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Hundre trillionar celler skal til for å byggja eit menneske. I kvar einaste

FOTO: Yngve Vogt

FOTO: NTB-SCANPIX

Store data
celle ligg all informasjonen lagra som gjer det mogleg å rekonstruera
heile deg – lik eit fullt dataprogram. Informasjonsmengda og lagringskapasiteten i vår eigen kropp er svimlande. Tek vi hundre trillionar
datamaskiner og koplar dei saman, får vi noko som i ein viss forstand
liknar eit menneske, oss sjølve. Det biologiske grunnlaget vårt, har det

Då Frelsesarmeen blei eige
trussamfunn

vore sagt, er djupast sett digitalt. Informasjonen om oss er lagra i DNAet, i form av ei bestemt rekkjefølgje på basane A, C, G eller T, mens
informasjon i datamaskiner er lagra som ein serie eitt-tall og nullar.
Naturen tenkte på det først: Ekstremt mykje informasjon for å styra alle
DNA, nøsta saman inne i oss. Men den menneskeskapte teknologien
kjem no etter i hurtigtogfart: Reknekapasiteten i datamaskiner blir
dobla kvart andre år, jamvel om datamengdene som maskinene skal
rekna på, veks endå fortare. Forskarane har tilgang til stadig meir inforlittar som fotograferer jorda, eller dataprogram som reknar ut korleis
klima utviklar seg. Vi snakkar om ei dataeksplosjon.
Felles for alle artiklane som høyrer med i temadelen denne gongen, er
at ingen av prosjekta vi skriv om hadde vore råd å gjennomføra utan
at forskarane hadde hatt tilgang til store mengder data. Å kunna nytta
informasjonen, hjelper desse – og andre – forskarar til å læra meir og
til å læra på nye måtar. Dei kan sjå samanhengar dei ikkje visste om,

Er Noreg lojal
mot NATO?
Doktorand har undersøkt om Noreg tok
sin del av byrdene som NATO-alliert i
Afghanistan.

og koma fram til meir generelle og robuste resultat. Tilgangen til svært
mykje data har gjeve eit enormt kunnskapsløft på fleire viktige fagfelt.
Masse data løyser likevel ikkje alle problem. I samfunnsfaga, til dømes,
kjem ein ikkje utanom at det å identifisera årsakssamanhengar er
vanskeleg, ei utfordring store datamengder ikkje automatisk kan løysa.
Uansett kor mange observasjonar ein har av den negative samanhengen mellom krig og utvikling, kan ein ikkje avgjera om det er fred
som skapar utvikling eller utvikling som skapar fred.
Kan henda handlar store data til sjuande og sist mindre om avanserte
system og det å skaffa så mykje datakraft som råd, men meir om
menneske, om korleis forskarane våre kan makta å omsetja ein del av
dei ekstreme mengdene med informasjon til ny innsikt og erkjenning.

4

FLYKTNING: Denne mannen flykta frå Israel i 1948 og bur no i leiren Jabalia rett nord for Gaza by.

Stipendiat lanserer fire forklaringar på kvifor det palestinske flyktningproblemet
ikkje er løyst.
I doktorarbeidet sitt har Marte HeianEngdal forska på korleis det palestinske
flyktningproblemet blei behandla av det
internasjonale samfunnet i dei første 20
åra av konflikten mellom Israel og palestinarane, frå 1948 til 1968.
– Eg ville finne ut korleis og kvifor
problemet utvikla seg slik det gjorde.
Avhandlinga viser detaljane i diplomatiet
og i det politiske spelet som har gjort det
palestinske flyktningproblemet så vanskeleg å løyse. I eit lengre perspektiv er den
palestinske flyktningfloken også ein illustrasjon på dei svært store konsekvensane
det kan få dersom det internasjonale
samfunnet ikkje følgjer opp humanitære
tiltak med politiske løysingar, eit svært
viktig perspektiv i lys av dei enorme flyktningkatastrofane som pregar verda i dag,
seier Heian-Engdal.
Basert på kjelder frå Israel, USA,
FN og Storbritannia finn ho fire sentrale
faktorar som kan forklare kvifor det ikkje

Avkreftar afrikansk myte

lykkast å finne ei løysing på flyktningproblemet: Israels taktiske eigenskapar i det
internasjonale diplomatiet, innanrikspolitiske omsyn som fekk dominere over
utanrikspolitiske strategiar i utforminga
av amerikansk politikk, problemet med
timing i internasjonal politikk, og den tilsynelatande låge kostnaden ved å la problemet halde fram med å vere uløyst.
– Kva med araberstatane sin manglande vilje til samarbeid?
– Den tilsynelatande låge kostnaden
ved å late problemet halde fram med å
vere uløyst, gjeld også dei arabiske statane. Det blei ikkje særleg presserande for
arabarstatane å gjere noko konstruktivt
for å løyse problemet. Flyktningane vart
slik sett ei “nyttig brikke” for dei. Når det
er sagt: Arabarstatane spelte ein passiv
rolle og er difor ikkje hovudaktørane i avhandlinga mi, peikar Marte Heian-Engdal
på.=

Ein seigliva myte er at buskmenn,
Sanfolket, frå det sørlege Afrika
var nakne – eller nesten nakne.
Vibeke M. Viestad viser i avhandlinga si at klesdrakt og bruk av ornament, lukt og tatoveringar var
viktig i deira sosiale relasjonar.=

Pave godkjende
svensk visjon

FOTO: COLOURBOX

Trine Nickelsen
ansvarleg redaktør

– Avhandlinga mi viser at Noreg var svært
oppteke av å vere ein lojal alliert i NATO-alliansen i Afghanistan, både ved å stille med
mange soldatar målt i forhold til folketal og
yte etterspurde bidrag, avslører Ida M. Oma
i doktoravhandlinga si.
Norske styresmakter ønskte å konsentrere innsatsen til den relativt rolege nordregionen i åra 2005 og 2006.
– Noreg avslo dei neste åra fleire førespurnader om å sende bidrag sørover, der
kampane var hardast og der dei allierte
hadde flest tap.
Det blei uråd for Stoltenberg-regjeringa
å delta i sør grunna den innbitne motstanden frå regjeringspartnaren SV.
– Mangelen på norsk deltaking i sør førte
til at Noreg hamna i gruppa av land som i
ein periode ofte vart kritisert for å bidra til
å undergrave solidariteten i alliansen, seier
Oma.
Frå omkring 2007 blei tryggleiken i det
“norske” ansvarsområdet i nord vesentleg
verre, og Noreg leid nokså store tap i
Afghanistan.=

FOTO: NTB-SCANPIX

masjon, til dømes frå utstyr som måler fenomen inne i kroppen, satel-

Gudrun Maria Lydholm slår i
avhandlinga si fast at Frelsesarmeens forhold til Den norske
kyrkja som statsinstitusjon var
så tett, at planane om eit skilje
mellom stat og kyrkje var utslagsgivande for at Frelsesarmeen
registrerte seg som eit eige trussamfunn i 2005.=

Krokodilletårer for
palestinske flyktningar

livsprosessane, og stor nok lagringskapasitet – tjue millionar kilometer

Den heliga Birgitta av Sverige
(1303–1373) er den første kvinna
som har fått sine guddomlege visjonar godkjende av paven. Maria
Husabø Oen viser i avhandlinga si
korleis visjonane vart oppfatta.=
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Professor Robert Marc Friedman får årets formidlingspris.
Utdanningsprisen går til Computational physics, som har gitt
studentane betre karakterar og
meir på trykk.

Her er årets
prisvinnarar
FOTO: UiO

FOTO: Ellen Lande Gossner

GROV VALD: Nesten
alle mennene fortel
at dei har brukt fleire
former for både fysisk
og psykisk vald. Valden
var ofte grov.

FOTO: YNGVE VOGT

Her er årets
prisvinnarar

FOTO: colourbox

Psykologekteparet Anders
Fjell og Kristine Walhovd får
årets forskingspris. Innovasjonsprisen går til Erik Fosse,
kjend som Gaza-legen.

AKTUELT

Valdelege menn har
vakse opp med vald
OBSERVATORIET: Dette er forteljinga om eit av dei viktigaste husa i Noreg på 1800-talet.

Mange menn som utøver vald, har sjølve vore utsette for vald frå foreldra sine.

Barnebok om Observatoriet

For første gong er det gjennomført ein større studie i Noreg som handlar om menn som
utøver vald mot partnar.
Doktoravhandlinga til Ingunn Rangul Askeland på Psykologisk institutt viser at mange
menn som utøver vald, sjølve har vore utsette for vald frå sine foreldre. Mange av mennene
har store psykiske problem.
– Samfunnet bør ta eit felles ansvar for vald i nære relasjonar. Dersom andre vaksne
hadde gjort noko for å stoppe valden og sett desse mennene då dei var barn, kunne mange vore hjelpte før dei sjølve vart utøvarar av vald.
Mange menn fullfører ikkje behandlinga. Det gjeld særleg yngre menn og dei med
ikkje-etnisk norsk bakgrunn, peikar Ingunn Rangul Askeland på.=

Gunnhild B. Aasprang og Tone Skramstad har skrive barnebok om eit av dei viktigaste
husa her i landet på 1800-talet, det gamle, astronomiske observatoriet rett bak Nasjonalbiblioteket på Solli plass. Det var her professor Christopher Hansteen, som blei berømt
for si forsking på jordmagnetismen, heiste ein oransje ball klokka 12 kvar dag, slik at folk
i Christiania kunne stille klokkene sine.
Barneboka gir eit bilete av observatoriet gjennom dei seks borna hans.=

Formidlingsprisen går til professor Robert Marc Friedman i vitskapshistorie, for hans originale
og nyskapande måte å formidle
vitskap på gjennom drama.
Friedman har skrive eit eige
teaterstykke til markeringa av
hundreårsdagen for Einsteins relativitetsteori i Berlin i haust. Han
har også skrive eit teaterstykke
om fysikaren Lise Meitners lagnad etter at ho måtte rømme
frå Berlin i 1938. Som flyktning i
Stockholm vart ho ein av verdas
leiande kjernefysikarar.=
FOTO: colourbox

FOTO: yngve vogt

SCREENING:
Screening av alle
nordmenn kan
redusere dødstala ved tjukktarmskreft med
27 prosent.

FOTO: DREAMSTIME

FOTO: dreamstime

FOTO: colourbox

Årets forskingspris er tildelt
professorekteparet Kristine B.
Walhovd og Anders M. Fjell på
Psykologisk institutt for deira
iherdige forsking om livsløpsendringar i hjernen. Dei har publisert meir enn hundre vitskaplege artiklar om ulike aspekt
ved hjerne/åtferd-relasjonen og
spesielt om korleis moderne
bildediagnostiske målingar kan
knytast saman med endringar i
kognitiv funksjon.=

Årets innovasjonspris frå UiO
er tildelt professor Erik Fosse
på Intervensjonssenteret, eit
medisinsk innovasjonssenter
som testar ut framtidas høgteknologiske undersøkingar og
operasjonsbord. Innovasjonssenteret er eit samarbeid mellom fysikarar, informatikarar og
medisinarar ved UiO og Oslo
universitetssykehus. 1500 pasientar er innom senteret kvart år.
Vel 500 av dei går gjennom store
operasjonar. Erik Fosse er både
grunnleggjar og leiar av Intervensjonssenteret.=

Psykotiske
pasientar er
depressive
Det er lett å oversjå depressive symptom
hjå personar med psykose, spesielt i
akuttfasen når dei psykotiske symptoma
tek heile merksemda, poengterer Nasrettin Sönmez. Han slår i doktoravhandlinga
si fast at depressive symptom syner seg
ofte i det første året av psykosen, men at
dei minkar parallelt med behandlinga av
psykosen. =

Posttraumatiske
flyktningar
Dinu-Stefan Teodorescu har i avhandlinga si intervjua 61 psykiatriske pasientar med flyktningbakgrunn frå 21
land. To av tre hadde vore utsette for
krig. Dei hadde i gjennomsnitt ti ulike
traume kvar.
Fire av fem hadde posttraumatisk
stressliding, medan sju av ti var alvorleg depressive. =

Enkel tarmkikkert reddar liv
1600 nordmenn døyr av tjukktarmskreft kvart år. Ei enkel undersøking med tarmkikkert kan redusere talet på dødsfall med 27 prosent.
Kreft i tjukktarmen er den nest mest vanlege kreftforma her i landet. 4000 nordmenn får
sjukdommen kvart år. 1600 døyr.
Tarmkreft utviklar seg frå polyppar som er godarta utvekstar i tarmslimhinna. Øyvind
Holme har i doktorgraden sin vist at viss ein undersøkjer den nedste delen av tjukktarmen med ein enkel tarmkikkert, kan tilfella av denne krefttypen reduserast med ein femtedel og dødstala med ein fjerdedel.
I motsetnad til dei fleste andre vestlege land har Noreg ikkje noko landsomfattande
tilbod om screening av tarmkreft.
– Funna våre er viktige for at norske helsepolitikarar kan avgjere om også nordmenn
bør få tilbod om førebyggjande undersøking for tarmkreft, peikar Øyvind Holme på.=

Utdanningsprisen vert i år tildelt
Computational physics, som er
den mest populære studieretninga innanfor masterprogrammet i fysikk. Karakterane er
høgare og fråfallet lågare blant
studentane der enn på dei andre
fysikk-kursa. Studentane er med
på forskingsprosjekt, og dei kan
komme på trykk i verdsette, vitskaplege tidsskrift.=
2/2015
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Professoren som løste et av
de viktigste problemene i
kvantemekanikken, vokste
opp på en avsidesliggende
fjellgård i Engerdal. 50 år etter hans død er metoden hans
viktigere enn noen gang.

modellen for hydrogenatomet, som er det enkleste
atomet, med bare ett elektron, men modellen hans
ga ingen riktig beskrivelse av det neste grunnstoffet i det periodiske systemet, heliumatomet.
Da den østerrikske fysikeren Erwin Schrödinger,
som ble tildelt Nobelprisen i 1933, i 1926 lanserte
en kvantemekanisk ligning for å beregne energien
til elektronet i hydrogenatomet, var det uklart om
den også ville fungere på andre atomer.
For å bekrefte den generelle gyldigheten av
kvantemekanikken, var det derfor viktig å vise at
Schrödinger-ligningen også ga en korrekt beskrivelse av heliumatomet, som er det minste atomet
med mer enn ett elektron.
– Det vanskelige med å beskrive atomer med
flere elektroner kvantekjemisk, er når elektronene
er i nærheten av hverandre, forteller professor
Trygve Helgaker, som har vært drivkraften bak
utstillingen om Hylleraas.

Headhuntet av Einsteins samarbeidspartner

Fjellbondesønn bekreftet
kvantemekanikken
Tekst: Yngve Vogt

D

BERØMMELSE: Egil Hylleraas imponerte nobelprisvinnere med sine matematiske
løsninger på slutten av 20tallet. På 70-tallet ble Egil
Hylleraas kun husket med
historisk interesse. Nå blir
metoden hans brukt over
hele verden.

Regnestykke tok sju sekunder. Da Hylleraas
løste Schrödinger-ligningen, fantes det ingen datamaskin. Det eneste hjelpemiddelet hans var en
tysk, elektrisk regnemaskin, Mercedes-Euklid.
– Når det er riktig store tall, kan den bruke sju
til åtte sekunder. Hvis jeg tar en spasertur bortover gulvet, er det pussig å høre at den driver og
regner helt av seg selv, fortalte Hylleraas den gang
henført.
Datteren hans, Inger Hylleraas Bø (87), mintes
regnemaskinen under utstillingsåpningen i april.
– Et av barndomsminnene mine er de berømmelige regnemaskinene. Far hadde også en slik hjemme, som han gjerne brukte til nattlige beregninger.
Den var også med når vi dro til fjells, forteller datteren.
Mer enn historisk interesse. Selv om beregningene til Hylleraas var epokegjørende, viste de seg
å være vanskelig å anvende på større systemer. På
syttitallet ble Hylleraas kun husket med historisk
interesse. Med stadig raskere datamaskiner er
metodene hans tatt inn i varmen igjen og kan nå
anvendes på store molekyler og gi langt mer nøyaktige resultater enn andre metoder.
De siste 25 årene er det blitt publisert svært
mange vitenskapelige artikler med referanse til
Hylleraas. Navnet hans er dessuten nevnt i vitenskapelige titler mer enn hundre ganger. Frekvensen er stadig økende.
Dekan Morten Dæhlen på Det matematisknaturvitenskapelige fakultet påpeker at det er viktig å ta vare på slike vitenskapelige historier.
– Dette er nok en historie vi kan fronte for å
vise hvorfor grunnforskning og langsiktig forskning er viktig, mener dekanen.=

BARNDOMSMINNE: – Et av
barndomsminnene mine var
regnemaskinen til min far.
Den kunne han også ta med
seg til fjells, fortalte datteren
Inger Hylleraas Bø (87) til
professor Trygve Helgaker,
som har vært primus motor
for den permanente utstillingen om de kvantekjemiske
beregningene til Egil Hylleraas.

EGIL HYLLERAAS
(1898–1965)

FAKTA

FOTO: MUV/UIO

Kommende nobelprisvinner. Den tidligere samarbeidspartneren til Albert Einstein, den jødiske
professor Max Born ved Universitetet i Göttingen,
som fikk Nobelprisen i fysikk i 1954, la merke til de
matematiske evnene til Hylleraas.
Max Born var med på å utvikle den moderne
kvantemekanikken, for å forklare fenomener som
klassisk mekanikk ikke kunne beskrive, slik som
stabiliteten og strukturen til atomer.
I et brev, der Born lovpriste Hylleraas for måten han løste vanskelige beregninger på, ble han
invitert til Göttingen for å løse et av de viktigste
problemene i den nye kvantemekanikken.
Den danske fysikeren Niels Bohr, som fikk Nobelprisen i 1922, hadde allerede i 1913 utviklet atom-

FOTO: MUV/UIO

ette er historien om fjellbondesønnen og
skogsarbeideren Egil Hylleraas (1898–1965),
som var så matematisk begavet at han ble headhuntet av en av Albert Einsteins samarbeidspartnere på 1920-tallet for å løse et av de vanskeligste
problemene i kvantemekanikken.
Da professor Egil Hylleraas døde for femti år
siden, var det ingen som hadde forestilt seg at de
matematiske metodene hans skulle bli brukt i
superraske datamaskiner verden over for å simulere molekyler. Kjemisk institutt ved UiO hedrer
nå Hylleraas med en permanent utstilling om hans
vitenskapelige liv, i lokalene til Senter for teoretisk
og beregningsbasert kjemi, som har spesialisert
seg nettopp på kvantekjemiske beregninger av
store molekyler.
Egil Hylleraas vokste opp, som yngst av 11
søsken, på en fjellgård i Engerdal, nord for Trysil.
Han var med i gårdsarbeidet og drev et par år som
skogsarbeider før han som syttenåring begynte i
øverste klasse på middelskolen på Rena. Han var
en sjelden, matematisk begavelse og ble innstilt til
Kongen for de teoretiske beregningene i hovedfaget i fysikk ved Det Kongelige Frederiks Universitet
i Kristiania.

Matematisk gjennombrudd. Born satte Hylleraas på oppgaven med å løse Schrödinger-ligningen
for heliumatomet. Gjennombruddet hans kom etter
at Hylleraas vendte tilbake til Oslo i 1928.
– Beregningene hans var i fullstendig overensstemmelse med eksperimentelle målinger og bekreftet dermed kvantemekanikkens generelle gyldighet.
Oppdagelsen hans vakte oppsikt på Naturforskermøtet i København i 1929 og ble betegnet som
et mesterverk av både Max Born og Niels Bohr.
Mens Hylleraas prøvde å løse den matematiske
gåten i Göttingen, skrev han et brev om den besynderlige, kvantekjemiske verden.
«Det som holder de utallige atomer og molekyler
sammen … er jo ikke annet enn elektriske krefter.
…. Ja, dette tror jeg nesten ikke du må vise frem til
noen, for ellers tror de vel at jeg er litt rar», skrev
Egil Hylleraas til broren sin i 1927, ti år før han ble
professor i fysikk ved Universitetet i Oslo.
Etter hvert er kvantekjemiske beregninger blitt
svært viktige for å forstå kjemiske reaksjoner og
for å kunne forutsi resultatet av kjemiske eksperimenter. Takket være supergode datamaskiner er
det nå mulig å beregne molekyler med flere hundre
atomer. Med mange milliarder beregninger i sekundet kan det likevel ta flere uker og måneder å
beregne et molekyl kvantekjemisk.
– Hylleraas bekreftet gyldigheten av kvantemekanikken for flere partikler. Han var en pioner
innen vitenskapelige databeregninger ved at han
la grunnlaget for moderne presisjonsberegninger,
forteller Helgaker.

FOTO: YNGVE VOGT

VITENSKAPSHISTORIE

• Professor i kvantemekanikk ved UiO fra
1937.
• Max Born, som fikk
Nobelprisen i 1954,
inviterte Hylleraas til
Tyskland for å løse et av
de viktigste problemene i
den nye kvantemekanikken.
• Hylleraas bekreftet den
generelle gyldigheten
av kvantemekanikken i
1928.
• Oppdagelsen hans
vakte oppsikt på Naturforskermøtet i København i 1929 og ble betegnet som et mesterverk
av både Max Born og
Niels Bohr, som fikk
Nobelprisen i 1922.
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PASSER PÅ CELLEDELING: Ved celledeling
deler DNA-et (i grønt)
seg på to datterkjerner.
Forskerne har nå oppdaget noen nye proteiner (i blått) som sørger
for at kablene (i hvitt) blir
kuttet og at hullene etter
disse blir tettet. Proteinene viser seg å være
veldig viktige for at arvematerialet vårt skal bli
ført videre uten skade.

FAKTA

FOTO: Marina Vietri

Celledeling:
• Prosessen som skjer når
en celle deler seg i to nye
celler.
• I vanlig celledeling
(mitose) kopieres DNA-et
slik at kromosomene blir
doble og klare til deling.
• De 46 enkle kromosomene dras til hver sin
side. Kjernemembran
dannes rundt de to kromosomsettene, og vi har fått
to nye datterceller som
inneholder kjerner med
nøyaktig samme arvestoff
som morcella.
• Når kjønnsceller dannes
(meiose) i kjønnskjertlene,
blir kromosomtallet
halvert.

De er hardtarbeidende. De
er effektive. De sørger for at
celledelingen går normalt for
seg. Men gjør ikke proteinene
jobben sin skikkelig, kan de
skade DNA-et ditt.
Tekst: Camilla Smaadal

N

å har forskere oppdaget noen nye proteiner
og enda en mekanisme som er avgjørende for
at celledelingen skal foregå normalt i kroppen vår.
Hva som skjer i den siste fasen av celledelingen,
har nemlig stått som et tomt felt i lærebøkene.
Endelig kan forskere ha kommet et skritt nærmere
svaret.
– Det har tidligere vært kjent at kjernemembranen oppløses når celledelingen begynner, og at den
dannes på nytt når kromosomene har fordelt seg
på to datterkjerner. Men vi har ikke vært klar over

hvordan hull i de nye kjernemembranene tettes.
Nå er vi imidlertid et steg videre og har greid å
identifisere en gruppe proteiner som tetter disse
hullene, og dersom vi inaktiverer disse, blir kjernemembranen lekk og DNA-skader oppstår, sier professor Harald Alfred Stenmark, leder for Senter
for kreftbiomedisin på Radiumhospitalet i Oslo.
Studien ble nylig publisert i Nature, og den kan
være et viktig bidrag til å forstå celledeling. Hvis
mekanismen fungerer normalt, hindrer det DNAskader. Ustabilitet i det genetiske materialet er
som kjent forbundet med utvikling av kreft.
Hinnen som beskytter DNA-et. Men det hele
kan virke ganske teknisk og komplisert. For å forstå fenomenet, kan en liten innføring i celledeling
være på sin plass. Marina Vietri, førsteforfatter på
artikkelen og doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo, guider oss gjennom:
– Ved vanlig celledeling får vi to nøyaktige kopier
av morcellen. Disse skal gi vevsvekst eller erstatte
gamle celler som er utslitte. Kromosomene, selve
arvestoffet vårt, ligger i kjernen til morcellen og

Effektive og hardtarbeidende. Ved hjelp av
mikroskopiundersøkelser på levende celler oppdaget forskerne en spesiell gruppe proteiner kalt
ESCRT-proteiner som samler seg rundt den nydannede kjernemembranen. Proteinene arbeider
hardt og nøler ikke med å skifte både stil og arbeidsoppgaver, alt etter hva arbeidsgiveren, cellen,
krever av dem.
– Proteinene danner en slags spiral, og gjør
to ting når de kommer til stedet: Det første er å
rekruttere et enzym. Enzymet fungerer som en
motorsag som kutter over kablene og fjerner dem.
Men det stopper ikke der. Proteinene klemmer
også sammen hullene etter kablene, slik at hinnen
rundt DNA-et kan stenges igjen – omtrent slik
lukkemekanismen i et kamera fungerer. Da etterlater de en glatt og fin membran, uten kabler eller
heslige hull som molekyler kan passere igjennom,
forklarer Stenmark.
Hvis ESCRT-proteinene derimot ikke gjør jobben sin skikkelig, blir det trøbbel på arbeidsplassen. Da kan nemlig DNA-skader oppstå, noe som
vi vet er forbundet med kreft.
– Når vi blander oss inn i denne mekanismen,
slik at den ikke fungerer, ser vi at DNA-skader
oppstår. Hvis hinnen ikke lukkes på skikkelig
måte, kan nemlig farlige molekyler flyte inn og ut
av cellekjernen og skade DNA-et. Det er tydelig
at denne mekanismen er viktig for å hindre DNAskade. Hvis mekanismen fungerer normalt, kan
det bidra til å hindre kreftutvikling, sier Vietri.
Kreftgåten langt fra løst. Neste steg blir å samarbeide tett med andre eksperter for virkelig å

bevise at det finnes en
sammenhengen mellom
ESCRT-proteiner og
kreft. For kreftgåten er
langt fra løst.
– Å kunne bruke
kunnskapen i kreftbehandling, ligger langt
fremme i tid. Noe av
problemet med å bruke
ESCRT-proteinene i
kreftbehandling, er at
de også er involverte i
andre prosesser som
er viktige for cellene.
Hvis vi blander oss inn i
funksjonen til disse proteinene, vil det påvirke
FOTO: CAMILLA SMAADAL
flere andre prosesser, for
FORSKERTEAMET: Bakerste rad, fra venstre: Sebastian
eksempel cellenes evne
Schultz, Camilla Raiborg, Andreas Brech, Sigrid Bratlie Thotil å bryte ned molekyler resen. Midterste rad, fra venstre: Coen Campsteijn, Catherine
Sem Wegner, Kay Oliver Schink. Forreste rad, fra venstre:
som tas inn i cellen.
Persontilpasset kreft- Harald Stenmark, Marina Vietri
behandling blir viktigere
i fremtiden. Stenmark mener funnet av ESCRTKreft
proteinene er et lite, men viktig bidrag i dette
• Kreft er en cellulær
bildet.
sykdom og oppstår når
– Problemet med DNA-sekvenseringen er at vi
celler deler seg ukontkan finne mange mutasjoner, uten å vite hva genet
rollert.
gjør eller betydningen av det. Det vi jobber med i
• Feil i selve celledelingvår gruppe, er å forstå den cellulære funksjonen til
en, mitosen, kan føre til
feil antall kromosomer i
forskjellige gener. Nå har vi klart å kartlegge funkdattercellene og dermed
sjonen til én gruppe gener – ESCRT-genene – og
et ustabilt genom.
vi vet akkurat hva de gjør i kjernemembranen og
• Ustabilitet i det genethvor viktige de er for at celledelingen skal gå som
iske materialet er velkjent
normalt.
i forbindelse med kreft.
Farlig attraktive. Forskerne forstår nå mer om
hva proteinene utfører i kjernemembranen. Men
hva gjør så disse proteinene på fritiden, når de
ikke jobber med å kutte kabler og tette hull?
– Det har lenge vært kjent at proteinene er involverte i knoppskyting av HIV-virus. HIV-viruset
har nemlig lært seg å kapre disse arbeidsomme
proteinene til å jobbe for seg, og bruker dem til å
infisere andre celler. De hjelper dermed det farlige
HIV-viruset. Hvis man griper inn med ESCRTproteinene, klarer ikke det skumle viruset å spre
seg til andre celler.
Proteinene kan altså være nokså farlige, om de
kommer over på feil territorium. Men i celledelingen i normale celler blir de rekruttert til gode formål og hindrer at ugjerninger skjer. Så lenge de
gjør jobben sin skikkelig, da.=

• Det har lenge vært diskutert om ustabile genom
og feil kromosomtall
er en årsak til eller et
resultat av kreftsykdom.
• ESCRT-proteinene som
er kartlagt av blant andre
forskerne ved Radiumhospitalet, ser ut til å
være viktige for en normal celledeling. Resultatene og artikkelen er
publisert i Nature. Forskere ved King’s College of
London har også nylig
kommet frem til samme
resultat.
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Proteinet som vokter
arvematerialet

skal kopieres og fordeles likt på de to dattercellene.
I begynnelsen er kromosomene samlet i en stor og
uformelig masse på midten. Når en vanlig celle
deler seg, blir først kjernemembranen, altså hinnen
rundt cellekjernen, oppløst. Deretter trekkes
kromosomene til hver side, cellen snevres av på
midten og klippes i to, og en ny kjernemembran
oppstår rundt de to datterkjernene. Etter hvert
kan vi ikke lenger skille de enkelte kromosomene
fra hverandre – de er igjen blitt til en uformelig
masse, og vi har fått to nye datterceller som inneholder kjerner med nøyaktig samme arvestoff som
morcellen.
Det forskerne har lagt under lupen i denne
omgang, er hinnen rundt cellekjernen i dattercellene – selve skallet som beskytter DNA-et. Det
som har vært det vitenskapelige problemet, og som
forskerne lenge har vært uvitende om, er hvordan
kablene som trekker kromosomene fra hverandre,
forsvinner, og hvordan hullene etter dem blir tettet
før en ny hinne blir dannet.

• Celler

Antropologi • Globalisering

Kva gjer du når arbeidsplassen din blir flytta til India,
ordføraren er meir interessert
i utanlandske investorar enn
i skulen til borna dine, og
landbruksjorda blir kjøpt opp
av kinesarar som dyrkar mat
for eksport?

Endringane i verda akselererer:

FOTO: reuters, fotomontasje: Apollon

Heng du med
på karusellen?
Tekst: Kjerstin Gjengedal

I

prosjektet Overheating studerer antropologar
dei lokale konsekvensane av globaliseringa.
«Alt går så fort i våre dager», sukka den folkekjære trubaduren Odd Børretzen allereie i 1995.
«Ikke bare tiden, ikke bare flyet til Amerika, biler,
tog og båter, ikke bare musikk.» Dei eldre humra
og kjende seg att, og dei yngre smilte og tykte synd
i dei gamle som ikkje greidde å følgje med i tida.
Men no er det ting som tyder på at Børretzen
ikkje berre gav uttrykk for kjenslene til ein gammal mann, men for ei heilt objektiv utvikling: Alt
går faktisk fortare enn før, og ikkje berre det, det
akselererer. Det er utgangspunktet for forskingsprosjektet Overheating, som blir leia av professor i
sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen.
– Korleis oppfattar folk i ulike lokalsamfunn
dei akselererte endringane, og korleis reagerer dei?
Kven kan dei legge skulda på, og kva kan dei gjere?
Slik oppsummerer Hylland Eriksen Overheating-prosjektet.
Dei tre krisene. Som utgangspunkt for prosjekt-

et har forskarane identifisert tre store, globale
prosessar som påverkar lokalsamfunn på alle kontinent. Dei tre prosessane er endringar i klima og
miljø som resultat av menneskeleg aktivitet, økonomisk uvisse og korleis menneske skaper kultur
og identitet midt i store endringar.
– Dei tre prosessane ligg framleis som ein undertittel i prosjektet, men vi snakkar i aukande grad
om akselererte endringar, og ikkje alltid med utgangspunkt i kriseomgrepet. Endringane kan ha
både gode og dårlege sider, seier han.
Namnet Overheating peikar altså ikkje først og
fremst på den globale oppvarminga, sjølv om den
også er ein del av prosjektet. Det dreier seg meir
om friksjonen som oppstår når endringar skjer
fortare og fortare og lokalsamfunn over heile verda

FORTARE, FORTARE:
Overheating-prosjektet ser
på friksjonen som oppstår
når endringane akselererer.
Lokalsamfunn over heile
verda strevar med å forstå
kva endringane har å seie
for dei.
Byen Gladstone i Australia
er verdas fjerde største koleksporthamn, og ligg nær
Det store barriererevet. Kolindustrien skaper vekst og
arbeidsplassar, men prisen
er mellom anna eit korallrev
som får forringa verdi som
økosystem og turistattraksjon.

strevar med å forstå kva endringane har å seie
for dei. For å svare på spørsmålet tek forskarane i
bruk antropologiens metode: Snakke med folk om
liva dei lever der dei er.
Kol og korallar. Hylland Eriksen sitt eige feltarbeid går føre seg i byen Gladstone, som ligg på
austkysten av Australia. Gladstone er verdas fjerde
største koleksporthamn, og ligg dessutan nær Det
store barriererevet, verdas største korallrev og
ein del av Unescos verdsarv. Kolindustrien skaper
vekst og arbeidsplassar, men prisen er eit landskap
som blir endra av gruveverksemd, fisk som blir
forgifta, eit urfolk som må gje opp tradisjonelle
landrettar, og eit korallrev som får forringa verdi
som turistattraksjon og økosystem – for å nemne

noko. Den tilsynelatande innebygde motsetnaden
mellom økonomisk vekst og berekraft er sentral i
mange av delprosjekta i Overheating.
– Kolindustrien skaper store problem, men
trekker samtidig inn mykje pengar. Dei fleste i
Gladstone har industrijobbar. Men der finst også
lokale miljøaktivistar som gjerne vil gjere noko, og
som opplever at dei ikkje blir sett av den nasjonale,
australske miljørørsla, som dei meiner er meir
oppteken av å redde verda og mindre oppteken av
lokale industrisamfunn. Det som er bra for den
australske økonomien som heilskap, er dessutan
ikkje nødvendigvis bra for lokale stader, seier Hylland Eriksen.
Forskarane i Overheating utfører sine eigne forskingsprosjekt over heile verda, frå landoppkjøp

KORALL: Det store barriererevet er det største korallrevet i verda, og ligg ved kysten av Queensland nordaust
i Australia. Revet er om lag
2000 km langt, men minkar
fort. Det største trugsmålet
er stigande havtemperaturar.
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FILIPPINANE: Då det store
skipsverftet i Subic Bay på
Filippinane blei etablert,
måtte eit heilt lokalsamfunn
flytte. Fisken forsvinn fordi
vasskvaliteten i området
er blitt dårlegare. No må
dei lokale fiskarane selje
arbeidskrafta si til verftet –
som byggjer dei gigantiske
containerskipa som fraktar
alle dei billege varene vi fyller husa våre med.

Overheating
• Sosialantropologisk
forskingsprosjekt leia av
professor Thomas Hylland Eriksen.
• Ser på lokale reaksjonar på globale prosessar innanfor dei tre
emneområda klima/miljø,
finans/økonomi og kultur/
identitet.
• Finansiert gjennom eit
Advanced Grant på om
lag 2,5 millionar euro frå
Det europeiske forskingsrådet (ERC).

Når industrien flyttar. Elisabeth Schober er
postdoktor og studerer lokale konsekvensar av
globaliseringa på to ulike stader som, nettopp på
grunn av dei globale prosessane, er lenka saman.
Prosjektet hennar dreier seg om utflytting av
skipsbyggingsindustri frå Sør-Korea til Filippinane.
– Verftsindustrien i Sør-Korea er ein av dei
største i verda, men i den seinare tida har dei fått
sterk konkurranse frå Kina. Sør-Korea har prøvt
å svare på konkurransen på to måtar: På den eine
sida ved å få ned konstnadene på arbeidskraft i
Sør-Korea ved å seie opp arbeidarar og hyre dei
inn att på lausare kontraktar som er dårlegare betalte. Og på den andre sida ved å flagge ut delar av
industrien, til dømes til Filippinane der lønningane er mykje lågare, fortel Schober.
I fjor var ho sju månader ved eit stort verft i
Subic Bay på Filippinane, ein tidlegare amerikansk
marinebase som no er del av ein såkalla Special
Economic Zone. Det sørkoreanske selskapet som
driv verftet, er ein av fleire investorar i denne
sona. Verftet byggjer dei gigantiske containerskipa
som fraktar alle dei billege, asiatiskproduserte
varene vi europearar kjøper i butikken og tek med
oss heim og fyller husa våre med.
– Prosjektet mitt starta som ein studie av kva
som skjer med arbeidarane i denne situasjonen,

men etter kvart vart eg interessert i fleire problemstillingar knytt til dette skipsverftet, som utviklingsspørsmål kontra berekraft. Filippinane har
vore offer for katastrofale tyfonar, som blir tolka
som eit symptom på globale klimaendringar, og på
same tid investerer Filippinane massivt i kolkraftverk. Dei har mykje sol, men solenergi blir ikkje
promotert. Det er interessant å sjå på kvar regjeringa og investorar vel å feste fokuset sitt, seier ho.
Er det pengane som rår? Schober fortel at det
slett ikkje er vanskeleg å spore dei globale prosessane i vanlege folks liv på Filippinane. Då det sørkoreanske selskapet etablerte skipsverftet, måtte
til dømes eit heilt lokalsamfunn flytte fordi dei var
i vegen.
– Mange av dei er fiskarar, og dei fortel at fisken
forsvinn fordi vasskvaliteten i området er blitt dårlegare, truleg på grunn av auka industriaktivitet.
Det er store kolkraftverk under bygging og planlegging i dette området, og dei fryktar at dei vil
forverre tilstanden endå meir. I staden må fiskarane selje arbeidskrafta si til verftet eller til større
fiskefartøy. Dei store fiskefartøya fiskar ikkje i
nærområdet, men går inn i Sør-Kinahavet, der dei
kjem opp i konfliktar med den kinesiske kystvakta.
Så alle desse globale prosessane får konsekvensar
for folks liv. Ingen treng å forklare globale klimaendringar for desse menneska, for dei lever i frontlinja. Dei opplever konsekvensane direkte, i form
av mindre fisk og fleire tyfonar.
Men kva er det som driv desse akselererte endringane? Er dei uttrykk for ei form for naturkraft,
som blir driven framover av si eiga tyngd? Eller
er det nokon som trekker i trådane, som styrer
utviklinga og som tener på det?
Det kjem an på kven du snakkar med, meiner
Schober.
– I mitt tilfelle tener lokalpolitikarar og forretningsfolk på utviklinga. Men det er vanskeleg å
seie om det berre er pengar som driv prosessane.
Filippinane har mange interne konfliktsoner. Det
føregår lågintensiv krigføring sør i landet, med
væpna, muslimske opprør. Regjeringa ønskjer ei
demokratisk utvikling, men har ikkje full kontroll
i sitt eige land. Det finst ulike paramilitære grupper, og utanlandske investorar lærer raskt å utnytte dei lokale forholda. I ein viss forstand har pengar sjølvsagt mykje å seie: Du kan kjøpe støtta frå
ein lokal politikar for pengar. Og ein utanlandsk
investor som lovar arbeidsplassar, vil alltid bli
lytta til.

Ingen å klage til.
Medan skipsverftet på
Filippinane har ført
til arbeidsplassar, er
tusenvis av arbeidarar
i Sør-Korea oppsagde
som følgje av at skipsindustrien flagga ut.
Her kjempar folk først
og fremst for å halde på
jobbane sine. Fagforeiningane, som har vore
sentrale i å forhandle fram betre lønsvilkår, strevar
no for å halde på forhandlingsmakt i møte med
industrieigarar som trugar med å flytte arbeidsplassane til lågkostland.
– For dei oppsagde arbeidarane i Sør-Korea er
det mest sannsynlege alternativet at dei blir hyra
inn att for å utføre same jobben til to tredelar av
løna. Om du protesterer, risikerer du å bli svartelista som bråkmakar, og ikkje få jobbe. Selskapa
har ein tendens til å saksøke arbeidarar som streikar, eller dei saksøker fagforeiningane. Etter ei stund
ser ikkje folk lenger nokon veg ut, seier Schober.
Ein konsekvens av den globale kapitalflyttinga,
fortel Thomas Hylland Eriksen, er at folk ikkje
lenger har nokon dei kan gå til med klagemåla
sine. Industrieigarane har ikkje nødvendigvis noka
lokal forankring.
– Tidlegare, når fabrikken forsynte seg for mykje av vatnet så det vart mindre til bøndene, kunne
bonden gå til fabrikkdirektøren, som var ein lokal
person, dei hadde kanskje felles kjende og born i
same skule. Då måtte direktøren ta klagemålet på
alvor. No møter du einkvan som ikkje har noko
med lokalsamfunnet å gjere i det heile, og han fortel deg berre at du må vende deg til hovudkontoret
i ein heilt annan by. Og etter eit halvt års ventetid
får du eit brev med ei standardformulering. Å
flytte ting opp på eit høgare skalanivå er ein måte å
sleppe unna ansvar på, illustrerer han.
Det same skjer i verftsindustrien på Filippinane,
stadfestar Elisabeth Schober.
– Sjefane i det sørkoreanske selskapet som eig
verftet, er svært langt unna dei filippinske arbeidarane sine, ikkje berre sosialt, men geografisk. Ein
ser det same mange stader: Det blir bygt gjerde for
å halde arbeidarane unna bedriftsleiinga. Dette
verftet er også svært militarisert, folk kjem ikkje
inn utan avtale. Nokre venstreorienterte grupper
på Filippinane hevdar at det som skjer, er at ein
tek eit stykke av Filippinane og gjer det om til SørKorea.
FOTO: YNGVE VOGT
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i Sierra Leone til oljesandområda i Canada
og smeltande isbrear
og vassmangel i Peru. I
kvart lokalsamfunnet
må forskarane oppsøke
aktørar på alle sider av
konfliktane.
– Vi snakkar med
beslutningstakarar, som
politikarar og sentrale
næringslivsaktørar – i
mitt tilfelle vil det seie eit stort, australsk kraftselskap som eig aluminiumsverket og kolgruva, men
også med lokalpolitikarar og hamneforvaltinga. Så
snakkar vi dessutan med ideelle organisasjonar,
med representantar for middelklassen, og endeleg
med representantar for dei marginaliserte, dei
som ikkje har påverknadskraft. Som forskarar må
vi vere balanserte, og ikkje berre sjå med eitt blikk
– det ville vere å gjere det lett for oss sjølve. Vi må
kunne snakke med direktøren i oljeselskapet og ta
han like mykje på alvor som bonden som har fått
jorda si øydelagd av oljesøl, seier Hylland Eriksen.

I SAME BÅT: – Vi gjer vårt
beste for å leve liva våre midt
i globale og kanskje uløyselege problemkompleks.
Også antropologane står
midt oppe i dei prosessane
dei prøver å studere. Vi er
alle i same båt, og ingen av
oss har svaret, erkjenner Elisabeth Schober og Thomas
Hylland Eriksen.

Lynavleiing. I Gladstone i Australia ser Hylland
Eriksen at folk handterer motsetninga mellom
økonomisk vekst og berekraft ved å flytte merksemda frå dei store, uhandterlege problema til
mindre problem som er moglege å løyse.
– Der er knapt nokon diskusjon om globale klimaendringar, men folk er veldig opptekne av lokal
forureining og kva som skjer i hamnebassenget.
Driv du eit stort gruveselskap, vil du jo ikkje slutte
med gruvedrift, men kanskje du prøver å gjere
noko med den lokale luftforureininga for å hindre
at innbyggjarane får astma. Slikt kallar eg lynavleiarprosjekt, fordi dei trekker folk si merksemd
mot det ein gjer noko med. I mine analysar frå
Australia vil det vere eit hovudtema korleis ein ved
hjelp av lokalpolitikarar og media får retta merksemda mot dei handterlege problema, og ikkje mot
dei grunnleggjande konfliktane.
Han har også notert seg korleis ulike aktørar
presenterer ulike faktaframstillingar. Når nokon
seier at dei har sett mengder av daud fisk i hamnebassenget, kan hamnestyresmaktene kontre med
å seie at dei har leigt inn eit konsulentselskap som
har målt vasskvaliteten i bassenget og ikkje funne
grunn til uro. Så kjem kanskje ein tredje aktør inn
og kritiserer rapporten til konsulentselskapet.
– Den som får gjennomslag for sine fakta, vil
ofte vere knytt til dei sterkaste økonomiske interessene – men ikkje alltid. Vi ser forresten det same
i Noreg, til dømes når det gjeld diskusjonen om
dumping av gruveslam i Førdefjorden, der ulike
aktørar legg fram ulike fakta.
Vi er alle i same båt. Det som i siste instans
kjenneteiknar globaliseringa, er at vi alle på kvart
vårt vis kjem i kontakt med henne. Vi driv med
våre eigne små lynavleiarprosjekt og gjer vårt
beste for å leve liva våre midt i globale og kanskje
uløyselege problemkompleks. Også antropologane
står midt oppe i dei prosessane dei prøver å studere.
– Eg trur det er viktig å kome vekk ifrå det
skarpe skiljet mellom oss, forskarane, og dei andre, dei vi studerer. Eg ser ideelt på antropologi som
ein global samtale, fordi vi i aukande grad har felles
utfordringar og veit meir om kvarandre. Vi er alle
i same båt, og ingen av oss har svaret. Eitt av måla
til antropologien bør vere å inkludere flest mogleg
i denne samtalen. Det høyrest kanskje idylliserande ut, og det vil ikkje alltid fungere like godt.
Men det nyttar ikkje å kome med noko ovanfråog-ned-perspektiv. Vi prøver heller å krabbe rundt
med aukeglas, seier Thomas Hylland Eriksen.=
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“Skittent” møter “rent”:

De fattigste
europeernes
møte med
de rikeste
skaper
aversjon og
ubehag
– blant de
rikeste.

Tekst: Trine Nickelsen

P

å gatehjørner, foran butikker, på stasjoner – vi
finner dem overalt der folk passerer. De skiller
seg ut fra andre som kommer, fra andre tiggere og
selvsagt fra det store flertallet av oss. De er synlige
på de mest synlige stedene, men de teller kun 700.
Bare en ørliten del av det som er Europas største
etniske minoritet, er kommet til Norge.
– Det frie arbeidsmarkedet i Europa gjør at befolkningsgrupper som før levde hver for seg og
ikke hadde noe med hverandre å gjøre, nå møtes
ansikt til ansikt. Hva oppstår i disse møtene?
spør sosialantropologen Cathrine Thorleifsson på
Universitetet i Oslo. Hun har nylig gjennomført et
feltarbeid blant tilreisende romfolk i hovedstaden.

Og hun har også intervjuet en lang rekke nordmenn og sett nøye på norske medier. Den akademiske interessen for temaet har til nå vært heller
laber. Thorleifsson er faktisk den første på universitetet som har studert holdninger til innvandra
rom i Oslo, og hvordan de ekskluderes.
– Romfolket er den fattigste, og kanskje den
mest ekskluderte minoriteten i Europa i dag. I
mange land lever disse europeerne som en underklasse i sterkt underprivilegerte områder, og opplever stigmatisering og sosial utestenging. Og slik
har det vært lenge. I århundrer har romfolk blitt
utsatt for diskriminering og umenneskeliggjøring
– overgrep som har fått betegnelsen antisiganisme, påpeker hun.
Økonomisk krise. Studiet av tilreisende rom til

BARNA HJEMME: Rom er Europas største etniske
minoritet, med mellom 12 og 15 millioner mennesker.
De tilreisende tiggerne i Oslo har ofte barn igjen i
hjemlandet, og sender penger til mat og skolegang.
Disse barna bor i landsbyen Gyongyospata i det østlige Ungarn.

Norge er del av et større forskningsprosjekt ved
Universitetet i Oslo: Overheating – The Three
Crises of Globalisation. Cathrine Thorleifsson ser
på nynasjonalismen i Europa. – Ytterliggående,
nasjonalistiske partier og bevegelser har fått økt
oppslutning i ulike europeiske land – fra Hellas
og Ungarn, til Frankrike og Sverige, konstaterer
forskeren.
I mange europeiske lokalsamfunn har globalisering, avindustrialisering og økt migrasjon ført
til raske endringer. – Mange mennesker føler seg
økonomisk og kulturelt truet av innvandring og
det de oppfatter som en økende islamsk innflytelse.
De har mistet troen på europeiske institusjoner
og konvensjonelle partier. Store grupper føler seg
fremmedgjort i det Europa de vokste opp i.
– Fremmedfrykt og høyrepopulisme kobles

«Truende andre». I tillegg til feltarbeid i Oslo
har Thorleifsson nå også gjennomført feltstudier
i den tidligere gruvebyen Doncaster i England, og
mot slutten av året reiser forskeren til Budapest
i Ungarn. De tre byene skiller seg fra hverandre
både når det gjelder befolkningens sammensetning, historie og erfaringer med immigrasjon og
integrering. Antropologen ser på hva det er som
styrer motstanden mot et mangfold av etniske
grupper.
– I nasjonalistisk retorikk blir immigranter,
muslimer, rom eller jøder merket som «truende
andre» – de er en fare for nasjonens kultur og
verdier og må derfor stenges ute. Målet mitt er å
forsøke å forstå hvordan forskjellige materielle og
sosiale forhold leder til slik ekskludering. Det er
i de daglige møtene mellom mennesker at vi kan
få øye på hatet, hvordan det oppstår – og i hvilke
situasjoner, understreker Thorleifsson, som det
siste året særlig har utforsket hvordan fremmedfrykten kommer til uttrykk blant nordmenn.
Det rene, norske. – Mottakelsen av rom har
vært fiendtlig i de fleste land i Europa. I Norge er
følelsene kanskje mer sammensatte og sprikende.
Er det fordi vi er mindre rammet av finanskrisen?
– Selv om Norge ikke har merket krisen i
samme grad som andre land, finner vi omtrent de
samme holdningene her som ellers i Europa. Og
det utfordrer jo nettopp det synet at det er de økonomiske vanskelighetene som er hovedkilden til
fremmedfrykten.
Hos oss, mener hun, kan fordommene mot tilreisende rom kobles til forstillinger om det rene og

• Thorleifsson er tilknyttet forskningsprosjektet
“Overheating: The Three
Crises of Globalisation”
ledet av Thomas Hylland
Eriksen, og prosjektet
“European Strains”, ledet
av Kalle Moene og Halvor
Mehlum ved ESOP.
• Har startet opp forskningsprosjektet Old and
New Hatreds: Nationalist
responses to the crisis in
Europe.
• Søker svar på: På hvilke måter fører materielle
og sosiale forhold til ekskludering, som antimuslimsk rasisme, antisemittisme og antisiganisme?
• Prosjektet ser også
på hvordan antisemittisme og anti-muslimsk
rasisme i Europa henter
næring fra Midtøsten,
og da særlig fra IsraelPalestina-konflikten.
• Thorleifsson kombinerer tradisjonelt antropologisk feltarbeid med
annen datainnsamling
fra intervjuer, aviser,
nettdebatter og sosiale
media.
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i overflodslandet Norge

RENHET OG LIKHET:
– Når likhet er idealet vårt,
kan synlig økonomisk og
kroppslig ulikhet bli en kilde
til frykt og ubehag, sier
Cathrine Thorleifsson.

Cathrine Thorleifsson

FOTO: Bela Szandelszky/Associated Press

Menneskelig
avfall

FOTO: YNGVE VOGT

gjerne til den økonomiske krisen. Er dette en riktig kobling?
– Forskning har påvist at det ikke er noen nødvendig sammenheng mellom økonomisk krise og
framveksten av nynasjonalisme. I Hellas, som topper arbeidsledighetsstatistikken i Europa, eksisterer åpenbart en slik sammenheng. Der er det nyfasistiske partiet Gyllent Daggry landets tredje
største. I Norge, hvor økonomien er god, ser vi
også fremmedfrykt, bemerker Thorleifsson.
Felles for flere av partiene som har fått økt oppslutning, er at de har nasjonalistiske løsninger på
krisen. – Både i Ungarn og Hellas er det ønsket om
å beskytte en forestilt, nasjonal kultur og å gjenerobre en tapt, gyllen fortid, som trekker velgere til
Jobbik (Bevegelsen for et bedre Ungarn) og Gyllent Daggry. Etniske og religiøse minoriteter blir
gjort til syndebukker for nasjonens antatte forfall.
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Rom
• I 2008 bestemte flere
riksdekkende medier
seg for å gå over til å
bruke ordet rom om de
man tidligere hadde kalt
sigøynere. Rom er den
internasjonalt anerkjente
termen for befolkningen,
og mange romorganisasjoner har arbeidet for en
slik språkbruk.

Nasjonalisme og fryktens politikk
• Forskeren kom i juni i
år ut med boken: Nationalism and the Politics of
Fear in Israel: Race and
Identity on the Border
with Lebanon.
• Boken utforsker rollen
Mizrahim (jøder fra arabiske og muslimske land)
spiller i israelsk nasjonsbygging.
• Med eksempler fra
hverdagslivet i den
israelske byen Kiryat
Shemona, nær grensen til
Libanon, viser forfatteren
hvordan nasjonalisme,
identitet, etnisitet og
fremmedfrykt i Israel
skifter over tid i ulike
situasjoner.
• Boken lokaliserer
studiet av nasjonalisme
på flere nivå, fra statlige
utdanningsinstitusjoner,
det militære og minneseremonier til slektskap,
familie og hushold.

det forurensede, snarere enn til forestillinger om
at de konkurrerer med oss om arbeid og penger.
– De utgjør ingen alvorlig trussel. Rom har
ingen rettigheter i Norge, ingen krav på ytelser fra
staten. Det er nesten umulig for dem å komme inn
på det ordinære, norske arbeidsmarkedet. Tigging
er for mange den mest tilgjengelige inntektskilden.
At de kommer hit, er et svar på en fattigdom som
har akselerert på grunn av den økonomiske tilbakegangen i deres hjemland.
Thorleifsson peker på at forestillingen om at
nordmenn er like, er en del av norsk nasjonalisme.
– Når likhet er idealet vårt, kan synlig økonomisk
og kroppslig ulikhet bli en kilde til frykt og ubehag,
sier hun, og viser til at antisiganisme, som antisemittisme og anti-muslimske fordommer, er en
måte å klassifisere omverdenen på, å skille orden
fra kaos, tilhørighet fra ikke-tilhørighet.
– I norsk antisiganisme blir romfolk forestilt
som en kategori som truer den ordnede og disiplinerte norske væremåten. Å omtale rom som skitne
og økonomisk uproduktive tilreisende som bryter
samfunnets normer og estetikk, styrker forestillingen om hva norskhet er.
Mennesker som avfall. Sosiologen Zygmunt
Bauman har pekt på at globaliseringen fører til at
flere og flere mennesker blir overflødige, og at bieffekten av modernitet og økonomisk framgang er
forspilte liv.
– Romtiggerne i Oslo kan, i Baumans terminologi, sees på som “menneskelig avfall” uten noen
tilsynelatende produktiv rolle i en by hvor de bare
skal være midlertidig, sier hun. Menneskelig avfall
utgjør en praktisk syndebukk for økonomisk eller
eksistensiell usikkerhet, eller som i Norge, en kontrastkategori for norsk nasjonalisme.
De som kommer til Norge, lever av smuler fra
de rikes bord. De får overflødig mat av kristne organisasjoner, noen bor i enkle telt lagd av overflødig
materiale, noen samler flasker og brukte klær fra
tøyinnsamling.
– Når tilreisende fattigfolk gjenbruker avfall og
lever av det vi kaster, oppstår motstridende følelser – frykt og avsky på den ene siden, og sympati
og medlidenhet på den andre. Aversjonen har grobunn selv i et land hvor toleranse, menneskerettigheter og antirasisme lenge har vært en integrert
del av den offentlige utdanningen.
Sender penger hjem. I Oslo har tigging vært
forbeholdt narkomane og hjemløse. Nå kommer
romtiggere i tillegg. Tigging i Oslo kan gi 100–200

JUSS

kroner i løpet av en dag, mens en lærer i Romania
tjener 50 kroner dagen. Tiggerne kan derfor lett
sende en lærerlønn til Romania for å dekke utgifter til mat, helsestell, skole og bolig for familie og
slekt. Men opphold i Norge er dyrt, og mange må
stole på støtten som frivillige organisasjoner og
enkeltmennesker gir.
– Det er ikke noe statlig system på plass som
forholder seg til dette som et reelt problem. Av
frykt for at Norge skal oversvømmes av tilreisende,
opprettes ingen arbeidsformidling eller overnattingstilbud. Det er bare religiøse organisasjoner
som gir mat og klær og tilbyr overnatting, som
Kirkens bymisjon, Evangeliesenteret og Frelsesarmeen. Flere barmhjertige individer gjør sitt
for å hjelpe, og noen av disse kunne fortelle meg
hvordan de hadde lært rom å tigge på den norske
måten: Ikke gå for nære, ikke berøre noen fysisk.
Romfolk lever harde liv i landene de kommer
fra og er vant til å bli diskriminert. Å tilbringe dagene i Oslo med å tigge, kan også ha sin pris, påpeker Thorleifsson. – Mange har fått sparket bort
koppene sine som de bruker til å samle inn penger
i, bedt om å dra hjem og blitt spyttet på. Politikere
har uttalt at rom bør deporteres fra Norge. Romfolk jeg har snakket med, peker ut private sikkerhetsvakter som en konstant kilde til engstelse.

• Kvinnerett

Kvinner i Norge diskrimineres:

Ikke like rettigheter
ved skilsmisse
FOTO: NTB SCANPIX

Myteproduksjon. – Hva er det systematiske inntrykket fra avisartiklene og medieoppslagene du
har studert?
– Mediene bruker gjennomgående stereotype
bilder og sensasjonsoppslag når rom omtales.
Dette er med på å nøre opp under fremmedfrykt
og engstelse. I norsk presse har rom blitt framstilt
som helseskadelige avvikere som bor i stinkende
høl og spiser hunder, rotter og måker, konstaterer
Thorleifsson, som mener massemediene har et
ansvar for hvordan de framstiller denne gruppen.
– Rom er sårbare for slik myteproduksjon. De færreste forstår norsk og kan ikke ta til motmæle.
Hun mener at mange holdninger er forankret i
tradisjonelle, antisiganistiske myter: Rom er kriminelle av legning, de har en uærlig natur, de er
urenslige. – Flere av de norske jeg har intervjuet,
forbinder tigging med en aktivitet som skjuler
organisert kriminalitet. Det finnes tilfeller av menneskehandel og utnytting. Men bare et fåtall rumenske tiggere er del av noe organisert, kriminelt
nettverk. Langt på vei er deres eneste organisering
et hierarki der de som har vært lengst i byen, med
de beste nettverkene – ofte basert på slektskap, får
de beste plassene. =

Like rettigheter ved
ekteskapets
slutt omfatter
ikke alle
innvandrerkvinner.

SÅRBAR SITUASJON: I en
del miljøer i Norge er det lite
rom for kvinner til å skille
seg. Kvinnene som forskeren intervjuet i sitt prosjekt,
opplevde å komme i en
svært sårbar og vanskelig
situasjon da samlivet ble
dårlig eller ødeleggende.

Tekst: Trine Nickelsen

V

oldtekt, tvang og drapsforsøk. Barn som ser
moren sin bli slått. Skilsmisse kan være en
måte å stoppe fysiske og psykiske krenkelser på.
Skilsmisse kan være det som skal til for at menneskerettighetsbrudd i familien endelig tar slutt.
– I Norge har alle lovfestet rett til skilsmisse,
og forbudet mot diskriminering av kvinner er
svært omfattende. Norge har inkorporert FNs
kvinnekonvensjon i lovverket, og det forplikter
oss. Likevel greier ikke norsk rett å sikre alle innvandrerkvinner disse rettighetene i praksis – i
sammen grad som befolkningen for øvrig, sier
doktorstipendiat Tone Linn Wærstad ved Det
juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.
Denne konklusjonen har Wærstad kommet fram
til etter å ha undersøkt hvilken rettslig stilling
spesielt muslimske innvandrerkvinner i Norge
har når ekteskapet opphører. Særlig har hun vært
opptatt av å finne ut hvordan den faktiske situasjonen deres er. Skilsmisse for denne gruppen
norske kvinner har knapt nok vært gjenstand for
rettsforskning.

– Der ute i den virkelige verden er det faktisk rettigheter som blir brutt. Vi må ta utgangspunkt i
de menneskene dette handler om, vi er nødt til å
spørre dem som er berørt, i dette tilfellet kvinner,
mener hun. Og det er nettopp hva Wærstad har
gjort. Hun har intervjuet mange skilte, muslimske
innvandrerkvinner i Norge, de fleste med bakgrunn fra Pakistan.
– Dette handler ikke om norske muslimer generelt, men om kvinner som har innvandret til Norge, ofte gjennom ekteskap, og som lever typiske,
tradisjonelle liv slik de, eller mødrene deres, gjorde i landet de kom fra, presiserer Wærstad.
Muslimsk familierett. I Koranen omtales skilsmisse for menn – talaq (å sette fri) i flere vers. En
muslimsk mann har en absolutt og ensidig rett til å
skille seg fra sin kone, uten at han behøver å oppgi
noen årsak. Talaq finnes i flere former, minimumsvarianten er å uttale et skilsmisseformular: «Jeg
skiller meg, jeg skiller meg, jeg skiller meg», og
dermed oppnås skilsmisse. I flere muslimske land
er det innført en del ekstra reguleringer, men selve
prinsippet er det samme.
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• Kvinnerett

Kvinnekonvensjonen
• FNs konvensjon for å
avskaffe alle former for
diskriminering mot kvinner (CEDAW) ble vedtatt
av FN 18. desember
1979. Den trådte i kraft
for Norges del 3. september 1981.
• Myndighetene skal
sikre, ikke bare formell,
men også reell likestilling. Konvensjonen
gjelder på alle områder.
• Den retter seg mot
fordommer, praksis og
negative, kulturelle eller
tradisjonelle holdninger
som kan svekke kvinners
stilling. Statens forpliktelser etter konvensjonen
vil også omfatte trossamfunn og religiøs
praksis som bygger på
asymmetriske kjønnsroller.
• Kvinners rett til
ikke-diskriminering når
ekteskapet opphører,
reguleres på en direkte
måte i kvinnekonvensjonen.

dreier seg om hvordan norsk rett åpner for bruk av
religiøs familierett. Dette var jeg ikke klar over da
jeg startet opp forskningsprosjektet mitt, og det
tror jeg vil overraske en del av våre politikere også.
Forskeren sikter til den norske voldgiftsloven.
Voldgift er en form for privat rettergang der en
tredjeperson oppnevnes av partene til å avgjøre
en tvist. Om den parten som taper saken ikke vil
oppfylle dommen, kan den andre parten gå til den
vanlige, sivile domstolen, som kan sette tvangsmakt bak. Innenfor rammen av voldgiftsloven og
familieloven er det avtalefrihet.
– Voldgift står sterkt i tradisjonell, muslimsk
familierett, og vi kan anta at flere ville ønske å benytte seg av voldgiftsinstituttet i norsk rett dersom
de visste om denne muligheten. Den norske voldgiftsloven er lagd helt uten tanke på at dommer
basert på islamsk rett kan kreves håndhevet i det
norske sivile rettssystemet, framholder Wærstad.
Lovens siktemål er først og fremst større kommersielle saker, med sterke, likeverdige parter.
– Loven er ment å skulle beskytte forbrukere, men
ivaretar ellers ikke svake personer eller parter i
disse tvistene. Dette er en svakhet i systemet vårt,
påpeker juristen.
Hun viser til at det har vært ført diskusjon som
argumenterer mot bruken av religiøse bestemmelser. Det skal være én lov for alle. Politikerne ønsker ikke det de kaller ‘parallelle rettssamfunn’.
– Men i praksis åpner loven nettopp for parallelle rettssamfunn. Vi har jo avtalefrihet. Og vi
kan tenke oss at avtalefriheten kan bli brukt til å
presse innvandrerkvinner til å inngå avtaler som
de egentlig ikke ønsker, som at boet etter samlivsbrudd skal deles i tråd med islamsk rett. Det kan
bety at en mann som har vært eneste lønnsarbeider i familien, har oppsparte midler på egen konto
og står som eier av boligen, ikke behøver å dele noe
av dette med kvinnen. Hvis avtalefriheten gjør at
diskrimineringsvern og menneskerettigheter blir
brutt, oppstår en forpliktelse for den norske stat,
understreker forskeren.

Én lov for alle? Kvinnerettsforskeren har også
sett på andre bestemmelser i det norske lovverket
som fører til forskjellsbehandling i praksis, og som
er knyttet til booppgjøret mellom ektefellene etter
en skilsmisse. – Jeg har gjort noen funn som er
ganske overraskende, forteller Wærstad. – Det

Dumper kona i Pakistan. Wærstad er særlig
opptatt av gifte innvandrerkvinner i Norge som
opplever å bli bragt tilbake til opprinnelseslandet
sitt – mot sin vilje. Hun har intervjuet flere av
dem. En typisk historie lyder slik:
Hun kommer til Norge på familiegjenforening,

til en norsk mann med pakistansk bakgrunn som
hun aldri har møtt, men som hun nå er gift med.
Økonomien er dårlig, han slår henne, hun må
underkaste seg svigerfamiliens strenge regler. Etter en tid finner mannen ut at han vil kvitte meg
med henne. Han gjør det enkelt for seg selv: Han
tar henne med til opprinnelseslandet, sender en
melding til Union Council i Pakistan og drar sin
vei. Etter to dager får hun beskjed om at han har
gitt melding om skilsmisse, og tre måneder etterpå
vil paret være skilt etter talaq-skilsmissen. Å være
skilt kvinne i Pakistan er enormt stigmatiserende.
Livet blir nesten umulig, men for en fattig kvinne å
komme seg tilbake til Norge? Hjemme i Oslo søker
mannen norsk anerkjennelse av skilsmissen. Det
får han.
– I fjor på disse tider satt jeg i flere uker hos
Fylkesmannen i Oslo og Akershus og leste gjennom
alle saker som er blitt vedtatt de siste fem årene om
anerkjennelse av utenlandske skilsmisser. Da så
jeg noe: Disse kvinnene gis ikke partsrettigheter
etter forvaltningsloven. En part er, ifølge loven,
en person som en avgjørelse retter seg mot eller
som saken ellers direkte gjelder, og som derfor har
viktige rettigheter under saksbehandlingen. Da
jeg oppdaget det, ble jeg svært overrasket, medgir
Wærstad.
– Etter intervjuene jeg har gjort med disse
kvinnene, er dette klart: Mange vet ikke engang
at de er skilt etter pakistansk rett. Hadde de hatt
status som part i saken, ville de fått brev fra fylkesmannen hvor de ble informert om at det nå er reist
anerkjennelsessak. Bare det ville ha hjulpet. De
ville visst at de var skilt. De kunne fått kontaktinformasjon, de kunne ringt, og da har forvaltningen
en opplysningsplikt og kan bringe dem videre til
Utlendingsdirektoratet eller ambassaden. De hadde fått mulighet til å uttale seg, til å bestride talaqskilsmissen, som åpenbart er diskriminerende
overfor kvinner. Partsrettigheter ville gitt dem en
posisjon som de har etter norsk lov, og som de har
etter internasjonal rett og menneskerettighetene.
Isteden er disse kvinnene gjort fullstendig usynlige, konstaterer Wærstad.
Strider mot menneskerettighetene. Anerkjennelse av utenlandske skilsmisser hører inn under
internasjonal privatrett, altså rett som gjelder når
en tvist eller en sak har tilknytning til to land.

Spørsmålet er: hvilket
lands rett skal gjelde?
– En pakistansk
skilsmisse eller separasjon skal vi anerkjenne
i norsk rett. Men den
gjelder ikke her i riket
dersom den åpenbart
virker støtende på norsk
rettsorden, ordre public.
Fylkesmannen kan i
tråd med dette la være
å gi sin anerkjennelse.
Ektefellenes tilknytning
til Norge har vært sett
på som viktig i denne
vurderingen. Hvis saken gjelder en person
med svak tilknytning til
Norge og sterk tilknytning til Pakistan, skal
det altså mer til for at vi
KOMPLEKS VIRKELIGHET: – Samfunnet endrer seg hele
lar være å anerkjenne
tiden. Nye befolkningsgrupper kommer til, ofte med andre
rettstradisjoner. Vanskelige problemstillinger kan oppstå.
på grunn av den norske
Men det norske rettssystemet er ikke forberedt, advarer
rettsorden.
Tone Linn Wærstad. Hun tror juridisk forskning har en viktig
– Dette strider mot
rolle å spille for å bøte på dette.
den universelle, menneskerettslige tankegangen. Vi er ansvarlige for de
Innvandrerkvinner fra
Pakistan
norske rettsaktene uavhengig av hvor de det gjelder, befinner seg i verden. Når vi gjør disse vurder• Statistikk fra Statistisk
sentralbyrå viser at bare
ingene etter norsk rett, må vi tolke det menneske31% av innvandrerkvinner
rettslige inn i den nasjonale retten. I fortolkningen
med pakistansk bakgrunn
av loven om anerkjennelse av utenlandsk skilsmiser sysselsatt, og at de
har mindre utdanning enn
se, er vi nødt til å ta inn den universelle tankeganandre kvinner og også
gen fra menneskerettighetslovgivningen vår. Det
mindre enn det menn fra
er et viktig funn i avhandlingen.
Pakistan har.
Hvordan gikk det så med henne som ble dum• Kvinnene har bare en
tredjedel av mannens
pet i Pakistan?
yrkesinntekt. Kvinnene
– Mens kvinnen ennå bodde i Norge, hadde hun
er øverst på listen blant
kommet i kontakt med en sykepleier som skjønte
innvandrergrupper når
det gjelder å motta konat noe var helt galt. Hun sa: Skjer det noe, så ring,
tantstøtte.
her er nummeret mitt. Fra Pakistan ringte den
• Skilsmisseraten er lav.
fortvilte kvinnen. Sykepleieren fikk henne tilbake
580 innvandrerkvinner
til Norge. Her kom hun i kontakt med et krisemed pakistansk bakgrunn
er skilt, mot 6692 som er
senter, fikk opphold på grunnlag av vold i ekteskapgift, en svært liten andel
et, begynte å studere, klarte å skape seg et liv. De
sammenliknet med etniskvinnene som klarer seg, ser vi, er de som har møtt
ke nordmenn og også
andre innvandrergrupper.
noen som har strukket ut en hånd til dem. Men
hvem som møter en hjelper, er jo helt tilfeldig.=
• Det er dessuten en

Det skal være én lov for alle, sier politikerne, vi vil ikke ha ‘parallelle retts samfunn’. Men i praksis åpner norsk lov for nettopp det.

sterk tendens til å gifte
seg med noen fra opprinnelseslandet, altså å
inngå transnasjonale
ekteskap.
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• Konvensjonen er inkorporert i menneskerettighetsloven fra 1999, noe
som gir den forrang ved
motstrid med bestemmelser i annen lovgivning.

Kvinner har ikke noen slik rett, men kan få den delegert fra sin mann gjennom ekteskapskontrakten,
såkalt talaq y tafwid. Mannen kan når som helst
trekke retten tilbake. Om mannen ikke samtykker
til skilsmisse, kan kvinnen gå til en domstol.
– Her ligger hovedproblemet for kvinner som
ønsker skilsmisse innenfor muslimsk rett: Hun må
bevise at én eller flere betingelser er oppfylt, som
at mannen har mishandlet henne eller at han ikke
kan få barn.
Alle har lik formell rett til skilsmisse i Norge.
Men muslimske kvinner som tar initiativ til en
sivilrettslig skilsmisse, anses ikke alltid å være
skilt i henhold til islamsk lov og kan ende opp i en
situasjon beskrevet som «haltende ekteskap». De
er skilt i Norge etter norsk rett, men opplever at
skilsmissen ikke anses som gyldig i opprinnelseslandet eller av familien og miljøet rundt kvinnen.
Det betyr at retten til skilsmisse i praksis ikke er
lik for alle norske kvinner.
– I 2003 fant noen stortingspolitikere ut at
dette var et problem de skulle løse, og foreslo å føre
et nytt vilkår inn i ekteskapsloven: De som gifter
seg, må anerkjenne hverandres like rett til skilsmisse. Lovendringen gikk enstemmig igjennom i
Stortinget samme dag, uten vanlig lovforberedelse
i forkant. Dermed forsøkte man å integrere et muslimsk rettsinstitutt i vår egen ekteskapslovgivning,
påpeker Wærstad. Muslimske kvinner med innvandrerbakgrunn skulle nå ha muligheten til å
skille seg etter talaq-skilsmissen. Men det gikk
ikke helt slik politikerne hadde tenkt.
– Formuleringen i den norske loven går nemlig
på tvers av det som følger av muslimsk familierett.
Her er det ikke snakk om å få lik rett, men delegert
rett. Det var liten grunn til å tro at den norske ekteskapskontrakten skulle sees på som en slik talaqdelegering, slik norske myndigheter prøvde å få til.
– De politiske prosessene som pågikk rundt
denne saken, viser at holdninger eller praksiser vi
misliker, ikke enkelt lar seg regulere bort gjennom
lovverket, advarer Wærstad.
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I

Før i tiden ruget forskerne
på sine egne data. Nå skal de
deles med hele verden.

Enorme mengder. Noen fagområder genererer
enorme mengder data i løpet av et år. Èn enkelt
DNA-sekvenseringsmaskin produserer
tjue ganger mer data i løpet av ett
eneste år enn den samlede
datamengden i det amerikanske kongressbiblioteket. Et solobservatorium kan
i løpet av ett år laste ned tre
hundre tusen ganger mer

IKKE NOK: – Mer diskplass løser ikke alt. Det er vel så viktig at forskerne får et bedre system til
å holde orden på dataene sine, poengterer Hans Eide.

data enn det som er plass til på harddisken din.
Også små datamengder kan volde hodepine.
– Noen forskere har kanskje ikke så mange
data, men dataene deres er ofte fordelt i så mange
skuffer og skap at de ikke har oversikt over hvor de
er og hvilken versjon som gjelder. Så løsningen er
ikke bare mer diskplass, men også et bedre system
for å systematisere dataene, poengterer Hans Eide
i Seksjon for IT i forskning ved UiO.
I dag deles mye forskningsdata i dropbox og
tilsvarende gratisløsninger.
– Da deler du kanskje dataene med tjue andre,
men ingen andre forskere vet at disse dataene finnes. Så dropbox løser ikke problemet, fremhever
Hans Eide.
EU anbefalte i 2012 medlemslandene sine å
utvikle retningslinjer for å åpne tilgangen til alle
forskningsdata.
Et utvalg ved UiO som nylig har undersøkt
hvilke muligheter dataeksplosjonen gir, slår fast at
de fleste UiO-forskerne i dag ikke har noen bevisst
holdning til lagring og deling av data. Dessuten er

Tema

Dataeksplosjonen
fremmer forskningen
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ILLUSTRASJON: Adrian storm

FOTO:

Foregangsforskeren
Professor Nils Christian
Stenseth på Senter for
økologisk og evolusjonær
syntese (CEES) har
“svart belte” i dataintensiv vitenskap og har vært
en foregangsmann på
UiO i å kombinere data
fra ulike steder i verden.
Allerede i 1992 koblet
han meteorologiske data
med et stort datasett om
japanske gnagere. Han
kunne da vise hvordan
endringene i lengden
på årstidene påvirket
gnagerbestanden.
     De siste femten årene er han blitt verdensanerkjent for sine analyser av torskedata.
– Dette er fantastiske
data som har gitt oss
dyp innsikt i torskens
dynamikk fra år til år og
hvordan den er forskjellig
mellom ulike regioner.
Jeg husker hvordan
amerikanske forskere var
meget misunnelige på
meg fordi jeg hadde fått
tilgang på denne typen
flotte data.
     Rett etter årtusenskiftet fikk han tilgang til
sovjetiske pestdata.
– Analysen av disse
dataene har gitt oss
helt ny innsikt i hvordan
  klimavariasjoner på  virker epidemier, poengterer Nils Christian
Stenseth.
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mange hundre år har teorier og eksperimenter
vært de to grunnpilarene i vitenskapen. For
noen tiår siden ble beregningsorientert vitenskap
det tredje paradigmet innen vitenskapelig metode.
Nå er den dataintensive vitenskapen blitt det
fjerde paradigmet.
– Forskere over hele verden genererer enorme
mengder data hver dag. Deling av forskningsdata
er en helt ny måte å tenke på, forteller forskningsdekan Svein Stølen på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.
Fellesnevneren for alle artiklene i dette Apollontemaet er at ingen av forskningsarbeidene kunne
ha blitt gjennomført uten tilgang til store datamengder.
Rektor Ole Petter Ottersen legger til at deling
av forskningsdata kan gagne hele verdenssamfunnet og være med på å løse store samfunnsproblemer, alt fra fattigdom og energi til helse og global
oppvarming.
– Forskningsdata vil ta over etter oljen som en
av våre viktigste og “grønneste” ressurser. Vi står
dessuten foran en unik mulighet til å “demokratisere” vitenskap og infrastruktur, slik at vi også
kan få med de nasjonene som har blitt hengende
etter i den økonomiske og teknologiske utviklingen, påpeker Ottersen.

TEMA

• Store datamengder

ENDRER FORSKNINGEN:
Universitetet i Oslo tar nå et
krafttak for at flere forskere
skal kunne kombinere og
analysere store mengder
data og samtidig dele sine
egne forskningsdata med
resten av verden.

kunnskapen deres for liten om hvordan dette kan
la seg gjøre.
– Forskerne må få de verktøyene og den kompetansen som trengs for å være med i fremste rekke.
Løsningen må fungere globalt og for alle forskere,
uansett hvor i verden de befinner seg. Det må være
lett å gjenfinne dataene. Og løsningen må dessuten
være slik at den enkelte forsker ser større fordeler
enn ulemper ved å dele dataene sine, konkluderer
utvalgets leder, Svein Stølen.

FAKTA

• Deling av forskningsdata er en helt ny måte
å tenke på og kan bli
en ny og viktig pilar i
vitenskapen.
• Dataeksplosjonen betyr
ikke bare mye for medisin
og naturvitenskap, men
også for humaniora og
samfunnsvitenskap.

FAKTA

• Felles for alle reportasjene i denne temautgaven er å vise hvordan
forskere fra så ulike
fagfelt som astrofysikk
og medisin til utenrikspolitikk og pedagogikk
kan komme et langt skritt
videre ved å kombinere
og analysere store
mengder data.

Datadeling

• Høyere kvalitet i forskningen
• Lettere å etterprøve
vitenskapelige resultater
• Reduserer muligheten
for forskningsjuks
• Reduserer dobbeltarbeid
• Øker innovasjon i
næringslivet og i offentlig
sektor
• Bedrer utnyttelsen av
offentlige midler.

Kan hindre juks. Når alle forskningsdata bevares,
blir det mulig å dobbeltsjekke resultatene. Lagring
av data kan derfor bli en garanti mot forskningsjuks.
– En stor andel av de resultatene som publiseres i dag, lar seg ikke reprodusere når andre forskere etterprøver dem. Dette er skadelig for forskningens omdømme. Gode systemer for å lagre og
gjøre dataene tilgjengelige, er den beste oppskriften på å sikre at forskningen holder høy standard
og at den lar seg etterprøve av andre, påpeker Ole
Petter Ottersen.
For ni år siden ble Jon Sudbø avslørt for å ha
jukset med dataene sine. En del av dataene var
oppkonstruerte.
– En av mulighetene med å dele forskningsdata,
er nettopp å unngå flere Sudbø-skandaler, poengterer Svein Stølen.
I 1998 slo den britiske forskeren Andrew Jeremy
Wakefield fast at vaksinen mot meslinger kunne
føre til autisme. Saken ble slått opp i det anerkjente, vitenskapelige tidsskriftet Lancet. Wakefield
ble fratatt legelisensen i 2010.
– Artikkelen var juks. Hele studien var grunnløs. Wakefield hadde bare tolv forsøkspersoner.
Hvis dataene hadde vært lagt ut med en gang, kunne andre umiddelbart ha etterprøvd om resultatet
var korrekt eller ei, poengterer rådgiver Margaret
Fotland i Seksjon for forvaltning av forskning og
utdanning.
Veien videre. UiO kan ikke finne opp hjulet alene.
Ettersom forskningsdataene skal deles med hele

OLE PETTER OTTERSEN

SVEIN STØLEN

verden, må metadataene merkes etter en internasjonal standard.
En annen stor utfordring er håndteringen av
personvern.
– UiO har egne datasystemer som er spesielt tilrettelagt for å ta vare på sensitive data. Spørsmålet
er hvordan disse forskningsdataene kan anonymiseres og deles med andre, sier Fotland.
– Når er Norge klar til å dele forskningsdata
med hele verden?
– Dette er langsiktig arbeid, så det er umulig
å si når alt vil være “på plass”. Men det er viktig å prioritere dette arbeidet, fordi det vil løfte
forskningen ved vår institusjon både i omfang og
kvalitet. Ikke minst er dette arbeidet viktig for å
sikre god dokumentasjon og reproduserbarhet i
forskningen, sier Ole Petter Ottersen.
Universitetsbibliotekene skal bli en viktig del av
den nye datadelingen. Bibliotekarene er eksperter
på å hjelpe forskere med å finne egnet litteratur.
Nå skal de også hjelpe forskerne med å finne andres data og lagre egne data.
– Da trengs et datasystem som kan håndtere
hvilke vitenskapelige publikasjoner som har brukt
hvilke datasett, sier Fotland.
Datasettene må dessuten være lesbare selv om
teknologien hele tiden endrer seg.
– Dataene må merkes med metadata, slik at de
blir mulig å finne igjen. En av oppgavene våre blir
å gi råd til forskerne om hvordan de bør samle inn
dataene systematisk. Da er det mye lettere å dele
dem etterpå. Arbeidsvanene deres er viktige. Hvis
de begynner med kaos, er det vanskeligere å sette
på beskrivelser til slutt, forteller universitetsbibliotekar Live Kvale ved UiO.
Statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet påpeker at departementet allerede
har tatt noen grep, men at det fortsatt gjenstår
mye for å sikre lagringen av og dele de vitenskapelige dataene. Samtidig påpeker han det forskningsetiske ansvaret; at alle forskerne selv må kjenne til
reglene om taushetsplikt, personvern og opphavsrett, før de bestemmer seg for hvilke data som kan
deles.=

Kan påvirke
barnets hjerne

FOTO: NTB SCANPIX

Statssekretær Bjørn
Haugstad i Kunnskapsdepartementet fremhever
en rekke fordeler med å
dele på forskningsdata:

LIVE KVALE
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BJØRN HAUGSTAD

Fremmer vitenskapen
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MARGARET Fotland

Medisiner
under
svangerskapet:

En tidligere studie fra Farmasøytisk institutt og Folkehelsa viser
at kvinner som har brukt Paracet i mer enn 30 dager i svangerskapet,
har 70 prosent økt risiko for å få barn med symptomer
på ADHD ved 3-årsalderen.
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Tekst: Camilla Smaadal

I

dag vet vi ganske mye om hvilke medisiner under graviditeten som kan gi misdannelser hos
fosteret. Men hva med langtidseffektene? Biologer,
matematikere, informatikere og farmasøyter skal
nå samarbeide i et nytt, stort prosjekt kalt PharmaTox – for å finne ut om legemidler kan påvirke utviklingen hos barn helt opp til 7–8-årsalderen.
– Vi ønsker å studere hvordan medisiner under svangerskapet påvirker barnets utvikling av
hjernen og sentralnervesystemet. Det er ikke nok å
si at et legemiddel er trygt bare det ikke gir umiddelbare og synlige skader. Vi må også ha kunnskap
om langtidseffektene, sier Hedvig Marie Egeland
Nordeng, professor ved Farmasøytisk institutt på
Universitetet i Oslo og leder for prosjektet.
Så mange som åtte av ti gravide kvinner bruker
medikamenter under svangerskapet, ifølge tidligere studier fra Nordengs forskergruppe. De fleste
medisinene går over fra mor til fosteret.
– Vi stiller spørsmål om bruk av slike medisiner også kan gi epigenetiske endringer hos barnet,
tilføyer Ragnhild Eskeland, forsker ved Institutt
for biovitenskap.
Epigenetikk er en slags merkelapp på DNA-et
vårt, og handler kort fortalt om hvilke gener som
er skrudd på eller av.
– Ulike celler i kroppen vår har forskjellige
funksjoner, men har akkurat det samme DNA-et.
Det som gjør at cellene blir forskjellige, handler
om hvilke gener som er skrudd på eller av – og dette er det epigenetikken som regulerer. Men miljøpåvirkninger kan også forstyrre de epigenetiske
merkelappene. Hvis mor for eksempel tar medisiner under graviditeten, kan det gi endringer hos
både mor og barn, sier Eskeland.
Forskerne i PharmaTox-prosjektet skal undersøke en rekke legemidler som kan påvirke sentralnervesystemet. I første omgang skal de se på bruken av paracetamol, som er et virkestoff i blant annet det smertestillende og reseptfrie legemiddelet
Paracet.
Ønsker en restriktiv holdning. Legemidlene
som forskerne studerer, passerer over morkaken,
blod- og hjernebarrieren, som er en tynn hinne
mellom blodårene i hjernen og hjernevevet og som
hindrer mange stoffer i å komme fra blodet og inn i
hjernen. Medisinene kan bindes til reseptorer som
finnes i fosterhjernen.
– Vi vet at legemidlene passerer over til fosteret
og kan binde seg, men spørsmålet er om de også

kan gi vedvarende effekter hos barnet. Det er
sannsynlig, men det er ikke før nå at vi har hatt
muligheten til å undersøke dette hos mennesker,
sier Nordeng.
En tidligere studie fra Farmasøytisk institutt og
Folkehelsa viser at kvinner som har brukt paracetamol i mer enn 30 dager i svangerskapet, har
70 prosent økt risiko for å få barn med symptomer
på ADHD ved 3-årsalderen. Dette er også funnet i
lignende studier fra Danmark og Australia.
– Vi ønsker nå å undersøke mulige biologiske
mekanismer bak akkurat dette funnet, og se om
eventuelle effekter varer over tid, sier Nordeng.
– Vi ønsker ikke å skremme gravide fra å bruke
paracetamol, men å oppfordre til en restriktiv
holdning. Sporadisk bruk av paracetamol er trolig
helt greit, men hvis kvinnen har en kronisk sykdom
eller en smertetilstand som krever at hun tar mye
smertestillende over lengre tid, ønsker vi at de skal
snakke med fastlegen og legge opp en plan for at
det skal bli trygt.
Unngår medisiner. Gravide kvinner unngår i
stor grad å ta legemidler under graviditeten i frykt
for å skade fosteret. I mange tilfeller gjør det vondt
verre, fordi mors sykdom i seg selv kan være farlig
for fosteret, mener Nordeng.
– Gravide har generelt en overdreven oppfatning av hvor farlige legemidler er. Det gjelder ikke
bare de gravide, men også helsepersonell.
Forskergruppen ønsker å være helt sikre på at
medisinene som er på markedet, er trygge, men
ønsker ikke å skape unødvendig engstelse.
– Når et legemiddel først er på markedet, har
vi et ansvar for å følge det opp og gi sikre råd til
befolkningen. Gravide skiller seg ut fra andre pasienter ved at de også har det ufødte barnet å ta hensyn til, sier Nordeng.
Forskerne ser at det er mange som burde bruke
medisiner, men som lar være.
– Det er for eksempel mange gravide som går
ubehandlet med urinveisinfeksjon i frykt for å
skade fosteret. De får gjerne foreskrevet vanlig
penicillin, som er trygt, men vil ikke ta det. Da
øker risikoen for en oppadstigende infeksjon, en
nyrebekkenbetennelse, og i verste fall en for tidlig
fødsel, sier Noreng.
Men akkurat det å bruke paracetamol under
graviditeten, særlig i store doser over lengre tid,
tror forskerne muligens kan påvirke barnets hjerne.
Forskerne vil derfor bygge videre på tidligere studier, men vil nå gå et steg lenger og se hvordan det
går med barna også ved 5- og 7-årsalderen. De vil i

tillegg se om paracetamol kan føre til epigenetiske
endringer og utvikling av ADHD.
Store data. Men hvordan kan forskerne være
sikre på at det er akkurat de spesifikke legemidlene som har skylden i tilfeller hvor barnet har
fått læringsvansker eller utviklingsforstyrrelser
senere i livet?
Forskerne bruker et søskendesign og data fra
Folkehelseinstituttets Mor- og barn-undersøkelse,
som er en omfattende studie hvor over 100 000
gravide og barna deres er blitt fulgt gjennom en
rekke år.
– En del av kvinnene i studien bidrar flere ganger, slik at vi kan sammenligne mødrene som i det
ene svangerskapet har brukt medisiner, og i det
andre ikke. Da har vi søskenpar med samme mor,
som deler en del av det genetiske materialet og er
oppvokst i samme familiemiljø. Det er på mange
måter det nærmeste vi kommer et naturlig eksperiment med gravide og legemidler. Vi bruker også
avanserte, statistiske metoder og oppgir matematisk hvor robuste funnene våre er, sier Nordeng.
Tverrfaglig samarbeid. I tillegg til omfattende
datamateriale fra den norske Mor- og barn-undersøkelsen, ønsker forskerne å se om paracetamol i
Paracet og andre legemidler kan påvirke epigenetikken. Det gjør de ikke bare ut ifra en, men tre
ulike vinklinger: ved å samle inn navlestrengsblod,
undersøke stamceller og se på nerveutviklingen
hos kyllingfostre.
– Vi ønsker å finne ut om medikamenter i mors
liv også kan påvirke hvordan genene til barnet
uttrykkes. Vanligvis tenker vi at medikamentene
binder seg til en reseptor og utløser en reaksjon
i cellen, men nå vil vi se om det også kan påvirke
hvordan genene uttrykkes. Vi sammenligner blant
annet navlestrengsblod, og ser om det er forskjeller i epigenetikkmønsteret mellom søsken. Hvis vi
finner ulikheter i epigenetiske merkelapper, kan
det relateres til sykdom senere i livet, som ADHD
for eksempel, sier Eskeland.
Eskeland skal blant annet teste hypotesen om
hvorvidt paracetamol kan gi økt risiko for ADHD,
ved å tilføre det smertestillende virkestoffet i humane stamceller.
– Stamceller er “urcellen” som kommer fra tidlig fosterstadium og kan bli til alle mulige celler,
som for eksempel nerveceller. Stamcellene vi jobber med, kommer fra USA og er laget for lenge
siden. Hvis vi tilsetter paracetamol til stamcellene
og sammenligner med ubehandlede stamceller,

kan vi se om vi finner de samme ulikhetene i epigenetiske merkelapper på genene som er funnet i
navlestrengsblodet. Vi kan også følge disse epigenetiske merkelappene og se om de er stabile når stamcellene blir til nerveceller. Dette vil i så fall styrke
resultatet, sier Eskeland.

PharmaTox
• PharmaTox ble etablert
1. januar 2015, som et
satsingsområde ved Det
matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
• Har som mål å bli
ledende innen forskning
på legemidler som kan
gi bivirkninger på nervesystemet. Forskningen
kombinerer human data,
navlestrengsblod-undersøkelser, humane stamceller, dyremodeller og
avansert biostatistikk,
samt bioinformatikk for
å nå dette målet.

Tester på kyllingfostre. Studiene på humane
stamceller og navlestrengsblod kan imidlertid ikke
vise nerveutviklingen til et levende foster. Det er
her kyllingeggmodellen kommer inn.
– Kyllingfostre utvikler seg på lignende måte
som hos pattedyr, og har mange molekylære fellestrekk med oss mennesker. Ved å tilføre kyllingfostre paracetamol, kan vi sette hypotesen ut i livet og
se om det skjer forstyrrelser i utviklingen av hjernen eller andre organer, forteller Ragnhild Elisabeth Paulsen, professor ved Farmasøytisk institutt
på Universitetet i Oslo.
En av fordelene med å studere kyllingegg i forhold til andre forsøksdyr, er at forskerne kan tilføre legemidler på en mer kontrollert måte.
– Vi bruker samme mengde paracetamol som
er kalkulert at fosteret blir utsatt for i magen til
mor. Ved å injisere dette stoffet direkte til fosteret,
slipper vi å gå via mor, noe som reduserer bruken
av forsøksdyr. Vi kjenner den normale hjerneutviklingen hos kyllinger, og kan blant annet se om
paracetamol forstyrrer lillehjernen til fosteret.
Lillehjernen kan brukes som modell for hjerneutvikling generelt. Lillehjernen kontrollerer bevegelsene våre, men også kognitive funksjoner, og
hvis den ikke fungerer normalt, kan det øke risikoen for ADHD, sier Paulsen.
– Må ikke glemme pasientene. Den store Morog barn-undersøkelsen bygger på informasjon fra
over 100 000 gravide kvinner, data som forskerne
nå også har mulighet til å koble opp mot informasjonen fra Medisinsk fødselsregister, Norsk pasientregister og Reseptregisteret. Sammen med kommende resultater fra navlestrengsblod-undersøkelsen, stamcelleforskningen og kyllingeggmodellen
oppstår enorme mengder med informasjon, som
svært få land har tilgang til på samme måte.
– Det er store tall og enorme mengder med
data, men vi må aldri glemme at det er pasienter
det dreier seg om. Vi må snakke med de gravide,
og vite hva som rører seg av kunnskap og holdninger i befolkningen. Det er det viktig å kjenne
til når vi skal formidle funnene til allmennheten,
sier Nordeng. =

• PharmaTox samler
forskere ved Farmasøytisk institutt, Institutt for
informatikk, Matematisk
institutt og Institutt for
biovitenskap. Det er
også etablert samarbeid
med 16 andre, eksterne
aktører nasjonalt og
internasjonalt – sykehus,
offentlige etater og andre
fakulteter og universiteter.

IKKE SKREMME: – Vi ønsker
ikke å skremme gravide fra
å bruke paracetamol, men
å oppfordre til en restriktiv
holdning, sier Hedvig Marie
Egeland Nordeng, leder for
PharmaTox-prosjektet.
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Vi vet at bruk
av medisiner
under graviditeten kan gi
synlige misdannelser hos fosteret. Men hvordan påvirkes
hjernen?
For første gang
skal forskere nå
undersøke langvarige virkninger av legemidler, som
ADHD.

FOTO: CAMILLA SMAADAL

TEMA

TEMA

• Store datamengder

formatikk ved Universitetet i Oslo.
Han er nå blitt leder av det nye senteret for fremragende innovasjon, Senter for skalerbar dataaksess, som er et samarbeid mellom UiO, NTNU,
Universitetet i Oxford og en rekke industrielle
tungaktører.

ILLUSTRASJON: ADRIAN STORM

Senter for skalerbar
dataaksess
• Et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon,
som skal finne nye teknologier for at næringslivet
raskere kan få tilgang til
relevante data.
• Senteret skal ledes av
UiO og er et samarbeid
med NTNU, Universitetet
i Oxford, Statoil, Conoco,
Philips, IBM, Oracle,
OSIsoft, Schlumberger,
Siemens og Sopra Steria,
samt de norske IKTfirmaene Computas,
Evry, Dolphin, Interconnect Solutions og
Numascale.

Store norske bedrifter sliter med å finne den relevante
informasjonen i de enorme datamengdene sine. Det koster
dem flere hundre millioner kroner hvert år. Ny metode fra
UiO skal kunne finne dataene på få minutter.
Tekst: Yngve Vogt

H

vert år taper industrien store summer fordi
de ansatte ikke klarer å finne raskt nok frem
til de relevante dataene i bedriftens enorme datamengder.
Samtidig som datamengdene øker i et stadig
større tempo, vokser også mengden av irrelevant
informasjon.
– Mangelen på gode systemer for å finne rele-

vante data, kan koste store bedrifter hundre millioner kroner i året. Mange beslutninger må tas
innen kort tid, så den informasjonen de ansatte
ikke greier å finne innen fristen, har bedriften
ingen glede av. Det er derfor viktig å få raskere
tilgang til dataene enn i dag. Teknikken for å gjøre
dette, har ikke endret seg på tjue-tretti år. Vi må
derfor lage helt nye kikkhull inn i de store datalagrene, forteller Arild Waaler, som er professor i
logikk og semantisk teknologi på Institutt for in-

FOTO: YNGVE VOGT
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Datakaos i næringslivet
koster millioner hvert år

IKKE RASKT NOK: Mange
beslutninger må tas i
løpet av kort tid, så den
informasjonen de ansatte
ikke greier å finne innen
fristen, har bedriften ingen
glede av.

KOSTBART: – Mangelen på
gode systemer for å finne
relevante data, kan koste
store bedrifter hundre millioner kroner i året, poengterer
Arild Waaler.

Store oljeselskaper er med. Senteret skal både
utnytte teknologiske nyvinninger og utvikle helt
nye teknologier. Teknologien skal testes ut på
svære datasett i store selskaper som Statoil, Philips
og Schlumberger, i samarbeid med internasjonale
konsulentselskaper som IBM og Oracle.
Et eksempel på en av de mange oppgavene
senteret håper å løse, er et nytt system for oljeselskapene slik at de raskt skal kunne finne frem i de
enorme mengdene med interne rapporter og informasjon som fins spredt i en rekke databaser. En
database er en systematisk måte å organisere dataene på. Uheldigvis mangler den gjennomsnittlige
oljegeologen, akkurat som den vanlige Apollonleseren, god nok dataforståelse til å kombinere
informasjonen i databasene på best mulig måte.
– Tenk deg at du er ingeniør og har fått svært
kort tid til å finne viktig informasjon om en viss
type oljebrønn. Du skal sy sammen relevant informasjon fra mange databaser der hver database
kan inneholde titusenvis av variabler. Du må vite
hvilke tabeller i databasene du skal koble sammen.
Dessverre vet du ikke engang hva tabellene heter.
Hvis geologen ikke vet hvor informasjonen befinner seg, nytter det ikke med et raskt databaseoppslag. Problemet er at dataene er organisert på
en så kompleks måte at det kreves svært spesialisert kunnskap for å gjenfinne dem.
Utfyller Google. Når Google trekker frem relevant informasjon fra hele verdensveven, baserer
den treffene sine på statistiske analyser.
– Det gjør at tidligere søk med mange treff
kommer høyt opp på Googles liste. Denne teknikken fungerer dessverre ikke i industrien, fordi brukerne og spørringene er for få.
Google søker dessuten ikke etter informasjon
i databaser. Database-programmererne bruker et
eget programmeringsspråk som heter Structured
Query Language (SQL). SQL har ikke endret seg
siden 1980-tallet. Avanserte SQL-spørringene kan
være svært komplekse og fortone seg komplett
uforståelige for dem som ikke har inngående, datateknisk kunnskap.
Målet er at geologen ikke skal være avhengig av
it-konsulenten, men kunne beskrive informasjons-

behovet med sitt eget vokabular på et mest mulig
normalt språk.
– Vi ønsker at systemet automatisk skal oversette disse setningene til et dataspråk som skal
lage SQL-spørringer mot datamaskinen. Hvis vi
klarer dette, skal det arbeidet som geologene i dag
bruker flere dager på, kunne gjøres på få minutter.
Det gjør det ikke enklere at mange av geologene
også må lete etter og tolke seismiske data. Seismiske
data, som er geofysiske målinger av havbunnen,
kan ta svimlende mye plass og kreve enorme beregninger på superraske datamaskiner. Disse maskinene er ti tusen ganger raskere enn PC-en din.
– Hele poenget er å kombinere mye regnekraft
med radikalt nye metoder for å kunne finne frem
til informasjonen og gjøre beregninger langt raskere å finne enn hva som er mulig i dag.
Kombinerer siste skrik. Det nye senteret skal ta
alle de store datateknologiene i bruk, på alle nivåer, fra sky-teknologier, der data blir lagret og delt
på nett, og ned til det mest elementære maskinspråket.
– Datasystemer har mange abstraksjonslag.
For hvert lag mister du ytelse. Vi ønsker å kutte
tvers igjennom alle abstraksjonslagene og designe
dataprogrammene på en slik måte at vi kan pushe
teknologien i grenseland og dermed øke ytelsen.
Senteret skal trekke til seg mer enn hundre
forskere.
– Om åtte år tror jeg at det vi forsker på i dag,
vil være en selvfølge i industrien. Da informatikerne startet med relasjonsdatabaser, spurte folk
hva det var godt for. I dag er slike databaser allemannseie. Nå skal vi ta et tilsvarende grep for å
trekke ut relevant informasjon fra store datamengder, påpeker Arild Waaler.
Regjeringen er positiv. Statssekretær Dilek
Ayhan (Høyre) i Nærings- og fiskeridepartementet
poengterer at det nye senteret bidrar til å høyne
kvaliteten på norsk, næringsrettet forskning.
– Resultatene kan på sikt bidra til å styrke
norsk konkurranseevne. Store datamengder kan
være kilde til innovasjon, entreprenørskap og arbeidsplasser. Ny teknologi kan gjøre det enklere
å samle inn og analysere disse dataene. Dette vil
kunne gi oss raskere tilgang til relevant informasjon. Her ligger det store muligheter for både det
offentlige og næringslivet, påpeker statssekretæren til Apollon.=
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• Skal øke verdiskapingen i samfunnet ved å
innføre nye statistiske
metoder til å håndtere
store og komplekse datasett i privat og offentlig
- sektor.
• Samarbeid mellom
Norsk Regnesentral,
Universitetene i Oslo og
Bergen, NAV, Skatteetaten, Oslo universitetssykehus, DnB, ABB, Det
norske Veritas DNV-GL,
Gjensidige forsikring,
Norsk Hydro Energi og
Telenor.

Splitter nye statistiske metoder skal kunne avdekke alt fra
kreft og sjøsikkerhet til skattejuks og forsikringssvindel.
Tekst: Yngve Vogt

D

atamengdene i både det private næringslivet
og det offentlige er nå blitt så store at det ikke
lenger nytter å bruke dagens statistiske metoder til
å analysere dem på en best mulig måte.
Med Universitetet i Oslo i spissen har Norsk
Regnesentral, Oslo universitetssykehus, NAV og
Skatteetaten gått sammen med tunge aktører i
næringslivet som Telenor, Gjensidige og DnB om
å danne det splitter nye senteret for forskningsdrevet innovasjon, Big Insight. Senteret skal de
neste åtte årene utvikle nye statistiske metoder for

å effektivisere det offentlige og gjøre næringslivet
bedre og mer konkurransedyktig, ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt.
– Datamengdene er blitt så enorme at vi nå
trenger langt mer sofistikerte, statistiske metoder
for å kombinere og tolke de mange typene data
som finnes. Ellers får vi bare ut søppel, forteller
lederen for det nye forskningssenteret, Arnoldo
Frigessi, som også er professor i statistikk ved Det
medisinske fakultet på Universitetet i Oslo. Han
har de siste femten årene vært en av de ledende
statistikerne på Norsk Regnesentral og skal nå
lede det nye innovasjonssenteret sammen med

FOTO: YNGVE VOGT
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Big Insight

ILLUSTRASJON:ADRIAN STORM

Her er likheten mellom
kreft og skattejuks

professor Ingrid Glad
fra Matematisk institutt.
Det er vanlig å bruke
statistiske modeller til
å beskrive hypoteser
av virkeligheten. Hvis
sannsynligheten er
svært liten for at dataene stemmer med hypotesen, blir hypotesen
forkastet.
– I enormt store
datamengder er dataene
så detaljerte at det aldri
vil være mulig å lage
hypoteser som stemmer
med alle dataene. Da vil
uansett enhver hypotese bli forkastet. Vi
må derfor tenke nytt og
utvikle helt nye statistiske metoder, forteller
Frigessi.
Selv om oppgavene
til de ulike samarbeidspartnerne er svært
forskjellige, lover han
SAMME STATISTIKK: Det er ikke så stor forskjell
at de nye statistiske
på statistiske metoder selv om de skal brukes på
så ulike ting som brystkreft, mobiltrafikk og formetodene vil kunne bli
sikringspoliser.
allmenngyldige.
– Det er ikke så stor
forskjell på statistiske
metoder selv om de skal
brukes på så ulike ting
som brystkreft, mobiltrafikk og forsikringspoliser.
Frigessi er på jakt etter to typer statistiske løsninger. Den ene skal være en mirakelkur for personaliserte problemstillinger. Den andre skal kunne forutsi når stabile systemer av en eller annen
grunn kommer ut av likevekt og begynner å bevege
seg i en uvanlig retning.
Persontilpassete løsninger. Ønskene om persontilpassete løsninger er mange:
UNNGÅR SØPPEL: Datamengdene er blitt så enorme
at vi nå trenger langt mer
sofistikerte, statistiske metoder for å kombinere og
tolke de mange typene data
som finnes. Ellers får vi bare
ut søppel, forklarer Arnoldo
Frigessi.

Kreftcocktail. Hvis du får kreft, hadde det vært
best om du kunne få en medisinsk cocktail spesialtilpasset sykdomsgenene dine.
Det store problemet er: Sykdomsgenene dine er
helt unike. Du er den eneste i verden som har dem.
Hvordan er det da mulig å finne en persontilpasset
behandling?

Da må sykdomsgenene til alle dem som har fått
den samme krefttypen, sammenlignes. Her er det
snakk om å kombinere geninformasjonen fra
tusenvis av pasienter som ligner på deg.
Mikrolån i U-land. Telenor har allerede 36 millioner mobilkunder i Pakistan. Mange av dem bor
svært landlig til, uten tilgang til banker. Telenor
ønsker nå å tilby mobilkundene mikrolån.
– Tenk deg at en fyr ringer deg og ønsker å låne
2000 dollar for å kjøpe en ku. Du vet ikke om han
har jobb, hus eller barn. Det eneste du vet, er hvordan han har ringt med mobilen, når og hvor han
har vært. Basert på hvordan han bruker telefonen,
skal du kunne beslutte om han skal kunne få et
lån. Da må du bruke statistikk til å estimere risikoen til den enkelte kunde. Kan du stole på personen? Vil han betale tilbake lånet? Hvis Telenor
klarer dette, kan de tilby persontilpassete, finansielle løsninger i bankløse områder i Pakistan, forteller Frigessi.
Avdekker svindlere. Skatteetaten ønsker å bruke
de nye metodene til bedre å finne ut av hvem som
betaler den skatten de skal.
– De ønsker altså å finne sannsynligheten for at
en skattebetaler sniker seg unna.
NAV deltar i det nye forskningssenteret for å
bli i stand til å finne ut av hvem som feilaktig får
støtte.
DnB ønsker å bruke de nye metodene til å avdekke hvitvasking av penger.
– Banken må raskt kunne beregne sannsynligheten for at enhver transaksjon over et visst beløp
kan være hvitvasking. Løsningen er å finne en algoritme som automatisk avdekker de få personene
som bør sjekkes nærmere manuelt.
Personlig forsikring. Når du tar kontakt med
Gjensidige, ønsker de å bruke de nye metodene på
de enorme kundedataene sine for å kunne gi deg
individuelle produkter og priser. Da får du en unik
forsikringsavtale som ingen andre har.
Ute av likevekt. Den andre generelle, statistiske
metoden skal forutsi overraskende hendelser for
ustabile systemer.
Tenk deg at svært mange sensorer overvåker
en pasient, minutt for minutt etter en operasjon.
Overvåkingen skal kombinere all mulig informasjon og sammenligne den med pasientjournalen og
automatisk si ifra hvis noe kan gå galt.
– Vi må da ha et system som lærer fra tusenvis
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Euclid leter etter mørk energi

Skanner fl ere
milliarder galakser
av andre pasienter om hva som kan skje.
Store skip på havet blir overvåket av hundrevis
av sensorer, som kontinuerlig måler slike ting som
trykk, temperatur og lyd i kontrollrommet. Her må
mange typer data kobles sammen. Ett eksempel er
lyd. Lyden er forskjellig avhengig av om det blåser
eller ei og om båten er i havn eller til sjøs. For å
unngå falsk alarm, må sensordataene kobles med
posisjonen til skipet og meteorologisk informasjon for å slå fast hva lyden kan være. Poenget er å
stoppe skipet i tide før det havarerer.
Konkurransefortrinn. Hele ideen er å utvikle så
gode statistiske metoder at samarbeidspartnerne i
det nye forskningssenteret skal få et konkurransefortrinn foran alle andre.
– De kan da bruke de nye metodene i to til tre
år før de blir publisert vitenskapelig og dermed
tilgjengelige for alle. Det gir likevel et stort nok
forsprang. Etter noen år må metodene uansett forbedres. Hver gang vi får nye typer data, blir det et
kappløp om nye metoder.
Til sammen skal senteret knytte til seg over
hundre forskere, derav vel tretti stipendiater og ti
postdoktorer.
– Det er ikke nok at vi blir best i Norge. Vi skal
i tet internasjonalt. Vi valgte samarbeidspartnere
som ikke er konkurrenter, er i front internasjonalt
og som har spennende og enormt store datamengder som aldri er blitt skikkelig analysert.
Frigessi ønsker likevel å tone ned forventningene og påpeker at risikoen er stor for at problemene
de kaster seg over, ikke lar seg løse.
– Innovasjonsdrevet forskning er umåtelig krevende. Vi må med god fantasi koble sammen data
fra mange kilder. Hvis alt lar seg løse, har vi valgt
for enkle problemstillinger. Vi skal løse supervanskelige ting og kommer til å feile mange ganger.
Kanskje halvparten av prosjektene går galt. Vi må
lære av disse feilene og hvorfor vi ikke fikk det til.
Sånn er det i vitenskapen, poengterer Frigessi.=

Skanning av mange milliarder
galakser kan forhåpentligvis
løse den store gåten om
mørk materie og
mørk energi.

ROMTELESKOP: Når den
europeiske romfartsorganisasjonen ESA skyter opp
romteleskopet Euclid om
fem år, har astrofysikerne
store forhåpninger om å avkle noen av hemmelighetene
til mørk materie og mørk
energi. Foto: ESA

Tekst: Yngve Vogt

N

år den europeiske romfartsorganisasjonen
ESA skyter opp romteleskopet Euclid om
fem år, har astrofysikerne store forhåpninger om
å avkle noen av hemmelighetene til mørk materie
og mørk energi. Bare fire prosent av innholdet i
universet er synlig. Nesten hele universet består av
mørk materie og mørk energi.
Den eneste måten å observere denne mørke
delen på, er å regne seg frem til hvordan ulike
krefter, slik som gravitasjonskraften, påvirker bevegelsene til den synlige massen i universet.
Romteleskopet skal derfor skanne himmelen,
bit for bit, og avfotografere og finne 2000 egenskaper til hver eneste synlige galakse. Hver galakse består av mellom ti millioner og hundre tusen
milliarder stjerner. Selv om forskerne regner med
å finne mellom fem og femten milliarder galakser,
er dette likevel bare en liten brøkdel av alle galaksene i universet. De fleste er så langt unna at de
aldri vil bli mulig å observere. Mange av galaksene
er så lyssvake at teleskopet må bruke svært lange
eksponeringstider.
Det finnes en rekke hypoteser om mørk materie
og mørk energi. Astrofysikerne er avhengige av
enorme mengder med data for å kunne dementere
eller bekrefte dem. Poenget deres er å kunne skille
dem gjennom ørsmå variasjoner i de statistiske
beregningene.
Frastøtende gravitasjon. Universet har de siste
milliarder årene utvidet seg stadig raskere. Det
betyr at de galaksene som er lengst vekke fra vår
hjemlige galakse, Melkeveien, beveger seg langt
raskere vekk fra oss enn de nærmere galaksene.
– Denne utvidelsen er en av astrofysikkens gåter. Tyngdekraften burde ha fungert som en brems
som hadde fått utvidelsen til å gå saktere. Det må
altså finnes et stoff eller en type energi i universet
som fungerer som en frastøtende tyngdekraft,
poengterer dr. scient. Stein Vidar Hagfors Haugan
på Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo.
En av de mest spenstige teoriene om hvorfor
universet utvider seg, er teorien om vakuum-energien. Ifølge Einsteins relativitetsteori fører denne
energien til frastøtende gravitasjon. Vakuumenergien er den energien som blir igjen i et område
når all materie og energi som er mulig å bli kvitt,
er blitt fjernet.
– Hvis vakuumkraften vinner over gravitasjonskraften, vil ting skyves raskere og raskere fra hver3/2015
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Kvinner på ESOP
Euclid
ESOP
er forkortelse for
••Den
europeiske
Equality, Social Organizaromfartsorganisasjonen
tion,skal
andom
Performance,
ESA
fem år skyte
og erromteleskopet
et Senter for Euclid
opp
fremrag-ende
forskning
for
å finne forklaringen
UiO. og mørk
til(SFF)
mørkved
materie
energi.
• Målsetting: Å forstå
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•likhet,
Euclidsosial
skal avfotoorganigrafere
og økonomisk
måle egensering og
skapene
til
mellom
utvikling, både i rikefem
og
og
femten
milliarder
fattige
land,
og å utfordre
galakser.
Deteori
enorme
økonomisk
på
datamengdene
skal
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kvalitetssikres
og
tolkes
Norden.
automatisk.
• Kvinner på ESOP:
•2Astrofysikere
professorer, 1håper
postådoc.,
ha funnet
nye svar på
11 doktorgradsmørk
energi innen
2026.
stipendiater,
3 tilknyttede
professorer og 4 tilknyt•tede
Astrofysisk
forskere.institutt
skal
bådedeltar
værede
med
I tillegg
tre på
fastå
kvalitetssikre
dataene.
tilsatte kvinnene
ved
Økonomisk institutt.

Vil eliminere teorier. Den store uenigheten mellom partikkelfysikere og astrofysikere er hva energitettheten er i dag.
– Uenigheten dreier seg om en faktor på 10 opphøyd i 60, forteller Lilje. Tallet er enormt og kan
skrives som et ett-tall etterfulgt av 60 nuller.
Astrofysikere har allerede observert noe som
ser ut som vakuumenergi, men observasjonene
stemmer ikke med teorien. Og det finnes en mengde kompliserte teorier som forsøker å forklare den
observerte vakuumtettheten.
Det er her det nye romteleskopet kommer inn.
– Vi håper at vi nå kan eliminere en mengde
teorier som ugyldige. Og det er nettopp det forskning handler om: Du har en rekke teorier og trenger eksperimenter for å avkrefte flest mulig av
dem. Hvis vi er heldige, står vi tilbake med bare én
teori, sier Hagfors Haugan.
En av de tingene astrofysikerne ønsker å finne
ut av, er hvorvidt mørk energi faktisk er energitettheten av vakuum og om denne energitettheten i
vakuum øker eller minker.
– Det finnes en rekke teorier om dette, og noen
av dem er spekulative, men vi håper at målingene
fra Euclid kan finne en eventuell variasjon eller i
det minste sette et øvre tak på hvor stor denne ef-

fekten er. Selv om vi tror at denne effekten er veldig liten, kan vi ikke utelukke at den er der.
Mørk materie er derimot langt mindre eksotisk.
Man antar at mørk materie er partikler som ikke
reagerer med hverken elektroner, protoner eller
fotoner. Den eneste måten mørk materie påvirker
elektroner, protoner og fotoner, er via gravitasjon.
Gravitasjon fra mørk materie påvirker sammenklumpingen av all materie i universet. Derimot vil
mørk energi, som kanskje skyldes vakuumtettheten, motvirke sammenklumpingen.
– Det samme gjelder utvidelsen av universet.
Jo raskere det utvider seg, desto mindre er klumpingen.
Gravitasjonen fra slike klumper bøyer lyset, slik
at galaksene ser ut som om de er strukket ut. Jo
mer klumping, desto større blir denne effekten.
– Ved å måle formen på galakser, kan vi få informasjon om både vakuumtettheten, den mørke
materien og utvidelseshastigheten. Men ettersom
den effekten vi ser etter, er svært liten, trengs det
flere milliarder målinger for å ha god nok statistikk til å bekrefte eller avkrefte de ulike teoriene.
Måler galaksehastigheten. Når man observerer
galakser som er svært langt unna, er det ikke nok å
lete i det synlige lysspekteret. Teleskopet skal observere både synlig og infrarødt lys. Infrarødt lys er
viktig i kosmologien.
Ettersom universet utvider seg, vil de galaksene
som ligger lengst unna, bevege seg raskere fra oss
enn de galaksene som ligger nærmere oss. Lyset til
disse galaksene vil være forskjøvet mot rødt.
– Man må derfor også måle det infrarøde lyset.
Forholdet mellom infrarødt og synlig lys kan derfor brukes til å måle avstanden til galakser.
Infrarødt lys, som er usynlig for mennesket, og
nesten umulig å observere fra bakken, er i bunn og
grunn varmestråler. Ettersom fuktigheten i luften
vil absorbere det infrarøde lyset, må observasjonene skje utenfor atmosfæren.
Enorme datamengder. Teleskopet har to instrumenter. Et optisk kamera skal fotografere galaksene og bestemme formen på dem. Astrofysisk
institutt har ansvaret for at norske CMR Prototech
leverer mekaniske deler til det andre instrumentet,
som er en kombinasjon av et spektrometer og et
fotometer. Det skal måle rødforskyvningen til en
stor del av galaksene og måle hvor intenst lyset er
ved ulike bølgelengder.
Med observasjoner av mange milliarder galakser blir det snakk om så store datamengder at de må

fordeles over ti datasentre i Europa og analyseres
der, mens informasjonen som trekkes ut av bildene, skal lagres i en database på ett sted. Det er
ennå ikke bestemt hvilken databaseløsning de skal
velge. Systemet må fungere uten stopp 24 timer i
døgnet, og det må være raskt å søke i databasen.
– Vi får så mange bilder at det blir helt umulig
for mennesker å studere dem. Alt må lagres, kvalitetssikres og tolkes automatisk. Det er veldig vanskelig å finne ut av hvordan man gjør dette. Differansene mellom to teorier er veldig små. Gjør vi en
liten feil i målingene av bildene, kan vi komme til
et galt resultat. Det er det store problemet, forteller
Stein Vidar Hagfors Haugan, som leder den norske
delen av et internasjonalt team som skal sikre at
resultatene blir riktige.
Selv om alle dataene skal prosesseres automatisk, er det viktig at noen ser på om dataene er tolket riktig.
– Vi får data som aldri tidligere er blitt observert. Hvis noe er klassifisert som en merkelig galakse, kan forklaringen være at det ligger en annen
galakse rett bak. Vi kan forsøke å finne egenskaper
som karakteriserer denne typen galakser, og så
grave i databasen etter galakser med lignende karakteristikker.

Universet skal være likt i alle retninger.
– Hvis galaksens egenskaper varierer med posisjonen på himmelen, kan det ha oppstått en skummel, systematisk feil som kan ødelegge konklusjonen. Forklaringen kan da kanskje ha noe med
temperatursvingningene på romteleskopet å gjøre.
Poenget er at det er viktig å oppdage sammenhenger mellom dataene som ikke skal være der. Hvis
vi finner for mange strukturer i det som skulle
vært støy, må et eller annet ha gått galt. Da er forutsetningene for algoritmene gale. Det gjelder å
luke ut feil. Vi vet lite om hva vi nøyaktig kommer
til å finne. Vi klarer derfor sannsynligvis ikke å
definere på forhånd alt som kan være suspekt, forteller Hagfors Haugan.
Astrofysisk institutt skal dessuten være med på
den vitenskapelige tolkningen av dataene.
– Vi håper at vi innen 2026 har funnet nye svar
på mørk energi. Her er det to muligheter. Enten
kan vi med en langt større sannsynlighet si at det
er avvik fra den kosmologiske konstanten og at
energitettheten endres med tiden, eller så finner
vi ingen avvik. Finner vi avvik, har vi kommet et
langt steg videre på veien til å forstå akselerasjonen i universet, poengterer Per Barth Lilje.=

VAKUUMKRAFTEN: En av
teoriene astroforskerne
ønsker å sjekke ut, er om
galakser blir skjøvet fra hverandre hvis avstanden er stor
nok. Denne kraften kalles
for vakuumkraften. Bildet
over er av spiralgalaksen
NGC 1187, som ligger rundt
60 millioner lysår unna, i
stjernebildet Elven. Bildet
nedenfor er av galaksen
M 106. Den har to uvanlige
spiralarmer og befinner seg
et sted mellom 22 og 25
millioner lysår fra Jorda.

FOTO: NORSK ROMSENTER

FOTO: YNGVE VOGT

AUTOMATISK TOLKNING:
Stein Vidar Hagfors Haugan
leder den norske delen av
et internasjonalt team som
skal sikre at de automatiske
tolkningene av galakseobservasjonene blir riktige.

andre, men det må være en viss avstand mellom
to enheter for at vakuumkraften skal vinne over
gravitasjonskraften.
Balansepunktet for når dette skjer, er avhengig
av energitettheten i vakuumet. Hvis energitettheten endrer seg, vil også balansepunktet endre seg.
– Dette balansepunktet kalles den kosmologiske konstanten. Den regnes som et av fysikkens
aller største mysterier og er den mest besnærende
forklaringen på hvorfor universet utvider seg,
forteller professor Per Barth Lilje på Astrofysisk
institutt.
Hvis energitettheten stadig økes, kreves det
mindre og mindre avstand mellom to gjenstander
før de blåses fra hverandre.
Og her kommer et utrolig eksotisk tankescenarium.
– Når avstanden mellom galakser er stor nok,
blir de skjøvet fra hverandre. Om vakuumkraften
blir sterkere, kan den skyve Jorda bort fra Sola.
Blir den enda sterkere, kan menneskene skyves
vekk fra Jorda. Når grenseverdien blir enda mindre, vil de kjemiske bindingene i molekylene rives
i stykker. Deretter presses elektronene vekk fra
atomkjernen, og etter hvert splittes alle atomkjernene opp, forklarer Hagfors Haugan.
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• Store datamengder

Kan ta bedre beslutninger med medisiner
Voksne med ADHD tar bedre beslutninger når de bruker
medisiner med virkestoffet metylfenidat, antyder ny studie.
Tekst: Camilla Smaadal



Foto: Yngve Vogt

R

italin er den vanligste medisinen i Norge for
å behandle ADHD. Så mange som 70 prosent
av voksne med ADHD som bruker dette eller andre
preparater med virkestoffet metylfenidat, føler det
hjelper på symptomene. Men hva er det som faktisk skjer i hjernen når de bruker det – og hva er
det konkret som blir forbedret?
– Det er tydelig at voksne med ADHD fungerer
annerledes når de tar medisinen, men vi vet ikke
akkurat hva som skjer, og forskningen har i stor
grad vært konsentrert om barn. Fra tidligere studier vet vi at det er en sterk sammenheng mellom
ADHD og endret dopaminsignalering i hjernen,
som også henger sammen med belønning og konsentrasjon. Men få har sett på ADHD hos voksne
og beslutningstaking, sier doktorgradsstipendiat
Athanasia Monika Mowinckel ved Psykologisk
institutt på Universitetet i Oslo.
– Vi ønsket derfor å teste voksne med ADHD,
både med og uten Ritalin, for å undersøke om
ADHD-pasienter tar dårligere beslutninger enn
friske, og om denne evnen blir forbedret med
medisinen. Vi vil studere de bakenforliggende
mekanismene for hvordan informasjonen blir bearbeidet, og hvilke regioner i hjernen som fungerer
bedre eller dårligere når de bruker medikamentet,
legger prosjektleder Guido Biele til.
Tar dårligere valg. Prosjektet er det første kliniske legemiddelstudiet ved Psykologisk institutt,
og det er gjennomført i samarbeid med Mats Fredriksen, overlege på spesialpoliklinikken for voksne
med ADHD i Tønsberg.
Pasientene som er med i studien, må løse en
rekke oppgaver som skal måle beslutningsevnen

deres. Oppgavene skal løses både med og uten
Ritalin. En kontrollgruppe må også gjennom det
samme løpet, slik at forskerne kan sammenligne
med helt friske personer uten ADHD.
ADHD-pasientene får en kapsel før de skal løse
oppgavene, men verken forskerne eller pasientene
vet om den inneholder Ritalin eller placebo. Det
får de vite først når datainnsamlingen er ferdig.
– Forsøkspersonene blir bedt om å foreta en
rekke valg mellom forskjellige former og farger
som er forbundet med ulike positive og negative
verdier. For eksempel at fargen
rød gir en høyere, positiv
verdi enn fargen blå. Når
de har lært seg verdiene,
kombineres former og
farger, og forsøkspersonene må vurdere en
kombinert figurs kostnad
og nytte. De må ta
rundt 300 beslutninger
hver gang
de testes.

INFORMERTE VALG: Foreløpige resultater viser at
voksne med ADHD klarer å
registrere mer informasjon
når de tar medisiner, og at
de dermed tar mer informerte valg. Fra venstre: Forsker Mads Pedersen, Athanasia Monika Mowinckel og
Guido Biele.

MR-scanning. Pasientene må også løse oppgavene
i en MR-maskin. Foreløpige analyser tyder på at
hjerneaktiveringen hos pasienter og kontrollgruppe er relativt lik, men at det er noe mindre tydelige
beslutningsprosesser hos pasientene.
– Mønsteret som trer frem, viser at voksne med
ADHD tar dårligere beslutninger enn friske, men
at medisinene hjelper dem til å håndtere informasjonen bedre. De tar flere riktige valg med medisinen. Men vi vet foreløpig ikke nok til å si hva som
skjer i hjernen når de tar medisinen, sier Biele.
Mer impulsive. ADHD-pasientene er imidlertid,
med eller uten medisiner, mer impulsive enn den
friske kontrollgruppen, noe mange studier har vist
før. Pasientene ser også ut til ikke å bruke
all tilgjengelig informasjon til å
ta sine avgjørelser. Men når
ADHD-pasientene tar
medisinen, skjer det en
forbedring. De blir
ikke mindre impulsive, men de
tar bedre beslutninger.

– Vi bruker avanserte, matematiske modeller som
gir oss mer informative resultater sammenlignet
med standard metode, som kun tester reaksjonstid
eller antall riktige svar hver for seg, sier medisinstudent Sigurd Ziegler, som har hjulpet til med
analysene.
Tanken med den matematiske modellen er også
å finne de bakenforliggende årsakene.
– Modellen analyserer reaksjonstid og nøyaktighet samtidig, noe som hjelper oss å forstå sammenhengen mellom impulsivitet og beslutninger
på en bedre måte. Foreløpige resultater peker mot
at voksne med ADHD kan bli mer nøyaktige når
de får medisiner, selv om de ikke nødvendigvis tar
seg bedre tid til å svare riktig, sier Ziegler.
Pasientene svarer nemlig fortsatt like spontant
og ureflektert, selv når de har fått den riktige medisinen.
– Hvis de skulle være like nøyaktige som kontrollgruppen, måtte de også ha svart langsommere
og tenkt seg mer om før de tok et valg. Funnene
våre viser altså at pasientene svarer like raskt,
uavhengig om de går på medisin eller ikke. Men
prosesseringsevnen forandrer seg og blir forbedret. De klarer altså å registrere mer informasjon
i samme tidsrom, og tar dermed mer informerte
valg, sier Biele.
Styrker den subjektive opplevelsen. Oppmerksomhetsvansker er gjerne det som er blitt
studert mest hos både barn og vokse med ADHD.
Forskerne har, i tillegg til den forskningen som
foregår, gjennomgått tidligere studier på feltet.
Oppsummeringen fra tidligere studier viser at
ADHD-pasienter har omtrent like store problemer med å ta beslutninger som de har mangel på
oppmerksomhet, når det tas høyde for hvor sikre
resultatene er.
– Pasientene deler gjerne historiene sine med
oss, og forteller at de tar dårlige livsavgjørelser.
Da er det fint å få mer informasjon om hvilke
deler av beslutningsprosessen som er vanskeligere for personer med ADHD, sier Mowinckel.
Forskergruppen på Psykologisk institutt
mener det er viktig å forske mer på beslutningsevnen til ADHD-pasientene, og ikke bare fokusere på oppmerksomhetsvansker. – Fordi disse pasientene har en tendens til å ta valg basert på mindre
informasjon enn andre, trenger de å bli informert
om at sykdommen deres kan gjøre det vanskeligere
for dem å ta gode beslutninger i livet. Det er noe
psykologer faktisk kan hjelpe dem med, uavhengig
av om de går på Ritalin eller ikke, sier Mowinckel.=

ADHD
• AD (Attention Deficit)
står for oppmerksomhets- og konsentrasjonssvikt.
• HD (Hyperactivity
Disorder) står for hyperaktivitet, uro og impulshandlinger.
• Rundt 3–5 prosent av
alle barn i Norge har
ADHD i lettere eller
alvorlig grad.
• Av de som har fått
diagnosen i barne- og
ungdomsårene, vil to
av tre ha symptomer i
mange år. Det er usikkert
hvor mange barn som
fortsatt har symptomer i
voksen alder.
Kilde: Folkehelseinstituttet
Ritalin
• De vanligste ADHDmedisinene i Norge er
Ritalin og Concerta,
som begge inneholder
virkestoffet metylfenidat,
og som virker svakt
stimulerende på hjernen.
• Medikamentene øker
tilgjengeligheten av
dopamin i hjernen.
• Så lave doser som man
bruker i behandling av
ADHD, gir ikke rus, men
fordi det regnes som
sentralstimulerende,
er det klassifisert som
narkotika. Det kan bare
skrives ut av lege når det
har vært startet opp hos
legespesialist.
• Kjente bivirkninger er
nedsatt appetitt, søvnforstyrrelser, lett hodepine
og nedstemthet og høyt
blodtrykk. Langtidseffektene er forsket lite på.
• Det er også kommet
frem i andre medier at
Ritalin misbrukes for å
fremme prestasjoner og
for å gi en ruseffekt hos
ungdommer.
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Voksne med ADHD:

Totalt vil vi analysere omkring 60 000 beslutninger, så det blir en stor mengde med data, sier doktorgradsstipendiat ved Psykologisk institutt, Mads
Pedersen, som også er involvert i prosjektet.
Foreløpige analyser antyder at ADHD-pasientene tar beslutninger med mindre informasjonsgrunnlag enn kontrollpersonene. De samler altså
ikke like mye informasjon før avgjørelser tas.

• Store datamengder

Geografiske data
brukes nå for å finne
sammenhengen
mellom mødrehelse,
svangerskapskontroller og
væpnet konflikt
i Afrika.

Tekst: Yngve Vogt

D

Bruker geografiske data. Det har frem til i dag
vært langt vanskeligere å studere helse i Afrika
enn i den vestlige verden. Mens den vestlige verden har store mengder detaljert statistikk på lokalt
nivå, er brorparten av de statistiske opplysningene
i Afrika bare på regionalt og statlig nivå.
Tollefsen har derfor kastet seg over problemet
på en annen måte. Løsningen hans er å kombinere
store mengder data med geografisk informasjon
fra to ulike databaser.
– Poenget er at alle geografiske datasett kan
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ødeligheten til gravide og fødende sør for
Sahara i Afrika er over hundre ganger høyere
enn i Norge og utgjør over halvparten av mødredødeligheten i verden.
Et av tusenårsmålene til FN er å redusere nettopp mødredødeligheten. Selv om situasjonen har
bedret seg noe de siste årene, er fremgangen fremdeles beskjeden, spesielt i Afrika sør for Sahara.
I samarbeid med seniorforsker Gudrun Østby
på Institutt for fredsforskning (PRIO) er stipendiat Andreas Forø Tollefsen på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO i gang med å
undersøke hvordan mødrehelsen siden 1990 er
blitt påvirket av lokale konflikthendelser på det
afrikanske kontinentet.
– Vi vil se på hvordan konflikthendelsene har
påvirket mødrehelsen i nærområdene, og i hvilken
grad mødrene i en konfliktsituasjon er blitt fulgt
opp på svangerskapskontroller og om de har født
på helseklinikk, forteller Tollefsen.
Det finnes tidligere studier som antyder at
mødrehelsen faktisk er blitt bedre under konflikter. – Vi har vært i stuss om dette. En av forklaringene kan være at hjelpeorganisasjonene har bedret
helsetilbudet i konfliktområdene og i flyktningleirene. Selv om forskerne bare er i startfasen, har de
funnet eksempler på at konflikter reduserer sannsynligheten for at kvinnene føder på den lokale
helsestasjonen og at tilstanden er verst i byene.
– Forklaringen kan være naturlig. Konflikter
i urbane områder tenderer oftere til å være mer
voldsomme enn på landsbygda.

HØY DØDELIGHET: Dødeligheten til gravide og fødende
sør for Sahara i Afrika er over
hundre ganger høyere enn i
Norge. Ny forskning kan føre
til politiske anbefalinger om
hvordan mødrehelsen kan
bedres i konfliktfylte afrikanske land.

FOTO: YNGVE VOGT

Tolker krig og mødrehelse
med afrikanske kartdata

tiske anbefalinger om hvordan mødrehelsen kan
bedres i konfliktfylte land, forteller Gudrun Østby.
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KONFLIKTFYLT: Andreas Forø Tollefsen er i gang med å
undersøke hvordan mødrehelsen siden 1990 er blitt påvirket
av lokale konflikthendelser på det afrikanske kontinentet.

kobles sammen. Det eneste som trengs, er felles
informasjon om nærheten i tid og rom. Visualiseringen av geografiske data gjør det mulig å avsløre
sammenhenger som vi ellers aldri hadde klart å se.
Den ene databasen, Demographic and Health
Surveys til US AID, inneholder geografiske data
om helseforholdene før, under og etter svangerskapet til tre kvart million afrikanske kvinner
gjennom tjue år. Mange av kvinnene har født flere
barn. Til sammen har datasettet informasjon om
drøye to millioner fødsler. For hver fødsel er det
300 ulike informasjonsvariabler om hvordan
svangerskapskontrollene var, hvordan fødselen
fant sted og helsetilstanden til ungene og hvordan
de ble fulgt opp på helseklinikken.
Selv om helseundersøkelsen ikke inneholder
noen som helst informasjon om hvorvidt mødrene
har opplevd konflikt eller ei, har det vært mulig å
koble helsedataene med et svært register over alle
de 25 000 konflikthendelsene i Afrika fra 1990 til
2010.
Konfliktdatabasen Uppsala Conflict Data Program, Georeferenced Event Data (UCDP GED),
som holdes oppdatert av Department of Peace and
Conflict Research ved Uppsala universitet, har
registrert dato og sted for alle dødelige trefninger
i Afrika, samt hvilke trefninger som var mellom
stat og opprørshær, ikke-statlige konflikter der
ulike grupper kriget mot hverandre, eller ensidig
vold fra terrorgrupperinger som Boko Haram og
IS. Snart kommer også en tilsvarende oversikt
over alle trefningene i Asia.
Ved å kombinere databasene kan Andreas Forø
Tollefsen finne antall konflikthendelser og hvor
mange som er drept innenfor en viss radius i tiden
før og etter hver enkelt fødsel.
– Disse databasene er en utømmelig kilde til
informasjon. Vi kan nå gjøre langt mer nyanserte
undersøkelser og håper at resultatene våre, når prosjektet vårt er fullført om to år, kan føre til poli-

Den nye trenden. I fremtiden blir mer og mer
offentlige data tilgjengelige for oss alle.
– Den nye trenden er å utnytte store, eksisterende datasett. Ideen vår er å samle inn og sette
sammen geografisk informasjon fra en rekke ulike
kilder som kan brukes i konfliktforskning, slik
som geografiske data om naturkatastrofer, nedbør,
vannressurser, tørke, terrengformasjoner, skog,
klima, urbane områder og befolkningsdata, forteller Tollefsen.
Mange afrikanere har svært lang vei til nærmeste sykehus. Noen av dem må gå i flere timer til
nærmeste vei og kan bruke flere dager for å nå
frem til en helsestasjon. Databasen Global map of
Accessibility tar hensyn til hva slags terreng man
må passere for å komme til nærmeste vei, og gir
en eksakt tid i timer og minutter for å komme fra
ethvert sted i Afrika og verden for øvrig, til nærmeste by med mer enn 50 000 mennesker.
Det finnes dessuten geografiske databaser med
informasjon om korrupsjon (Afrobarometer),
om de etniske gruppene i ethvert område (Ethnic
Power Relations – GeoEPR) og om noen etniske
grupper er politisk ekskludert.
– Poenget med denne forskningen er å forstå de
lokale konsekvensene av en konflikt og hvilke mekanismer som øker eller reduserer sannsynligheten for konflikter. Akkurat som samfunnet trenger
værmeldinger, kan slike data brukes i konfliktvarsling, slik at myndighetene skal kunne rekke
å gripe inn før konflikten er et faktum. Med mer
nøyaktige data kan vi også finne de lokale årsakene
til konflikter og se om konfliktene skyldes kamp
om naturressurser, naturkatastrofer, etnisk segregering eller fattigdom. Det er ingen grense for hva
vi kan kombinere så lenge vi har en geografisk
referanse. Det er det som er så spennende med
geografiske data.
En av de nyeste former for geografisk datainnsamling er der innbyggerne selv legger inn nødvendig informasjon. Ett eksempel er naturkatastrofen på Haiti i 2010, der hjelpeapparatet og lokalbefolkningen kunne registrere med tekstmeldinger hvor de store ødeleggelsene var.
Det samme prinsippet kan brukes for å rapportere overgrep i konflikter.
– Med slike databaser kan vi hente ut informasjon fra befolkningen uten selv å måtte gå i felten
og samle inn data. Dette er veldig nyttig i prekære
hendelser der man trenger mye informasjon på
kort tid, påpeker Andreas Forø Tollefsen. =
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ANALYSERES: Lærernes
undervisning skal analyseres. Forskerne har besøkt
mer enn femti ungdomsskoler i hele Norge.

Tekst og foto: Camilla Smaadal

S

må, nesten usynlige kameraer er blitt montert i
over 100 norske klasserom på ungdomstrinnet
dette året. Ett kamera er rettet på læreren, et annet
videofilmer hele klassen.
Forskere fra Universitetet i Oslo skal analysere
videoene og koble dem sammen med de nasjonale
prøvene i regning og lesing på åttende og niende
trinn, informasjon om lærernes utdanningsbakgrunn og et spørreskjema om hvordan elevene selv
vurderer undervisningen. I tillegg blir oppgaver og
power point-presentasjoner samlet inn. Slikt blir
det enorme datamengder av.
– Målet er å kunne gi konkrete eksempler på
hva som gjør en lærer god, og forstå sammenhengen mellom undervisningsmetoder og resultatet på
de nasjonale prøvene, sier Kirsti Klette, professor
ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
på Universitetet i Oslo.
Langsiktig prosjekt. Klette er leder for LISAprosjektet, som skal se nærmere på skoler som har
hatt høy eller normal fremgang på de nasjonale
prøvene. Forskerne tror disse skolene jobber mer
systematisk og bedre på en eller annen måte, og de
ønsker å finne ut hvordan.
– Vi vil blant annet studere hvor eksplisitt læreren forklarer og underviser, kvaliteten på de ulike
oppgavene og innholdet i diskusjoner og samtaler,
inkludert elevengasjement. Vi ser også på det støttende og emosjonelle klimaet i klasserommet. Dette
analyserer vi ved å systematisere videodataene og
ved å kode de ulike elementene, sier Klette.
Prosjektet er designet for å kunne brukes lang-

siktig. – Siden det er så informative og gode data,
kan vi bruke dem i lang tid fremover, til flere ulike
prosjekter. Dataene kan gjøres tilgjengelige for
forskere på Stanford, i Helsinki og München, slik
at vi kan sammenligne med dem. Videoene kan
også brukes som eksempler i lærerutdanningen.
Det er vi allerede i gang med, ved at vi viser ulike
videosnutter på hva som fungerer og ikke.
Kjedelig matteundervisning? Selv om prosjektet så vidt er i gang, ser Klette allerede nå bekymrende tendenser i klasserommet.
– Det virker som det er et godt faglig miljø
mellom lærere og elever, men undervisningen er i
mange tilfeller ensformig og kjedelig. Dette fanges
opp i spørreskjemaene vi har sendt ut til elevene.
Forskerne kan allerede nå se en langt mer variert undervisning i norsk enn i matematikk.
– Det er veldig mye tavlegjennomgang og oppgaveløsning i matematikk. I norsk er undervisningen mye mer variert. Tidligere forskning viser at
variasjon er viktig for å lære. Det er tilsynelatende
mye repeterende og kjedelig matteundervisning.
Alarmerende, vil jeg si.
At matematikkundervisningen er mer ensformig enn i norsk, er gammelt nytt, men at den er så
lite variert, er Klette overrasket over. Hva det skyldes, skal forskerne nå i gang med å analysere.
– Det virker som lærerne er veldig bundet av
læreboken, og mange har også svak matteskolering
med få studiepoeng. Det må gjøres et krafttak for
å bedre matteundervisningen, mener Klette.
Tar klasserommet tilbake på campus. Videoopptakene gjør det mulig å studere sider ved un-

dervisningen detaljert, sider som ellers ville være
vanskelig å fange opp med vanlige observasjoner i
klasserommet.
– Vi bringer på en måte klasserommet tilbake
til campus. Med godt nok kameraoppsett kan vi
fange både læreren og elevperspektivet i ett, noe
som åpner for mange komplementære analyser.
Vi kan for eksempel analysere lærerens bruk av
spørsmål. Hvor lenge venter lærerne før de velger
en elev? Er det en sammenheng mellom ventetid
og engasjement hos elevene? spør Klette.
Lærere som venter en stund før de gir noen
ordet, får ofte med seg flere, antyder de foreløpige
analysene.
– Det er slike små detaljer som kommer frem.
Det virker også som det er et mønster i hvor læreren går rundt når han eller hun skal hjelpe elevene.
Det er noen elever som sjelden får lærerens oppmerksomhet, og dette mønsteret trenger vi å finne
mer ut av for å kunne bryte det.
Enorme data. Siden forskerne har opptak fra et
helt skoleår, trer mange ulike sider ved undervisningen frem. Men dataene er plasskrevende og byr
på utfordringer i form av lagring og gjenbruk.
– Selv i amerikansk størrelse er dette store
data. Vi har i samarbeid med TSD (Tjenester for
sensitive data ved USIT) innført strikte systemer
for hvordan vi registrerer dataene for ikke å drukne i all informasjonen. Teknologien er på vår side
og lar oss koble sammen data som vi ellers ville
brukt et helt forskerliv på tidligere. Det er etikken som er bremseklossen her. Alt må godkjennes
av Personvernombudet og tar derfor lang tid, sier
Klette.

Prosjektet krever rundt 15 terabyte lagringskapasitet.
– Lagringen må være godkjent av Datatilsynet.
Vi må kunne jobbe med dataene på en sikker og
fornuftig måte, og vi må ha et databasesystem som
lar oss vite hva vi har. Det er nødvendig når det er
så mange krysskoblinger, sier Torgeir Christiansen, senioringeniør på prosjektet.
Riktig logging av materialet er viktig for at forskerne skal kunne bruke dataene i lang tid fremover.
– Vi får holde på dataene i 15 år, så det generes
mye ny forskning fremover. Det er målrettet “big
data”. Om ti år er det kanskje noen som går tilbake
og ser på helt andre ting i materialet. Prosjektet
stimulerer til masteroppgaver, nye doktorgradsarbeider og samarbeidsforskning, sier Christiansen og Klette.

LISA-prosjektet

Kritikk. De nasjonale prøvene er tidligere blitt
kritisert for at de bare måler en liten del av alt det
elevene skal lære på skolen, og at skolene lar seg
styre for mye av prøveresultatene.
– Vil denne forskningen kunne bidra til at
skolene blir styrt av de nasjonale prøvene i enda
større grad?
– I hvilken grad ulike skoler lar seg styre av
resultatene fra de nasjonale prøvene, vet vi for lite
om, og hvorvidt dette er negativt eller positivt, kan
nok variere. LISA bruker nasjonale prøver som
mål på fremgang, men i prosjektet rettes det ellers
ingen oppmerksomhet mot selve prøvene. Det er
lærerens undervisning i klasserommet som står i
sentrum, sier Astrid Roe, forsker i prosjektet.=

• Videodataene gjør det
mulig for flere forskere
å bruke det samme
materialet.

• Linking Instruction &
Student Achievement er
et omfattende forskningsprosjekt som vil
undersøke sammenhengen mellom undervisning
og elevprestasjoner i
regning og lesing på
ungdomstrinnet.
• Forskerne har i løpet av
et skoleår (2014/2015)
besøkt over femti ungdomsskoler i hele Norge.
• Det er tatt videoopptak
av fire undervisningstimer i norsk og fire
i matematikk i hver
8.-klasse på hver av
skolene.

• Prosjektet har bidratt til
å bygge opp en generell
infrastruktur for bruk
av videodata, godkjent
av NSD/Datatilsynet og
REK.
• Det er realisert ved
Teaching Learning Video
Lab (TLVlab) ved Institutt
for lærerutdanning og
skoleforskning.
SE VIDEO AV FORSKNINGEN på
www.apollon.uio.no/
video
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Forskere
skal nå koble
de nasjonale
prøvene med
videoanalyser
fra klasserommet og
forsøke å gi
oss svar.

Større variasjon i i norsk enn matematikk

Hva er en
god lærer?

over femti ungdomsskoler i hele Norge

• Store datamengder

Her underviser Stine Ytrestøl i norsk

TEMA

TEMA

SVEIN STØLEN

Når oljen tar slutt:

Digitalt liv kan løfte
næringslivet
Kombinasjonen
beregninger og
sekvensering av
store mengder
DNA kan styrke
norsk næringsliv og føre til
bedre mat og
skreddersydde
medisiner.

Tekst: Yngve Vogt

B

edre og tryggere mat og nye og mer effektive
medisiner og vaksiner er noen av de mange
gevinstene forskningsdekan Svein Stølen på Det
matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO
ser for seg når det nye nasjonale senteret for digitalt liv er i gang neste år. Senteret vil bli en del av
den nye bioteknologisatsingen i Norge.
En av de store ideene med senteret er, ikke bare
å forske på tvers av institusjonene, men også å bryte de metodiske barrierene i vitenskapen. Biologer
og medisinere skal nå forske tett sammen med
både matematikere, informatikere og statistikere i
grenselandet mellom alt fra genetikk og bioteknologi til matematiske beregninger og håndtering av
store datamengder.
Senteret skal gi en dypere forståelse av livsprosesser, økosystemer og hvordan smitte og epidemier sprer seg, og være med på å utvikle nye og mer
effektive medisiner tilpasset den enkelte pasient.
Etter det Apollon erfarer vil Forskningsrådet i
begynnelsen av oktober offentliggjøre at det nye
forskningssenteret skal drives i fellesskap av uni-

versitetene i Oslo, Bergen og Trondheim.
– Når oljen tar slutt, kan bioteknologien bli det
nye økonomiske lokomotivet i Norge. Vi ønsker derfor å jobbe tett mot industrien. Forskningsrådet
spytter inn 250 millioner kroner, men vi forventer
å mangedoble verdien ved at næringslivet blir styrket og får fortrinn innenfor både ernæringsvitenskap, akvakultur og helse, forteller Svein Stølen,
som har fått den tiltenkte rollen som styreleder i
det nye senteret.
Forskningsdekan Hilde Nebb på Det medisinske
fakultet sier det nye senteret kan bli en av spydspissene innen livsvitenskapssatsingen ved UiO.
– DNA er livets programvare. Takket være genteknologien og syntetisk biologi, er det nå mulig
å manipulere DNA, akkurat som det er mulig å
redigere programvaren i datamaskinen, forteller
Hilde Nebb.
200 000 ganger raskere. Da genomet til mennesket ble kartlagt for ti år siden, tok arbeidet ti
år og kostet like mye som et romfartsprogram.
Tusenvis av forskere måtte trå til. Selv om genomet
var hentet fra ett individ, ble det referansegenom

Persontilpasset medisin. Kartleggingen av genomer krever enorme mengder lagringsplass på
datamaskinen. De stadig bedre sekvenseringsmulighetene kan gi forskerne helt nye svar innen
både medisin og den biologiske forståelsen av livet.
– Takket være tilgangen til smarte computere
og store mengder data, har vi nå muligheten til å
se helt nye sammenhenger som den menneskelige
hjerne ikke hadde klart alene. Dette åpner muligheten for å dele opp diagnoser i mange undergrupper og skreddersy behandlingen med persontilpasset medisin. Vi vil nå bli i stand til å vite hva som
forårsaker sykdommer og hvilke sykdommer du
kan få. Da kan du få forebyggende medisin, poengterer professor Dag Undlien på Avdeling for medisinsk genetikk ved Institutt for klinisk medisin.
Mange medisiner er ikke effektive nok, spesielt
for kroniske sykdommer som hjerte- og karsykdommer, kreft, psykiske lidelser og immunsykdommer.
– For å finne den genetiske forklaringen på sykdommer, trengs det statistiske tolkninger av store
mengder DNA og pasientinformasjon. Genforskningen vil gjøre det mulig å finne den optimale
mengden medisiner til den enkelte pasient og gjøre
det lettere å vurdere om den enkelte pasient skal
behandles eller ei.
Forskerne vil også kunne analysere hvordan
man kan oppdage, beskytte seg mot, behandle og
håndtere infeksjonssykdommer og pandemier.
Og de vil ikke minst forske på og forstå kompleksiteten i livet. Da må de lage matematiske
modeller av både celler og DNA-molekylet, samt
atommodeller av små deler av DNA for å kunne se
hvordan DNA reparerer seg selv.
– Det beste med det nye forskningssenteret er
at beregningstunge fag blir trukket inn i biologien.
Jeg har derfor et stort håp om at senteret skal dyrke
frem talenter og velskolerte folk, som både kan

SAMARBEID: I det nye
senteret skal det forskes på
tvers av både fag og institusjoner.

KJETILL S. JAKOBSEN

informatikk, matematikk, statistikk og biologi, og
som kan løse moderne biologiske og medisinske
problemer der store data blir helt dominerende,
forteller Dag Undlien.
Fra torsk til pest. Professor Kjetill S. Jakobsen
ved Senter for økologisk og evolusjonær syntese
(CEES), som har vært en av hovedmennene bak
sekvenseringen av torskens genom, har store forhåpninger til det nye nasjonale senteret for digitalt
liv.
– Med DNA-sekvensering kan vi undersøke
tusenvis av individer og stille oss spørsmålene
hvorfor torsken har den atferden den har, hvorfor
torskestammer har ulik atferd og hvorfor Barentshavskreien svømmer sørover til Lofoten for å gyte,
mens den lokale kysttorsken holder seg langs kysten, forteller Jakobsen.
I det nye DNA-laboratoriet til 18 millioner kroner, som Jakobsen åpnet sammen med professor
Nils Christian Stenseth i vår, er det nå mulig å
analysere forhistoriske DNA-rester. Laboratoriet,
som er det største i sitt slag i Europa, genererer
enorme mengder data.
– Med DNA-analyser av pestbakterier og smittedyr kan vi få nye svar på hvor pesten kom fra, hvordan mutasjoner fører til farlige bakterier, hva
som skulle til for å få utbrudd og hvorfor pesten
bare smitter i visse perioder. Og når det nasjonale
senteret for digitalt liv er på plass, kan vi bruke
matematiske modeller til både å sammenligne
DNA-endringene i pestbakteriene fra 1200-tallet
og frem til i dag, og hvordan torske-DNA-et har
endret seg fra slutten av attenhundretallet, lenge
før det industrielle fisket begynte, og frem til i dag,
forteller Jakobsen.
Som om dette ikke er nok, har biologene nå for
første gang også muligheten til å undersøke om
den gamle antakelsen at DNA-et er likt i alle cellene våre, stemmer eller ei.
– Det er velkjent at DNA endrer seg i kreftceller,
men det kan tenkes at det er mikroforskjeller i
DNA i friske celler. Metodene vi har hatt til nå, har
vært for unøyaktige. Nå har vi omsider muligheten
til å se om det er individuelle forskjeller i cellene
våre, poengterer Jakobsen.=

Digitalt liv

FAKTA

for hele menneskeheten.
I dag er de beste sekvenseringsmaskinene blitt
så gode at en enkelt maskin kan fullsekvensere
18 000 genomer på ett år. Det er et snitt på femti
om dagen. Eller for å si det på en annen måte: Tiden det tar å kartlegge ett genom, er i dag nesten
200 000 ganger raskere enn for bare ti år siden.

HILDE NEBB

FOTO: YNGVE VOGT

DAG UNDLIEN
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LØFT: Forskningsrådet spytter
inn 250 millioner i det nye nasjonale senteret for digitalt liv,
men vi forventer å mangedoble
verdien ved at næringslivet blir
styrket, forteller forskningsdekan Svein Stølen.

• Store datamengder

• Arvematerialet vårt
består av drøye 20 000
gener. Hvert enkelt gen
består av tusenvis av
basepar, representert med en bestemt
rekkefølge av de fire
byggesteinene Adenin,
Tymin, Guanin og Cytosin, med de populære
forkortelsene A, T, G og
C. Rekkefølgen av disse
byggesteinene er oppskriften på genene våre.
Hele DNA-et vårt består
av vel seks milliarder
basepar.
• I datamaskinen kan
all DNA-informasjonen
lagres som en serie av
ett-tall og nuller.  
• Kombinasjonen av
moderne DNA-teknologi,
stor lagringskapasitet,
avansert statistikk og
raske datamaskiner gjør
det mulig for forskerne
å finne frem til helt ny
informasjon om livsprosesser.
• Forskningsrådet
offentliggjør 1. oktober
at det nye nasjonale
senteret for digitalt liv
skal tildeles universitetene i Oslo, Bergen og
Trondheim. Senteret skal
også ha et tett samarbeid
med Universitetene i Ås
og Tromsø, samt store
institusjoner som Oslo
universitetssykehus
og beregningssenteret
Simula. Her skal det
forskes på tvers av både
fag og institusjoner.
• Det nasjonale senteret
for digitalt liv er en del
av BIOTEK2021-programmet til Forskningsrådet. Senteret skal være
med på å styrke norsk
næringsliv, både innen
ernæring, akvakultur og
helse.
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• Store datamengder

Landets siste bokmålsvokter har samlet over 100 millioner ord i en svær bokmålsdatabase. Frem er like vanlig som fram. Bare én av seks tekster er på radikalt bokmål.

Vanligst med
konservativt bokmål
Tekst og foto:
Yngve Vogt

okmålsbrukere som sverger til a-endelser, kan
gremme seg.
– Radikalt bokmål forekommer sjeldent. Fem
av seks tekster er skrevet på konservativt bokmål,
konkluderte universitetslektor i nordiske språk
Kjersti Wictorsen Kola da hun i mastergraden sin i
fjor sjekket den statistiske fordelingen i radikal og
konservativ bruk av bokmål.
Det er nesten ingen som bruker a-endelser i fortidsformer av svake verb. Det er like vanlig å skrive
frem som fram. Det er nesten like mange som bruker ben som bein. Og det er nesten like populært å
skrive syv som sju.
Uten universitetets enorme tekstsamling, med
det lite fengende navnet «Leksikografisk bokmålskorpus», ville det ikke ha vært mulig å undersøke
bruken av de ulike ordformene. Korpuset er en dokumentasjon på hvordan bokmål er blitt brukt som
skriftspråk gjennom tretti år fra 1985 til 2014.
– Dette er en strukturert samling med over
hundre millioner ord fra så ulike tekster som romaner, lærebøker, masteroppgaver, blogger, tidsskrifter og NRK-tekster. Tekstutvalget er basert
på SSBs undersøkelser av folks lesevaner. Nesten
halvparten av tekstene er sakprosa, en fjerdedel er
skjønnlitteratur, en femdel er aviser, og resten er
TV-tekster og upubliserte tekster, forteller primus
motor for bokmålskorpuset, professor i nordiske
språk, Ruth E. Vatvedt Fjeld ved Universitetet i
Oslo.
Alle tekstene er merket med forfatterens kjønn,
alder og hvor de er vokst opp. Det gjør det mulig å
lete etter spesielle, språklige særtrekk hos kvinner
og menn, unge og gamle og om det er forskjellig
bruk av bokmål på Østlandet og i Nord-Norge.
Ordene er dessuten grammatisk merket med ordklasse.
Skattejakten. For noen år siden brukte Vatvedt

Fjeld korpuset til å slå fast at det er langt vanligere
å skrive uken enn uka, jorden enn jorda og solen
enn sola. Unntaket var NRK-tekstene. Der vant
a-endelsene en soleklar seier.
Nå er hun i gang med en ny skattejakt. Hun skal
undersøke bruken av fraser, altså brukskombinasjonen av flere ord. Et eksempel er hvordan folk
tar selvmord. Noen «begår selvmord», andre «tar
selvmord» og noen «gjør selvmord».
– I dagens ordbøker er frasene ofte hentet fra
gamle ordbøker, men det er aldri gjort en statistisk
analyse av hvilke ord som hyppigst forekommer
sammen.
Vatvedt Fjeld ønsker også å undersøke i hvilken
grad fraser brukes feil. En som skriver «ta hele
skrittet ut», mener kanskje den mer dannete varianten «ta skrittet helt ut».
En av de mange overraskelsene hun fikk, var
da hun oppdaget at dommere ikke alltid er sikre
på hva de mener med å «legge til grunn». Selv om
man skulle anta at tingenes tilstand er bevist når
dommere i rettsdokumenter legger noe til grunn,
bruker dommerne ofte det samme uttrykket selv
om de bare går ut ifra eller antar noe.

et. Hvis ett ord er hyppig brukt av bare én sentral
forfatter, kan det få altfor mye plass i uvektete
korpus.
– Da blir ordbøkene feil. I et vektet korpus kan
jeg dessuten undersøke fordelingen av uttrykk hos
kvinnelige og mannlige eller unge og eldre forfattere. Hvis vi baserer oss på et tilfeldig ordutvalg,
har vi ingen muligheter til å sjekke dette.

Unngår skjevt bilde. Vatvedt Fjeld poengterer at
bokmålskorpuset er Skandinavias eneste vektete
tekstsamling.

Noen ord har begrenset levetid. – Et eksempel
er askefast. Det er ingen grunn til å ha med slike
midlertidige underholdningsord i ordbøker. Poenget er å dokumentere de allmenne ordene vi kan
regne med å komme bort i, og dermed ha behov for
å slå opp.

– Med et vektet korpus kan man dokumentere
spredningen av ord eller uttrykk og hvor vanlig de
forekommer i forskjellige typer tekster.
Alle de andre skandinaviske korpusene, og da
snakker vi om ordsamlingene både for nynorsk,
dansk og svensk, er uvektet.
I uvektete korpus er faren til stede for at forskerne baserer seg på intuisjon når de jakter på sentrale ord og at de ikke fanger opp om faguttrykk
er blitt en del av allmennspråket. Faren er også til
stede for å gi et skjevt bilde av ordets status i språk-

Dokumenterer språket. For noen år siden hadde
UiO fire leksikografer i bokmål. Nå er tre av dem
gått av med pensjon. Vatvedt Fjeld, som nylig fylte
67 år, er nå landets siste leksikografiske bokmålsvokter.
Meningen var at bokmålskorpuset skulle bli
grunnstammen i den nye oppdateringen av bokmålsordboken/a, men universitetsledelsen har nå
vedtatt at universitetet ikke lenger skal redigere
ordbøker.

Vatvedt Fjeld beklager at fremtidens bokmålsordbok ikke blir bygd på korpuset.
– Den eksisterende ordboken er stort sett laget
ut ifra gamle ordbøker, intuisjon og uten faglig
grunnlagsmateriale. Jeg bygde derfor opp det
leksikografiske korpuset for å kunne få et godt
grunnlag til den tiltrengte ordbokoppdateringen,
påpeker Vatvedt Fjeld.
Et av de mange eksemplene på svakheter i dagens ordbok, er den foreldete frasen «Gjøre sine
hoser grønne» under adjektivet grønn. Det mer
moderne uttrykket «å ha grønne fingre» er derimot ikke med.
Ettersom Vatvedt Fjeld ikke har fått midler til
å vedlikeholde korpuset, vil det etter hvert ikke bli
mulig å bruke korpuset til å studere de nyeste endringene i bokmål.
– Hvis korpuset skal kunne brukes til ordboksarbeid, må det stadig fylles opp med nye tekster.
Hvis ikke får vi hull i beskrivelsen av det norske
ordforrådet. Inntil videre er vi nødt til å gjette oss
til eller google opp hvilke ord og uttrykk som er
kommet i vanlig bruk etter 2014. Da blir det mer
tilfeldig hva slags treff vi får, beklager Vatvedt
Fjeld. =

VARIANTER: Noen «begår
selvmord», andre «tar selvmord» og noen «gjør selvmord». Nå skal Ruth E.
Vatvedt Fjeld sjekke den
statistiske fordelingen av
selvmords-ordbruken i det
leksikografiske bokmålskorpuset.

Leksikografisk
bokmålskorpus
• En strukturert samling
med over hundre millioner
ord fra så ulike tekster som
romaner, lærebøker, masteroppgaver, blogger, tidsskrifter og NRK-tekster.
• Tekstutvalget er basert
på SSBs undersøkelser av
folks lesevaner.
• Nesten halvparten av
tekstene er sakprosa, en
fjerdedel er skjønnlitteratur,
en femdel er aviser, og
resten er NRK-tekster og
upubliserte tekster.
• Forskerne benytter den
til å undersøke bruken av
bokmål.
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LITE RADIKALT: Fem av seks
tekster i leksikografisk bokmålskorpus er på konservativt bokmål, forteller Kjersti
Wictorsen Kola.

B

PORTRETTET

• Hans Petter Graver

Hans Petter Graver minner om at demokratiets grunnverdier alltid er under press.

Emin ent ansvarlighet
NAVN: Hans Petter
Graver

Tekst: Bror Hagemann · Foto: Ola Sæther

FØDT: 5. november 1955

G

SIVILSTATUS: Gift,
to barn
STILLING: Dekan,
Det juridisk fakultet,
Universitetet i Oslo
INTERESSEOMRÅDER:
Rett og samfunn, juss
og erkjennelse, moral og
samfunnsansvar
UTADRETTET
VIRKSOMHET:
Leder for en rekke offentlige utvalg, og har vært
med på å lage gjeldsordningsloven, havbeitelov,
konkurranseloven, miljøinformasjonsloven, etiske
retningslinjer for Oljefondet, diskrimineringslov, Grunnlova på nynorsk.
Skal nå i gang med et
utvalg som skal lage forslag til særdomstoler for
barne- og familiesaker,
utlendingssaker og hurtigspor for straffesaker.

Ethvert samfunn vil ha større eller mindre
autoritære lommer. Også det norske.

INGEN GARANTI: – Det å ha juridiske institusjoner, er ingen garanti
for at ikke rettsvesenet vil begynne
å fungere autoritært hvis samfunnet går i den retningen, advarer
Hans Petter Graver.

jør man et søk på Hans Petter Graver, kan
det virke som navnet er et psevdonym for en
gruppe ressurspersoner med ulike verv i norsk
offentlighet – forfattere, foredragsholdere, avisskribenter, debattanter, ledere av diverse råd og
utvalg med fokus på alt fra Oljefondets investeringer til Veidirektoratets ulykkesstatistikk. Dessuten jussteoretikere, retorikere, professorer og
forelesere ved Universitetet i Oslo, der han/de til
like er oppført som dekan ved Det juridiske fakultet – noe som jo i seg selv burde kunne være en
heltidsstilling. Mannen som møter oss i den vakre,
gamle Aulabygningen i Oslo sentrum, er imidlertid
virkelig nok – en vennlig, oppmerksomt dannet og
påfallende lite stresset mann, som serverer kaffe
og gir inntrykk av å ha all verdens tid, eller i alle
fall vet å prioritere den, noe som ganske sikkert er
nødvendig for å få en agenda som hans til å henge
sammen.
Fra det store og – til universitetsansatt å være
– svært hyggelige kontoret sitt ser Graver ut på
byens hovedgate, hvor Ibsen og Bjørnson står og
brisker seg foran Nationaltheatret. Slottet oppe
i bakken. Lener han seg ut av vinduet, kan han
skimte Stortinget den andre veien. Sentral, men
ikke altfor synlig, er muligens et motto.
– Kan du selv se noe fellestrekk for dine ulike
engasjementer innen og i utkanten av det juridiske?
– Det må være forholdet mellom juss og samfunn. Både teoretisk: Hva slags rasjonalitet er det
som ligger i jussen? Noe som jo bestemmes av de
oppgavene jussen har i samfunnet. Men også praktisk. Jeg har vært opptatt av det jeg vil kalle sivilisering av markedet; altså et ønske om å bidra til
at markedet fungerer mer sosialt ansvarlig. Dette
har ført meg til engasjementer innen eksempelvis
miljømerking, etiske retningslinjer for Oljefondet,

OECDs regler for multinasjonale selskaper og så
videre.

G

ravers ønske om å “sivilisere” Oljefondet,
førte tidligere i år til at regjeringen bestemte
seg for ikke å fornye mandatet hans som leder av
kompetansegruppa som flere ganger har gått ut
mot fondets manglende strategi ved brudd på menneskerettigheter i selskapene de eier. Kommentar?
– Jeg var jo oppnevnt for fire år, sier Graver
mildt. – Så er det ikke noe å si på at man oppnevner en ny.
Når vi presser ham litt, innrømmer han likevel
at avgjørelsen etter all sannsynlighet har sammenheng med konflikten som oppsto med Norges
Bank, nettopp på grunn av deres håndtering av
samarbeidspartneres brudd på grunnleggende
menneskerettigheter. Men han kjenner jo ikke
vurderingene departementet har foretatt, så dette
er bare en hypotese.
– Pressen antyder at det var kompetansen du
hadde opparbeidet deg, som skremte. At dere rett
og slett har gjort en for god jobb?
– Resonnementet bak vårt arbeid har vært at
oljeformuen skal forvaltes langsiktig, for å komme
kommende generasjoner til gode. Og i og med at
dette er verdier som er investert i verdipapirer på
det globale markedet, så mente vi, og det mener
jeg fortsatt, at om det går dårlig med verden – om
den globale utviklingen ikke er bærekraftig – så vil
det også gå dårlig med oljeformuen. Det er derfor i
vår egen interesse å gjøre hva vi kan for å bidra til
at utviklingen i verdensøkonomien blir bærekraftig. Det igjen forutsetter at man har en fornuftig
måte å behandle spørsmål om global oppvarming
på, har en fornuftig måte å behandle utviklingen i
framvoksende markeder på, og at de økonomiske
investeringene som foretas, virker på en måte
som er bærekraftig, også i det lokale miljøet hvor
det investeres. At man altså ikke skaper for store
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IKKE HVILE: – Vi må ikke
slå oss til ro med at “sånn
er politikken, sånn må det
bare være”, sier Hans Petter
Graver.

forskjeller, ikke driver
folk fra ressurser for
å oppnå kortsiktige
gevinster. Vi behøver
ikke engang gå inn i
diskusjonen om det
er moralsk imperativt
å forvalte verdiene til
fordel for framtidige
generasjoner, for allerede nå er det i vår egen
interesse å arbeide for
bærekraft.
UTVALGT BIBLIOGRAFI:
Dommernes krig – Den
tyske okkupasjonen
1940–1945 og den norske rettsstaten,
Pax 2015
Judges Against Justice –
On Judges when the Rule
of Law is under Attack,
Springer 2015
Alminnelig forvaltningsrett, fjerde utgave,
Universitetsforlaget 2015
Hva er rett,
Universitetsforlaget 2011
Rett, retorikk og juridisk
argumentasjon,
Universitetsforlaget 2010
Juridisk overtalelseskunst,
Fagbokforlaget 2008
Forvaltningsrett i markedsstaten,
Fagbokforlaget 2002
Sosiale rettigheter i
gjeldsforhold,
Tano 1990
– Den juristskapte virkelighet (doktoravhandling),
Tano 1986

S

ine internasjonale interesser – og kanskje også
det diplomatiske sinnelaget – fikk Graver vekket tidlig, som sønn av en UD-ansatt i stadig utenrikstjeneste. Han var barn i Moskva under Cubakrisen – da verdensfreden hang i en tynn tråd – og
opplevde demonstrasjoner mot skolen han gikk på,
og mot den amerikanske ambassaden i nærheten.
Ungdomsskoletida tilbrakte han i Vest-Berlin, på
tidlig 70-tall, men da familien flyttet videre til
Israel, dro han hjem for å ta artium ved landsgymnaset i Bø. At det skulle bli juss han kom til å
studere, betegner han som noe av en tilfeldighet,
selv om alternativene ikke kan ha vært mange om
han skulle følge sine politiske og samfunnsmessige
interesser fullt ut.

I

boka “Judges Against Justice”, som kom ut tidligere i år, redegjør Graver for hvordan rettssystemet har fungert under ulike autoritære regimer,
som i Nazi-Tyskland, i Sør-Afrika i apartheidperioden, i Pinochets Chile, og poengterer den enkelte
jurists moralske forpliktelser i situasjoner der
rettsprinsippene er truet. Mener han, for det første,
at erfaringer fra disse ekstreme, historiske situasjonene kan være relevante også i dagens Norge?
– Det vil jeg nok si. For det første vil ethvert
samfunn ha større eller mindre autoritære lommer. I Norge har vi jo et problem med overdreven
bruk av isolasjon, ikke sant, og manglende mulighet for overprøving av avgjørelser som rammer
utsatte grupper, for eksempel romfolk. I tillegg er

det relevant fordi vi aldri kan være sikre på hvordan utviklingen vil bli framover. Min forskning på
rettsvesenet i autoritære samfunn viser at det å ha
juridiske institusjoner, inkludert jurister som er
lært opp under forhold som vi har, altså med vekt
på rettsstat, demokrati og rettssikkerhet, ikke er
noen garanti for at ikke rettsvesenet vil begynne
å fungere autoritært hvis samfunnet går i den retningen.
– Du viser i boka at rettssystemet opererte
relativt fritt i de nevnte diktaturstatene, der
dommere som ikke uten videre underkastet seg
regimets ønsker, opplevde overraskende lite forfølgelse. I andre diktaturer, som i Sovjetunionen
og Maos Kina, var disse instansene tettere sammenvevd. Hvordan forklarer du forskjellen?
– En hypotese er at det må sees historisk. For
meg ser det ut til at land i den vestlige rettstradisjonen – som man gjerne regner tilbake til avtalen
mellom Paven og fyrstene på 1100–1200-tallet –
har et annet forhold til retten som en legitimering
av staten, og derfor til de rettslige institusjonenes
nødvendige uavhengighet, enn andre. Akkurat
dette har jeg lyst til å undersøke nærmere ved å
ta for meg land i geografisk nærhet, men som inngår i den bysantinske tradisjonen – Hellas under
diktaturet der, de østeuropeiske landene under
kommunismen – og se om jeg finner systematiske
forskjeller.
– Men det er altså her det personlige ansvaret
kommer inn. Selv om rettsapparatet i diktaturer
som Hitlers Tyskland kunne operere relativt uavhengig, ser vi at dommere lot seg bruke til forferdelige ting, eller til å dekke over forferdelige ting, i
situasjoner hvor man jo nettopp skulle ønske at de
hadde hatt styrke til å stå opp mot makthaverne.
– Det er mye å kreve at sivilister skal gå aktivt ut og risikere represalier, kanskje også sitt
eget liv?
– Vi har jo uansett yrker hvor det forventes at
yrkesutøverne skal kunne risikere livet. Brannmenn, skipskapteiner, politi, ulike typer hjelpearbeidere vil i ekstreme situasjoner måtte forholde
seg til dette. Hvorfor skal det være annerledes for
dommere, som er satt til å vokte over rettsstaten?
Bør ikke demokratiets skipsførere ha samme forpliktelse som førere av andre skip? Et annet poeng
er å se på hva som skjedde i praksis. Vi har jo referatene fra Høyesterettsforhandlingene i desember
1940, da retten bestemte seg for å gå av, i konflikten med Riisnæs og Terboven. Da var det en av
dommerne som sa at nå risikerer vi å bli skutt. En
av kollegene svarte ja, det gjør vi nok, men dette er

GI LIVET: – Vi forventer at
brannmenn, skipskapteiner
og politi skal kunne risikere
livet. Hvorfor skal det være
annerledes for dommere,
som er satt til å vokte over
rettsstaten?

krig, og folk blir skutt i
krig. Så de var absolutt
klar over at de utførte
en handling som kunne
føre til personlig avstraffelse.
– Du skrev i en kronikk i Morgenbladet i
februar at “Den norske
rettsstaten er truet”,
og at “den største trusselen samfunnet står
overfor ikke er kriminalitet og terrorisme,
men staten selv”…?
– Ja, det dreide seg
om alle disse tiltakene
som ble lansert i rask
rekkefølge; bevæpning
av politiet, utsendelse
av asylbarn, forslaget
om tiggerforbud, norske
fengsler i utlandet, og
for eksempel at politiet
skal få opprette mobilfrie soner. Hver for seg
er kanskje ikke slike
tiltak alarmerende, men
det innebærer jo å
bygge ned beskyttelsesmekanismer vi nettopp
trenger hvis samfunnet
skulle utvikle seg i en
mer autoritær retning.
– Er det en realistisk problemstilling?
– Det kan vi aldri
vite. Er det noe historien har lært oss, er det at
slike endringer kommer
brått. Riktignok har vi

PÅ ALVOR: – Vi må tørre å
gå inn i det problematiske,
snakke om slavekvinnen Hagar, eller om dem som ikke
fikk bli med i Arken. Det er å
ta tekstene på alvor, mener
Marianne Bjelland Kartzow.

Jeg har vært opptatt av det jeg vil kalle sivilisering av markedet.
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IKKE MYE FRITID, MEN:
Hans Petter Graver liker å
fotografere. Stå opp tidlig
om morgenen, ikke minst på
utenlandsreiser, og prøve å
fange morgenlyset.

i Norge vært forskånet
for en antidemokratisk
utvikling internt – vi
hadde en okkupasjon
som førte til det, så
klart – men vi har aldri
noen garanti mot at det
kan gå i den retningen
på sikt.
– I forbindelse med
utsendelse av asysøkere
understreker myndighetene stadig at reglene
må være like for alle,
samtidig som menneskelige hensyn ofte taler
for unntak. Hvordan
mener du dette ideelt
sett bør avveies?
– Altså – i utgangspunktet dreier det seg
jo om en helt umulig
situasjon. Om man ser
globalt og moralsk på
det, er det ikke forsvarlig at én privilegert
gruppe, i en del av
verden hvor forholdene ligger spesielt godt til rette,
skal kunne holde på sine privilegier i forhold
til folk som lever under helt andre forhold, med
konflikter og ressursmangel og sånne ting. Situasjonen er så gal at jeg tror ikke det er mulig i det
enkelte tilfelle å utforme løsninger som lar seg forsvare fullt ut, etisk og rasjonelt. Så dette er en type
konflikt vi kommer til å måtte leve med. Da blir det
avgjørende at vi hele tiden har en kritisk debatt om
disse spørsmålene, og ikke slår oss til ro med at
“sånn er politikken, sånn må det bare være”, men
fortsetter å lete etter best mulige løsninger.

N

år vi spør hvordan han rekker over alt han til
enhver tid er involvert i, svarer Graver at det
selvfølgelig er ting han sier nei til. Så mye fritid
kan det uansett ikke bli snakk om. Han prioriterer
samvær med familien, får vi vite, en og annen tur
på hytta, og selvfølgelig turer i skog og mark (er det
et sted man kan være sikker på å treffe norske toppakademikere, er det i skog og mark). Og sannelig er
det ikke plass til en hobby også. Han liker å fotografere. Stå opp tidlig om morgenen, ikke minst
på utenlandsreiser, og prøve å fange morgenlyset.
På kontorveggen henger eksempler på at også
dette arbeidet, ikke veldig overraskende, holder

høyt nivå, selv om han selv, like lite overraskende,
ønsker å bagatellisere det. Før i verden hadde han
eget mørkerom, men nå er jo også dette feltet blitt
digitalisert. Interessen for kunst og kultur må ellers som oftest vike, selv om han “slenger innom”
et museum eller en utstilling når sjansen byr seg,
og gjerne slapper av med en roman.
– Hva er planene framover?
– Jeg ble nylig ferdig med en bok jeg kaller
“Dommernes krig” – om virkningene av den tyske
okkupasjonen på domstolene i Norge. Og så har
jeg som sagt lyst til å teste ut hypotesen om det
er noe i dette med den vestlige rettstradisjonens
siviliserende funksjon i diktaturstater. Jeg håper å
kunne bygge et nettverk med kolleger i andre land;
man bør jo kunne lese det aktuelle materialet på
originalspråkene. Så kan vi søke midler, ansette
stipendiater som behersker de ulike språkene, og
gå i gang med å analysere materialet.
– Boka utkommer i disse dager. Kan du si noe
om den?
– Ja, et av funnene jeg har gjort, er at når man
ser på domstolene de norske nazistene opprettet,
ble noen av dem brukt i rene skinnprosesser. Dette
er et avvik fra situasjonen i andre land, hvor selv
tyskerne holdt seg unna slikt. Særdomstoler opprettet av NS ble brukt i saker mot motstandsfolk,
hvor det at de skulle henrettes, var bestemt på
forhånd. Rettsprosessen var altså rent skuebrød
for å gi dødsdommene et skinn av legalitet. Dette
er ganske oppsiktsvekkende, og selv de tyske dommerne lot seg ikke bruke slik. Hvorfor skulle NS
være verre enn tyskerne selv?
– Men så skiller Norge seg ut også i den andre
retningen, ved at Høyesterett som nevnt trakk seg.
Dette er godt kjent, men jeg vet ikke om folk er
klar over at handlingen er internasjonalt enestående. Jeg kjenner ikke til andre eksempler på at
en domstol går til brudd på den måten, heller ikke
i land under okkupasjon. Så har det tidligere vært
antatt at de vanlige norske domstolene i liten grad
var i befatning med politiske forhold; Terboven
bestemte jo tidlig at de politiske sakene skulle gå
for tyske domstoler eller NS-domstoler. Men jeg
har funnet en del saker hvor de vanlige domstolene
likevel var involvert, og det viser seg at i motsetning til bildet vi har fra Høyesterett, faller disse
inn i det vanlige mønsteret, med håndheving av
klart illegitim lovgivning fra nazistenes side.
Norske jurister var villige til å la seg bruke for å
fengsle demonstranter og motstandsfolk. Dessverre. Idealene vi bekjenner oss til, må aldri slippes av syne.=

• Tverrfaglighet

I tverrfaglighetens år er sivilingeniøren og sosialantropologen
Tanja Winther alt vi kunne ønske oss.

Tverrfaglighetens Tanja
Tekst og foto: Trine Nickelsen

og det er han som var strømkunde. Å få innlagt
strøm, koster fem måneders inntekt som fisker.
Men i tillegg må jo strømmen betales. Det jeg så,
var at mennene i landsbyen bandt opp mye av sine
ressurser i dette, mens kvinnene enda mer enn
før måtte sørge for mat og andre basisbehov til
familien, og i mindre grad kunne opparbeide seg
eiendom, som varer. Det satte dem i en sårbar,
økonomisk stilling i et land der fire av ti ekteskap
går i oppløsning.

H

vordan få til den ettertraktede, radikale tverrfagligheten, den som går på tvers av de store
fagtradisjonene naturvitenskap og teknologi, og
samfunnsvitenskapene og humaniora? Én måte
kan rett og slett være å integrere to disipliner i én
og samme person. Tanja Winther, førsteamanuensis på Senter for utvikling og miljø (SUM), er en
slik «integrert person».
Da strømmen kom. Hvordan gikk det til? Kort
fortalt: På begynnelsen av nittitallet utdannet
Tanja Winther seg til elkraftingeniør ved NTH i
Trondheim. Hun hadde bestandig vært opptatt av
hvordan ny teknologi, og da særlig strøm, påvirker
folk. – Da jeg skulle skrive diplomoppgave, fant jeg
et norsk prosjekt i Zanzibar. Dit ville jeg. Landsbygda var i ferd med å få elektrisk strøm, og Norad
hadde regien. Biveilederen min var historiker og
ga meg et lynkurs i kvalitativ metode. Det ble et
veldig spennende feltarbeid, minnes Winther.
Hun ble ferdig med utdanningen, jobbet noen
år som ingeniør, men glemte aldri Uroa, den lille
landsbyen øst i Zanzibar.
– Jeg måtte tilbake, finne ut hvordan det hadde
gått. Jeg fikk stipend fra Norges forskningsråd for
å dra på feltarbeid, men fikk straks et problem:
Utdanningen min passet ikke inn på universitetet.
Riktignok hadde jeg tatt mellomfaget i antropologi
på si, men det var ikke nok. Det var da jeg fant
SUM. Alt ble lagt til rette. Så ble det feltarbeid i
Zanzibar og doktorgradsavhandling i sosialantropologi.
Hva fant hun så ut? Hva slags endringer hadde
strømmen gjort i løpet av de ti årene som var gått?
– Noen utviklingstrekk var åpenbart svært
positive sett fra et kvinneperspektiv. Jentene ble
sendt på skolen istedenfor å bære vann. Nå hentet
elektriske pumper rent vann opp fra grunnen. Men
andre ting var mer problematiske, påpeker Winther.
– Som regel er det mannen som eier huset,

TEKNOLOGI MØTER FOLK:
– Teknologien endres hele
tiden. En kraftstasjon er ikke
ferdig utformet én gang for
alle. Vi er avhengige av tverrfagligheten for å se samspillet mellom ting og folk, sier
Tanja Winther.

Attraktiv teknologi. Sammen med samfunnsgeograf Kristin Ulsrud og andre samfunnsforskere og
ingeniører har Winther den senere tiden studert
solcelledrevne kraftstasjoner i Vest-Bengal i India.
– Da strømmen kom, måtte hver familie ta stilling til hvilke tre steder i huset det skulle være uttak til lys. Vi registrerte at det i 30 prosent av husene ikke var lagt inn strøm på kjøkkenet der kvinnene lager mat hver eneste kveld. Slike erfaringer
fra India ble viktige da teamet var med på å sette i
gang et energisenter i en landsby i Kenya. Kapasiteten er liten, men holder likevel til 120 lanterner.
Folk leverer lampene sine om morgenen, får dem
ladet opp i løpet av dagen. Vi har studert hvem i
familien som benytter lanternene til hvilke formål.
Erfaringene fra solenergiprosjektet i Kenya kan
få ringvirkninger. – Vi ville skape et eksempel som
kan bygges videre på av myndigheter, firmaer og
lokale organisasjoner, sier forskeren og understreker at hun har hatt god bruk for sin ingeniørutdanning. – Jeg kommuniserer godt med lokale
kraftingeniører og får verdifull innsikt i forholdet
mellom kraftverk og befolkning. Teknologien er
svært ønsket og attraktiv, og det betyr derfor mye
hvem som får lov til å kontrollere tilgangen. Og
da kan det skje mye spennende også sosialt. Det
vi også forstår mer og mer, er hvor viktig det er å
undersøke hva som finnes av vaner og praksiser fra
før i kulturen vi kommer til, fordi det har så mye å
si for hvordan den nye teknologien tas i bruk.=
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• 25 år

Senter for utvikling og miljø (SUM):

25 år for en bedre verden

vitenskap og naturvitenskap, presiserer han.
Det var da også det som lå i mandatet til senteret: Skaffe politikerne sektorovergripende, tverrvitenskapelige fakta som kunne bidra til å realisere
Verdenskommisjonens visjon om bærekraftig utvikling i Norge – og resten av verden. SUM skulle
etablere seg som et ledende, internasjonalt forskningssenter for utvikling og miljø.
Men dette skulle vise seg lettere sagt enn gjort.
Én årsak kan være at senteret skulle bygges opp fra
noe som allerede fantes, men som inntil da knapt
hadde hatt noe med hverandre å gjøre: Det såkalte
Program for utviklingsforskning i Oslo-regionen
(PUFO) og Rådet for natur- og miljøfag. Også den
administrative enheten for nord-sør universitetssamarbeid skulle inn.
Det var Helge Hveem, professor i statsvitenskap, som i 1988 startet opp PUFO, og hadde
straks fått med seg ernæringsforsker Gerd Holmboe-Ottesen og antropolog Kristi Anne Stølen –
nåværende leder på SUM.
– Komiteen i Forskningsrådet som forvaltet
“Gro-midlene” etter 1987, ga oss penger til drift, og
vi leide lokaler i Sporveisgata, for øvrig med Francis Sejersted og hans nystartede Senter for teknologi og menneskelige verdier som naboer. Vi fikk
noen møbler fra Blindern, hyret en sivilarbeider
som assistent – Sjur Kasa, og holdt ellers stort sett
på med hver våre forskningsprosjekter. Det var en
fin følelse å vite at jeg hadde satt i gang noe som
raskt ble tatt videre, for i 1989 ble det altså vedtatt
å etablere et senter på Blindern, med god finansiering fra starten av, sier Helge Hveem.

FOTO: http://www.climateadvisers.com/

Fattigdom,
underutvikling,
miljøkrise. Å
forstå verdens
største utfordringer, er ingen
liten utfordring.

Tekst: Trine Nickelsen

M

oder jord ble hun visstnok kalt, Gro Harlem
Brundtland, da hun ledet Verdenskommisjonen for miljø og utvikling. I 1987 la kommisjonen fram rapporten «Vår felles framtid», og
dermed var koblingen mellom miljø og utvikling
etablert én gang for alle, og visjonen om en bærekraftig utvikling formulert for verden.
Med en viss rett kan vi si at Gro også er mor
til Senter for utvikling og miljø på Universitetet i

Oslo. For i rapporten gir hun og hennes kommisjonsmedlemmer klare anbefalinger om å opprette
slike sentre ved landets fire universiteter. I 1990
fikk det eldste og største sitt senter, SUM var i
gang.
– Et kraftsenter. Det var mor. Om professor, i
økologi og evolusjon, Nils Christian Stenseth, vedkjenner seg noe farskap her, skal være usagt, men
han ledet beviselig en komité som utredet hvordan

etableringen av et slikt senter på Universitetet i
Oslo skulle foregå. Og ble selv senterets første leder i én femtedels stilling.
– Min egen visjon, forteller han til Apollon,
var at dette skulle bli et intellektuelt og flerfaglig
kraftsenter, et senter som aktivt skulle bidra til å
løse de store miljø- og utviklingsproblemene i verden – den voksende befolkningen, det stadig økende
forbruket. Tanken var å trekke kompetanse fra
mange fagområder inn – humaniora, samfunns-

SUMs forskere forsøker
å forstå hva som fremmer
en bærekraftig utvikling i
verden. De studerer blant
annet fattigdom, globalt
styresett, tvungen migrasjon, demokratisering, biologisk mangfold og bærekraftig produksjon og forbruk.

Bodde med biologene. Blindern, ja, nærmere
bestemt i Kristine Bonnevies hus, den svære biologibygningen. Riktignok flyttet ikke Rådet for
natur- og miljøfag dit, men fortsatte i sine lokaler
i gamle Ullevål kino.
– Vi hadde møter hver mandag morgen, og det
var masse diskusjoner. Vi var tre forskjellige kulturer, med tre forskjellige visjoner og ambisjoner
om hva dette skulle være. Forskning på miljø og
forskning på utvikling foregikk for det meste separat i ulike avdelinger. Å få til noe på tvers, skulle
vise seg svært vanskelig. At vi var bundet opp i
prosjekter som var finansiert eksternt, gjorde ikke
saken enklere. Det var svært mye turbulens den
første tiden, minnes Kristi Anne Stølen.
Også navnet var det uenighet om. – Stenseth
ville nok helst ha SMU, miljø først og utvikling
etter, sier Hveem. – Jeg var vel den som foreslo det
omvendte, og fikk de fleste med på det – rett og
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slett fordi SUM klang bedre. Jeg tror jeg argumenterte for at det måtte bli et slags mantra for senteret
å forene utvikling og miljø – ja, til en sum. Min
rolle var formelt å lede den delen som jobbet med,
og ut fra, utviklingsproblematikk, forteller han.
– Jeg kan vel trygt si at jeg var den uformelle
nestleder i senteret, en periode også formelt, under
Stenseth, forteller Hveem, som fortsatte arbeidet
på SUM i en deltidsstilling helt fram til årtusenskiftet.

Senter for utvikling og
miljø (SUM) er et tverrfaglig senter direkte
under Universitetsstyret.
Senteret ble etablert i
1990, som et svar på
Brundtland-rapporten
«Vår felles framtid».
STAB: Er på ca. 40 personer, hvorav 8 er fast
ansatte på seniornivå.
De øvrige er forskere
og postdoktorer med
ekstern finansiering, og
PhD-stipendiater.
FORSKNING: Er organisert rundt fire områder:
• Fattigdom og utvikling
• Energi og forbruk
• Kultur, etikk og    
   bærekraft
• Styresett for bærekraftig utvikling
VERT: Er vertsinstitusjon
for den tverrfakultære
satsingen LEVE (Levekår
i utviklingsland), for
Oslo Academy of Global
Governance og for Independant Panel for Global
Governance for Health.
TVERRFAGLIG: Forskningen kjennetegnes av
en tverrfaglig tilnærming
til sentrale tema innen
utviklings- og miljødebatten. Forskningen er
internasjonal, både når
det gjelder geografisk
fokus, forskningssamarbeid og publisering.
Mer på neste oppslag

PÅ TVERS: – Vi samarbeider
både med teknologer, medisinere og biologer, forteller
Kristi Anne Stølen.

Den vanskelige tverrfagligheten. – Det snakkes gjerne om radikal tverrfaglighet, om hvor
viktig det er å bygge bro mellom de store fagtradisjonene: naturfagene på den ene siden, og samfunnsfagene og humaniora på den andre, framholder Stølen. – I tverrfaglighet ligger det å utvikle
felles begreper og metoder. Det skal ikke stikkes
under stol at nettopp det har vært vanskelig. Dette
skyldes også holdninger blant naturviterne selv,
som mente at kulturforskjellene mellom «oss og
dem» er så store at noen integrering egentlig ikke
er mulig. Samfunnsvitenskapelig miljøforskning,
ble det spurt, hva slags miljøforskning er det?
– Jeg tror problemene for SUM nettopp er at
man ikke har fått bragt inn de naturvitenskapelige
disipliner i tilstrekkelig grad, understreker Stenseth. – Hvorfor det ikke har skjedd, er vanskelig å
si. Jeg føler selv at dette var noe jeg mislyktes med
i den perioden jeg ledet senteret. Det er en dårlig
trøst at mine etterfølgere ikke har greid å få dette
til noe bedre.
Desmond McNeill mener derimot at SUM har
fått til svært mye, sammenliknet med andre. Men
han erkjenner problemet.
– Jeg har i mange år reist rundt og besøkt liknende sentra som vårt eget, for å se og lære. Det
er helt klart for meg: Vi er faktisk nødt til å velge,
enten å utvikle et mer teknisk fagmiljø, med naturvitere og økonomer, eller så å utvikle et humanistisk og samfunnsorientert miljø med et mindretall
likesinnede naturvitere og medisinere. Det er
kanskje uheldig at det er slik, men jeg mener det er
uhyre vanskelig å få til begge deler.
Stenseth roser SUM for å ha fått til en god integrering mellom samfunnsfag og humaniora.
– Men de har altså ikke lyktes med å bringe inn
naturvitenskapen, sier han. – Dette er en alvor-

lig svekkelse i og med at en naturvitenskapelig
forankring alltid må være basis for å kunne løse
verdens store miljøutfordringer. Vi trenger kunnskap om hvilke fysiske effekter ulike tiltak har på
miljø og klima.
– Styrket! Kristi Anne Stølen tviler på at Stenseth
er fullt oppdatert på SUMs virksomhet i dag.
– Selv om det er flest samfunnsforskere på
senteret, er den radikale tverrfagligheten betydelig styrket de siste årene. Det har skjedd gjennom
samarbeidet vårt med teknologer innen energiforskning, samarbeid med medisinere innen global
helseforskning og samarbeid med biologer innen
forskning på ressursforvaltning, påpeker hun.
Stølen understreker at SUM ikke lenger er et
senter nesten bare for utviklingsforskning, slik
oppfatningen gjerne var de første årene. – Så å si
alt vi driver med i dag, handler om både utvikling
og miljø. Ja, 90 prosent er begge deler. En stor del
dreier seg om miljørelaterte spørsmål i utviklingsland. Mange av de viktigste globale utfordringene
vi står overfor, befinner seg jo nettopp i skjæringsflaten mellom utviklings- og miljøforskning.
De unge skjønner poenget. – Et sikkert tegn
på at tverrfagligheten nå virker godt på SUM, er at
det ikke lenger er noe tema, mener professor Harold Wilhite. I fem år ledet han et tverrfakultært
forskningsområde på UiO, som omfattet klima- og
miljøspørsmål, bærekraftig energibruk og fornybar energi, MILEN.
– Folk på SUM snakker lite om tverrfaglighet
som begrep. Det bare skjer. Ofte forholder det seg
jo omvendt. I mange ulike fora som jeg i årenes løp
har deltatt i, har det ikke manglet på store ord og
fine teorier, men hvor praksis, dessverre, helt eller
delvis har uteblitt, konstaterer han.
– Men, for all del, dette har tatt tid også hos
oss. Gradvis, etter hvert som vi ble samlokalisert,
var sammen på møter og seminarer og snakket
sammen i lunsjen, begynte vi å finne hverandre,
se mulighetene, forstå hverandres ulike ståsteder.
Det handler om å greie å kommunisere over disiplingrensene. For det er grunnleggende forskjeller
mellom fag når det gjelder teoriutforming, metodologiske tilnærminger og forskningsdesign. Skal
en tett inn på forskningsobjektet, eller holde mer
avstand? Alt dette er vanskelig å håndtere i prosjekter som omfatter mer enn én disiplin. Men på
en eller annen måte, fordi vi ble samlokalisert her i
Sognsveien, fordi vi har noe frihet gjennom grunnbevilgninger og fordi vi er blitt flinkere til å skaffe

eksterne forskningsmidler, ja, så har vi langsomt
fått det til.
McNeill mener at tverrfaglighet ikke erstatter,
men bygger på de etablerte disiplinene.
– Kriteriene for kvalitet varierer mellom fag,
men det grunnleggende er felles for alle, nemlig
akademisk stringens – og det er det vi prøver å
understreke i vår undervisning.
Masterprogrammet på SUM er svært populært.
Senteret tar opp bare 20 hvert semester, det er 400
søkere, halvparten fra Norge, halvparten fra andre
land. – Vi har bygd opp en slags forståelse her av
hva tverrfaglighet betyr og hvordan det er mulig å
få det til, i stor grad basert på vår egen forskning,
forteller han.
– De unge ser poenget med tverrfaglighet. Det
gjør også arbeidsgivere: Studentene våre får gode
og relevante jobber. Men det akademiske systemet
er, dessverre, fortsatt lagt opp på en slik måte at
studenter som ikke har en disiplinorientert master,
kan få problemer med å bli tatt opp på et PhDprogram.

I FELT: – For noen år siden
gjorde jeg feltarbeid blant
returnerte flyktninger som
bygde opp et nytt samfunn
i jungelen i Peten nord i
Guatemala, forteller Kristi
Anne Stølen. Her hjelper hun
en av sine informanter med
å høste og rense mais.
Antropologene kaller det
deltakende observasjon.
Stølen levde selv blant flyktningene i nesten ett år.
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Skarp kritikk. I 1994 skjedde to ting: Alle som tilhørte senteret, flyttet inn i nye lokaler i Sognsveien
68, vis-à-vis Ullevål stadion, og er blitt der siden.
Og: Senteret fikk leder på heltid.
– Jeg ble ansatt med et tydelig mandat: Å
skape ro. Det viktigste jeg gjorde, var å praktisere
strengt prinsippet om at alle måtte ta en doktorgrad. Over tid forsvant de som ønsket noe annet.
Og det ble mer ro, forteller professor Desmond
McNeill.
Fem år etter oppstarten ble SUM evaluert.
Kritikken var skarp, og det ble sådd tvil om senterets framtid. For lite original forskning, for lite

internasjonal publisering, for dårlig kontakt med
fagmiljøene ved universitetet, og dessuten for få
publikasjoner som viser bruk av innsikt og metode
fra flere fag: «Mangelen på samarbeid på tvers av
fagene berører SUMs eksistensberettigelse på en
alvorlig måte», het det i rapporten.
– Jeg var senterleder i sammenhengende ti år,
og også en kortere periode utenom det. Under min
ledelse har SUM blitt evaluert tre ganger, og alle
ganger er vi blitt anbefalt nedlagt, eller i hvert fall
lagt under et fakultet, erkjenner McNeill.
I løpet av de fem første årene fra 1994 ble aktiviteten lagt om, med klarere fokus på forskning.
Men prosessen med å avgrense og spisse den faglige virksomheten, skulle ta mange flere år.

SUM’ma summarum 1
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– Senke faglig standard? – Rådet for natur- og
miljøfag drev undervisning i miljøfag, og var svært
engasjerte og mer aktivistiske enn oss, fortsetter
Stølen. Det oppstod snart store spenninger og
uenigheter om aksjonsforskningens plass for å
realisere en bærekraftig utvikling. Skulle senteret
stille spørsmål ved samfunnets dypere moralske
og sosiale orden eller bare servere politikerne
kalde fakta?
Stenseth var krystallklar: Alle på SUM skulle
inn i et doktorgradsløp. Ambisjonen hans var å
skape et Centre of Excellence. Hvorfor? spør vi
ham.
– Resonnementet mitt var ganske enkelt: Det å
løse miljø- og utviklingsproblemene i verden, krever den beste vitenskap vi kan stable på beina.
Senterlederen fikk kraftig motbør, særlig fra
Rådet for natur- og miljøfag: Når ambisjonen er
å forandre verden, hva skal en da med en doktorgrad?
Heller ikke Stenseth legger skjul på at det var
en urolig tid.
– Konflikter oppstod, sett fra mitt synspunkt,
fordi de som ble bragt inn i SUM, hadde forskjellige faglige ambisjoner. Tverrfaglig forskning skulle ha en egen standard, den skulle vurderes ut fra
egne kriterier. Det var jeg helt uenig i. Jeg mente at
dette ville senke den faglige standarden.

FAKTA

SUM har fått til svært mye,
sammenliknet med tilsvarende sentre andre steder,
mener Desmond McNeill.

Gode år. Ifølge senterlederen har det ikke vært
lett å skape seg et rom på universitetet, særlig de
første årene. – Mens vi opplevde å få positiv respons internasjonalt og samarbeidspartnere over
så å si hele verden, har folk her på universitetet
vært mer skeptiske. Å jobbe tverrfaglig er blitt sett
på som noe dilettanteri. Og administrativt har vi
vært betraktet som sand i maskineriet, vi ligger jo
ikke under noe fakultet.
Senterlederen mener at noe har skjedd, at senteret etter hvert nyter en viss respekt og har legitimitet på universitetet. – Vi føler nå at vi har veldig
god støtte ovenfra, særlig fra rektor, og også fra
mange andre på universitetet.
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UNIVERSITETETS MEST INTERNASJONALE: – Ikke bare forsker vi på internasjonale forhold,
men vi profilerer også universitetet internasjonalt, via forskning, undervisning og store nettverk, påpeker Dan Banik.

FAKTA

– Mest internasjonal. – Jeg har på en måte vokst
opp her på SUM, forteller Dan Banik.Snart 20 år
er gått siden han kom, da var han ung masterstudent. I dag er han forskningsleder.
– På SUM er det få hindre for å sette i gang
med nye, spennende og ambisiøse prosjekter,
mener Banik, som nylig startet opp universitetets
aller første MOOC, et såkalt massive open online
course, og fikk 7000 studenter over natten – fra
hele verden. I den nettbaserte kursrekken «What
works», som bygger på SUMs forskning, får studentene hans lære om hvilke tiltak som gir bedre
levekår og mindre fattigdom, og Banik samarbeider med universiteter og forelesere fra Stanford
i USA, Malawi og Kina for å få fakta fra flere
verdensdeler.
Han synes det er givende å drive internasjonale

SUM’ma summarum 2
Mer på forrige oppslag
UTDANNING: Tilbyr
kurs på master- og
doktorgradsnivå og en
internasjonal mastergrad i Kultur, miljø og
bærekraft. Senteret har
egen forskerskole rettet
mot stipendiater ved UiO.
Tilbyr teoretisk og praktisk kompetanse innen
tverrfaglig utviklings- og
miljøforskning.
NETTVERK: Har et stort
nettverk av nasjonale og
internasjonale forskningspartnere, og tett
samarbeid med forskere
i sør. Er dessuten koordinator for Norwegian
Latin American Research
Network (NorLARNet) og
Asianettverket.
NÆSS: SUM er det
«akademiske hjemmet»
til grunnleggeren av
dypøkologien, professor
Arne Næss. Gjennom
Arne Næss Chair inviteres en fremtredende,
internasjonal forsker til
senteret, og det arrangeres en årlig konferanse:
Oslo Sustainability
Summit.

Stolt over innsatsen. – Jeg er stolt av SUMs
internasjonale innsats og senterets store portefølje
av prosjekter finansiert av Forskningsrådet, Det
europeiske forskningsrådet, Utenriksdepartementet og NORAD, sier rektor Ole Petter Ottersen.
Han viser til at SUM også markerer seg ved at
senteret er vertskap for det nystartede Academy of
Global Governance og ved å ha lansert UiOs første
internasjonale MOOC.
Rektor er ikke i tvil om at utvikling og miljø er
temaer som blir enda viktigere i tiden som kommer, og peker på at utfordringene står i kø.

sjonelle instituttene og fakultetene på universitetet?
– Disiplinene er bærebjelkene på ethvert universitet, og skal ivaretas og utvikles av institutter
og fakulteter. Men utvikling og miljø er temaer
som i kraft av sin kompleksitet krever at disipliner
møtes og integreres. Her kommer Senter for utvikling og miljø inn i bildet. Selvsagt skjer det mye
tverrfaglig forskning og utdanning på instituttene.
Men SUM har et spesielt ansvar for å løfte tverrfagligheten innenfor utvikling og miljø, og er slik
et ektefødt barn av Brundtland-kommisjonen. =

– Fremdeles lever en stor del av verdens befolkning under fattigdomsgrensen, og fremdeles er det
store og økende ulikheter innen helse. Vi trenger
forskning og utdanning som ser helhetsbildet, sier
han, og mer presist: Hvordan miljø og økonomi
henger sammen med helse og sosial utvikling.
Og vi trenger forskning og utdanning som belyser
dagens styringsmekanismer – spesielt de overnasjonale styringsmekanismene som er så viktige i
våre tett sammenvevde samfunn, og som skal sikre
en bærekraftig utvikling. Stikkord er tverrfaglighet og globalt engasjement.
– På hvilken måte kompletterer SUM de tradi-

Vår felles framtid:

- Eksepsjonell rolle verden over
– Rapporten «Vår felles framtid» har spilt en rolle verden
over som er helt eksepsjonell,
sier Gro Harlem Brundtland
til Apollon.

P

å spørsmål om hun er tilfreds med universitetenes oppfølging av Verdenskommisjonens
rapport fra 1987, svarer hun:
– Jeg må vel innrømme at jeg ikke er den beste
observatør for å konkludere på det området. Mitt
inntrykk er likevel at det har vært gjort mye fint
arbeid ved universiteter over hele verden, og selvfølgelig ved de norske!
– Er du fornøyd med den rollen bærekraftbegrepet har spilt i internasjonal politikk – i FN,
Verdensbanken, WTO, EU etc.?
– Rapporten fra 1987 har spilt en rolle verden
over som er helt eksepsjonell. Bare fem år etter
samlet verden seg i Rio og vedtok tre vesentlige
avtaler/resolusjoner på området. Klimasaken har
vært fulgt opp med forhandlinger, dessuten Kyotoavtalen, og selv om det har gått for langsomt, er
det nå grunn til å forvente en enighet om vesentlige tiltak på konferansen i Paris i desember.
Bærekraftbegrepet har siden Rio+20 endelig fått
full oppmerksomhet, og universelle bærekraftmål
vil bli vedtatt i New York i september.
– Hva er de store utfordringene i dag som kanskje ikke kom klart fram i «Vår felles framtid»?
– Jeg tror det meste vi strever med i dag, er å
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– Ja, jeg vil si at de siste åtte årene har vært fantastiske, istemmer Wilhite. – Jeg synes vi har funnet hverandre, vi har funnet tematiske områder
som er vesentlige med tanke på en bærekraftig
utvikling framover. Vi tar opp problemer som verden er nødt til å løse.
Stølen understreker hvilken enorm innsats som
har vært lagt ned i løpet av de 25 årene som er gått
siden senteret ble etablert.
– Det er virkelig moro å være leder på SUM,
mest av alt fordi vi har så mange positive og kollektivt innstilte mennesker her. De er dyktige, de
er kunnskapsrike og enormt dynamiske, roser
Stølen. – Jeg er bare helt imponert.

nettverk og lede store forskningsprosjekter, og
på den måten også bidra til å bygge broer mellom
forskning og politikk.
– Det vi hovedsakelig driver med på SUM, er,
som på universitetet ellers, selvsagt grunnforskning og undervisning. Men i tillegg gjør vi noe som
kanskje ikke alle på universitetet får til i tilstrekkelig grad; nemlig å ha jevnlig kontakt med dem som
utformer og iverksetter offentlig politikk. Særlig innen mitt felt, som er fattigdomsreduksjon,
bistand og utvikling, har vi mange og gode relasjoner med Utenriksdepartementet, Norad og frivillige organisasjoner. At forskningen vi driver, noen
ganger kommer til praktisk anvendelse og nytte, er
enormt inspirerende.
I flere år var Banik leder for en referansegruppe
for et norsk-finsk trustfond i Verdensbanken, som
bidrar med ressurser til å styrke bankens innsats
for fattigdomsreduksjon, sosial utvikling og bedre
miljø. Referansegruppen, med Banik i spissen,
maktet å påvirke bankens forskningsagenda.
– Vi bistod Utenriksdepartementet med faglige råd, og våre anbefalinger om å forske på ulikhet, fikk vi gjennomslag for – nærmere bestemt
innovativ fattigdomspolitikk, demokrati og sosial
ansvarlighet.
Forskningslederen viser til at SUM trolig er
den enheten ved UiO som er mest internasjonalt
orientert. – Ikke bare forsker vi på internasjonale
forhold, men vi profilerer også universitetet internasjonalt, via forskning, undervisning og nettverk,
og via slike tiltak som MOOC, sier Banik, og roser
Kristi Anne Stølen for hennes måte å lede senteret
på, og Desmond McNeill før henne. – I tillegg til
det faglige har de bidratt til å skape et sosialt miljø
som er helt enestående, og som gjør at vi får til
ting, at vi raskt kan snu oss rundt og ta på oss nye
oppdrag, godt hjulpet av administrasjonen, med
vår fantastiske kontorsjef, Gitte Egenberg, i spissen.

GRO Harlem Brundtland legger fram rapporten
fra FN-kommisjonen for
miljø og utvikling, «Vår felles
framtid» (Our Common Future) i 1987.

FAKTA
Paneldebatt
17. september 2015 blir
det paneldebatt i anledning SUMs 25-årsjubileum: “Sustainable
Development in the Era
of Green Economy”, med
blant andre Gro Harlem
Brundtland.

finne i våre analyser og anbefalinger fra 1987.
– Er det mer konflikt mellom et bærekraftig
miljø og en rask økonomisk utvikling i fattige
land i dag enn det var på 1980-tallet?
– Det har vært krevende, helt fra starten av, å
komme til enighet om en utvikling som er bærekraftig, tar hensyn til alle grupper, legger nok vekt
på menneskerettighetene og samtidig betyr en
god økonomisk vekst. Erfaringene siden 1987,
i mange land og regioner, viser at det kreves lederskap, god styring og langsiktige perspektiver, samt
samarbeid mellom landene for å fremme en bærekraftig utvikling. Energi står helt sentralt i bildet.
Bærekraftig utvikling er ikke mulig uten energi,
og bærekraftig utvikling betyr at vi må velge
bærekraftige energiløsninger.=
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• Anmeldelser

Anmeldt av av Marie L. Kleve

Forskeren som barnebokhelt
Jørn Hurum, Torstein Helleve og Esther van Hulsen får barn til å
identifisere seg med fossiler – men aller mest med forskerne selv.
a barneboka «Ida» kom ut i 2011, var hovedpersonen allerede internasjonal kjendis. Det
samme var forfatter og paleontolog Jørn Hurum.
Han ble en medieyndling etter oppdagelsen av
primatfossilet, som han kalte opp etter sin egen
datter og presenterte som en link mellom halvaper og ekte aper – «the missing link», som hun
raskt ble døpt i mediene. Teorien var omstridt
i forskningsmiljøet, men publikum strømmet til
«Ida»-utstillingen på Naturhistorisk museum.
BOKA OM IDA, som Hurum har laget sammen
med museets nettredaktør Torstein Helleve og
vitenskapelig illustratør Esther van Hulsen, framstår ikke som noe lettvint forsøk på å profittere på
utstillingssuksessen og medieoppstyret. Trioen
har siden laget to andre fossil-bøker, med langt
mindre profilerte hovedpersoner: «Monsterøglene
på Svalbard» (2012) og den ferske «Sjøskorpionen på Ringerike». Til sammen danner de en
faktabokserie som vitner om høye ambisjoner,
kunstneriske så vel som pedagogiske.

Cappelen Damm

SERIEN FØLGER et nokså konvensjonelt mønster for nyere faktabøker for barn: Først får vi
en fiksjonsfortelling om hovedfiguren, så følger
faktadelen. Fortellingene bygger på alt forskerne
har klart å grave fram, men de følger en tradisjonell spenningskurve og inneholder flere oppdiktede hendelser. Alle tre slutter med et dødsfall. I

Overgangen fra lik til fossil vises med steg for
steg-bilder, som samtidig markerer en overgang
til faktadelen i hver av bøkene. Faktateksten er
delt i små bolker rundt omkring i oppslagene, av
og til skråstilt eller loddrett langs et bilde, hulter til
bulter sammen med fotografier, skjemaer og tegninger. Slik illuderer oppslagene et rotet skrivebord – forskerens eget, kanskje? Rotet kan forvirre litt, det er ikke alltid så lett å vite hvilken tekst
som viser til hva. Men utformingen inviterer også
til å snu og vende på boka og undersøke stoffet,
eventuelt forske litt selv.
FOR DET ER forskerne som er de egentlige heltene her. Ingen av bøkene handler bare om den
arten tittelen henviser til. Fossilene plasseres i en
historisk og biologisk sammenheng. I tillegg til
fakta om fossiler, geologi og artenes utvikling, får
vi detaljerte forklaringer på hvordan
forskerne har kommet fram
til alt sammen. Og like viktig: Hva de ennå ikke har
kommet fram til, hva de
er usikre på, og hva de er
uenige om. Denne ydmykheten øker troverdigheten
til forfatterne og gir leseren
rom til å tenke og resonnere selv. Dessuten gjør
det stoffet – og forskernes
arbeid – mer spennende fordi
vi får innblikk i et pågående mysterium, som ennå ikke er rullet
opp.
Noe av det forskerne ikke er enige

Torstein Helleve
er kommunikasjonsleder ved Naturhistorisk museum.
Esther van Hulsen er en nederlandsk
tegner, maler og naturillustratør.
Marie L. Kleve er
journalist og litteraturansvarlig i Dagbladet,
og anmelder primært
barne- og ungdomsbøker.

BOKA OM IDA framstår ikke som noe lettvint forsøk på å profittere på utstillingssuksessen og medieoppstyret, mener anmelderen.
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Jørn Hurum, Torstein
Helleve og Esther van
Hulsen:
«Ida». «Monsterøglene på Svalbard».
«Sjøskorpionen på
Ringerike»

Van Hulsens detaljerte og naturtro bilder suger
leseren inn i historien og gir oss følelsen av å
være til stede der og da, millioner av år tilbake i
tid. Perspektivet varierer, av og til er vi tilskuere
på avstand, av og til plasseres vi midt i handlingen – som når vi ser opp på Ida idet hun faller ned
fra treet, rett imot oss. Andre ganger brukes vekselvis froske- og fugleperspektiv for å understreke hovedpersonens utvikling fra liten og sårbar til stor og truende. Tegnestilen er dempet,
men egenartet, og skaper et lett gjenkjennelig,
felles uttrykk for bøkene i trilogien. Samtidig har
de hver sin spesielle fargepalett, knyttet til miljøet
og tidsepoken de handler om: Grønne jungelnyanser for «Ida», brunt og oransje for strendene
i «Sjøskorpionen…» og blåtoner for havet i
«Monsterøglene».

den første leser vi om 47 millioner år gamle Ida,
fra jungelen som den gang dekket Tyskland. Hun
blir offer for giftig gass som bobler opp fra bunnen av en innsjø. I neste bok møter vi en flokk fiskeøgler som levde i havet der Svalbard nå ligger, for
147 millioner år siden. De er på jakt etter mat når
de blir angrepet av de digre monsterøglene. Til
slutt treffer vi den 428 millioner år gamle sjøskorpionen Mix, som levde i havet på det som nå er
Ringerike. Han blir truffet av et steinskred, forårsaket av et jordskjelv.
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Jørn Hurum er professor i paleontologi
og vitenskapsformidler
ved Naturhistorisk museum, Universitetet
i Oslo. Han har skrevet
flere faktabøker, deriblant bøkene «Ida»,
«Monsterøglene på
Svalbard» og «Sjøskorpionen på Ringerike», som har blitt
nominert til flere priser.

om, er hvorvidt Ida er mest halvape eller ape.
Jørn Hurum og kollegene han skrev sin rapport
sammen med, har gått for det siste. Men det er
en klar styrke for boka at deres teori ikke blir
presentert som sannhet, men som en av to ulike
oppfatninger, som begge blir utførlig forklart.
Ida blir ikke omtalt som en «missing link», men
som en primat som tilhørte en nå utdødd gren av
halvaper eller aper. Hurum er like fullt en stor helt
i disse bøkene. Han er avbildet i alle tre. I «Ida»
får vi høre historien om hvordan han kom over
fossilet på en messe i Hamburg, tok henne med
hjem til Oslo og gjorde sine berømte funn. I «Monsterøglene» blir vi med ham på utgravning på
Svalbard. Der får vi blant annet vite hva forskerne
gjør når de må på do, og hva slags mat de pakker
i sekken. Slik bygges enda en fortelling, denne
gangen rundt Hurum og kollegene.
Ordet «vi» brukes gjennomgående for å skape
fellesskap mellom forteller og leser: «Vi kan kalle
henne..», «Vi vet..». Det skaper et utenfra-blikk på
fiksjonsfortellingene, som, i tillegg til at hovedpersonene gjenoppstår som fossiler, er med
på å gjøre den fatale slutten mindre dramatisk.
Leserne blir også forberedt på det som må skje,
gjennom flere små spenningstopper som viser
hvor farlig disse skapningene levde.
Å INKLUDERE fortellinger i faktabøker er et smart

grep. Det gjør stoffet mer engasjerende og forståelig fordi det lar leserne identifisere seg med
figurene de leser om. Men dersom utenfra-blikket
blir for klart, mister fortellingen sin betydning.
«Ida» er den boka i trilogien som balanserer det
best, etter min mening. Det hjelper selvsagt at
hun kan tegnes som en søt pelsdott med babyansikt. At hun er nærmest i slekt med oss, har
nok også latt forfatterne tillate seg mer diktning
rundt hva hun føler og sanser. Hun er dessuten
den eneste som har fått navnet sitt i boktittelen.
Til sammenligning handler «Monsterøglene»
egentlig ikke om monsterøgler, men om mindre
øgler som må passe seg for dem. Denne boka
har i motsetning til de to andre ingen klar hovedperson, men følger en hel flokk med fiskeøgler.
Mangelen på identifikasjonsfigur gjør den mindre
spennende, til tross for fryktinngytende bilder av
dragelignende sjømonstre.
ALLE BØKENE avsluttes med aktivitetssider,
som oppfordrer leserne til å tegne selv eller gjøre
små eksperimenter. De understreker det åpenbare formålet – å inspirere barn til å interessere
seg for naturvitenskapens mysterier, og gi dem
lyst til å forske selv. Det tror jeg bøkene lykkes
med. Dessuten er de et velkomment tilskudd til en
sjanger som preges mer av oversatte og lettvinte
titler, enn av ambisiøse og gjennomførte bøker
som disse.=
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Barndom
NESTE NUMMER: Alle har en barndom. Men det å være barn har ikke betydd
det samme, overalt, bestandig. Hvordan ser vi på barn, barndom og barneoppdragelse i Norge – og i andre land? Og hvordan har synet på barndom
endret seg med tiden – fra antikken, til middelalderen og fram til i dag?
Barndom er tema i neste utgave av Apollon.

www.apollon.uio.no

