallet. Og 
transport var dyrt. Det var derfor avgjørende for 
ytringsfriheten at staten la til rette for spredning-
en av det trykte ord gjennom den såkalte porto- 
moderasjonen – en forløper til dagens pressestøt-
te. Redusert porto for avisdistribusjon bidro til at 
informasjon ble spredt til folket. 

– Portomoderasjonen hadde opphav i enevoldstid-
en, da Norge var underlagt Danmark. Da handlet 
det mer om informasjonsflyt fra provinsene inn til 
sentralmakten, enn om frie ytringer og opposisjon. 
Karl Johan tenkte omtrent på samme måte, sier 
Nymark. 

Selv om det var problematisk med tanke på  
paragraf 100, kunne kongen nekte aviser han så på 
som opposisjonelle, denne «pressestøtten». Blant 
dem som etter hvert ble nektet portomoderasjon, 
var nettopp den brysomme redaktør Soelvold i 
avisa Statsborgeren. 

Et av argumentene embetsmannsstanden bruk-
te for å forsøke å begrense redaktør Soelvolds yt-
ringer, var hvor grove og lite dannede hans tirader 
mot makten var. Paradoksalt nok brukte de høye 
herrer like sterke ord selv til tider. 

I tillegg til beskrivelsen av redaktøren som 
«Klapper-Slange» og «falsk Profet», skrev embets-
menn i den konkurrerende avisa Morgenbladet at 
presten i Aker kunne fortelle en «smuk Historie» 
om Soelvold og en «Confirmantinde». Påstanden 
ble i samtiden tolket som en antydning om at 
redaktøren hadde hatt seksuell omgang med en 
mindreårig.

Hvorfor holdt ikke den selverklært opphøyde 
klasse seg for god til nedrige angrep og karakteris-
tikker? Det kan umulig ha vært i tråd med det som 
er blitt kalt embetsmennenes «politisk-moralske 
normsystem», som ellers stod sterkt i denne perio-
den?

– De så på dem som ikke forholdt seg til norm-
ene, som fritt vilt. Da tillot borgerskapet og embets- 
mennene seg selv å gå utenfor de samme normene 
i sine angrep på dem. Når noen opererte utenfor 
samfunnet, var det greit å angripe dem på det grov-
este, forteller Nymark. 

Det ble nødvendig å vise helt tydelig at aviser 
som Statsborgeren var en illegitim aktør i offent-
ligheten og at det som kom på trykk der, ikke 
kunne regnes som en del av folkemeningen. 

– Derfor kunne Peder Soelvold omtales på en 
måte som tilsynelatende overskred normenes 
grenser uten at noen reagerte. 

Problemet stammet fra den borgerlige kommu-
nikasjonsmodellens svake fundament og medfølg-
ende svært lave toleranse for avvikende meninger 
og formspråk.

– I henhold til modellen var målet med offent-
ligheten å nå en enighet, en konsensus som skulle 
rettlede statsstyrelsen. Det skulle skje gjennom ra-
sjonell, saklig debatt mellom uavhengige, ubundne 
menn. 

Men før han måtte trekke seg som redaktør, rakk 
Soelvold og avisa hans å skape betydelig furore i 
norsk offentlighet. Nasjonalpoet Henrik Wergeland 
beskrev avisa som «(…) En Slags Alligator, som i 
sex Dage laae skjult i sit Slam, men gabede baade 
hørligt og synligt den syvende, slugende da et halv 
Dusin Embedsmænds gode Navn og Rygte i sig.».

 Ifølge Wergeland var «Fanden i den Tid meget 
mindre frygtet i Norge end Statsborgeren.»

Fremveksten av en fri, maktkritisk presse skap-
te betydelig hodebry på 1800-tallet. Vel var trykke- 
friheten sikret i Grunnlovens paragraf 100, hvor 
det heter at «Trykkefrihed bør finde Sted». Men 
det kunne da ikke være meningen at karakterer 
som Soelvold kunne forsøke å rive ned embets-
mannsstaten med ytringsfrihetsfanen hevet?

Redaktører på tiltalebenken:
Alle tok del i skittkastingen
Da avisene begynte å kritisere embetsmennene på 1800-tallet, svarte de «dannede» med 
samme mynt. Og vel så det. 

HARDE KAMPER: – De som 
ikke forholdt seg til normene, 
var fritt vilt. Da tillot embets-
mennene seg selv å gå 
utenfor de samme normene i 
sine angrep på dem, forteller 
historiker Kristian Nymark.

Da avisene  
begynte å  

kritisere  
embetsmenn-
ene på 1800- 

tallet, svarte de 
dannede med 
samme mynt. 
Og vel så det. 

Bondeopposi- 
sjonen tok til 
motmæle i  
avisspaltene:

Alle tok del i 
skittkastingen 
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POLITISKE BØNDER: Red-
aktør Peder Soelvold i avisa 
Statsborgeren reiste rundt 
fra gård til gård og oppford-
ret bøndene til å bli mer poli-
tisk bevisste og til å stemme 
på folk fra egen stand ved 
stortingsvalg. Adolph Tide-
mands maleri “Politiserende 
bønder” fanger den nye 
politiske vekkelsen blant 
bøndene etter 1814.
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Soelvold ble derimot oppfattet som irrasjonell i sin 
ensidige vektlegging av bøndenes behov og ønsker. 
Og hans avis var gjennomgående preget av person-
fokus fremfor saklighet. Særlig gjaldt dette utlev-
eringen av navngitte embetsmenn.

 – Embetsmennene ble derfor nødt til å diskre-
ditere sine meningsmotstandere og plassere dem 
utenfor folkemeningen, ellers risikerte hele syste-
met deres å bryte sammen.

Men det var ikke bare av hensyn til dannelsen 
embetsmennene gikk til angrep på avisredaktører. 

 – Det skal ikke undervurderes at embetsmen-
nene også følte at deres maktposisjon for alvor ble 
truet av 1830-årenes bondeopposisjon, særlig etter 
at Stortinget ble fylt opp med bønder i 1833, fortel-
ler Nymark.

Man har fra før et godt bilde av hvilke straffer, 
både rettslige og sosiale, som ble opposisjonelle til 
del på 1800-tallet. For eksempel endte redaktør 
Soelvold sitt liv i ytterste armod med koldbrann på 
Aker sykehus etter at han tilbrakte sine siste år på 
arbeidshuset Mangelsgården. 

Som første historiker har imidlertid Kristian 
Holen Nymark sett på hvordan disse spørsmålene 
ble debattert innad i statsadministrasjonen. 

– Vi har lenge visst at makten forsøkte å be-
grense visse ytringer på 1800-tallet. Men hvor 
kom initiativet fra? Var det kongen selv? Eller var 
det hans utsending («Stattholder») i Norge, eller 
kanskje den norske regjeringen?

Nymarks forskning viser generelt at den norske 
regjeringen var mer liberal enn kongemakten i sitt 
forhold til trykkefriheten. Og det var i alle fall ikke 
Stortinget som tok til orde for innskjerpinger i 
pressefriheten. Den begrensende faktoren var hele 
tiden kongen selv. 

–  Ved ett tilfelle i 1824 sendte Karl Johan sin 
sønn Oscar (senere Oscar I av Sverige og Norge) til 
Oslo som visekonge og derfor også leder av regjer-
ingen. Oscar krevde helt konkret at regjeringen 
nektet opposisjonsavisa Patrouillen portomodera-
sjon. I praksis betydde det at Patrouillen ikke ble 
distribuert utenfor utgiverbyen Drammen.

Regjeringens forsvar for ytringsfriheten var 
mer prinsipiell og kan minne om begrunnelsene vi 
finner i dagens samfunn. 

– Regjeringen motsatte seg kongens synspunkt  
og hevdet at de eventuelle ulempene et fritt ord-
skifte fører med seg, må tåles i lys av de store 
fordelene det har for samfunnet når det gjelder 
spredningen av ideer og debatt, sier Nymark.=

tekst og foto: morten s. smedsrud

Den norskamerikanske offentligheten på 1800- 
  tallet hadde trolig stor innvirkning på den 

norske, hevder Henrik Olav Mathiesen. 
Historiestipendiaten ved Universitetet i Oslo 

blar gjennom kildematerialet av gamle aviser og  
brevsamlinger, som «Fra Amerika til Norge», 
mens han beskriver det tette forholdet mellom det 
amerikanske og det norske samfunnet på slutten 
av 1800-tallet. 

 – Det ble skrevet masse om utvandringen i 
Norge, norske aviser ble sendt til Amerika, og 
nordmenn i hjemlandet som fikk såkalte amerika-
brev fra slektninger, delte disse med avisene. Dette 
forente nordmenn på begge sider av Atlanteren, 
forteller Mathiesen. 

Årelating. Utvandringen fra Norge til USA var et 
offentlig diskusjonstema fra utvandringen startet i 
1830-årene. Der det i dag snakkes om hjerneflukt, 
ble den norske utvandringen til USA gjerne sett på 
som en kostbar flukt av arbeidskraft. 

«Ein gong um vika», skrev Arne Garborg i avisa 
Den 17de Mai i 1884, «vert landet tappat fyr blod, 
og det helst fyr sitt beste blod, – arbeidarblod: 
kvar fredag gjeng amerikabaaten».

I amerikabrevene forsøkte utvandrerne å tilbake- 
vise feilaktige oppfatninger om Amerika og utvand- 
ringen. Mange av utsagnene i brevene var såpass 
tydelig rettet til offentligheten, at Mathiesen men-
er at det ikke bare er snakk om private brev som av 
ulike årsaker fant veien inn i avisa. I stedet håper 
Mathiesen å kunne vise at mange av amerikabrev-
ene i utgangspunktet var ment for offentliggjøring 
i aviser. 

– Amerikabrevene i de første tiårene, før telegraf- 
en og dampskipene gjorde brevveksling til noe mer 
privat, hyppig og hverdagslig, må forstås i det min-
ste som halvoffentlige tekster, hevder Mathiesen.

Mange av brevene er også tydelig skrevet for å 
bli trykt i aviser. 

– I enkelte brev kan man finne setninger som 

«Efter saaledes at have til meldt 
Dig, hvad der angaaer os privat-
im, antager jeg at burde tilføie 
nogle almindelige Bemærkning-
er, hvilke Du min Ven, om Du 
saa synes, kan lade indrykke i 
Christianssandsposten eller i 
Flyvebladet.» 

Stor utvandring. Over 750 000  
personer utvandret fra Norge 
før 1915. Selv om mange reiste 
tilbake igjen, forble nordmenn 
en betydelig befolkningsgruppe 
i Nord-Amerika. I motsetning 
til mange kontinentaleuropeere 
kom nordmenn som reiste til USA på 1800-tallet, 
fra et samfunn som ikke var industrialisert eller i 
ferd med å industrialiseres. 

Nordmennene hadde erfaring med jordbruk og 
fant seg områder der de kunne leve av disse ferdig-
hetene. Typiske områder for norske utvandrere ble 
derfor det som i dag er Minnesota, Wisconsin og 
Dakota-statene.

Men det var ikke bare håndens arbeid som trakk 
nordmenn og andre til Amerika. Det var også  
åndens.

– Særlig i den tidlige perioden hadde nok mange 
en ideologisk begrunnelse i form av en idé om fri-
het. Oppfatninger om Amerikas religionsfrihet, 
frihet for individet og friheten til å skape sitt eget 
liv kunne være motiver, forteller Mathiesen.

Friheten innebar også en frihet til å ytre seg. 
Historikeren mener utvandrere hadde lettere til-
gang og større motivasjon til å ytre seg offentlig 
enn slektningene hjemme. Avstanden til embets-
mannsstaten i Norge på 1800-tallet var merkbar. 

– Terskelen for selv å ytre seg, gjerne kritisk, 
i skrift var nok betydelig lavere. I Norge var det 
stort sett eliten som deltok i en offentlig, skriftlig 
samtale. 

Behovet for en skriftlig offentlighet var større 
for migrantene enn for slektningene hjemme i 
Norge. 

– De norsk-amerikanske mediene ble så store at 
i 1900 ble verdens største norskspråklige avis i det 
hele tatt utgitt i Chicago, forteller Mathiesen.

Den norskspråklige pressen i USA hadde dess-
uten funksjoner som den hjemlige pressen ikke 
hadde. 

– Den nye offentligheten blant utvandrerne 
bidro til å holde ved like et samhold som innvand-
rergruppe i Amerika. 

Transatlantisk. Det er lett å innbille seg at dag-
ens nordmenn vet mer om amerikanske forhold på 
grunn av populærkulturen og medienes dekning 
av amerikansk politikk. Det er ikke nødvendigvis 
slik. 

– På 1800-tallet kunne nok folk i en norsk bygd 
kjenne forholdene i et lite lokalsamfunn i USA 
bedre enn nabobygda, forteller Mathiesen.

Brev fra slektninger i Amerika sørget for slik 
kunnskap, men det gjorde også norskspråklige, 
amerikanske aviser.

– Vi vet at mange hjemme i Norge abonnerte på 
de norskamerikanske avisene. Utvandrerne sendte 
også slike aviser hjem. Men vi vet lite om omfanget.  
Og det er noe av det jeg forsøker å kartlegge, for-
teller Mathiesen.

Amerikanske aviser kan ha påvirket den norske 
offentligheten.  

– Dersom folk leste amerikanske aviser og så 
at disse åpnet opp for publikumsdeltakelse, kunne 
kanskje dette være en inspirasjon til å delta i offent- 
ligheten selv? Det er selvsagt en spekulasjon, men 
vi kjenner allerede tilfeller der norskamerikanske 
aviser har fått tilsendt bidrag fra Norge, sier Mat-
hiesen.=

I utvand- 
ringens tid 
ble private 

brev publisert 
i aviser, som 

Skandinavien 
– den største 
norskspråk-

lige avisa i 
verden, utgitt 

i Chicago.

OFFENTLIG STRIDSSPØRSMÅL:  
Arne Garborg kalte utvandringen til 
Amerika for «årelating» av nasjonen.  
– I amerikabrevene forsøkte utvand- 
rerne å tilbakevise feilaktige oppfat-
ninger om Amerika og utvandringen, 
forteller historiker Henrik Olav 
Mathiesen.

BREV BLE OFFENTLIGE: 
«Efter saaledes at have 
til meldt Dig, hvad der 
angaaer os privatim, antager 
jeg at burde tilføie nogle 
almindelige Bemærkninger, 
hvilke Du min Ven, om Du 
saa synes, kan lade indrykke 
i Christianssandsposten 
eller i Flyvebladet.», heter 
det i dette publiserte brevet 
fra 1846.

Den transatlantiske offentligheten:

Private amerika- 
brev i avisene 
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«velforstandige Ord»  

På 1800-tallet hadde 
prestene stor grad av 
ytringsfrihet – selv om 
“Anden bog” i Kong 
Christian Vs Norske 
Lov av 1687, som helt 
til 1996 var en del av 
kirkeretten, innskjerpet 
at prestene “skulle ej 
heller sige, hvad dennem 
selv lyster; Men hvad der 
hører til Sagen skulle de 
paaminde med klare og 
velforstandige Ord”.

Kilder: stortinget.no, 
SNL.no,

tekst: trine nickelsen

En søndag i juli 1836 står en prest på prekestol- 
  en i Aker kirke i Christiania – og fyrer løs 

mot konge og statsminister. 
Situasjonen i landet er spent. For første gang er 

det nå flere bonderepresentanter enn embetsmenn 
på Stortinget. Men bøndenes kampsaker, blant an-
net loven om kommunalt selvstyre, vil ikke kongen 
godkjenne. Da Stortinget svarer med å ta sakene 
opp på nytt i juli 1836, blir Karl Johan så misfor-
nøyd at han nekter dem å fortsette arbeidet. Den 
gang var Stortinget samlet bare hvert tredje år, og 
nå skulle det altså oppløses – før sakene var ferdig 
behandlet, og før det er vedtatt noe statsbudsjett. 
Stortinget mener at oppløsningen er til skade for 
landet. Stemningen i Christiania er temmelig opp-
hisset, og raseriet retter seg særlig mot statsminis-
teren, Severin Løvenskiold, som ikke protesterer 
mot kongens avgjørelse. 

– Et eksempel på det vi kan kalle geistlig ytrings- 
frihet, finner vi i nettopp denne situasjonen, for- 
teller professor Dag Thorkildsen ved Det teolog-
iske fakultet. Han deltar i forskningsprosjektet 
«Offentlighet og ytringsfrihet i Norden». 

– To dager etter at kongen egenmektig oppløste 
Stortinget 8. juli 1836, skulle sognepresten i Aker 
kirke forrette høymesse og preke. Han het Iver 
Hesselberg og var godt kjent i samtiden. Hesselberg 
var prest i Grue kirke i Solør da det oppstod brann 
i den gamle trekirken pinsedagen 1822 og 113 men-
nesker omkom. I sin ungdom hadde han svermet 
for den franske revolusjon, og gjennom årene 
hadde han i forskjellige artikler gitt uttrykk for sitt 
liberale og demokratiske syn og sin tilslutning til 
folkesuvereniteten.

Nå står altså Hesselberg foran menigheten og 
preker om kongemakten som “viser den graadige 
Ulvetand grinende ad os”. Han avlegger også 
statsrådene en visitt og anklager dem for å ha vist 
“Kraftløshed og Forsagthed, der krybe i Skjul, naar  
det galdt ved Enighed, Mod og Kraft kjækt at gaae 
Faren imod”. 

– I tillegg sa han at djevelen var en hoffmars-
kalk, en stilling som statsministerens sønn hadde. 

Dette er kraftige saker, og vi skulle tro at det ville 
bety trøbbel for den frittalende sognepresten. Men 
nei. Det skjedde ikke. Biskopen gjorde ingenting. 
Hesselberg fikk heller ikke noen skriftlig reprim-
ande fra konge eller regjering, påpeker Thorkild-
sen. 

I avisspaltene, derimot, kom angrepene.  

“Den politiske Prædiken”. Johan Sebastian 
Welhaven rykket i avisen Den Constitutionelle ut 
mot “Den politiske Prædiken paa Agersbakken”. 
Han krevde at presten skulle være ferdig med sin 
politiske strid før han gikk opp på prekestolen, og 
ikke politisere prekenen.

Ble Hesselberg mer forsiktig etter dette? Nei. 
Han fikk tvert imot prekenen trykt, og året etter 
utgav han skriftet Christelig Liberalisme. Når 
noen tok Israels lands historie til inntekt for en 
absoluttistisk statsform, hevdet han, så var det 
“en Yderlighed af den menneskelige Daarlighed”. 
Tvert imot var det tale om “et reent Demokrati”, et 
mønster for ethvert rettferdig folkestyre. For Gud 
hadde skapt menneskene “med Lighedsprincipet i 
Hjertet”. 

– Den eneste statsform som hadde guddomme-
lig sanksjon, mente Hesselberg, var republikken 
eller demokratiet. Det var derfor “en christelig 
Præsts rene Pligt, at være liberal og Demokratiet 
hengiven til Liv og Sjæl [...] Det er Folkeviljen og 
dens levende Ytring, alene bundet og tøilet ved 
Grundloven, jeg mener; og denne Frihed ønsker 
jeg ordnet og ledet af Christendommens  
Aand, som er Guds Aand”.  

Politisk betydning. Presten avviste 
også prinsippet om at prekenen  
ikke skulle ha en direkte politisk  
relevans. Særlig var det viktig i 
denne saken, for absolutismen  

var det rene “Satans Værk paa Jorden”. “Vi skulle 
lære og forkynde Guds Ord; det er sandt; men vi 
skulle ogsaa klarlig og livlig fremstille dets An-
vendelse overalt og i alle menneskelige Forholde 
[...] Propheterne og Frelseren selv [...] anvendte 
Guds Ord idelig paa Folkelivet og de borgerlige 
Forholde”. 

– Med klar hentydning til mulige kupplaner fra 
Karl Johans side, understreket Hesselberg at da 
hadde de som kristne rett til “at udvikle vor Stræb-
en med Kraft” for å bevare demokratiet. Trolig 
mente han med våpen i hånd.

Teologiprofessoren viser til at det var langt 
større rom for hva prestene kunne si fra preke-
stolen i Norge på 1800-tallet sammenliknet med 
i Sverige, hvor det var streng sensur. Det var også 

større grad av ytringsfrihet for prestene enn for 
andre embetsmenn i den norske statstjenesten. 
Flere av disse fikk reprimander for uttalelsene 
sine. 

Mange eksempler. Selv den radikale Hesselberg 
opplevde altså ingen negative sanksjoner etter sin 
“politiske Prædigen på Aggersbaggen”. 

– Hans overordnede, biskop Christian Sør-
enssen, innkalte ham ikke til noen samtale, slik 
biskop Kvarme gjør med sine prester i dag hvis de 
har sagt noe han ikke liker, påpeker Thorkildsen. 

Teologiprofessoren viser til mange eksempler 
på det vi kan kalle politiske prekener på 1800-tal-
let, som da Grundtvig besøkte Christiania i for-
bindelse med studentertoget i juni 1851. 

– Samme dag som Stortinget behandlet jøde-
paragrafen i Grunnloven, prekte han i Domkir-

ken. Representantene tok pause for å høre 
den store danske presten og filosofen. Tema 
for prekenen var nettopp trosfriheten, og 
Grundvig ble sitert i stortingsdebatten  
etterpå. 

Thorkildsen påpeker at det på 1800-tallet 
er en del religiøs uro, omvandrende forkynner-

virksomhet og vekkelse. Hans Nielsen Hauge brøt 
med sosiale mønstre ved blant annet å åpne for 
kvinnelige forkynnere. Det var rom for religiøs 

protest og opprør.  
– Å bruke et religiøst 
språk for å uttrykke det vi 

kaller politiske meninger, 
var ikke uvanlig. Så len-
ge en holdt seg innenfor 
rammen av den evangel-

isk-lutherske lære, ble 
religionen til en viss grad 

en arena for en slags ytrings-
frihet. Historikeren Ruth Hemstad 

viser dette tydelig i sin bok om propagandakrigen 
om Norge. Prester og biskoper engasjerte seg i 
de politiske spørsmålene i 1813–1814, gjennom 
århundret og ikke minst i debatten rundt unions-
oppløsningen i 1905. 

– Var det større ytringsrom på prekestolen den 
gang enn det er i dag?

– Ja. Vi roper gjerne opp når vi opplever polit-
isk engasjement i kirken – som da to biskoper 
for noen år siden gikk ut mot oljeleting i Lofoten. 
Noen politikere meldte seg ut av Den norske kirke 
i protest. Da må vi huske at det er lang tradisjon 
for at prester ytrer seg om politiske spørsmål i 
Norge.= 

I dag risi- 
kerer fritt- 

talende  
prester å bli 

kalt inn på 
teppet.  

Det gjorde 
de ikke på 

1800-tallet. 

ROM FOR POLITIKK: Prest-
en i Gamle Aker kirke i Oslo, 
Iver Hesselberg, vakte stor 
oppsikt med sin «politiske 
prædiken» i 1836, der han 
går løs på kongemakt 
og statsråder. Prekenen 
fremkalte motskrifter, som 
en rekke artikler av J. S. 
Welhaven i avisen Den Con-
stitutionelle. Biskop, konge 
og statsminister derimot, 
reagerte ikke, forteller Dag 
Thorkildsen.

HESSELBERG:  
en christelig 

Præsts rene pligt, 
at være liberal  

og tro mot  
demokratiet 
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Politikk på prekestolen
Geistlig ytringsfrihet større før enn nå:
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propaganda-prester

• Historiker Ruth Hem-
stad viser tydelig i boken 
sin Propagandakrig. 
Kampen om Norge i 
Norden og Europa 1812-
1813 hvordan prester 
og biskoper i 1814 
engasjerte seg politisk i 
pamfletter og prekener, 
stort sett til støtte for 
Christian Frederik. 

• Politiske pre kener 
finner vi imidlertid ikke 
bare knyttet til 1814. De 
forekom også senere på 
1800-tallet og ikke minst 
når vi kommer fram til 
propagandakrigen i 1905.
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hvorfor ytringsfrihet?

• Nødvendig for vår søken 
etter sannhet – kun ved 
fri meningsutveksling 
kan vi komme nærmere 
sannheten.

• Den ligger som grunnlag 
for vår personlige auto-
nomi og friheten til å dele 
våre tanker og ta imot 
andres.

• En forutsetning for 
demokrati – uten frie 
ytringer, ingen fri informa-
sjon, ingen fri menings-
dannelse og intet reelt 
grunnlag for demokrati.

Kilde:snl.no
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tekst: morten s. smedsrud

Ytringsfriheten er blitt kalt offentlighetens hel- 
 lige ånd. Uten den, ingen felles samtale om 

vårt samfunn. Uten den, ikke noe folkestyre og 
demokrati. Ytringsfrihetens viktigste funksjon er 
å legge til rette for fri meningsutveksling for flest 
mulig. 

I denne utgaven av Apollon har vi sett hvordan 
ytringsfriheten utviklet seg, ble praktisert og ut- 
fordret fra den først kom inn i det norske lovverket  
i 1814. I denne avsluttende artikkelen ser vi på 
hvordan det i dag står til med den gamle diamant-
en i frihetens diadem. 

– Ytringsfriheten er mer presset i dag enn den 
har vært på svært mange år. Både i Norge og inter-
nasjonalt. 

 Det mener professor Helge Rønning ved Insti-
tutt for medier og kommunikasjon på UiO.

Professoren kaller 1989 for et «år null» for yt- 
ringsdebatten. Det var da Ayatollah Khomeini døm-
te Salman Rushdie til døden for boka «Sataniske 
vers». Her hjemme fikk fatwaen blodige konsekven- 
ser ved attentatforsøket mot forlagssjef William 
Nygaard i Aschehoug.

– Først kom fatwaen, så kom demonstrasjonene. 
Store menneskegrupper ville begrense andres 
ytringsfrihet for at de ikke selv skulle bli krenket, 
sier Rønning, som så det samme i den såkalte kari-
katurstriden.

– Grupper som ikke selv blir rammet av ytringer 
om for eksempel islam, krever innskrenkninger i 
ytringsfriheten på vegne av andre. Det er en uhel-

dig allianse mellom korrekte, radikale som hevder 
respekt for andres kultur, og totalitære krefter. Det 
beste blir det godes verste fiende, sier Rønning. 

Utstøtingsmekanismer. De siste årene har én 
uttrykksform tilsynelatende utgjort ytringsfrihet-
ens ytre barriere: karikaturtegningen. 

 I midten av juni lanserte prosjektet Status for 
ytringsfriheten i Norge boka «Boundary Struggles: 
Contestations of Free Speech in the Norwegian  
Public Sphere», som markerte slutten på andre 
runde av prosjektet. Prosjektet er finansiert av 
Fritt Ord og ledet av Institutt for samfunnsforsk-
ning, med bidrag fra forskere ved Universitetet i 
Oslo, Universitetet i Bergen, Fafo og advokat Jon 
Wessel-Aas.

Den nye boka presenterer funn som viser hvor-
dan ytringsfrihet blir debattert offentlig etter publi- 
seringen av karikaturtegninger.

– 40 prosent av befolkningen mener at pressen 
bør være varsomme med å trykke tegninger som 
kan oppfattes som krenkende av religiøse minori-
tetsgrupper, forteller prosjektleder Arnfinn H. 
Midtbøen ved ISF.

Forskerne finner også at de som opplever at der-
es syn skiller seg fra flertallets, er mer varsomme 
med å ytre seg om stridstemaer i offentligheten.

– Generelt har det omkostninger å ytre seg of-
fentlig om kontroversielle temaer. Man kan bli hyl-
let av dem som deler meningene, men som i varier-
ende grad tør å ytre dem selv. Men man kan også 
bli hetset av sine meningsmotstandere, påpeker  
Midtbøen.

Sosiologene snakker om utstøtingsmekanismer. 
– Folk som tilhører visse grupper, eller som står 

for bestemte synspunkter, opplever trusler, hets 
og sjikane slik at de trekker seg tilbake fra offent-
ligheten eller unnlater å uttale seg om saker som 
betyr noe for dem, sier Midtbøen.

 En annen mekanisme som får folk til å legge 
bånd på seg, er selvsensuren. 

– Selvsensur treffer langt bredere. Dens kilde er 
behovet for å bli sett og anerkjent, og føle aksept og 
tilhørighet. Det er vanskelig å utfordre det «alle» i 
gruppa man tilhører, er enige om. Men ofte er jo en 
viss form for selvsensur bra – tenk på en situasjon 
der alle sa det de mente absolutt hele tiden, sier 
Midtbøen.

Selvsensur kan likevel hindre at en del syns-
punkter når offentligheten.

– Det er ikke bare de ekstreme ytringene eller 
holdninger i ytterkantene av det politiske spekter- 

Globalisering og digitalisering. Terror og økt overvåking.  
Karikaturer og krenkelser. Hvordan står det til med  
ytringsfriheten i vår tid?

et som truer ytringsfriheten. Fellesskapene vi alle 
inngår i, kan også bidra til å holde bestemte stem-
mer og synspunkter nede – dersom rommet for 
intern uenighet blir for trangt.

Svekket informasjonsfrihet. I hovedrapporten 
fra ytringsfrihetsprosjektet skriver advokat Jon 
Wessel-Aas om utviklingen av ytringsfriheten de 
seneste åra under tittelen «Ett skritt fram – og to 
tilbake». Wessel-Aas skiller mellom publisistisk 
frihet og informasjonsfrihet. Publisistisk frihet 
innebærer at pressen kan publisere informasjon 
uten at den er kontrollert av staten på forhånd, og 
at man heller ikke etter publisering skal oppleve 
vilkårlige eller unødvendige, rettslige sanksjoner.

– Her har utviklingen i hovedsak gått i retning 
av videre publisistisk frihet. For 20 år siden ble 
hensynet til ytringsfriheten i langt mindre grad 
integrert i domstolenes begrunnelser, noe som 

«ÅR NULL»: Dødsdommen  
mot forfatter Salman Rush-
die for utgivelsen av boka 
«Sataniske vers» i 1989 
bar bud om et nytt, globalt 
ytringsklima. Dette ble ytter-
ligere forsterket av karikatur- 
striden i 2006 og av massak-
ren mot satiremagasinet 
Charlie Hebdo i Paris i januar  
2015. 

Ytringsfriheten  
fram mot vår tid:  
Hvor er vi i dag? 
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ofte resulterte i at pressefriheten måtte vike for 
enkeltpersoners mer håndgripelige interesser, sier 
Wessel-Aas. 

Men rundt årtusenskiftet ble Norge dømt tre 
ganger i EMD (Europeiske menneskerettsdomsto-
len) for krenkelser av ytringsfriheten. Siden den 
gang har hensynet til ytrings- og pressefrihet blitt 
en viktigere del av norske domstolers juridiske 
argumentasjon. 

Informasjonsfriheten i samfunnet er noe annet. 
Som det heter i rapporten: «Det hjelper nemlig lite 
med vid publisistisk frihet, dersom man ikke har 
noe substansielt å meddele.»

– Informasjonsfriheten er retten til å motta 
informasjon. En viktig side av dette er at pressen 
skal kunne kommunisere i fortrolighet med sine 
kilder – herunder å kunne love sine kilder anony-
mitet der det er påkrevet for at viktig informasjon 
skal tilflyte pressen og allmennheten. 

Det er i denne friheten, ikke i den publisistiske, 
at Wessel-Aas har sett en begrensning de siste 
årene. 

– At kilder kan stole på at kommunikasjonen 
med pressen er fortrolig, og at utenforstående ikke 
kan tvinge fram informasjon om kilden, er essen-
sielt for at pressen skal kunne motta informasjon 
om kritikkverdige og ulovlige forhold blant annet i 
statens egne organer

Høyesterett har flere ganger vist at kildevernet 
er nær absolutt når det dreier seg om kritisk jour-
nalistikk. Senest så vi dette høsten 2015 da Høyes-
terett nektet Politiets sikkerhetstjeneste å se gjen-
nom filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsens upubliserte 
filmmateriale for å identifisere en kilde. 

– Høyesterett la vekt på den langsiktige, negati-
ve effekten for kildevernet ved å tillate PST tilgang 
til informasjonen, fremfor det mer umiddelbare 
behovet PST kunne ha i sin etterforskning. Retten 
viste til nedkjølingseffekten det kunne ha på frem-
tidige kilder, dersom man opplevde at det ikke var 
trygt å gi pressen informasjon.

– Dette fungerer i de situasjonene der pressen 
alene besitter informasjonen om kilden og dennes 
identitet, og hvor politiet eller andre må involvere 
domstolene for å prøve å få ut informasjonen. Pro-
blemet oppstår når fortroligheten som kildevernet 
hviler på, angripes bakveien, ved at politiet eller 
andre i hemmelighet får innsyn i kommunikasjo-
nen mellom pressen og kilder gjennom avlytting 
av kommunikasjonskanalene. Den teknologiske 
utviklingen og den parallelle utviklingen av stats-
myndighetenes adgang til å bedrive overvåking av 
vår elektroniske kommunikasjon, har vært drama-

tisk de seneste 15–20 åra. Dels dreier det seg om 
en utvikling der vi siden årtusenskiftet har forlatt 
kravet om skjellig grunn til mistanke om en begått 
forbrytelse for i det hele tatt å kunne bruke såkalte 
skjulte tvangsmidler – herunder kommunikasjons-
kontroll – mot enkeltpersoner.

– Siden 2004 har PST med hjemmel i politilov-
en hatt adgang til å bruke slike metoder rent fore-
byggende, før noen straffbar handling er påbegynt 
– dersom det er «grunn» til å undersøke om noen 
«forbereder» en framtidig, straffbar handling. En 
slik handling kan være å røpe noe til for eksempel 
en journalist, som bør holdes hemmelig av hensyn 
til nasjonal sikkerhet. 

Problemet er at hensynet til «nasjonal sikker-
het» opp gjennom historien har vært misbrukt til 
også å forsøke å hemmeligholde informasjon om 
statens egne lovbrudd. 

– Om en varsler ønsker å gå til pressen, kanskje 
etter først å ha forsøkt å varsle internt, slik at han 
har «flagget» at han kan være en som vil gå videre 
og varsle pressen, vil han med dagens lovgivning 
måtte se bort fra bruk av elektronisk kommunika-
sjon. Risikoen for at han blir overvåket, er åpen-
bar, sier Wessel-Aas.

 
«No platform». I år har vi sett flere eksempler på 
at kontroversielle personer blir nektet taletid ved 
universiteter i USA og England, såkalt «no platfor-
ming». Da samfunnsdebattanten Charles Murray i 
starten av mars skulle tale ved Middlebury College 
i Vermont, ble han jaget av sinte demonstranter. I 
boka «The Bell Curve» undersøkte Murray sam-
menhenger mellom ulike befolkningsgrupper og 
intelligens. Murrays kritikere mener konklusjon-
ene hans er rasistiske. 

– Det er et paradoks at universitetene er blitt 
steder der man angriper ytringsfriheten. Dette vi-
ser at den akademiske frihet er truet, også i land vi 
kan sammenligne oss med, sier professor Rønning.

Rønning mener man allerede ser påvirkningen 
i Skandinavia. 

– Se bare på hva som skjer ved bokmessen i 
Göteborg, sier Rønning med henvisning til debat-
ten i nabolandet om hvorvidt den høyrevridde 
avisa Nye Tider skal få lov til å ha en stand ved 
bokmessen. Nye Tiders tilstedeværelse utløste et 
protestopprop som ble signert av over 220 svenske 
forfattere som gikk inn for å boikotte bokmessen. 

I Norge var det demonstrasjoner i vår da Eldo-
rado bokhandel i Oslo ga plass til den høyreorien-
terte østerrikeren Martin Sellner. 

– Jeg mener at han har uspiselige meninger. 

Men dersom man nekter noen å ytre seg, faller 
grunnlaget for det demokratiske samfunn sammen.  
Ufyselige utsagn skal møtes i åpen debatt, ikke 
med boikott og innskrenkninger i ytringsfriheten, 
sier Rønning.

Verst i det offentlige. Bekymringen for mediers  
tilgang til vesentlig informasjon gjelder også ar-
beidslivet. 

I fjor la Norsk Redaktørforening fram en under- 
søkelse som viste at så mange som halvparten av 
de offentlig ansatte i en gitt gruppe, sa at de vegrer 
seg for å delta i en offentlig debatt på grunn av loja- 
litetskravet fra arbeidsgiver. 

Ansatte er utsatt for et krysspress: de har lojali-
tetsforpliktelser overfor arbeidsgiveren, men også 
sin egen profesjonsetikk som strekker seg ut over 
organisasjonens. Som offentlig ansatt vil man i til-
legg være del av et system som står ansvarlig over-
for folkevalgte politikere, og derved også folket.

Forskningssjef Sissel C. Trygstad ved Fafo viser 
i sin artikkel «Ytringsfrihetens kår i arbeidslivet» 
at offentlig ansatte vurderer ulike sider ved sin 
ytringsfrihet som dårligere enn hva ansatte i privat 
sektor gjør. 

Selv om den ansatte har forpliktelser overfor 
virksomheten, slår Grunnloven fast at han også 
kan ytre seg om forhold på arbeidsplassen og om 
faglige spørsmål, samt delta i den offentlige debatt. 

– Undersøkelsen viser at toppledelsen i beskjed- 
en grad verdsetter at arbeidstakere deltar i den 
offentlige debatt. Det er også en relativt stor andel 
arbeidstakere som har skrevet under på arbeids-
avtaler som begrenser hva de kan uttale seg om 
offentlig, forteller Trygstad. 

Dette gjelder også forhold som ikke er regulert 
av den lovpålagte taushetsplikten. 

– Det som var overraskende, var blant annet at 
offentlig ansatte i større grad enn privat ansatte 
hadde underskrevet på denne type avtaler, sier 
Trygstad. 

Den evige debatten? Forsker Terje Colbjørnsen 
ved Universitetet i Oslo viser at spørsmålet om 
ytringsfrihet er mer tilstedeværende i dag enn for 
25 år siden. Men det er ikke en jevn tilstedeværelse.

 – Mitt overflatiske inntrykk var at ytrings-
frihetsdebatten var nærmest konstant. Men det 
bildet måtte jeg justere. Mediedebatten kommer i 
kraftige utbrudd knyttet til konkrete hendelser, før 
den påfallende raskt går tilbake til normalen. De-
batten varer kun mellom én og tre uker i sin mest 
opphetede form, forteller Colbjørnsen.        

Forskeren har studert hvor ofte begreper som 
ytringsfrihet opptrådte i norske papiraviser mel-
lom 1993 og 2015, og hvilke argumenter og posi-
sjoner som var fremtredende. 

– I karikaturstridene står en forståelse av 
ytringsfrihet uten restriksjoner i motsats til mer 
dialogorienterte posisjoner, der ytringsfriheten 
ikke har forrang over andre formål og verdier. 
Mest fremtredende er allikevel mellomposisjoner 
der man søker å balansere ulike hensyn.

I motsetning til det vi ser ved amerikanske uni-
versiteter for tiden, mener Colbjørnsen at den nor-
ske debatten ikke er direkte preget av debattanter 
som er krenket på egne eller andres vegne.

– I norsk debatt framstår posisjonen som 
«krenket» som noe det er nødvendig å ta avstand 
fra. Krenkethet er dermed mer indirekte en mar-
kør i ytringsfrihetsdebatten, en stråmann, om du 
vil, sier Colbjørnsen, som understreker at hans 
forskning studerer redigerte papirmedier. 

– Jeg vil ikke dermed påstå at følelsesbasert 
argumentasjon og krenkethet ikke er til stede i 
andre deler av offentligheten, det være seg i sosiale 
medier eller offentlige demonstrasjoner, der det 
eksisterer andre målestokker for hva man kan og 
bør tåle av ytringer.=

VERST I DET OFFENTLIGE: 
Forskningssjef Sissel C. 
Trygstad ved Fafo viser i sin 
artikkel «Ytringsfrihetens kår 
i arbeidslivet» at offentlig 
ansatte vurderer ulike sider 
ved sin ytringsfrihet som 
dårligere enn hva ansatte i 
privat sektor gjør.

FOLK BLIR SKREMT: Folk 
som tilhører visse grupper, 
eller som står for bestemte 
synspunkter, opplever 
trusler, hets og sjikane slik 
at de trekker seg tilbake fra 
offentligheten eller unnlater 
å uttale seg om saker som 
betyr noe for dem, sier fors-
ker Arnfinn H. Midtbøen.

UTVIDETE FULLMAKTER: Den teknologiske utviklingen og ny lovgivning har gitt PST-sjef Be-
nedicte Bjørnland stadig bedre adgang til å bedrive overvåking av innbyggernes elektroniske 
kommunikasjon.

NY RETTSTILSTAND: Siden 
årtusenskiftet er kravet om 
skjellig grunn til mistanke for 
å kunne bruke såkalte skjulte 
tvangsmidler, forlatt, forteller 
advokat Jon Wessel-Aas.

BEKYMRET: – Det er et para- 
doks at universitetene er blitt 
til steder der man angriper 
ytringsfriheten. Dette viser 
at den akademiske frihet 
er truet, også i land vi kan 
sammenligne oss med, sier 
professor Helge Rønning.
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PORTRETTET • Willy Pedersen 

navn:  
Tarald Rasmussen

FØDt: 28. oktober 1949

stilling: Professor i 
teologi ved Det teolog-
iske fakultet, UiO

aktUell: Norges frem- 
ste ekspert på reforma-
sjonen. I år markeres 
500-årsjubileet for Mart- 
in Luther og reforma-
sjonen. Rasmussen har 
skrevet kronikker og 
bøker og vært foredrags-
holder ved flere konfer-
anser og markeringer av 
jubileet.

nyeste PUBlika-
sJoner: 
Sächsische Pfarrerpor-
träts der Reformations-
zeit. I: Reformation  
und Bildnis, Ed.: G. 
Frank and M.L. Weigel, 
Regensburg: Schnell 
und Steiner 2017

Nach Wittenberger Vor-
bild: Christian III und 
die dänische Fürsten-
reformation. Sächsische 
Akademie der Wissen-
schaften, Tagungsband. 
In print 2017

“Reformation und Recht: 
Schweden und Däne-
mark im Vergleich”. In 
print i Zeitschrift für Evan-
gelisches Kirchenrecht

tekst: toril Haugen · Foto: ola sæther

Det tar på å være Luther-ekspert i selveste  
 Luther-året. Teologiprofessor Tarald Ras-

mussens tempo de senere månedene har vært 
usedvanlig høyt. Bøker, artikler, kronikker, avis-
innlegg, foredrag, paneldebatt og en heftig reise-
virksomhet. Når Apollon treffer ham, kommer han 
rett fra en stor feiring av Luther-jubileet i Århus 
– hvor den norske teologen var foredragsholder, 
sammen med flere internasjonale forskere, og den 
danske dronningen æresgjest.  

I år er det 500 år siden augustinermunken og 
teologiprofessoren Martin Luther spikret sine 95 
teser opp på slottskirkedøra i Wittenberg. Kritikk-
en av romerkirken, som hadde gjort syndstilgiv-
else til en lukrativ handelsvare, var bitende. En 
høstdag i 1517 var reformasjonen i gang og skulle 
endevende det religiøse og kulturelle livet i Europa 
for alltid. Luther forkynte fri syndsforlatelse. 

I år markeres jubileet over det meste av den 
protestantiske verden – også i Norge. Rasmussen 
var med på universitetets reformasjonsmarkering 
i januar, og siden har det gått slag i slag. Program-
met er tett helt fram til dagen da tesene kom opp 
på kirkedøra, 31. oktober – og enda litt lenger.

– Sånn uti midten av november, da legger det 
seg. Men jeg har ingen rett til å klage. Flere av de 
tyske kollegene mine har det atskillig verre. I ti år 
har de forberedt seg til jubileet. Nå lengter de etter 
at 2017 skal ta slutt. Også alminnelig interesserte 
tyskere synes det er litt for mye av det gode. 

Ja, for nettopp i Tyskland, og også i Danmark, 
feires Luther mer enn noen andre steder. I Berlin 

møttes Angela Merkel og Barack Obama under de 
tyske kirkedagene i mai, i Danmark har en helt ny 
opera om Luther sett dagens lys: «Schlagt sie tot!» 
(«Slå dem i hjel!»). Her hjemme derimot, gikk det 
lenge stille for seg. Så stille var det, at Tarald Ras-
mussen til sist sa at, nei nå får Den norske kirke se 
til å komme på banen.

– I fjor høst tok det seg opp. Bergen var blitt 
utpekt til Norges reformasjonsby, den første byen 
hvor det var luthersk innflytelse i Norge, og der har 
det vært flere gode arrangementer. 

At feiringen i Norge er mer dempet enn andre 
steder, mener Rasmussen henger sammen med at 
reformasjonen var noe vi nordmenn fikk tredd ned 
over hodet fordi vi var en del av Danmark, innført 
hos oss offisielt i 1537.   

– Reformasjon og nasjonale interesser løp ikke 
sammen hos oss – slik det gjorde i Danmark, Tysk-
land, Sverige, og til og med i Finland. Dessuten er 
det sider ved Luther som ikke påkaller lysten til å 
feire. 

Martin Luthers personlighet og teologi har noen  
bekmørke sider. I en kronikk fra april i fjor tar 
Rasmussen til orde for at kirken i Norge tar uttryk- 
kelig avstand fra Luthers anti-jødiske holdninger. 
Særlig den aldrende Luther kom med kraftige 
angrep på jødene i flere av sine polemiske tekster.  
Den mest beryktede er «Om jødene og deres løg-
ner» («Von den Juden und ihren Lügen»), fra 1543. 
Luther anbefaler her at jødene jages ut av landet og 
at synagogene og skolene deres brennes. 

I november i fjor tok Bispemøtet offentlig av-
stand fra Luthers jødefiendtlige holdninger. Selv 
om det har gått et halvt tusen år siden reforma-

Munk, professor og reformator. 
Modig, stri og uforsonlig.  

Å forstå 1500-tallets superkjendis, 
krever et helt liv i forskningens tjeneste.

Ikke bare  
Luther glede 

Vi må si høyt og tydelig at dette er en side 
ved Luthers teologi vi tar avstand fra.

3/2017
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Luther følger opp deler av denne argumentasjonen. 
Selv om han ikke går inn for at jødene skal drepes, 
polemiserer han skarpt mot rabbinerne og deres 
«vranglære».

Luthers holdning til jødene har også med per-
sonlighet og psyke å gjøre, mener Rasmussen. 

– Han tålte dårlig å bli motsagt, likte ikke at 
folk mente noe annet enn ham selv. Luther frem-
står ofte som urimelig, steil og uforsonlig. Han 
kom lett i konflikt med folk, og så på dem som var 
uenige med ham, som fiender. Jeg tenker noen 
ganger at dette er baksiden av den standhaftige 
Luther. Han som torde å stå fram på Riksdagen i 
Worms og utfordre hele makteliten. Han, som selv 
da han ble truet med å bli brent på bålet, sto fast. 
Denne standhaftigheten hadde kanskje en psyko-
logisk vrangside, tror Rasmussen.   

Selv praktiserer Luther-eksperten en ganske  
 annen holdning. I familien hans har de skapt 

en tradisjon med interreligiøs julefeiring. Slik må 
det bli når familien teller representanter fra de tre 
store religionene med opphav i Midtøsten. 

– Jeg har både en kristen, en jøde og en muslim 
som svigerbarn. Vi er ofte sammen til jul. Da må vi 
prøve å finne et opplegg som fungerer på tvers av 
religioner og livssyn. Alle skal føle seg inkludert, 
understreker han. 

– Opplegget er som følger: Vi leser juleevange-
liet. Deretter leser vi en klassisk tekst av den tyske 
1700-tallsdikteren Gotthold Ephraim Lessing: 
«Ringparabelen» fra skuespillet «Nathan der 
Weise». Fortellingen handler om en far som ikke 
vet hvem av sønnene han skal overlate en spesielt 
verdifull ring til. I stedet for å prioritere den ene, 
så får han en gullsmed til å lage to kopier, slik at 
ingen av de tre sønnene vet hvem som har den ekte 
ringen. Dette brukes som en allegori på de tre re-
ligionene og deres forhold til hva som er den ytter-
ste sannhet. 

Familien betyr mye for Rasmussen. Fritiden 
tilbringes gjerne sammen med de tre barna og de 
fem barnebarn i alderen to til sju år.

– Det er virkelig moro med de små, sier han og 
viser fram en eske med en Playmobilfigur som han 
har liggende på skrivebordet. Figuren er lagd til 
500-årsjubileet for reformasjonen og forestiller en 
smilende Luther, med den karakteristiske lua, svart 
kappe og fjørpenn i den ene hånda. I den andre 

EKSPERIMENTENE: Ann-
Cecilie Larsen gjør mange 
av atomkjerne-eksperiment-
ene i syklotronen, som 
ligger i kjelleren på Fysisk 
institutt. gjør mange av 
atomkjerne-eksperiment-
ene i syklotronen, som 
ligger i kjelleren på Fysisk 
institutt.

torens famøse uttalelser, mener Tarald Rasmussen 
at det var både viktig og nødvendig. 

– Vi må si høyt og tydelig at dette er en side ved 
Luthers teologi vi tar avstand fra, og ikke late som 
den ikke finnes, sier han og utdyper: 

– Noen av tekstene, særlig fra den sene Luther, 
er spesielt beryktet fordi de var i omløp i nazitiden, 
både i Tyskland og i Norge. Nazistene ville vise at 
de hadde Luther i ryggen. 

Teologiprofessoren og den kjente Høyre-politik- 
 eren Inge Lønning er en viktig årsak til at  

Tarald Rasmussens interesse for Martin Luther 
fikk blomstre opp. Lønning skrev doktoravhand-
ling om Luther, og han fortsatte å forske på ham og 
oversette tekstene hans.

– Som ung student hadde jeg vært i Tyskland i 
flere omganger og snust litt på den store reforma-
toren. Da jeg litt senere var blitt stipendiat på Det 
teologiske fakultet, kom Inge til meg og spurte om 
jeg ville være med og utgi Luthers utvalgte verker. 
Sammen oversatte vi tekstene hans til norsk. Det 
skulle bli seks store bind. 

Noen av reformatorens uttalelser om jødene fikk 
ikke plass i det store bokverket.

– Vi diskuterte det og lot være å oversette den 
verste teksten, «Om jødene og deres løgner». Vi 
ville ikke bidra til å spre den ytterligere, men hel-
ler gjemme og glemme. Dette var 1980-tallet. 
Nå tretti år senere, er teksten bare et Google-søk 
unna. Dessuten, hvis vi først skal ta avstand fra 
disse sidene ved Luther, så må vi vite hva det er 
vi tar avstand fra. Vi må tolke tekstene, lese dem 
historisk og prøve å ha et begrunnet forhold til det 
som står.

Hvorfor hatet Luther jødene? Rasmussen mener 
det skyldes en kombinasjon av holdninger som alle- 
rede eksisterte på den tiden, og noe personlig.

– Fra middelalderen var det tradisjonelle, krist-
ne synet at jødene hadde krav på beskyttelse. I sen- 
middelalderen endret dette seg. Da utviklet teolog-
er fra tiggerordenene – dominikanere og fransisk-
anere i Spania og Frankrike, en ny type antijødisk 
argumentasjon. De mente at rabbinerne og deres 
skrifter hadde ført jødedommen på avveier og gjort 
jødene til kjettere overfor sin egen jødiske tradi-
sjon. Dermed hadde jødene ikke lenger krav på den 
beskyttelsen de hadde hatt, og de kunne forfølges 
på linje med andre kjettere og straffes med døden. 

  Standhaftigheten hadde kanskje en psykologisk vrangside   Få enkeltmennesker har spilt så stor rolle i å forandre verden

Melanchthon in Skandi- 
navien, I: Melanchthon 
Handbuch, De Gruyter, 
Berlin, 2017
 
Monastic Life and Mon-
astic Theology in Early 
Modern Germany, I: 
Luther in Context, Cam-
bridge University Press 
2017

Reformasjonen i nytt lys; 
Cappelen Damm 2017 
(Utg. sammen med Ola 
Tjørhom) 

Hva er protestantisme;  
Universitetsforlaget 2017.
Nye artikler om reforma-
sjonen og Martin Luther 
i Store norske leksikon 
2016

Martin Luther på 95 
minutter, “Verdibørsen” 
(NRK P2), oktober-nov-
ember 2016

FORSKNINGS- 
PROSJEKTER:  
Leder av det pågående 
forskningsprosjektet 
The ambiguous memory 
of Nordic Protestantism 
(MEMORY), støttet av 
Norges forskningsråd 

Leder av forskningspro-
sjektet Good Protestant, 
Bad Religion? Formatting 
Religion in Modern Soci-
ety (GOBA), støttet av 
Norges forskningsråd 

Ledet forskningsprosjek-
tet Death in Early Protes-
tant Culture (2010-2014), 
finansiert av Norges 
forskningsråd 

Norsk PI for HERA-pro-
sjektet “Uses of the Past 
– project”. Protestant 
Legacies in Nordic Law: 
Uses of the Past in the 
Construction of Secular-
ity of Law (PRONOLA)

hånda holder han Bibelen i Luthers oversettelse. 
– Jeg kjøpte et par av disse en gang jeg var i 

Tyskland, og ga den ene til mitt yngste barnebarn. 
Han er to år gammel og gjenkjenner Luther i ulike 
versjoner på bilder. Når han ser et bilde av Luther, 
så peker han og sier: «Martin Luther!». 

Venner og kolleger trekker fram Rasmus-
sens evne til å formidle – på alle nivåer.  

Enten det er å være med i Verdibørsen i P2, 
skrive artikler i Store norske leksikon eller 
lage program fra Santiago de Compostela 
med Toppen Bech. Senest i vår stilte han 
opp for Nydalen videregående skole og holdt 
forelesning om Luther for elevene sammen 
med to stipendiater.

– Mye av det som skrives i internasjonale  
tidsskrifter og monografier, leses av ganske få  
mennesker. Å sammenfatte og formidle noe av det 
en holder på med, er moro. 

På midten av 1990-tallet ledet han læreplan-
gruppen for det nye KRL-faget i grunnskolen, og 
i 2005 den tilsvarende gruppen for religion og 
etikk i videregående skole. Han har skrevet flere 
lærebøker. Interessen for skole har han med seg 
hjemmefra. Mor var lærerutdannet, far lektor på 
lærerskolen. Interessen for teologi har derimot 
kommet fra andre steder.

– Det var ingen teologer i familien før meg. En 
stund vurderte jeg å utdanne meg til psykiater, så 
ble det isteden mellomfag i filosofi, og forbered-
ende i latin og gresk, før jeg til slutt slo inn på 
teologi. Teolog, ja – men å virke som prest ble jeg 
raskt klar over at jeg ikke skulle. 

Rasmussens engasjement gjør at han ofte sier 
ja, selv om kalenderen er full. Han har et stort fag-
lig nettverk internasjonalt. 

– Jeg har en tendens til å ta på meg i meste  
laget, ja.  

For tiden leder han to forskningsprosjekter 
støttet av Norges forskningsråd, og dessuten den 
norske delen av et europeisk prosjekt (HERA). Alle 
handler om reformasjon og protestantisme. 

SLIPPER Å SPEKULERE: – Ikke noe menneske i verden fram 
til 1600 har etterlatt seg så mye skriftlig materiale som nett-
opp Luther. Vi kan dokumentere hva han gjorde måned for 
måned, i noen perioder alt han gjorde dag for dag.
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Leserspørsmålet:
Har du noe du lurer på? Naturen, kroppen, litteraturen, samfunnet, språkene,  

klimaet, historien? Kanskje sitter du med et spesielt spørsmål  
som du gjerne skulle hatt svar på?  

Skriv til Apollon, og vi vil sende spørsmålet ditt videre til en av Universitetet  
i Oslos om lag 3500 forskere. E-post sendes til apollon@admin.uio.no.  

Husk å merke med «leserspørsmål» i temafeltet.

Leser av Apollon, Egil Thomassen 
i Tromsø, spør:
Ulikhet kan bli en viktig sak i høstens 
valgkamp. Gini-indeksen sier noe om 
inntektsforskjeller i en befolkning. Jo 
lavere tall, jo mindre er de økonomiske 
forskjellene. Hva tilsier at en bør ha 
som mål å ha en lav Gini?» 

Professor i økonomi Kalle Moene 
svarer: 
En grunn til å redusere ulikheten 
slik den måles med Gini-indeksen, 
er at likhet kan ha en grunnleggende 
egenverdi. Derfor mener noen av oss 
at redusert ulikhet er et mål i seg selv.  
Dette målet kan være i slekt med deler 
av menneskerettighetene. Faktisk er 
redusert ulikhet ett av FNs 17 mål for 
en bærekraftig utvikling. Mål nummer 
10 er nettopp å redusere den økonom-
iske ulikheten mellom land og innad i 
land. 

Andre grunner til å redusere ulikheten,  
dreier seg om konsekvenser av store 
forskjeller. Stor ulikhet kan faktisk 
svekke både investeringer og økonom-
isk effektivitet. I politikken kan store 
økonomiske forskjeller påvirke prioriter- 
ingene. Vi kan gå i retning av én krone 
– én stemme. Og i den grad markeds-
økonomien kan betraktes som en form 
for representativt demokrati, innebær-
er stor ulikhet at stemmesedlene er 
ulikt fordelt. Konsekvensene av ulikhet 
kan også vise seg i alt fra frustrasjoner 
og begrenset livsutfoldelse, til skam og 
manglende aspirasjoner. Stor ulikhet 
ser dessuten ut til å gå sammen med 

mindre tillit, mindre samhold og mer 
segregering i samfunnet.  
   
Gini-indeksen er oppkalt etter den 
italienske statistikeren Corrado Gini, 
som foreslo dette ulikhetsmålet alle-
rede i 1912. For å få et inntrykk av hva         
Gini-indeksen faktisk måler, betrakt 
to personer med forskjellig inntekt. 
Ulikheten mellom de to er differensen 
i inntekt. Gini-indeksen er summen 
av alle slike parvise sammenligninger 
av to-personers-inntektsulikhet i be-
folkningen. Indeksen er så normalisert 
(blant annet ved å dividere med gjen-
nomsnittsinntekten), slik at den tar 
verdier mellom 0 og 1. Fullstendig lik-
het gir G=0, mens maksimal ulikhet 
(én person får alt) gir G=1.

I strid med det de fleste tror, er ulik- 
heten målt med Gini-indeksen for 
kvinners inntekt høyere enn for menns  
inntekt. Grunnen er at mange kvinner 
har inntekter som er nær null. Videre 
er Gini-målet for husholdningenes 
inntekt høyere enn målet for menns 
og kvinners inntekt. Dessuten er Gini 
etter skatt og overføringer lavere enn 
før skatter og overføringer.  

Nå før valget er det kanskje på sin 
plass å minne om at tall ikke kan er-
statte ord. 

For det første, Gini-indeksen sier ikke 
alt om inntektsfordelingen. Ett tall 
kan ikke si alt om en fordeling selv 
om tallet bygger på observasjoner fra 
hele fordelingen. For eksempel: Et 
land der halvparten av befolkningen 
tjener ingenting, og de andre deler 
nasjonalinntekten likt mellom seg, har 
G=1/2. Men det har også et land der 
den rikeste ene personen får halvpart-
en av nasjonalinntekten, og resten 
av befolkningen har helt lik inntekt. 
Leseren kan tenke gjennom hvilket av 
de to hypotetiske landene som egentlig 
har størst ulikhet. Gini-indeksen sier 
at ulikheten er den samme. 

For det andre, Gini måler ikke de abso- 
lutte forskjellene. Som de aller fleste 
ulikhetsmål, viser Gini-indeksen den 
relative inntektsulikheten. En dobling 
av alle inntektene endrer derfor ikke 
ulikheten. Etter mitt skjønn er imid-
lertid de økende, absolutte forskjel-
lene i toppen av inntektsfordelingen 
viktigere enn det Gini-indeksen tar 
hensyn til. For eksempel: Betrakt et 
land der hver fattig tjener hundre tus-
en, mens hver rik tjener ti millioner. 
En dobling av alle inntektene gir økt 
ulikhet – etter mitt syn – siden de som 
nå mottar tjue millioner, får en mye 
større økning i kontrollen over knappe 
ressurser enn de som nå får to hundre 
tusen. Men Gini ville si at ulikheten er 
uendret.=

Hvorfor redusere ulikhet?

PORTRETTET • Tarald Rasmussen
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– Det lutherske Norden byr på langt stør- 
re innbyrdes ulikheter enn vi kanskje 
tror. Luthersk kultur og lutherske verdi- 
er preger Danmark på en mye mer en- 
tydig måte enn Norge og Sverige. I Sve-
rige har det helt siden reformasjonen 
foregått en utveksling mellom gammel 
katolsk kultur og ny protestantisme. Slik 
har det ikke vært i Norge. Rett nok har 
vi gjort noen ganske merkelige forsøk på 
å «protestantisere» arven etter Olav den 
hellige og smelte den sammen med en 
luthersk tradisjon, påpeker Rasmussen.

Det europeiske prosjektet handler om 
rett og religion. Reformasjonen la et nytt 
grunnlag for rettstenkning og lovgivning. 
Den gamle kirkelige lovgivningen fra 
middelalderen ble avviklet. Isteden ble 
lovgivningen underlagt staten – basert 
på de ti bud og vanlig rettslig rasjonali-
tet. Også her er en komparativ tilnærm- 
ing viktig. 

– Igjen går det an å få øye på inter- 
essante forskjeller, ikke minst mellom naboland- 
ene Sverige og Danmark. 

Det begynte som et teologisk arbeid med  
 Luther. Men interessene til Tarald Rasmus- 

sen har endret seg med tiden. Det har også kirke-
historiefaget gjort. I dag har reformasjonsforsk-
ningen mindre oppmerksomhet på Luther og teo-
logi, og mer på endringene som skjedde, kulturelt 
og historisk. Luther i kontekst, med andre ord.  
Mer moro, synes Rasmussen.

– Få enkeltmennesker har spilt så stor rolle i 
å forandre verden. Fortsatt har personen Martin 
Luther en helt sentral plass i europeisk historie. 
Hva slags menneske var han? Hvorfor ble han så 
viktig? 

Tarald Rasmussen og kollegene hans har ene-
stående muligheter til å finne svar. For ikke noe 
menneske i verden fram til 1600 har etterlatt seg 
så mye skriftlig materiale som nettopp Luther. 

– Han ble raskt Europas mest populære mann – 
godt hjulpet av trykkekunsten. I tiden rundt 1519–
1520 var Luther Europas kjendis nummer én. Det 
er skrevet masse om ham, og han skrev selv som 
en gal, fikk det oversatt og utgitt på forlag over 

store deler av Europa. Etterlatte tekster 
omfatter mer enn hundre svære foliobind. 
Disse dokumenterer hva han har sagt, 
også i mer uformelle sammenhenger, som 
brevveksling og bordtaler. Luther doku-
menterer også selv sitt eget liv, skriver om 
drømmene sine. Vi kan dokumentere hva 
han gjorde måned for måned, i noen peri-
oder alt han gjorde dag for dag. Vi slipper 
spekulasjoner, og det gir historieforskerne 
enestående muligheter til å rekonstruere 
en biografi svært nøyaktig. 

Når professoren trenger å konsent-
rere seg fullt og helt om ett av sine 

mange forskningsprosjekter, går turen 
til Tyskland eller til hytta i Mandal. Da 
kobler han fra e-post og blir vanskelig å 
få tak i. 

– Når jeg først jobber, er jeg ganske 
konsentrert og klarer å gjøre mye på kort 
tid. Men nå i Luther-året er det vanskelig- 
ere å få til. Det savner jeg. 

– Apollon har forsøkt å finne ut om du har noen 
hobbyer, utover faget. 

– Jaha. Da har Apollon ikke funnet så mye.
– Fag og forskning er også hobbyen din? 
– Ja, det er sant. Jeg kan vel ikke si at Tyskland 

er en hobby, men interessen for dette landet går 
langt utover det faglige. Jeg leser jevnlig tyske 
aviser, ser tysk fjernsyn, jeg oppholder meg mye i 
landet og har mange kjente der. 

 – Ditt faglige forhold til Luther er én ting, hva 
med det mer personlige? 

– Jeg har et dobbelt forhold til ham. Jo mer jeg 
arbeider med Luther, jo mer imponert blir jeg over 
ham. Styrken hans, pågangsmotet, alt han fikk 
gjort. Samtidig er han også på et vis blitt mer fjern 
og fremmed. Fremmed på grunn av avstand i tid 
selvsagt, men også fordi jeg opplever at han ser 
verden så annerledes enn jeg selv gjør. Forholdet 
til andre mennesker, det harde og uforsonlige. 
Hatet mot jødene, som ikke bare var en avsporing, 
men en konsekvens av noen sider ved teologien 
hans, holdningene hans. I vår norske tradisjon ser 
vi på Luther som nær, som vår, en vi kan ta til oss 
direkte. Den tradisjonen synes jeg ikke er lett å 
føre videre. Vi vet mye mer om Luther nå.=

  Jeg har en tendens til å ta på meg i meste laget, ja

TID TIL Å FORSKE: – Når jeg 
først jobber, er jeg ganske 
konsentrert og klarer å få 
mye gjort på kort tid. Men nå 
i Luther-året er det vanske-
ligere å få til. Det savner jeg. 

Corrado Gini
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tekst: yngve vogt

Rett før påske dro en delegasjon fra Universi- 
  tetet i Oslo til Tokyo i Japan for å undertegne 

en samarbeidsavtale med den amerikanske rom-
fartsorganisasjonen NASA og den japanske søster- 
organisasjonen JAXA. Målet deres er å forstå mer 
om hva som skjer når voldsomme solstormer tref-
fer Jorda. 

Det er riktignok velkjent, slik professor Kris-
tian Birkeland påpekte allerede for over hundre år 
siden, at solstormene skaper de fantastiske nord-
lysshowene på Jorda. Det er i moderne tid også 
blitt godt kjent at solstormene skaper trøbbel for 
både satellitter og navigasjonssystemer. 

Tross 30 års iherdige studier mangler forskerne 
fortsatt den grunnleggende kunnskapen som skal 
til for å forutsi når problemene oppstår. Den dagen  

isk, påpeker Jøran Moen.
– De fire parallelle rakettene er viktige for oss. 

Med dem kan vi få langt bedre vitenskapelige re-
sultater enn om vi bare hadde skutt opp én rakett 
om gangen, poengterer professor Yoshifumi Saito i 
den japanske romfartsorganisasjonen JAXA.

Av de elleve rakettene er ni fra NASA. De blir 
skipet fra NASA-hovedkvarteret i USA til romsen-
teret på Andøya. Noen av dem skal fraktes videre 
til Svalbard. 

– Dette er det amerikanske romsenterets største  
forsendelse av raketter til utlandet noen gang. 
Rakettene koster rundt 400 millioner kroner. De 
største rakettene er 21 meter høye og veier seks 
tonn, forteller Kolbjørn Blix.

UiO skal bygge én av rakettene. Den blir satt 
sammen på romsenteret på Andøya. Byggetiden 
er ett år. Hvis alt går som planlagt, blir raketten 
skutt opp fra Ny-Ålesund i januar 2019.

– Den norske raketten vil koste rundt 15 mil-
lioner kroner, sier Kolbjørn Blix. Instrumentene 
koster ekstra.

Mysteriet langt oppe i atmosfæren. Rakettene,  
som er fullspekket av måleinstrumenter, skal av-
sløre mysteriene i den øvre atmosfæren. Denne 
delen av atmosfæren kalles for ionosfæren og be-
finner seg 80 til 800 kilometer over bakken. Gas-
sen er elektrisk ladd og kalles plasma. Ionosfæren 
er viktig i radiokommunikasjon fordi den reflekte-
rer radiobølgene tilbake til Jorda.

Solstormene består av elektrisk ladde partikler. 
De trekkes mot de magnetiske feltene i ionosfæren 
rundt polområdene på Jorda. Det er forklaringen 
på at nordlys bare kan observeres langt mot nord 
eller langt mot sør.  

– Svalbard er det beste stedet i verden for å 
observere hvordan solvinden kobler seg på Jordas 
magnetfelt, påpeker Jøran Moen.

I desember og januar er det bekmørkt på Sval-
bard. Da er det mulig å observere fenomenet med 
optiske kameraer fra Kjell Henriksen-laboratoriet 
utenfor Longyearbyen. Forskerne benytter seg 
også av radarstasjonen Eiscat noen hundre meter 
bortenfor. Uten disse to høyteknologiske anlegg-
ene vil det ikke vært mulig å vite når det er lurest  
å skyte opp rakettene. 

Turbulent kaos. Når solstormene treffer Jorda, 
dannes det turbulens i ionosfæren. Det forstyr-
rer både navigasjonen på Jorda og radiosignalene 
med flyene. I dag er turbulens et av de siste store, 
uløste problemene i klassisk fysikk. Fysikerne hå-

de har skjønt dette, er det mulig å lage gode rom-
værvarsler, akkurat som vi har værvarsling på 
landjorda i dag.

– Romværvarsling er viktig for å kunne forutsi 
når navigasjonssystemene og kommunikasjonen 
med satellittene ikke virker som forventet, sier 
professor Jøran Moen på Fysisk institutt ved Uni-
versitetet i Oslo. Han regnes som en av verdens 
fremste romfysikere og som en av etterfølgerne til 
Kristian Birkeland.

Ønsket om bedre romværvarsling er den viktig-
ste årsaken til at NASA og JAXA er med på dette 
forskningssamarbeidet. 

– Norge har verdens ledende eksperter på dette 
feltet, med mange tiårs erfaring. Samarbeidet gir 
oss en helt ny innsikt i hvordan den øvre delen 
av atmosfæren omformer energien fra solen. Det 
viktigste for oss er å forbedre forståelsen av vår 

mulighet til å forstå hvordan det er mulig å forutsi 
romværet, men det tar vanligvis flere år fra vi 
oppdager og forstår observasjonene våre, til vi kan 
bruke dem og forbedre romværvarslingsmodel-
lene, poengterer romforsker Douglas E. Rowland 
i NASA. 

– Historisk. Samarbeidet kalles Grand Challenge 
Initiative (GCI) Cusp og ledes av Jøran Moen ved 
UiO og Kolbjørn Blix på Andøya Space Center.

I løpet av de neste to årene skal det internasjon-
ale teamet skyte opp elleve raketter over Svalbard, 
både fra Andøya, ytterst i Vesterålen i Nordland og 
fra Ny-Ålesund, helt vest på Svalbard.

Dette er tidenes største forsøk med forsknings-
raketter.

– Vi vil forsøke å skyte opp fire av rakettene 
samtidig. Det er aldri blitt gjort før. Dette er histor- 

Nå skal 
UiO-forskere, 
sammen med 
NASA og det 

japanske rom-
senteret, av-

sløre fysikkens 
store mysterier 

i atmosfæren 
ved å skyte opp 
elleve raketter.
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TRICE 2  ICI-5  g-CHASER  VISIONS 2  
CAPER 2 ss-520-3 C-REX 2 AZURE

JAXA SS-520-3 
Ny-Ålesund, Svalbard, Dec 2017
Ion outflow in the cusp
PI: Yoshifumi Saito, Japan / JAXA

TRICE-2
2x BB XII - Andøya, Norway, Dec 2018
Kletzing, 52.003/004
Twin Rockets to Investigate Cusp 
Electrodynamics 2
PI: Craig Kletzing, USA / Univ. of Iowa

ICI-5 
Ny-Ålesund, Svalbard, Dec 2018
3D in-situ observations of ionospheric ir-
regularities in the cusp. 
PI: Jøran Moen, Norway / UiO

C-REX 2 
BB XII -  Andøya, Norway, Nov/Dec 2019
Measure winds at the edge of space
PI: Dr Mark Conde, University of Alaska 
Fairbanks (UAF)

VISIONS-2 
2x BB X - Ny-Ålesund, Svalbard, Dec 2018 
Rowland, 35.039/040
VISualizing Ion Outflow via Neutral atom 
Sensing-2. 
PI: Douglas Rowland, USA / NASA Goddard

AZURE 
2x BB XI - Andøya, Norway, Mar 2018
Larsen, 51.001 & 51.002
PI: Miguel Larsen, USA / Clemson Univ

G-CHASER
Andøya, Norway, Jan 2019
Koehler, 46.018
Grand Challenge Student Rocket 
(International collaboration). 
PI: Chris Koehler, 
Colorado Space Grant Consortium. 
Coordinator: Kolbjørn Blix, 
Andøya Space Center

CAPER-2
BB XII – Andøya, Norway, Jan 2019
Cusp Alfven and Plasma 
Electrodynamics Rocket-2
PI: James LaBelle, USA / Dartmouth 
College

gigantsamarbeid med NASA og japansk romsenter:

elleve raketter skal avsløre 
mysteriene i atmosfæren
 

RAKETTRUTENE: De hvite strekene 
viser banene til de elleve forsknings-
rakettene. De røde feltene er målinger 
fra bakken. Det blå feltet er den spesi- 
elle delen av atmosfæren som skal 
studeres.
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A grand challenge initia-
tive cusp

• Historisk samarbeid 
mellom Norge, Japan og 
USA om å bruke raketter 
til å utforske den fremre 
delen av atmosfæren 
som treffes av solvinden.

• De skal skyte opp 11 
forskningsraketter. 4 
av dem skal skytes opp 
samtidig.

• Rakettene skal skytes 
opp fra Andøya i Nord-
land og Ny-Ålesund på 
Svalbard.

• Forskningen er nød-
vendig for å kunne bedre 
romværvarslingen.

per at rakettene skal gjøre det mulig å avsløre den 
eksakte beskrivelsen av turbulens. 

– Uten denne forståelsen av turbulens er det 
ikke mulig å gjøre de beregningene som skal til for å 
kunne forhåndsvarsle alvorlige romværsituasjoner. 

Alle de elleve rakettene skal brukes til viten-
skapelige målinger i et område i den øvre delen av 
jordatmosfæren som kalles for CUSP.

Det er i nettopp dette området at dagnordlyset 
inntreffer. Her oppstår det en rekke merkelige og 
uforklarlige fenomener.

For å forstå problemstillingen må du først 
skjønne forskjellen på nattnordlys og dagnordlys.

Dagnordlyset er kort fortalt det nordlyset som 
oppstår når de magnetiske solstormene treffer Jor-
da forfra, altså på den siden av Jorda som vender 
mot sola. Dagnordlyset skjer minst 200 kilometer 
over bakken.

Når de magnetisk ladde partiklene i solstormene 
passerer Jorda, vil de hekte seg på magnetfeltet på 
Jordas bakside. På grunn av den enorme hastig-
heten til solstormene, som på det mest intense kan 
bli på over tre millioner kilometer i timen, vil mag-
netfeltet strekkes ut som en «strikk». 

Når «strikken» er spent maksimalt, slår den 
tilbake med enorm energi mot Jorda og trenger 
dypt inn i atmosfæren og så langt ned som hundre 
kilometer over bakken. Her oppstår nattnordlyset.

Det er forklaringene på at nordlyset er mye 
kraftigere og langt mer spektakulært enn dagnord-
lyset.

– Nattnordlyset kan faktisk bli ti til hundre 
ganger sterkere enn dagnordlyset.

Nattnordlyset er kraftigst på sytti grader nord, 
altså på samme breddegrad som Tromsø. Dag-
nordlyset sees best på åtti grader nord, på samme 
breddegrad som Svalbard. 

Gigantisk luftfontene. Solstormene skaper ikke 
bare turbulens og forstyrrelser i atmosfæren.  
Atmosfæren blir også varmet opp.

Som alle husker fra fysikktimen, trenger varm 
luft mer plass enn kald luft.

Ettersom nattnordlyset oppstår dypt nede i 
atmosfæren, vil trykket fra luften ovenpå holde 
den oppvarmete luften på plass – akkurat som i en 
trykkoker.

I de høye områdene, der dagnordlyset varmer 
opp atmosfæren, er det intet som hindrer at den 
oppvarmete luften presses til værs.

Det viser seg at dagnordlyset danner en gigant-
isk luftfontene. Denne fontenen er 50 000 kilomet-
er høy og pumper ut så mye som 300 tonn oksygen 
i døgnet.

Selv om det er helt logisk at luften stiger til værs, 
har forskerne ennå ikke skjønt hvordan energien 
i luftpumpen kan bli så kraftig at luftmolekylene 
unnslipper Jordas gravitasjonsfelt og forsvinner ut 
i universet.

– Et eller annet sted i luftfontenen skjer det en 
energitransformasjon – som gjør at hastigheten på 
luftpartiklene øker, men vi vet fortsatt ikke hvorfor 
det skjer. Vi vet bare at det skjer minst 600 kilomet-
er over bakken og at det er snakk om bølgeenergi.

For å unnslippe Jorda må luftpartiklene aksele-
reres opp til en hastighet på elleve kilometer i sek-
undet. Det er mye.

Det merkelige fysiske fenomenet kan ikke under- 
søkes med radarmålinger verken fra bakken eller 
fra satellitter.

– Det er bare rakettene som kan gi oss svaret på 
hva akselerasjonen skyldes.

Luftfontenen har ikke bare en teoretisk inter-
esse for fysikere. 

– Selv om det ikke merkes på bakken at atmo-

sfæren utvider seg, vil luftmotstanden fra luftfon-
tenene bremse opp satellittene. Da detter satellitt-
ene ned i bane. Satellittene må derfor ha drivstoff 
for å øke farten igjen. I dag finnes det ingen model-
ler som kan forutsi når dette skjer. Med gode rom-
værvarsler kan levetiden på satellittene forlenges, 
påpeker Jøran Moen.

De fleste satellittene svever i 400 til 600 kilo-
meters høyde. Selv de satellittene som er 800 kilo-
meter over bakken, blir påvirket av luftfontenen.  

– Jo lavere satellittbaner, desto større bremse-
effekt har luftfontenen.

Rakettene utfyller hverandre. Den japanske 
romfartsorganisasjonen JAXA skal sende opp den 
første raketten allerede i desember. 

– Denne raketten skal undersøke hvilke energi-
bølger som forårsaker luftfontenen, men den gir 
oss høyst sannsynlig ingen nye forskningsresultat-
er. Raketten skal derimot brukes som en «magnet» 
til å få flere forskere interessert i problematikken. 
Vi regner også med at de japanske observasjonene 
vil føre til enda flere spørsmål.

Alle som har speidet etter nordlys, vet at det 
vakre fenomenet er ustabilt og stadig skifter plas-
sering. 

– Den viktigste øvelsen med den japanske 
raketten er å lære hvordan fenomenet kan tref-
fes sikrest mulig. Det er viktig når forskerne skal 
skyte opp fire parallelle raketter. 

Det er nettopp det som er det store. Frem til i 
dag har romfysikerne skutt opp bare én forsknings- 
rakett om gangen. Denne metoden har en stor 
svakhet. Da får forskerne målinger bare langs én 
linje.

To av de fire samtidige rakettene skal skytes 
opp fra Andøya. De to andre skal skytes opp fra 
Ny-Ålesund. Ettersom de fire rakettene helst skal  
skytes opp samtidig, trenger forskerne flere utskyt- 
ningsramper. Uten en ekstra rampe på Ny-Ålesund 
til 30 millioner kroner kommer de ikke i mål.

– De fire parallelle oppskytningene vil kreve 
førti til femti mann på bakken, forteller Kolbjørn 
Blix.

Rakettene skal skytes gjennom luftfontenen i 
ulike høyder. 

– Rakettene skal se på energioverføringen, både 
på hvor mye energi som kommer inn, og hvilken 
form energien har og hvorfor luften akselererer 
oppover, forklarer Moen.

Det er ikke bare satellitteierne som får glede av 
den nye kunnskapen.  

– Den nye kunnskapen er viktig for å forstå 

hvordan magnetfeltet på Jorda beskytter oss. Når 
vi har skjønt hvordan solstormene presser vekk 
oksygen fra Jorda, kan vi også forstå hvordan and-
re planeter opprettholder eller mister atmosfæren 
sin. 

3D-målinger. Forskerne skal også skyte ut en ra-
kett med tolv «døtre». Disse «døtrene» vil bevege 
seg parallelt med raketten. Da kan forskerne for 
første gang få tredimensjonale målinger fra iono-
sfæren. 

– 3D-målinger er helt nødvendige for å kunne 
skjelne mellom de fysiske fenomenene i plasmaen, 
sier Moen.

Den ene raketten er en norsk-amerikansk  
studentrakett. 

– Her kan studentene lære om hvordan de kan 
lage elektroniske instrumenter som fungerer og 
tåler de enorme belastningene i en rakett.

Når rakettene skytes opp, blir store deler av 
luftrommet stengt. 

– Noen av rakettene skal opp i tusen kilometers 
høyde. Det er tre ganger høyere enn den interna-
sjonale romstasjonen. Etter 24 minutter stuper 
rakettene gjennom isen nord for Svalbard, forteller 
Kolbjørn Blix.

Deler på alle data. Før var det slik at alle nord-
lysforskere satt og ruget på sine egne data. Nå skal 
dataene fra alle rakettene lagres i en felles data-
base på Svalbard. 

– Hvis det skulle gå galt med en av rakettene, 
vil vi kunne forske videre på dataene fra de andre 
rakettene. 

Formatet på dataene er standardisert, slik at det 
skal bli lett å sammenligne og dele data.

– Jeg ønsker at så mange som mulig vil analys-
ere dataene av de samme fenomenene, slik at vi 
kommer videre, poengterer Jøran Moen.=

ASC
    

  N
A

SA
   

   
 JA

X
A

   
   

 U
n

iv
er

si
t

y 
o

f 
O

sl
o

    
   u

niv
ersity of iowa       darthmouth college      Un

iversit
y o

f A
la

sk
a

      c
lem

so
n

 u
n

iv
er

sity GRAND
CHALLENGE

THE

grandchallenge.no

2017 - 2020

TRICE 2  ICI-5  g-CHASER  VISIONS 2  
CAPER 2 ss-520-3 C-REX 2 AZURE

JAXA SS-520-3 
Ny-Ålesund, Svalbard, Dec 2017
Ion outflow in the cusp
PI: Yoshifumi Saito, Japan / JAXA

TRICE-2
2x BB XII - Andøya, Norway, Dec 2018
Kletzing, 52.003/004
Twin Rockets to Investigate Cusp 
Electrodynamics 2
PI: Craig Kletzing, USA / Univ. of Iowa

ICI-5 
Ny-Ålesund, Svalbard, Dec 2018
3D in-situ observations of ionospheric ir-
regularities in the cusp. 
PI: Jøran Moen, Norway / UiO

C-REX 2 
BB XII -  Andøya, Norway, Nov/Dec 2019
Measure winds at the edge of space
PI: Dr Mark Conde, University of Alaska 
Fairbanks (UAF)

VISIONS-2 
2x BB X - Ny-Ålesund, Svalbard, Dec 2018 
Rowland, 35.039/040
VISualizing Ion Outflow via Neutral atom 
Sensing-2. 
PI: Douglas Rowland, USA / NASA Goddard

AZURE 
2x BB XI - Andøya, Norway, Mar 2018
Larsen, 51.001 & 51.002
PI: Miguel Larsen, USA / Clemson Univ

G-CHASER
Andøya, Norway, Jan 2019
Koehler, 46.018
Grand Challenge Student Rocket 
(International collaboration). 
PI: Chris Koehler, 
Colorado Space Grant Consortium. 
Coordinator: Kolbjørn Blix, 
Andøya Space Center

CAPER-2
BB XII – Andøya, Norway, Jan 2019
Cusp Alfven and Plasma 
Electrodynamics Rocket-2
PI: James LaBelle, USA / Dartmouth 
College

GIGANTAVTALE: Ole Jørgen 
Lønne fra Universitetssen-
teret på Svalbard, direktør 
Saku Tsuneta i den japanske 
romfartsorganisasjonen 
JAXA, sjefsforsker Elsayed 
Talaat fra NASA og davær-
ende rektor Ole Petter Otter-
sen fra UiO undertegnet 
rakettavtalen i Tokyo i be-
gynnelsen av april.

YOSHIFUMI SAITO, profes-
sor på JAXA. JAXA skyter 
opp den første raketten.

ELSAYED TALAAT, sjefs-
forskeren fra NASA.  
NASA bidrar med ni raketter.

KOLBJØRN BLIX fra Andøya 
Space Center er ansvarlig for 
rakettene.

JØRAN MOEN er den viten-
skapelige lederen av det 
store rakettsamarbeidet. 
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tekst og foto: yngve vogt

UiO samarbeider med kjernefysikklaboratorier 
over store deler av verden, fra Japan i øst til 

USA i vest, for å avsløre atomkjernenes indre liv.
– Vi presser eksperimentene til det ytterste for 

å forstå hvordan atomkjernen fungerer. Atomkjern- 
en er et utrolig komplekst, kvantefysisk system. 
Det er masse vi fortsatt ikke forstår, poengterer 
forsker Ann-Cecilie Larsen på Fysisk institutt ved 
Universitetet i Oslo.

Sammen med fysikere fra store deler av verden 
jakter hun på hva som foregår inne i atomkjernene 
og hvorfor de fungerer akkurat som de gjør. Da 
kan forskerne forstå mer om stjerneeksplosjoner 
og hvordan grunnstoffene, som også du og jeg be-
står av, ble dannet i verdensrommet.

Den nye kunnskapen om atomkjernen er også vik-
tig for å kunne lage mer målrettet kreftmedisin (se 
hovedsaken på side 10–13) og for å kunne forstå 
hvordan fremtidens kjernefysiske reaktorer kan 
designes.

– Dagens reaktorer bruker uran. Her kjenner 
vi fysikken. Fremtidens reaktorer skal også kunne 
bruke annen type brensel, slik som thorium. Her 
vet vi ikke nok. Mye er ukjent. Hvordan blir de 
kjernefysiske reaksjonene? Hva skjer med brensel-
et etter mange år? Hvor mye energi og varme blir 
produsert? Hvor er den kritiske grensen for at noe 
kan gå galt? Forskningen vår skal gjøre det lettere  
å forutsi hva som kan skje, forteller professor 
Sunniva Siem.

Krasjkurs i atomkjerner. For å forstå hvordan 
kjernefysikerne avslører hemmelighetene til atom-

For noen år siden avdekket 
UiO-forskere hvordan atom-

kjernen kvitter seg med over-
flødig energi. Nå reiser de jord- 

en rundt og bombarderer atom-
kjerner med både gamma- 

stråler og urankjerner. Målet er 
å forstå hvordan grunnstoffene 
i universet – og i kroppen din – 

ble dannet.

kjernene, tillater Apollon å gi deg et kort krasjkurs 
i atomlære.

I dag kjenner menneskeheten til 118 grunnstof-
fer. De er byggeklossene i all materie i universet, 
inkludert oss selv. Grunnstoffene er organisert i 
det periodiske systemet – den klassiske oversikten 
over alle grunnstoffene i verden – som ble grunn-
lagt av den russiske kjemikeren Dmitri Mendelejev 
i 1869. 

Med unntak av verdens letteste grunnstoff,  
hydrogen, består alle atomkjerner av både protoner 
og nøytroner. Protoner er ladde partikler. Antall 
protoner i atomkjernen bestemmer hvilket grunn-
stoff atomkjernen er. Nøytronene veier like mye 
som protoner, men har ingen elektrisk ladning.

Det finnes en rekke varianter av hvert eneste 
grunnstoff. Variantene kalles for isotoper. Det som 
skiller dem, er antall nøytroner.

NORSK-JAPANSK SAM- 
ARBEID: Universitetet i Oslo 
undertegnet i april – på den 
norske ambassaden i Tokyo 
– en samarbeidsavtale med 
Konan-universitetet i Japan 
om eksperimentelle studier 
av energien i atomkjerner. 
Foran: professor Hiroaki 
Utsunomiya og professor 
Sunniva Siem på Fysisk 
institutt. Bak: Yoshiyuki  
Nagasaka, rektor ved  
Konan-universitetet, Erling 
Rimestad, ambassadør i 
Tokyo og daværende rektor 
Ole Petter Ottersen ved UiO.

VERDENS FREMSTE: Hideto 
En’yo er direktør på Riken 
utenfor Tokyo, verdens kraft-
igste syklotron, der UiO ut- 
fører en rekke eksperiment- 
er på nøytronrike atomkjerner. 
 

UiO-forskere skyter med uran i tokyo:

Grensesprengende forsøk 
avslører atomkjernenes indre liv
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118 grunnstoffer

• Grunnstoffene er bygge- 
steinene i all materie i 
universet.

• Alle grunnstoffer som 
er tyngre enn vismut, er 
radioaktive. 

• Radioaktive grunnstoffer 
har begrenset levetid.

• I dag kjenner menneske-
heten til 118 grunnstoffer.

• Grunnstoffene 113, 
115, 117 og 118 er nylig 
oppdaget.

for å se hva som skjer. 
Et eksempel er hvordan oksygen er dannet.
– Oksygen dannes når en heliumkjerne kommer  

«tuslende» til en karbonkjerne. Det skjer ved 
veldig lave energier, noe som er svært vanskelig å 
måle i et laboratorium. Reaksjonene skjer så sjeld- 
ent at de ikke er forstått. Teoriene spriker i alle 
retninger. For å finne forklaringen, trenger vi en 
akselerator der det er mulig å forske på hva som 
skjer hvis to atomkjerner møter hverandre med 
liten energi, forklarer Ann-Cecilie Larsen.

Overraskende svar. For noen år siden oppdaget 
UiO-forskere at visse energirike atomkjerner opp-
fører seg annerledes enn tidligere antatt når de skal 
kvitte seg med overflødig energi.

Det startet da noen studenter fikk helt andre 
svar enn hva som stod i lærebøkene.

Forsøkene deres viste at atomkjernen sendte ut 
mye mer lavenergisk stråling enn forventet.

Ingen trodde på studentene. Forskerne mente 
svarene måtte skyldes målefeil – eller feil i data-
analysen, men etter en rekke eksperimenter viste 
det seg at studentene hadde rett.

– Beregningene viser at det er 200 til 300 gang-
er lettere å få til bestemte kjernefysiske reaksjoner 
i en supernova (red: gigantisk stjerneeksplosjon) 
med dataene våre, sa Ann-Cecilie Larsen i et inter-
vju med Apollon for noen år siden.

Det er nettopp denne oppdagelsen som førte 
til at Larsen først ble tildelt seks millioner kroner 
fra Forskningsrådet og deretter elleve millioner 
kroner fra EU for å undersøke energitilstanden i 
atomkjerner.

Syklotronen i Oslo er spesielt godt egnet til å 
gjennomføre disse analysene. Metoden er døpt 
Oslo-metoden. Den er så krevende å gjennomføre 
at UiO fortsatt er i verdensteten med disse analy-
sene.

Selv om syklotronen i Oslo begynner å bli gam-
mel, blir den stadig mer populær.

– En av forklaringene er at mange andre aksele-
ratorer ute i verden er blitt lagt ned de siste årene. 
Det er kanskje en av årsakene til at kjernefysikere 
fra laboratorier og universiteter over hele verden 
hvert år samles i Oslo, forteller Sunniva Siem.

Bombarderer med urankjerner. De tjue kjerne-
fysikerne på Fysisk institutt bruker ikke bare syklo-
tronen i Oslo. De kjører også svære eksperimenter 
på akseleratorer verden over. 

En av dem er Riken, et verdensledende, kjerne-
fysisk laboratorium i Tokyo i Japan – med både 

enorm energi og enorm intensitet. Riken var det 
aller første laboratoriet i verden som klarte å lage 
Nihonium, grunnstoff nummer 113.  

– Her er det mulig å studere de tunge, nøytron-
rike kjernene – for å forstå hvordan de er dannet i 
stjerneeksplosjoner, forteller Ann-Cecilie Larsen.

Akseleratoren er så kraftig at den kan bombar-
dere stoffer med urankjerner. Urankjerner veier 
238 ganger mer enn protoner. 

Kjernefysikere fra hele verden utfører eksperi-
menter på Riken. En av dem er forsker Eda Sahin 
på Fysisk institutt, som har fått sju millioner i 
støtte fra Forskningsrådet. 

– Hun pusher grensene for forståelsen av atom-
kjernen, sier Ann-Cecilie Larsen.

Eda Sahin måler hvordan de eksotiske kjernene, 
altså kjerner som er tyngre enn jern, oppfører seg. 

Jern danner skillepunktet for hvordan det er 
mulig å utnytte fusjon og fisjon. Det er mulig å 
hente ut energi ved å smelte sammen små atom-
kjerner. Dette kalles fusjon og skjer i solen. Når 
grunnstoffene er tyngre enn jern, er det bare mulig 
å hente ut energi ved å dele opp atomkjernen. Dette 
kalles fisjon og er en velkjent metode i dagens  
kjernekraftverk.

– Et av de store, uløste problemene i fysikken 
er hvordan mange av de eksotiske kjernene er blitt 
dannet i universet.

Hovedteorien har i mange år vært at de ble dan-
net i gigantiske stjerneeksplosjoner, kalt super- 
novaer, eller i kollisjoner mellom to nøytron-
stjerner, som er døende stjerner med meget kom-
pakt masse.

Forskningen til Eda Sahin er et skritt på veien 
for å forstå hvordan de tunge grunnstoffene er 

De fleste isotoper er ustabile. Om antall nøytroner 
endrer seg, omdannes isotopene til andre isotoper 
av samme grunnstoff. Dersom antallet protoner 
endrer seg, omdannes isotopen til et annet grunn-
stoff.

Alle isotoper har forskjellige egenskaper, slik 
som hvor mye energi og stråling de sender ut og 
hva som skal til for å varme opp atomkjernen. 
Halveringstiden er også viktig. Den forteller hvor 
lang tid det tar før halvparten av en viss mengde 
isotoper er omdannet til noe annet.                                                                                                     

Forskerne har funnet flere tusen isotoper. De 
fleste av dem lever bare et kort liv i atomreaktorer 
og i stjerneeksplosjoner.

All kunnskap om isotopene er sydd sammen i  
et gedigent isotopkart.

– Kjernefysikere over hele verden prøver å  
undersøke de forskjellige delene av isotopkartet 
og hvordan kjernene snirkler seg igjennom isotop-
kartet når de avgir og mottar nøytroner og proton-
er, forteller Sunniva Siem.

For å avsløre atomkjernens hemmeligheter, må 
kjernefysikerne studere hvordan protonene og 
nøytronene er plassert. Protonene og nøytronene 
går i baner. De er klemt svært tett sammen og lig-
ger lagvis oppå hverandre. Hvor tett lagene er, har 
mye å si for hvordan de kjernefysiske reaksjonene 
blir.

Det er en omstendelig prosess å finne egen-
skapene til en isotop. Kjernefysikerne kan bruke 
måneder og år på å avsløre én og én egenskap om 
gangen.

For et par år siden slo professor Morten Hjorth-
Jensen på Fysisk institutt fast, etter en måneds 
døgnkontinuerlige beregninger på den nest kraf-

tigste datamaskinen i verden, at de åtte ekstra 
nøytronene i en spesiell kalsium-isotop sitter 
tettere sammen enn antatt. Beregningene hans, 
som ble omtalt i Apollon 1-2016, viser at nøytron-
stjerner, en døende stjerne med svært kompakt 
masse, er mye mindre enn antatt.  

Slynger partikler av gårde. For å kunne under-
søke atomkjernen eksperimentelt, må forskerne ty 
til kjernefysiske akseleratorer. I en akselerator blir 
partikler akselerert opp til stor hastighet før de kolli- 
derer med andre atomkjerner.

Én av akseleratorene står i kjelleren på Fysisk 
institutt på Blindern. De største fins i Europa, USA 
og Japan. Akseleratoren i Oslo er ganske liten.

Ingen av dem har muligheten til å avdekke alle 
egenskapene i en atomkjerne. 

– Alle akseleratorene gjør litt ulike ting. De har 
forskjellige energier og forskjellige intensiteter, 
forteller Ann-Cecilie Larsen.

Energien handler om hastigheten. Intensiteten 
handler om mengden. Et proton som sendes av 
gårde med lysets hastighet, har utrolig høy energi, 
men likevel lav intensitet.

– Du kan sammenligne dette med å slå tennis-
baller. Energien sier noe om hastigheten til ballen. 
Intensiteten sier noe om hvor mange baller du slår. 
Hvis du slår mange tennisballer mot hverandre, er 
sjansen større for at de kolliderer med hverandre 
enn om du bare slår én tennisball i hver retning.

Akseleratoren i Oslo kalles en syklotron. I syklo- 
troner blir hastigheten til partiklene akselerert 
opp ved hjelp av et magnetfelt og et elektrisk felt. 
Partiklene går i en spiralbane. Det elektriske feltet 
øker hastigheten på partiklene, mens magnetfeltet 
sørger for at banen øker. Når partiklene har fått 
den ønskede hastigheten, blir de slynget av gårde 
mot målet.

– I Oslo har vi muligheten til å skyte med lette 
ioner (ladde atomkjerner) som protoner, døytroner 
(tung hydrogenkjerne med ett proton og ett nøy-
tron) og heliumkjerner (kjerne med to protoner og 
to nøytroner). Målskiven vår må være av metall. 
Når atomkjernene blir bombardert, blir de veldig 
stresset. Da sender de ut elektromagnetisk strål-
ing. Det er nettopp denne strålingen vi måler.

Noen ganger ønsker kjernefysikerne å undersøke  
hva som skjer når atomkjerner kolliderer i høy 
hastighet. Andre ganger ønsker de å undersøke hva 
som skjer om energien er liten.

– Mye av det som skjer i verdensrommet og i 
stjerner, skjer ved veldig lave energier. Da trenger 
man ikke å skyte partikler med lysets hastighet  

SYKLOTRONEN I OSLO: I 
Oslo-syklotronen er det bare 
mulig å skyte på blink med 
lette partikler, som protoner  
og heliumkjerner, for å 
danne tunge grunnstoffer. 
Spesialet til Oslo-syklotron- 
en er å studere hvordan 
atomkjernen kvitter seg med 
overflødig energi.

SYKLOTRONEN I TOKYO: 
Riken-syklotronen rett uten-
for Tokyo er verdens kraftig-
ste. Her er det mulig å skyte 
med så tunge partikler som 
urankjerner. Spesialet til  
Riken-syklotronen er å stu-
dere de fysiske egenskap-
ene til nøytronrike grunn-
stoffer.

Atomkjernen

• Atomkjernen består av 
protoner og nøytroner. 
Protoner er positivt ladde 
partikler. Nøytroner har 
ingen ladning.

• Antall protoner i atom- 
kjernen bestemmer 
hvilket grunnstoff atom-
kjernen tilhører.

• Antall nøytroner i atom- 
kjernen bestemmer hvilk- 
en isotop grunnstoffet er.

• Det finnes flere tusen 
ulike isotoper. Alle iso-
topene har ulike fysiske 
egenskaper.
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lig døgnet rundt. Nærmere hundre mann jobbet 
under henne i døgnkontinuerlig skift. Alle dataene 
måtte sjekkes 24 timer i døgnet. Søvn ble det lite 
av. 

– Jeg ville ikke gjøre noen feil. Det hadde vært 
svært kostbart. Jeg måtte derfor forsikre meg om 
at eksperimentet ble vellykket, forteller Eda Sahin, 
som er den aller første i verden som har klart å 
gjennomføre disse målingene.

Riken har uheldigvis et stort problem for tiden. 
Etter Fukushima-katastrofen for seks år siden ble 
kjernekraft så upopulært i Japan, at landet skrudde 
av en rekke reaktorer.

– Resultatet er mangel på strøm. Strømprisene 
har skutt i været. Her er det snakk om strøm til 
flere titusen kroner per time. Syklotronen i Riken 
har derfor bare råd til å drive med eksperimenter 
fire måneder i året, beklager Ann-Cecilie Larsen.

De norske kjernefysikerne gjennomfører også 
en rekke tilsvarende forsøk på syklotronen i Jyvä-
skylä i Finland. 

– De er flinke til å lage supertunge grunnstoffer 
som ikke fins i naturen, men som kanskje blir laget 
når nøytronstjerner kolliderer. Vi har vært der for 
å studere de aller tyngste grunnstoffene som men-
neskeheten har klart å lage, forteller Ann-Cecilie 
Larsen, som de siste årene også har gjennomført en 
rekke kjernefysiske eksperimenter i de to koblede 
syklotronene i Michigan State University i USA.

Norsk-japansk symbiose. Rett før påske under-
tegnet UiO en avtale med det japanske kjernefys-
iske laboratoriet i Konan, noen hundre kilometer 
øst for Tokyo, om et tett samarbeid for å avsløre 
egenskapene i en rekke atomkjerner.

I Oslo-syklotronen tilføres atomkjernen så mye 
energi at den sender ut lys, men likevel ikke så 
mye energi at atomkjernen sender ut et nøytron i 
stedet. Oslo-forskerne måler hvordan atomkjernen 
sender ut lyset.

I Konan er det omvendt. Der måler kjernefysik-
erne hvordan atomkjernen sender ut nøytroner for 
å kvitte seg med overskuddsenergien, når den blir 
bombardert med lys med meget høy energi.

– Konan måler med andre ord energiområdet i 
atomkjerner som vi ikke har muligheter til å måle 
i Oslo-syklotronen, forteller postdoktor Therese 
Renstrøm.

Det er likevel en viktig likhet mellom forsøkene 
i Oslo og i Konan.

– På begge stedene undersøker vi hva slags 
stråling atomkjernen liker å ta opp og sende ut, 
men det gjøres altså i forskjellige energiområder.

Det betyr: Ved å undersøke de samme atom- 
kjernene i Oslo og i Konan, kan resultatene kobles 
sammen.

– Til sammen måler vi hvordan atomer sender 
ut lys på alle mulige energinivåer.

Resultatene fra disse eksperimentene brukes i 
simuleringer for å vite hvordan atomene reagerer 
med hverandre i kjernereaktorer og i stjerneeks-
plosjoner.

Akseleratoren i Konan er teknisk sett det motsat-
te av syklotronen i Oslo – og kalles en synkrotron.

– I Japan varmer lysstrålen opp atomkjernen 
slik at den sender ut partikler, mens vi i Oslo bom-
barderer atomkjernen med partikler, slik at den 
sender ut lysstråler med meget høy energi. Ved 
å gjøre begge deler får vi et fullstendig bilde av 
atomkjernen. Du kan sammenligne dette med å 
koke kaffe. I Oslo ser vi på hvordan systemet rea-
gerer når vi tilfører akkurat så mye energi at kaf-
fen ikke koker. I Konan tilfører vi så mye energi at 
kaffen koker og vannpartiklene deiser ut, forklarer 
Sunniva Siem.

Konan bruker høyenergi-elektroner til å om-
danne lavenergilys til høyenergilys. Lavenergilys 
er radiobølger. Høyenergilys er gammabølger. 

Jo høyere energi i en lysbølge, desto høyere er 
frekvensen.

– Konan lager gammaenergi av lavenergifoton- 
er fra en laser. Disse gammabølgene har så høy 
energi at de får protonene til å vibrere frem og til-
bake i atomkjernen. Når atomkjernene blir truffet 
av gammastråler, sender de ut nøytroner med en 
helt spesiell energi. Det er som å slå på en streng 
på gitaren. Da får du en viss tone, forteller Ann-
Cecilie Larsen.

De ustabile isotopene har begrenset levetid. 
Når de endrer seg, omdannes de til andre isotoper. 
Spørsmålet er hvilken vei de utvikler seg. Noen 
ganger omdannes de til andre grunnstoffer. Andre 
ganger til andre varianter av det samme grunn-
stoffet. Et av spørsmålene Therese Renstrøm stil-
ler seg, er hvilken rute isotopene tar før de ender 
opp i et stabilt stoff.

– Noen av de ustabile isotopene er svært vanske- 
lige å observere eksperimentelt. En av løsningene 
er å undersøke alle de stabile isotopene i området 
rundt de ustabile isotopene og så indirekte, men 
likevel med ganske stor sikkerhet, kunne slå fast 
om den ustabile isotopen henfaller til en mer nøy-
tronrik variant eller til et grunnstoff lenger oppe i 
systemet, forteller Therese Renstrøm.

Sammen med sin kollega, forsker Gry Merete 
Tveten skal Therese Renstrøm de neste årene gjen-

nomføre en rekke eksperimenter i Konan.
– Forsøkene varer et par uker om gangen. Vakt-

ene er på tolv timer. Vi har nattskiftet. Mye kan gå 
galt. Ser vi noen feil, må vi løse problemene der og 
da, forteller Therese Renstrøm.

Kvarkekaos. For noen år siden fremstilte profes-
sor Jon Petter Omtvedt på Kjemisk institutt noen av 
verdens tyngste grunnstoffer i Helmholtz-senteret 
for tungioneforskning (GSI) i Tyskland. Senteret 
oppgraderes nå til verdens aller kraftigste akselera-
tor og skal bli mye kraftigere enn Riken i Tokyo.

Her skal kjernefysikerne kunne studere noe 
som kalles for hyperkjerner. 

Som du kanskje vet, er alle protoner og nøytron-
er satt sammen av kvarker. Protonene og nøytron-
ene i alle de kjente atomkjernene i universet består 
av en kombinasjon av opp-kvarker og ned-kvarker.

Det finnes også en rekke andre kvarker i uni-
verset, slik som sjarm-kvarker. Kjernefysikerne 
ønsker å lage atomkjerner med disse kvarkene, for 
å se om atomkjernene da oppfører seg annerledes.

– Dette kan skje i nøytronstjerner, men ingen 
vet det i dag. For å vite hvordan grunnstoffene er 
dannet, er disse kvarkeksperimentene enda en 
brikke på veien, sier Ann-Cecilie Larsen.

I det tyske laboratoriet skal det også være mulig 
å lage stråler av anti-protoner som kolliderer med 
protonstråler. Anti-protoner har den samme mas-
sen som protoner, men med motsatt ladning. 

– Vi ønsker å finne ut av om det er symmetri 
mellom protoner og anti-protoner. Det er et funda-
mentalt spørsmål i fysikken. Vi er i en verden med 
materie. Spørsmålet er hvor det ble av anti-materi-
en, undrer Ann-Cecilie Larsen.=

dannet. Spesialet hennes er nikkel, grunnstoffet 
med atomnummer 28. I eksperimentet legger hun 
til mange nøytroner for å skape de mest eksotiske 
vriene.

– Jeg vil vite hvordan de eksisterer, hvor lenge 
de lever og bli kjent med alle deres fundamentale 
egenskaper, forteller Eda Sahin.

Hun produserer de eksotiske nikkel-isotopene 
ved å bombardere beryllium, som er verdens nest 
letteste metall, med tunge urankjerner. Det er 
snakk om meget kraftig beskytning. Energien i 
urankjernene er på målstreken tusen milliarder 
ganger kraftigere enn i et luftmolekyl.

– Målet vårt er å produsere nikkel-isotopene i 
akkurat så store mengder at vi kan studere hvor-
dan nøytronene og protonene er satt sammen lag 
for lag inne i kjernen. Vi vil vite om isotopene har 
den samme strukturen som de stabile atomkjern-
ene. Spørsmålet mitt er hva som skjer hver gang 
vi legger inn et nytt nøytron – og hvordan det har 
effekt på avstanden mellom de ulike lagene, for-
klarer Eda Sahin.

Når målet bombarderes med urankjerner, dan-
nes det en rekke nøytronrike elementer i området 
rundt den nikkel-isotopen de ønsker å studere. 

Det som gjør det ekstra vanskelig, er at oppbyg-
ningen av atomkjernene er forskjellig fra grunn-
stoff til grunnstoff.

Eda Sahin ønsker å finne ut om strukturen inne 
i isotopkjernene er forskjellig fra det teoretikerne 
hevder.

– Vi er avhengige av hverandre. Det er ikke mu-
lig å gjøre beregningene uten å bevise dette eksperi- 
mentelt. Her snakker vi om fundamental kjerne-
fysikk. Når vi forstår dette, kan vi også forstå mer 
om hvordan grunnstoffene i de nøytronrike områd-
ene ble dannet i ekstreme, astrofysiske hendelser. 
Kunnskapen er også viktig for å kunne simulere 
hva som skjer med de kjernefysiske reaksjonene 
rundt de tunge, nøytronrike atomkjernene i kjerne- 
reaktorer og for å bli kvitt radioaktivt avfall.

Uheldigvis er ustabile nikkel-isotoper svært 
vanskelige å studere i detalj. Selv om kobber har 
ett proton mer enn nikkel, er kobber enklere å stu-
dere. En av metodene hennes er derfor å beregne 
hvordan nikkel-isotopene oppfører seg, ved å stu-
dere kobber.

Eda Sahin hadde i mai tilgang til Riken-aksel- 
leratoren en hel uke.

– Hver dag koster enormt mye, så jeg måtte 
overbevise Riken om at eksperimentet mitt var 
mulig. 

Under eksperimentene var Eda Sahin tilgjenge-

FØRST I VERDEN: Eda 
Sahin er den aller første i 
verden som har klart å opp-
dage nye egenskaper i visse 
nøytronrike nikkel-isotoper. 
Forsøkene hennes ble gjort 
på verdens kraftigste syklo-
tron, på Riken utenfor Tokyo.
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Fusjon og fisjon

Det er mulig å hente ut 
energi ved å smelte sam-
men små atomkjerner. 
Dette kalles fusjon.

• Når grunnstoffene er 
tyngre enn jern, er det 
bare mulig å hente ut 
energi ved å dele opp 
atomkjernene. Det kalles 
fisjon.

• Det store, uløste prob-
lemet i kjernefysikken 
er hvordan grunnstoffer 
som er tyngre enn jern, 
er dannet.

Syklotron/Synkrotron

• Akseleratorer akseler-
erer opp partikler til høy 
hastighet før de kolliderer 
med andre atomkjerner.

• Syklotron er en akse-
lerator som akselererer 
opp hastigheten på par-
tiklene – i en spiralbane 
– med magnetiske og 
elektriske felt.

• Synkrotronen bruker 
høyenergilys for å tilføre 
energi til atomkjernen.

LANGE NETTER: Therese 
Renstrøm jobber tolv timer 
hver natt i flere uker i strekk 
når hun kjører de kjerne-
fysiske eksperimentene på 
Konan i Japan.

+÷ >_ ≈
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I  Harriet Bjerrum Nielsens studie Feeling Gender.  
  A Generational and Psychosocial Approach pre-

senteras en imponerande mängd empiri. Norska 
män och kvinnor från tre 1900-talsgenerationer 
har intervjuats om kön och sexualitet i en studie 
som inleddes 1991 – materialinsamlingen sträcker 
sig alltså över 25 år, och innefattar 88 informanter 
och 121 intervjuer.  
 
DET HELA började som en studie av flickor och 
pojkar som gick sista året i skolan, men växte till 
att innefatta även intervjuer med mödrar och mor-
mödrar på flickornas sida, och fäder och farfäder 
på pojkarnas. Intervjuerna med skolungdomarna 
följdes dessutom upp när de blivit 30 samt 40 år 
gamla. Initialt arbetade Nielsen ihop med kolleg-
erna Monica Rudberg och Kari Vik Kleven, men 
av olika skäl har de slutat i projektet under årens 
gång och därför har Nielsen, professor vid Senter 
for tverrfaglig kjønnsforskning på Universitetet i 
Oslo, nu själv skrivit boken som baseras även på 
de andras intervjumaterial. 
 
INTERVJUERNAS fokus ligger dels på relationer 
till föräldrarna och dels upplevelser av kropp och 
(hetero)sexualitet, och det empiriska materialet 
presenterar egentligen inga förvånande resultat i 
sig. Könsnormer kring, exempelvis, vem som sköt- 
er det reproduktiva arbetet i det privata hemmet 
och vem som sköter det produktiva arbetet i den 
offentliga sfären har genomgått enorma föränd-
ringar under det undersökta tidsspannet. Mycket 
kortfattat visar empirin att den första generationen,  
född i början av 1900-talet, hade det strävsamt, 
såg upp till sina föräldrar och inte vill prata om 
sexualitet. Mellangenerationen, född kring andra 
världskriget, utgjorde en tydlig brytningspunkt 
under seklets moderniseringsprocess med sex 
före äktenskapet, kvinnor på arbetsmarknaden, 
skilsmässor, och starkt negativa känslor gentemot 
föräldragenerationen. Den yngsta generationen, 
som föds in i välfärdsstaten, upplever en jämlik 
relation till föräldrarna och jämställdhet med part-
nern – innan barnen föds och kvinnorna blir ut-
brända, förstås. Även den mer avspända attityden 
till sex har en baksida som innefattar hårdare krav 
på kroppens utseende för både män och kvinnor.  
 
JAG TYCKER att det framförallt bränner till i de 
sista kapitlen, där de empiriska rönen summeras 
och diskuteras. Nielsen lyfter här fram känslornas 

Känslor utgör viktiga beståndsdelar i sociala förändringsprocesser. 
Detta står klart i en nyutkommen bok, baserad på gedigen empiri.

Harriet Bjerrum 
Nielsen:   
FEELING GENDER
A Generational and 
Psychosocial Approach

Palgrave Macmillan 
2017
Open Access

Känslans kraft
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samhälleliga förändringspotential, och det blir 
tydligt hur empirin fungerar som ett slags “historia 
underifrån”, där vardagspraktiker förändrar normer 
inifrån. Analysen bygger främst på den psyko- 
analytiska traditionen, vilken framförallt kommer  
till sin rätt då de tre generationernas berättelser  
parallelliseras med sina samtida: Freud, Chodorow 
respektive Benjamin. 
    Genom att historisera psykologiska strukturer, 
vill Nielsen visa att både individuell och social 
förändring av genusmönster hänger samman med 
känslors konstruera(n)de funktion. Slutdiskussion-
en bygger resonemangen på Raymond Williams 
begrepp “structures of feeling”, vilket han utveck-
lade i Marxism and Literature från 1977. Här är 
Nielsen definitivt något på spåren. Studiens tema-
tik knyter därmed an till senaste årens så kallade 
affective turn inom kulturvetenskaperna, där ett 
fokus på emotioner som social kraft närmast skän-
ker dem formen av performativ akt.  
      Men av någon anledning väljer Nielsen uttalat 
att distansera sig från den affektiva vändningen 
(s. 24f), vilket jag ställer mig undrande inför. Visst, 
studien inleddes redan 1991, men det finns mycket 
intressant att hämta från den forskning som gjorts 
senare av exempelvis Eve Kosofsky Sedgwick, 
Sara Ahmed och Susan S. Lanser. Som humanist 
finner jag detta centrala spår närmast underteore-
tiserat, liksom den viktiga temporala aspekt som 
den samhällsvetenskapligt inriktade Nielsen vill 
lyfta fram.  
    Temporalitet verkar här egentligen mest fungera 
som en synonym till historisering, trots att the 
temporal turn, liksom the affective turn, för närvar-
ande är ett forskningsfält på stark framväxt. Tem-
poralitetskapitlet i boken nöjer sig mest med att 
diskutera materialinsamlingen, men temporalitet  
är ju i högsta grad politiskt och leder till faktiska 
konsekvenser i subjektivitetsprocesser. Bland 
annat har temporalitetsfältet studerat den hetero-
sexuella livskurvans kronologiska norm genom 
begreppet “krononormativitet”, formulerat av  
Elizabeth Freeman i Time Binds från 2010. 
 
MEN temporalitetsaspekten i denna mening är ju 
faktiskt inte Nielsens huvudfokus. Vad gäller hen-
nes faktiska fokus, känslor, är det stadigt förankrat 
i den digra empirin, och slutsatsen om affekters 
avgörande relation till politisk förändring blir til  
syvende og sidst ovedersäglig.=
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Retsfællesskabet mellem Danmark og Norge er  
 stærkt. Det gælder også på det menneske- 

retlige område. Samfundsforholdene er sammen-
lignelige. Retskulturerne minder til forveksling om 
hinanden, ligesom landene deltager i stort set det 
samme internationale samarbejde. Derfor kan vi 
også lære meget af hinanden, hvis vi lærer om for-
holdene i andre nordiske lande. 
 
Men vi må naturligvis starte med os selv; Danmark 
med Danmark, og Norge med Norge. I Norge bliver 
jurister hjulpet rigtig godt på vej af Føllesdal, Ruud 
og Ulfsteins nye bog. Bogens bidrag er skrevet af 
personer, der i Danmark er kendt som kyndige pro-
fessorer, dommere og embedsmænd. 
 
DE NORDISKE lande har en fælles tradition for en 
meget svag domstolsprøvelse. Norges Høyesterett 
var rigtignok hurtig til at anerkende prøvelses- 
retten, men Høyesterett spiller ingen central rolle i 
udviklingen af det norske demokrati. Det er som i 
de øvrige nordiske lande politiske kræfter, der har 
drevet udviklingen.  
    Trods retsfællesskabet har Norge på nogle 
punkter valgt at forholde sig til menneskerettighed- 
erne på en anden måde end Danmark. Grunnloven 
inkorporerer således en håndfuld centrale konven-
tioner på forfatningsniveau. Det er helt utænkeligt i 
Danmark. Høyesterett har – i sammenligning med 
Danmarks Højesteret – anlagt en mere fleksibel til- 
gang til konventionernes betydning i national ret.  
 
HØYESTERETT formulerede i 1994 den retnings-
linje, at norsk ret kun viger for international ret, 
hvis den er tilstrækkelig klar og entydig. Denne 
klarhedsdoktrin blev udviklet i 2002, hvor Høyeste- 
rett udtalte, at de norske domstole skal anvende 
samme fortolkningsprincipper som Menneskeret-
tighedsdomstolen. Det minder meget om formul-
eringen fra Danmarks Højesteret. Men Norges 
Høyesterett tilføjede imidlertid, at selv om det først 
og fremmest er Menneskerettighedsdomstolen, 
der skal udvikle konventionen, kan de norske dom-
stole bygge på traditionelle norske værdiprioriter- 
inger, navnlig hvis den norske lovgiver har vurd-er-
et forholdet og fundet, at der ikke er modstrid med 
konventionen. Det tror jeg heller ikke vi skal regne 
med at Danmarks Højesteret kommer til at skrive, 
selv om det er meget fornuftigt. 
    Høyesterett anførte desuden, og det er virkelig 
interessant og forudseende, at de norske domstole 
på den måde vil kunne indgå i et samspil med 

Antologien og dens mange bidrag har høj kvalitet, og fortjener 
læsere – også i Danmark.

Andreas Føllesdal, 
Morten Ruud og  
Geir Ulfstein (red.):   
MENNESKERETTIG-
HETENE OG NORGE 
– rettsutvikling, rettslig-
gjøring og demokrati 
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menneskeretsdomstolen og bidrage til at påvirke 
dens praksis. Det kunne lyde som om, Norges 
Høyesterett stiller sig på lovgivers side, men det er 
ikke tilfældet, og det drøftes i antologien, om Høy-
esterett er gået for vidt. Altså om Høyesterett til 
skade for magtbalancen mellem lovgiver og dom-
stole puster endnu mere indhold i konventionerne 
end de internationale domstole. 
 
I DAG står Norge i samme situation som mange 
andre lande i Europa. I og vi skal finde ud af, hvor-
dan vi fremover forholder os til de internationale 
menneskerettigheder – og det internationale 
samarbejde i det hele taget. Grundlovsændringen 
i 2014 har medført, at Grunnloven skal fortolkes i 
lyset af de internationale konventioner og tilknyttet  
praksis, der er mere detaljeret og kan kaste lys 
over Grunnlovens menneskerettighedsbestemmel-
ser, som det hedder i forarbejderne. Høyesterett 
har i 2015 udtalt, at fremtidig praksis fra de inter- 
nationale organer ikke har samme betydning ved 
fortolkningen af Grunnloven som ved fortolkningen  
af de parallelle konventionsbestemmelser, og at 
det er Høyesterett og ikke de internationale org-
aner, der har ansvaret for at fortolke, afklare og 
udvikle Grunnlovens menneskerettighedsbestem-
melser.  
    Det medfører en kompleksitet i retsudviklingen, 
som skyder Norges Høyesterett frem i en rolle, 
Danmarks Højesteret ikke har. Det store spørgs-
mål er derfor, om det er godt for samfundsudvik-
lingen, hvis domstolene påtager sig en større 
opgave i retsudviklingen. Det kommer helt sikkert 
an på øjnene, der ser. Og der bliver nok at følge 
med i og forholde sig til. 
    Norges øverste domstol spiller i dag en mere 
markant rolle i fortolkningen og anvendelse af de 
internationale menneskerettigheder end for 20–30 
år siden. Udviklingen er gået hurtigt. Og trods det 
ansvar Norges Høyesterett har taget på sig, er det 
værd at hæfte sig ved, at Norge har haft mindre 
held end Danmark til at undgå domfældelse ved 
Strasbourgdomstolen. Der er altså stadig et-eller-
andet, der kunne fungere bedre i Norge.  
 
DEN NYE antologi om “Menneskerettighetene og  
Norge” indeholder mange og interessante diskus-
sioner om betydningen af navnlig Menneskerettig-
hedsdomstolens praksis på konkrete områder. De 
mange og grundige diskussioner vil have betyd-
ning for mange norske praktikere – og for universi-
tetsfolk, naturligvis.= 
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neste Utgave: Cellenes magiske utvikling fra urtiden, fra den gangen bakterier 

slo seg sammen og dannet avanserte celler med cellekjerner og energimotorer – til 

det som skjedde da celler begynte å samarbeide og danne flercellete organismer  

– som planter, dyr og mennesker.

Cellenes utvikling er tema i neste nummer av Apollon.

Fra én celle til avansert liv
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