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LEDER •

Reisen til verden

Trine Nickelsen
ansvarlig redaktør 

AKTUELT • Nytt

Reisen til livet er den mest dramatiske av alle reiser. Tusenvis av  
prosesser skal startes og avsluttes til rett tid. Et menneske vokser  
fram. Et hjerte begynner å slå, en hjerne med 130 milliarder nerve- 
celler og hundre tusen milliarder synapser, kommer på plass.  
Utviklingen som skjer hos et lite spedbarn, psykologisk og atferds-
messig, er enorm. Visse deler av hjernen øker med én prosent –  
per dag – i tiden rett etter fødselen, viser ny forskning. 

Ingen fase av livet er mer kritisk enn de første tusen dagene – fra  
unnfangelse, gjennom svangerskap og til barnet er to år: Går noe galt, 
kan det få følger for resten av livet. Selv om forholdene senere er opti-
male, er skaden ofte uopprettelig. Noen feil oppstår uten at mennesker 
rår over det, andre feil er menneskeskapte. I store deler av verden blir  
jenter gravide før kroppen er klar. Kvinner sikres ikke nok og riktig 
næring til å bygge et nytt menneske, og føder ofte barn med lav fød-
selsvekt. 

Det er en dårlig start. Nyfødte som veier mellom 2000 og 2500 gram, 
har mye mindre sjanse til å overleve spedbarnsperioden enn andre. 
De som overlever blir hengende etter, fysisk og mentalt. Et dårligere 
immunsystem gjør barna mer utsatt for sykdom og død. Jentebabyer 
med lav fødselsvekt kan, som voksne, få problemer med å utvikle en 
morkake som sikrer god næring til egne barn. 

Investeringer i helse kan forhindre at det går galt. På andre områder 
ville det være en selvfølge. Men ikke når det gjelder mor og barn.  
God, offentlig svangerskapsomsorg, fødselshjelp og oppfølging i  
spedbarnsperioden mangler i store deler av verden. Og der slike  
tjenester er bygd opp, forvitrer de nå i mange land, rapporterer  
forskerne Johanne Sundby og Ruth Jane Prince (side 24).  

Flere gravide kvinner oppsøker likevel helsetjenestene. Flere fødsler 
skjer på klinikker. Mange av tjenestene står private og ikke-statlige 
organisasjoner for. Men å satse på offentlige helsetjenester er fortsatt 
avgjørende. Trolig er det bare den enkelte stat som har kapasitet til å 
sikre folk tilgang til helsetjenester over hele sitt territorium. Omsorg til 
mødre og spedbarn bør ikke organiseres gjennom private tjeneste- 
ytere som skal tjene penger. Fattige kvinner, de med kanskje aller 
størst behov for hjelp, har ingen penger å betale med. 

Tilgang til helsetjenester er en menneskerett. På mange områder er det 
store framskritt, som bekjempelse av smittsomme sykdommer. Færre 
barn dør under fødselen, og færre dør før de fyller fem år. Men å sørge 
for at barna som overlever, vokser og utvikler seg til sitt fulle potensial, 
er et langt vanskeligere mål å nå. 

meir homo- 
seksualitet i 
dataspel
Homoseksualitet har i stor grad ikkje eksis-
tert i vestlege dataspel. no snur trenden.

Mykje av denne endringa skuldast den kanad- 
iske spelutviklaren BioWare, med rollespel-
seriane Mass Effect og Dragon Age.
    Avhandlinga til Kim Johansen Østby på 
Institutt for media og kommunikasjon viser 
korleis dataspel har heilt forskjellige forhold til 
mannleg og kvinneleg homoseksualitet.
    Kvinneleg homoseksualitet vert gjerne 
presentert som erotisk, fascinerande og noko 
som ofte er heilt vanleg. Mannleg homosek-
sualitet derimot vert ofte framstilt som meir 
framandt og angstfylt og som potensielt trug-
ande og problematisk.=

DEI BESTE IBLANT OSS: Fem forskingsmiljø innafor medisin, musikk, astrofysikk og kjemi på Universitetet i 
Oslo vann fram i den knallharde konkurransen om å bli senter for framifrå forsking.  

Litteraturen 
mister spensten  
i omsetjingar
norske omsetjingar av eng-
elskspråklege romanar er 
mindre spenstige enn origi-
nalteksten.
    Når språket spelar hovudrolla 
i eit skjønnlitterært verk, vert 
omsetjaren sett på prøve. I 
avhandlinga si på Institutt for 
litteratur, områdestudium og 
europeiske språk har Siri Fürst 
Skogmo samanlikna språket i 
originaltekstane med dei norske 
omsetjingane av fem romanar 
på engelsk.
    – Det norske språket i om-
setjingane er mindre spenstig 
og spesielt enn språket i origi-
nalromanane.
    Det markante språket blir i  
større grad borte når det er 
snakk om syntaks eller orto-
grafi, og i mindre grad når det er 
snakk om leksikalsk nivå.= 

Fem nye senter for  
framifrå forsking  
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DRAGON AGE: Homoseksualitet har vore nesten fråver-
ande i mainstream-dataspel. Men no er noko på gang 
– ikkje minst takka vere den kanadiske spelutviklaren 
BioWare og rollespelserien Dragon Age. 

Dei fem nye sentra for framifrå forsking 
ved Uio skal forske på:

reprogrammering av kreftceller:  
Eit senter på medisin skal studere korleis 
prosessar i cellene som vert endra under 
kreftutvikling, påverkar kvarandre. Målet 
er å finne kreftens svake punkt for å kunne 
«reprogrammere» kreftcellene til ufarlege 
celler og dermed bane vegen for ny kreft-
behandling.

gjenskaper stoffskiftet i kroppen:  
Eit senter innafor medisin som skal utvikle 
heilt ny teknologi – «Organ on a chip» – for 
å gjenskape stoffskifteprosessane i krop-
pen og korleis dei reagerer på medisinsk 
behandling.

nye utrekningsmetodar for molekyl:  
Eit senter på kjemi skal utvikle nye utrek-
ningsmetodar som kan handtere system 
med fleire millionar atom. Eit av måla er å 
forstå og kontrollere komplekse biologiske 
og kjemiske system under ekstreme for-
hold.

Datamodellering av sola:  
Eit senter innafor astrofysikk som skal bru-
ke avanserte datamodelleringar til å forstå 
meir av korleis sola fungerer, og også kor-
leis prosessar i sola har direkte konsekven-
sar både for jordas atmosfære og vilkåra 
for livet på jorda.

musikk og rytmar: 
Eit senter på Institutt for musikkvitskap skal 
studere mennesket si evne til å oppleve og 
reagere på rytmar.=
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Uio får halvparten av landets ti nye senter for framifrå forsking. kvart av dei får 
15 millionar kroner i årleg støtte over ti år.

– Eldre betrar 
minnet med 
ein bestemt 
type kognitiv 
trening.
Ann-Marie Glasø de Lange

eNGLISH!

= Engelsk.



6

AKTUELT • Nytt AKTUELT • Nytt

7

2/2017

Desse får dårlegare sæd 

Bønder dreiv eigne kyrkjer
Då kristendommen vart innførd på is- 
land, bygde mange bønder frå middel-
klassen sine eigne kyrkjer og kyrkje-
gardar. 

Forskarar har lenge tenkt at det var hov-
dingane og dei meir velståande bøndene 
som bygde dei fyrste kyrkjene og kyrkje-
gardane då kristendommen vart innførd på 
Island 1000 e.Kr. 
   Guðný Zoëga viser no i avhandlinga si 

på Institutt for arkeologi, konservering og 
historie at også mange bønder frå middel-
klassen kunne eige og drive si eiga kyrkje 
og eigen kyrkjegard. På kyrkjegarden blei 
både familien og andre hushaldsmedlem-
mer gravlagde.
    Guðný Zoëga har sett på data frå 15 
tidlege kristne kyrkjegardar nord på Island. 
Det viktigaste materialet i studien er ei godt 
bevart skjelettsamling frå det 11. hundre-
året frå garden Keldudalur.= 

FO
tO

: C
O

LO
u

r
b

O
x

FO
tO

: s
a

g
atr

a
IL/Is

La
N

D

Om menneske skal busetje seg på planet-
en Mars, er det viktig å vite korleis folk frå  
jorda kan verne seg mot stråling frå verds-
rommet. Løysinga er å leggje eit lag Mars-
jord over busetjingane. 
    For å freiste fleire til å studere realfag, 
sende Nannestad videregående skole  
i vinter ei gruppe elevar til Kjemisk institutt 
for å rekne ut kor tjukt dette jordlaget må 
vere.
    Professor Henning Dypvik på Geologisk 
institutt framstilte ein kilo jarnholdig Mars-

jord ved å blande ei rekkje ulike norske 
bergartar.
    Professor Jon Petter Omtvedt på Kjem-
isk institutt forklarte elevane korleis dei 
med svært få målingar kunne rekne ut kor 
tjukt jordlaget måtte vere.
    Elevane brukte så nokre timar i eit strål-
ingslaboratorium på Kjemisk institutt til å 
gjennomføre målingane sine.
    Månaden etter reiste elevane til NASA 
og presenterte resultata sine for amerik-
anske elevar ved All Saints Academy.=
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Årets bibliotek
realfagsbiblioteket ved Uio er 
kåra til årets bibliotek.

– Realfagsbiblioteket har klart å 
skape eit varmt og inkluderande 
fagbibliotek, ein sosial møteplass 
som det samtidig osar fagleg 
tyngd av, poengterer leiaren av 
Norsk Bibliotekforening, Mariann 
Schjeide. 
 

Internett og 
smarttelefonen 
har endra livet 
vårt
– Bruk av internett og smarttele-
fonen har plassert oss i ei spen-
ning mellom ønsket om overflod 
og samstundes avgrensing, om 
fornying og samtidig kontinuitet, 
om fridom og på same tid det å 
vere trygge. Spenningane er ikkje 
nye i seg sjølv, men er forsterka 
med internettifiseringa av sam-
funnet, syner Wenche Nag i av-
handlinga si på Institutt for media 
og kommunikasjon.=

Datastyrer 
medisindosen 
etter nyretrans- 
plantasjon
Feil medisindosering etter nyre- 
transplantasjon kan skade nyr-
ene. Matematisk datamodell gir 
rettare medisindosar.
    Dei aller fleste som lyt byte 
ut ei nyre, må bruke det immun-
dempande legemiddelet takro-
limus resten av livet. Den rette 
dosen varierer mykje mellom 
pasientane. Somme treng tjue 
gonger høgare dose enn andre. 
Dette fører til at dosane ofte 
vert for låge eller for høge.
    Dersom dosen er for låg, kan  
nyra bli støytt vekk. Viss dosen  
er for høg, kan det føre til alvor- 
lege biverknader, slik som dia-
betes og skader på nyra.
    Elisabet Størset har i avhand-
linga si på Institutt for klinisk 
medisin laga ein matematisk 
modell som skildrar det som 
skjer med takrolimus i kropp-
en. Programmet tek omsyn til 
genetiske eigenskapar, den 
feittfrie kroppsvekta, blodpro-
senten og kor lenge sidan nyra 
blei operert inn.
    Ho testa ut den datastyrte 
doseringa på ei rekkje pasient-
ar ved Rikshospitalet. Resultata 
viser at desse pasientane fekk 
rettare dosar og mindre biverk-
nader enn dei som fekk dosen 
bestemt av transplantasjons-
legane.=
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ISLAND: For tusen år sidan eigde og dreiv bøndene på sagaøya kyrkjene og kyrkjegardane sine sjølve. 
 
 

Hundre år med realfagsdamer

Forskar på mars-jord ved UiO

For å hindre stråleskader må kolonistane på planeten mars vernast av eit tjukt lag 
jord. elevar frå nannestad videregående skole drog til Uio for å rekne ut kor tjukt. 

realfagsbiblioteket 
på Blindern hyllar no 
kvinner som har vore 
realfagsforskarar  
ved Universitetet i 
oslo, med utstillinga 
“Damer!”.

Utstillinga trekkjer fram 
kvinnelege forskarar i 
realfaga, heilt frå pion-
erane tidleg på 1900-
talet og fram til dagens 
og morgondagens 
forskarar.  
    Universitetets første 
kvinnelege professor i 
realfag var Kristine Bon-
nevie i biologi. Ho blei 
professor i 1912, året 
før Noreg fekk røyste-
rett for kvinner.=

sædkvaliteten er dårlegare hjå over-
vektige menn.

Jorunn M. Andersen har i avhandlinga si 
på Institutt for klinisk medisin undersøkt 
korleis overvekt påverkar sædkvalitet, 
kjønnshormon og feittsyrer i spermia.

– Høg kroppsmasseindeks ser ut til å vere 
uheldig for sædkvaliteten og spermia sitt 
innhald av feittsyrer. Ettersom overvekt og 
fedme er eit aukande problem i det norske  
folket, kan dette på sikt føre til at fleire 
menn vert mindre fruktbare, poengterer 
Andersen.=
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MARS NESTE? 
Teknologi- og 
forskingslæreelevar frå 
Nannestad vitja fyrst 
UiO og deretter NASA 
i USA.

RONDANE: Kristine Bonnevie, 
landets første kvinnelege pro-
fessor, arbeidde flittig på hytta 
på Mysuseter i Rondane, som 
ho var svært glad i.
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Senter for immun-
regulering 

• Frode Jahnsen leier 
ei forskingsgruppe ved 
Senter for immunreguler-
ing (CIR), eit senter for 
framifrå forsking ved 
Universitetet i Oslo og 
Oslo universitetssjukehus 
(OUS). 

• Nyleg publiserte 
forskingsgruppa studien  
“Antibody-secreting 
plasma cells persist for 
decades in human in-
testine” i det anerkjende 
tidsskriftet The Journal of 
Experimental Medicine.
http://jem.rupress.org/

• Denne forskinga er 
utført i samarbeid med, 
mellom andre, Ludvig 
Sollid og Omri Snir (CIR), 
Rune Horneland og 
Sheraz Yaqub (OUS), og 
Jonas Frisén (Karolinska 
Institutet).

tekst: kjerstin gjengedal

Alle som har sett resultata våre, har vore over- 
  raska, seier medisinprofessor Frode Jahnsen.

Jahnsen leier ei forskingsgruppe ved Senter for 
immunregulering. Gruppa interesserer seg mellom  
anna for immunforsvaret si rolle når kroppen 
støyter frå seg eit transplantert organ. 

– Medan vi forska på dette, oppdaga vi at  
immunforsvaret i tarmen fungerer på ein heilt 
annan måte enn vi har gått ut ifrå, fortel Jansen. 
Forskarane kan langt på veg takke amerikanarane 
sine atomprøvesprengingar i Stillehavet på femti-
talet for den store oppdaginga dei no har gjort. 

Superberedskap i tarmen. Eitt av våpna immun- 
forsvaret rår over, er ein type kvite blodceller kalla 
plasmaceller. Plasmacellene produserer antistoff 
som går til åtak på skadelege framandelement i 
kroppen. Tarmen er full av slike plasmaceller og 
antistoff. Immunsystemet i tarmen har ei særs 
utfordrande oppgåve: Det skal tillate næring å  
passere gjennom tarmveggen, men stoppe element 
som kan gjere oss sjuke. Den etablerte oppfatninga 

har vore at plasmacellene i tarmen lever berre  
nokre få dagar.

– Vi har trudd at fordi menneske heile tida får i 
seg så mykje rart, treng vi eit dynamisk immun- 
forsvar som raskt kan tilpasse seg eit stadig 
skiftande miljø i tarmen, forklarer Jahnsen.

Difor kom det som ei overrasking då han og  
kollegaene oppdaga at desse cellene tvert om kan 
leve i mange tiår.

Reagerer på godt og vondt. Plasmacellene ut-
gjer minnet til immunforsvaret. Når dei først har 
produsert antistoff mot eit bestemt framand- 
element, til dømes ein bakterie, har kroppen utvik- 
la immunitet mot den bakterien. Det er prinsippet 
bak vaksinar. Men plasmacellene kan skape trøb-
bel dersom dei reagerer på ufarlege stoff, som til 
dømes pollen – eller kornproteinet gluten, om vi 
held oss i tarmen. Då kan det føre til allergi og  
andre former for betennelse.

For å kunne sjå nærare på immunforsvaret i 
tarmen og kva rolle det spelar ved transplanta-
sjonar, følgde forskarane nokre diabetespasientar 
som hadde fått ny bukspyttkjertel. Bukspyttkjert-
elen er viktig for fordøyinga, men han produserer 
også hormonet insulin, som regulerer blodsukker-
nivået. Hos diabetespasientar sviktar insulinpro-
duksjonen, og nokre gonger prøver ein å behandle 
dei ved å transplantere inn ny bukspyttkjertel.

Fordi bukspyttkjertelen tømmer fordøyings-
væske inn i tarmen, tek ein med ein liten tarmbit 
frå donoren og skøyter den fast på mottakaren sin 
tarm. Og det er der dei som er interesserte i immun- 
forsvaret, får høve til innsikt.

Donorceller lever lenge. – Den transplanterte 
tarmbiten har med seg sitt eige immunforsvar, 
som er annleis enn pasienten sitt. Tek du prøver av 
tarmslimhinna på begge sider av skøyten, kan du 
sjå kor lenge cellene frå donoren lever før pasient-
en sine eigne celler tek over, seier Jahnsen.

Og det gjer legane ved Rikshospitalet. I eitt år 
etter transplantasjonen tek dei jamleg prøver frå 
pasienten sin tarm, mellom anna for å sjå etter av-
støytingsreaksjonar. Ved å bruke desse prøvene og  
samanlikne utviklinga i dei to tarm-miljøa, kunne 
forskarane studere kor lenge cellene i den trans-
planterte tarmen levde. Det kan ein elles ikkje vite. 
Tek du ei prøve av plasmaceller frå tarmen til ein 
person, er det uråd å vite kor lenge cellene har vore 
der. 

Etter eit år fann dei framleis celler som hadde 
følgt med på lasset ved transplantasjonen.

– Og det var jo spennande, men sjukehuset følgjer 
ikkje desse pasientane lenger enn eitt år. Vi kunne 
heller ikkje vite kor lenge cellene hadde levd i do-
noren før transplantasjonen, seier Jahnsen.

Det var då dei amerikanske atomprøvespreng-
ingane kom dei til unnsetning.

Radioaktiv historie. Karbondatering er ein vel-
etablert metode som ofte blir brukt av arkeologar 
for å finne ut kor gammalt biologisk materiale, 
som skjelettrestar, er. Metoden går ut på å måle 
mengda av radioaktivt karbon (karbon-14) i skje-
lettet samanlikna med mengda av vanleg karbon 
(karbon-12). Små mengder radioaktivt karbon blir 
danna i atmosfæren, og finst naturleg i alle lev-
ande organismar. Men når organismen døyr, kjem 
det ikkje meir påfyll av karbon-14. Etter kvart 
som dei radioaktive karbonatoma blir omdanna, 
tek prosenten til å gå ned, medan mengda av kar-
bon-12 held seg stabil.

– Vi har altså ein liten del karbon-14 i oss frå 
maten vi et, og dette radioaktive karbonet finst 
også i DNA-et vårt. Men når ei celle har slutta å 
dele seg, er DNA-et heilt stabilt. Då kan ein måle 
mengda karbon-14 i cella for å finne ut kor lenge 
det er sidan ho vart fødd, seier Jahnsen.

Radioaktivt karbon har ei halveringstid på 
5700 år, så det skal godt gjerast å måle dei bitte-
små endringane som skjer over berre nokre tiår. 
Men etter andre verdskrigen byrja stormaktene å 
prøvesprenge atomvåpen, med den konsekvensen 
at mengda karbon-14 i atmosfæren vart dobla 
fram til 1963, då vi fekk forbod mot prøvespreng-
ingar over bakken. Sidan den gongen er mengda 
radioaktivt karbon i atmosfæren blitt halvert 
kvart 11. år, fordi det er blitt absorbert av havet og 
av plantelivet.

Målte DNA-karbon. Stamcelleforskaren Jonas 
Frisén ved Karolinska Institutet i Stockholm fann 
ein metode for å måle mengda karbon-14 i DNA-et 
i celler og samanlikne det med kunnskapen vår 
om korleis nivået av karbon-14 i atmosfæren har 
endra seg sidan krigen. Metoden er brukande ak-
kurat i vår tid, fram til nivået av karbon-14 går 
tilbake til det naturlege.

– Frisén er nokså restriktiv med kven han sam-
arbeider med, men han ville samarbeide med oss. 
Problemet er at det er lite karbon-14 i kvar celle, 
så du treng fleire millionar celler. Og då treng du 
ganske mykje tarm, seier Jahnsen.

Då var det ikkje nok å ta tarmcelleprøver frå 
diabetespasientar. I staden fekk forskarane celler 

Cellene som produserer beskyttande antistoff i tarmen, lever i fleire tiår – 
mest sannsynleg heile livet, og ikkje berre nokre få dagar, som forskarane 
hittil har trudd.

VAKSINAR: – Funna våre 
gjer at vi betre kan forstå 
tilhøvet mellom kroppens 
immunforsvar og dei bak-
teriane som normalt held til 
i tarmen. Det kan ha mykje 
å seie for utviklinga av nye 
vaksinar, fortel Frode Jahn-
sen.

FEMTITALSBOMBE: 
Radioaktivt karbon i 
atmosfæren blei tatt 
opp i cellenes DNA. No 
har forskarane funne 
alderen på immuncel-
lene i tarmen ved å 
måle mengda radio-
aktivt karbon i DNA-et 
til cellene. Noko slikt 
har ingen gjort før.

Oppsiktsvekkjande funn:

– Immunforsvaret i tarmen  
fungerer ikkje som vi har trudd
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frå pasientar som hadde kreft i bukspyttkjertelen 
og hadde fått operert ut kjertelen og mykje av 
tarmen omkring. DNA-et vart isolert og sendt til 
Sverige, der dei målte mengda av dei ulike typane 
karbon.

– Så vidt vi veit, har ingen gjort noko slikt med 
immunceller før, seier Jahnsen.

Dei fann at den gjennomsnittlege levealderen 
til plasmacellene var 24 år, men dei reknar med 
stor variasjon – nokre kan vere mykje eldre, andre 
mykje yngre.

– Noko vi såg, var at dei eldste cellene var spesi-
fikt innretta på å gå til åtak på rotavirus, ein svært 
vanleg tarminfeksjon som gjev diaré hos barn. 
Pasientane cellene vart henta frå, er no 60–70 år 
gamle. Det kan indikere at desse immuncellene 
vart danna i den tidlege barndomen deira, så dei er 
om lag like gamle som pasientane.

Har ulike oppgåver. Men ikkje alle plasma-
cellene var av den langliva typen. Ved å undersøke 
overflateprotein på plasmacellene, kunne forskar-
ane dele dei inn i grupper. Ei av gruppene levde 
kort og vart fornya heile tida, slik den etablerte 
oppfatninga av tarm-immunsystemet har vore. 

– Vi trur at nokre få av desse kortliva cellene 
overlever, forandrar seg og blir langliva, seier 
Jahnsen.

Dei kortliva plasmacellene er typiske ved tarm-
sjukdomen cøliaki, der immunforsvaret reagerer 
på gluten. Når ein sluttar å ete gluten, blir dei 
borte att.

– Men vi trur at dei langliva cellene er meir 
retta inn mot tarmfloraen, bakteriane og mikro-
organismane som finst naturleg i tarmen. No for 
tida lærer vi stadig meir om kor viktig tarmfloraen 
er for helse og sjukdomsutvikling. Eg førestiller 
meg at dei langliva plasmacellene produserer anti-
stoff som er retta inn mot visse tarmbakteriar, og 
dermed hjelper til med å halde tarmfloraen stabil, 
seier Jahnsen.

No prøver dei å skaffe pengar til å undersøke 
om denne hypotesen stemmer.

I tillegg til å gje ny innsikt i immunforsvaret, 
kan resultata ha praktiske bruksområde.

– Det spennande med desse plasmacellene er 
at dei har slutta å dele seg, og berre lever i år etter 
år. Førebels er det få vaksinar som verkar gjennom 
tarmen. Og ein vil jo at ein vaksine skal gje immu-
nitet i mange år. Oppdaginga vår kan vere viktig 
for dei som jobbar med vaksineutvikling, meiner 
forskaren.=

tekst: trine nickelsen

Det verste for det israelske politiet var nok at 
det tok dem en hel uke å oppdage det: Alle 

datamaskinene deres var infiltrert med spionvare, 
og smitten spredd til andre departementer, fortel-
ler stipendiat Erik Skare på Universitetet i Oslo, og 
viser til et hackerangrep i oktober 2012. 

Flere angrep mot israelske nettsider – som bør-
sen i Tel Aviv, Siviladministrasjonen for Judea og 
Samaria på Vestbredden, banker og andre bedrift-
er, har vært utført de siste ti årene. Bak står en 

Motstandskamp. Erik Skare er utdannet arabist 
og har, som den aller første, skrevet bok om hack-
ing blant palestinerne. Han har intervjuet med-
lemmer av Gaza Hacker Team over flere måneder 
og fått tilgang til informasjon som aldri før er blitt 
publisert.  

Forskeren mener vi er vitne til en ny form for 
motstandskamp. 

– Når det er snakk om den palestinske mot-
standskampen, er det gjerne den andre intifadaen 
vi tenker på: selvmordsbombere på busser og kafe-
er. Men husk at kampen har vært ført med mange 

gruppe ungdommer fra Gaza. Angrepene har gjort 
inntrykk, for Israel er en teknologisk supermakt 
og verdens største produsent av brannmurer og 
antivirus-teknologi.

– De kaller seg Gaza Hacker Team; de er unge, 
datakyndige, uavhengige og selvlærte. Og de har 
skapt overskrifter både i israelske og internasjon-
ale medier med flere tusen hackede nettsider, for-
teller Skare. Dette er en av de mest aktive og pro-
filerte palestinske hackergruppene, og de er delvis 
representative for hele bevegelsen. Med i gruppen 
er også ungdommer fra andre arabiske land. 

Den tekno-
logiske ut-

viklingen har 
gjort en ny 

form for mot-
standskamp 

mulig. 

GAZA HACKER TEAM: Pale-
stinske ungdommer bruker 
sine kunnskaper om data-
teknologi til å hacke israelsk 
infrastruktur. Målet er polit-
iske og sosiale endringer. 

motstandskampen er blitt digital:

Unge palestinere 
hacker 
israelske 
nettsider
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hacker

• Fra det engelske verbet 
hack (kutte opp noe i full 
fart, grovhakking)

• Også kjent som data-
nerd, ekstremprogram-
merer, datasnok

Kilde. SML

forskjellige midler – fra de første jødiske boset-
ningene kom på slutten av 1800-tallet, og fram til i 
dag: fredelige demonstrasjoner, underskriftskam-
panjer, holdningskampanjer, lobbyvirksomhet, 
generalstreiker, steinkasting og væpnede aksjoner. 
Kampen mot den israelske okkupasjonen har end-
ret seg i takt med skiftende omstendigheter. Nå 
foregår kampen også digitalt – men målet er det 
samme: Å endre den politiske og sosiale tilstanden 
på bakken, understreker han. 

Forskeren viser til begrepet «hacktivisme», som 
kommer av «hacking» og «aktivisme». 

– Hackere er sosiale og politiske aktører. Inter-
nett er ofte eneste mulighet til å bli hørt, påpeker 
Skare. 

Form for sivil ulydighet. Hva er det så Gaza 
Hacker Team og andre hackergrupper gjør, mer 
konkret?

– De gjennomfører såkalte Distributed Denial 
of Service (DDoS)-angrep. Angrepene består i å 
overflomme en server med så mye informasjon at 
den kollapser. Eller gruppen gjør det som kalles  
«defacements»: De hindrer ikke tilgangen til 
nettsiden, men endrer det visuelle uttrykket ved å 
legge inn egne bilder og tekst, gjerne også musikk 
og videoer. 

Skare mener den palestinske hacktivismen og 
den folkelige, ikke-voldelige motstanden har mye 
til felles. 

– Dette er ikke militante aksjoner. Vi kan heller 
se det som en form for sivil ulydighet, sier han, og 
viser til at det å hindre tilgangen til et nettsted, har 
sin parallell i den fysiske verden, i såkalte sitt-ned- 
aksjoner. Eksempel: I 2012 blokkerte en gruppe 
palestinere hovedveien mellom Jerusalem og Tel 
Aviv. 

Oppmerksomhet. Hacking er også en måte å 
skape oppmerksomhet på, og forsøk på å påvirke 
opinionen i andre land – særlig i USA. 

– Det er slående hvordan hacking som hold-
ningskampanje fungerer, og da spesielt gjennom 
såkalte «defacements». En annen hackergruppe 
fra Gaza, KDMS Team, som aldri hacker israelske 

nettsider, har, ironisk nok, greid å hacke de store 
antivirus-selskapene WhatsApp og Bitdefender. 
Gikk du inn på selskapenes nettsider, fikk du først 
opp kart over de palestinske områdene som viser  
at stadig større deler er blitt annektert, og så spørs- 
målet: «Det er på jorda et land kalt Palestina. Det 
har blitt stjålet av sionistene. Vet du om det?» – 
med en emoji som holder et palestinsk flagg. 

En annen viktig målsetting for den palestinske 
hacktivismen, påpeker Skare, er å øke kostnadene 
ved okkupasjonen til et nivå som er utålelig. 

– Det er vanskelig å si hvor stort skadeverk de 
palestinske hackerne har påført det israelske sam-
funnet. Men utgiftene kan fort bli store. Høsten 
2013 greide hackere å stenge hovedfartstunnelen i 
Haifa i to dager etter å ha hacket sikkerhetskame-
raene. Bare et såpass begrenset angrep kostet tro-
lig flere titalls millioner kroner. 

Bryte hverdagens rytme. Det kanskje viktigste 
for hackerne, er å forsøke å bryte normaliteten i 
israelernes dagligliv gjennom å skape usikkerhet 
og uforutsigbarhet. Ingen skal vite når en viktig 
nettside blir tatt ned, eller om bilder av døde kvin-
ner og barn i Gaza dukker opp på skjermen når en 
logger seg inn på bankkontoen. 

– Dette er nært knyttet til såkalt mimetisk vold, 
eller etterlikningsvold: Å mime den samme volden 
og usikkerheten som palestinerne blir påtvungent 
gjennom okkupasjonen, sier han. 

Skare viser til at hackerne prøver å fjerne isra-
elernes følelse av trygghet i akkurat så stor grad 
at de tvinges til å forholde seg til palestinernes 
situasjon. 

– Tel Aviv er langt unna Gaza – ikke geografisk, 
men mentalt. Når unge mennesker, innestengt i 
Gaza, hacker israelske nettsider, kan det tolkes 
slik: «Ok, vi er bak disse murene, dere kan ikke se 
oss, men dere får ikke lov til å glemme oss». 

Hackerne bruker bevisst frykt som virkemiddel. 
– Når en ikke vet hvem som står bak et angrep, 

er det lett å projisere egen frykt over på denne an-
siktsløse gjerningspersonen: Hvem er han? Hva er 
det han vil? Dette er med på å gjøre hacking svært 
effektfullt, mener forskeren. 

Under bombingen av Gaza i 2014 fikk de som fulg-
te den engelske twitter-kontoen til det israelske 
forsvaret, plutselig opp følgende beskjed:  
«#ADVARSEL: Mulig atomlekkasje i regionen etter 
at 2 raketter har truffet Dimona atomanlegg». 

– Det skulle vise seg å være Syrian Electronic 
Army som stod bak. Forestill deg hvilken frykt det 
ville utløst i deg selv, om du hadde bodd i nærhet-
en. Vi ser at en del av hackergruppene fra arabiske 
land er temmelig skruppelløse og bruker groteske 
virkemidler, påpeker han.  

 
Militant retorikk. Også den militante retorikken  
til Gaza Hacker Team kan virke skremmende. 
Gruppen presenterer seg selv som elektroniske 
jihadister. Men kravene de kommer med, er likevel 
sekulær-nasjonalistiske, mener forskeren. 

– Gaza Hacker Team kan ha et IS-liknende 
flagg på nettsiden som de hacker. Men kravet deres 
er at palestinske fanger i sultestreik skal slippes 
fri, eller at det må bli slutt på å vandalisere hellige 
steder i Palestina. Jeg vil definitivt si at gruppen 
er islamistisk. Likevel er det den palestinske saken 
det gjelder, selv om rammen saken blir fortolket 
innenfor, altså er islam. 

I boken skiller Skare tydelig mellom hacking 
gjort av aktivister og hacking utført av militante 
grupper. Islamsk Jihad og Hamas er med sine 
elektroniske enheter en fortsettelse av den væp- 
nede motstandskampen – med andre midler. 

– Islamsk Jihad er en del av en væpnet brigade, 
nemlig al-Quds-brigaden, og hackingen skal få 
soldatene til å jobbe mer effektivt og lette kampen 
på bakken. Disse hackerne er del av en militær 
krigføring i stadig utvikling, påpeker Skare. 

Kritisk til Fatah og Hamas. Gaza Hacker Team 
derimot, hacker ut fra politisk overbevisning, på 
fritiden, etter egen opplæring, og i mye mindre 
skala enn for eksempel Islamsk Jihad. 

– En av gruppens ledere gjorde det klart da jeg 
snakket med ham, at de ikke vil samarbeide med 
andre: «Vi tilhører ikke noen bevegelse … Vi er 
ungdom fra Gaza». Ungdommene har ingen inten-
sjoner, slik jeg forstod det ut fra intervjuet, om å 
samarbeide med Hamas eller Fatah, som de opp-
lever som autoritære, forteller Skare. 

Han viser til at det er få palestinske grupper 
som driver hacktivisme, og at de gruppene som 
finnes, har relativt få medlemmer. Allikevel får de 
stor oppmerksomhet. 

– Vi bør være forsiktige med å gjøre ungdom 
til terrorister eller soldater, til mål i en krigføring. 

Fordi hacking er såpass nytt og skjer digitalt, er 
det en fare for å kriminalisere det som egentlig er 
aktivisme, understreker han.  

– Alt kan hackes. Skare viser til at den israelske 
hæren er svært dyktig – også når det gjelder det 
digitale. 

– Likevel er det viktig å huske på at absolutt alt 
kan hackes. Det handler ikke bare om å være tek-
nologisk smart, men vel så mye om å forstå men-
nesker, poengterer han. 

Ett eksempel er en hackergruppe som fikk til-
gang til flere israelske myndighetssider. Ansatte 
fikk epost, og da de åpnet vedlegget, dukket en 
pornografisk film opp på skjermen. De lot seg 
distrahere, og skadelig programvare kunne enkelt 
installeres og informasjon hentes ut. Og fordi de 
ansatte nølte med å rapportere om hendelsen på 
grunn av det pinlige innholdet i filmen, fikk hack-
erne holde på i fred.  

Kan endre dynamikken. – Om noen spør: Kan 
hacktivisme gjøre slutt på okkupasjonen? Da er 
svaret et klart nei. Det er som å si at steinkasting 
alene kan frigjøre Palestina, eller sultestreik. 
Hvert enkelt middel står svakt isolert. Det er sum-
men av alle aksjonsformer som utgjør motstands-
kampen, understreker Erik Skare. 

Særlig interessant å følge med på framover, men- 
er forskeren, er hvordan hacking kan komme til å 
endre dynamikken i motstandskampen. 

– Når kampen skjer digitalt, har landegrenser 
lite å si. Om du ville gjøre motstandskamp i Pales-
tina tidligere, måtte du komme deg dit fysisk. Nå 
kan en ungdom hacke en israelsk nettside fra gut-
terommet sitt i Saudi-Arabia eller Frankrike. =

HACK ISRAEL: Aksjon i regi 
av den palestinske hacker-
gruppen Anonymous.

BOK: Erik Skare er stipendiat 
ved Institutt for kulturstudier  
og orientalske språk på 
Universitetet i Oslo, og har 
skrevet bok om digitaliser-
ingen av den palestinske 
motstandskampen. 
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AKTIVISTER: – Vi bør være 
forsiktige med å gjøre ung-
dom til terrorister eller sol-
dater, til mål i en krigføring. 
Fordi hacking er såpass nytt 
og skjer digitalt, er det en 
fare for å kriminalisere det 
som egentlig er aktivisme, 
sier Erik Skare.
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A bukspyttkjertelen

• Bukspyttkjertelen 
produserer insulin og 
glukagon som brukes til 
å regulere sukkernivået 
i blodet og de enzymene 
som trengs for å fordøye 
maten, og hormonene.
 
• 800 nordmenn får kreft 
i bukspyttkjertelen hvert 
år. Dødeligheten er stor.
 
• Fem prosent av dem 
får nevroendokrin 
bukspyttkjertelkreft. UiO-
forskning viser at kirurgi 
kan forlenge levetiden 
deres.

tekst: yngve vogt • Foto: ola sæther

Hvert år får 800 nordmenn kreft i bukspytt- 
 kjertelen. Dette er en alvorlig sykdom med 

høy dødelighet.
Fem prosent av dem har den spesielle variant-

en nevroendokrin bukspyttkjertelkreft. Her er 
prognosene noe bedre. Fire av ti lever fortsatt etter 
ti år. En av verdens mest kjente som døde av denne 
kreftvarianten, var Apple-gründeren Steve Jobs. 

Sven-Petter Haugvik har i avhandlingen sin 
på Institutt for klinisk medisin ved Universitetet 
i Oslo forsket på hvordan det er mulig å behandle 
denne sykdommen best mulig.

Uheldigvis er det mye vanskeligere å forske på 
sjeldne kreftsykdommer enn på mer vanlige kreft-

– Fordelen med kikkhullskirurgi er mindre opera-
sjonssår, mindre smerte og at pasienten blir rask-
ere utskrevet, forteller Haugvik.

Selv om Haugvik konkluderer med at kikkhulls- 
kirurgi fungerer bra for disse pasientene, legger 
han til at han ikke har hatt muligheten til å sam-
menligne med resultatene for dem som ble operert 
med klassisk, åpen kirurgi.

Nei til kikkhullsoperasjon. Bukspyttkjertelen 
ser ut som en snegle med hode, kropp og hale.

Haugvik trekker frem to scenarier der kikk-
hullsoperasjoner kan komme til kort. 

– Hvis kreften er i «hodet» og ligger ugreit til, 
er det kinkig å få ut svulsten med laparoskopi.

Kikkhullskirurgi er ofte også lite egnet i de til-
fellene der kreftsvulsten vokser inn i en av de store 
blodårene som ligger omkring bukspyttkjertelen. 
Her måtte Haugvik og kollegene ty til åpen kirurgi. 
De opererte sju pasienter. 

– Selv om noen fikk alvorlige komplikasjoner 
underveis, klarte alle seg.

For noen år siden var denne operasjonen vanske- 
lig å gjennomføre. Blant annet må blodåren skjær-
es ut og erstattes med en ny, såfremt det ikke er 
mulig å skjøte den gjenværende blodåren. Opera-
sjonen krever derfor et tett samarbeid med trans-
plantasjonskirurger. 

– Pasienten kan enten få blodåren fra en avdød 
donor, fra beinet sitt eller fra andre organer i krop-
pen der det er mulig å hente blodårer. Da sier det 
seg selv at denne type kirurgi er veldig avansert. 
Man skal tenke seg godt om før man tilbyr slik kir-
urgi, men konklusjonen vår er likevel: Åpen kirur-
gi og blodåre-rekonstruksjon kan fungere bra.

Heller ikke her hadde Haugvik muligheten til å 
sammenligne resultatene med en kontrollgruppe 
av pasienter som ble behandlet på en annen måte.

– I en ideell verden skulle vi hatt en kontroll-
gruppe, men ettersom sykdommen er svært sjeld-
en, måtte vi ha brukt mange år på å samle nok 
pasienter. Haugvik legger til at de heller ikke målte 
livskvaliteten til pasientene etter at de kom hjem.

– Pasientene hadde kanskje hatt det bedre uten 
kirurgi, selv om de levde kortere, men det vet vi 
ingenting om. Pasientene kommer seg igjennom 
operasjonen, men spørsmålet er til hvilken pris.

Forlenger livet med ti måneder. Blant de pasi- 
entene som rammes av nevroendokrin bukspytt-
kjertelkreft, finnes det en sjelden form som kalles 
nevroendokrint bukspyttkjertelkarsinom. Norge 
har to tilfeller hvert år. Prognosene er svært dår-

lige. Cellegiften virker bare på halvparten av 
pasientene. Man leter derfor etter andre behand-
lingsmetoder.

I samarbeid med ti universitetssykehus i Nord-
en har Haugvik sett på hvordan det gikk med 119  
pasienter med nevroendokrint bukspyttkjertel-
karsinom. En fjerdedel av dem som fikk cellegift, 
ble operert. I snitt levde pasientene femten måned- 
er etter at diagnosen var stilt. De som bare fikk 
cellegift, levde i tretten måneder. De som også ble 
operert, levde i 23 måneder. De som ikke kunne 
behandles, døde allerede etter to måneder. 

– Det ser derfor ut til at kirurgi kombinert med 
cellegift forbedrer overlevelsen i alle stadier av 
kreften. Dette betyr likevel ikke at alle skal ha kir-
urgi, men kirurgi bør alltid vurderes, poengterer 
Haugvik.

Gener gir nye svar. I arbeidet med avhandlingen 
har han også, i samarbeid med kolleger fra OUS, 
laget en biobank med vevsprøver fra pasienter med 
nevroendokrin bukspyttkjertelkreft for å lære mer 
om hvordan denne kreften utvikler seg.

– Det finnes både snille og mer aggressive syk-
domsformer.  

I dag undersøkes kreftvevet med mikroskopi. 
To pasienter med det samme analysesvaret kan ha 
helt ulike sykdomsforløp.

– Vi trenger derfor enda bedre metoder til å ana-
lysere kreftvevet. Ved siden av mikroskopiunder- 
søkelsene ønsker vi derfor også å bruke genetiske 
analyser. 

Da Haugvik sammenlignet kromosomene i 
kreftcellene, oppdaget han at det manglet arve- 
materiale på ett område i ett av kromosomene – 
kromosom 11. 

– Denne oppdagelsen gjør at vi nå kan lete etter 
de avgjørende – og hittil ukjente – genene i dette 
kromosomområdet. Målet vårt er å finne markører i 
arvematerialet vårt som kan hjelpe oss til å forutsi 
sykdomsforløpet til den enkelte pasient og hvilken 
type behandling vedkommende skal ha. Her er det 
mye upløyd mark.

De har også sekvensert genene til elleve pasient-
er for å kunne sammenligne genaktiviteten i kreft- 
en hos pasienter med ulike sykdomsforløp.

– Når vi har kunnskap om kreften på gennivå, 
kan vi beskrive langt mer nøyaktig hvilken type 
kreft pasienten har, hvilket tidspunkt pasienten 
skal ha behandling, om pasienten bør ta cellegift 
før eller etter operasjonen, eller om vi skal velge 
andre typer behandlinger, forteller Sven-Petter 
Haugvik.=

former som brystkreft, prostatakreft og tarmkreft.
Forklaringen er at enhver krefttype kan ha så  
mange ulike forløp at det, statistisk sett, er vanske-
ligere å slå fast hvordan sykdommen utvikler seg 
når man bare har samlet opp historiske sykdoms-
data fra et fåtall pasienter.

Denne historien i Apollon kan derfor gi et inn- 
blikk i hvor kronglete det kan være å finne frem til 
den behandlingen som fungerer best mulig for den 
enkelte.

Ja til kikkhullsoperasjon. Sven-Petter Haugvik 
har i studiene sine sett på 72 pasienter som ble 
operert med laparoskopi ved Oslo universitets-
sykehus (OUS). Denne operasjonsmetoden kalles 
kikkhullskirurgi på godt norsk. 

For seks år siden døde Steve Jobs av en sjelden form for bukspyttkjertelkreft 
– som også rammer 40 nordmenn hvert år. Ny forskning viser at kirurgi kan 
forlenge levetiden.

SJELDEN SYKDOM: Sven-
Petter Haugvik har undersøkt 
hvordan kirurgi kan forlenge 
levetiden til sjeldne former 
for bukspyttkjertelkreft.

anbefaler kirurgi til sjelden kr efttype 
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tekst: yngve vogt

Den norske professoren Kristian Birkeland  
 (1867–1917) var den aller første i verden som 

skjønte at nordlyset hadde en sammenheng med 
de elektromagnetiske stormene fra solen. Han var 
også mannen bak den eventyrlige oppfinnelsen 
som gjorde det mulig å lage kunstgjødsel ved å 
høste nitrogen fra lufta. Det var nettopp denne 
oppfinnelsen som la grunnlaget for Hydro og indu-
strieventyret på Notodden og Rjukan. Og sist, 
men ikke minst: Han stod bak 60 patenter, alt fra 
margarin og kaviar til en elektromagnetisk kanon. 
Men det som kanskje er det viktigste, sett med 
dagens øyne: Birkeland la grunnlaget for mye av 
dagens forskning innen rom- og solfysikk.

Selv om Birkeland gjorde banebrytende opp-
dagelser, holdt han likevel på å gå i glemmeboken. 
Uheldigvis var ikke de spektakulære nordlysteori-
ene hans mulige å bevise. Internasjonale viten-
skapsmenn av ypperste klasse protesterte heftig 
mot teoriene hans. Førti år etter hans død ble han 
knapt nevnt i lærebøkene på Universitetet i Oslo 
(UiO). Først da det var mulig å gjøre målinger fra 
satellitter, ble nordlysteorien hans bekreftet.

De siste tjue årene har han figurert på de norske 
200-kronersedlene, selv om mange knapt har enset 
hvem den avbildete mannen på sedlene er. 

Nå skal UiO markere 150-årsjubileet for profes-
soren og oppfinneren, med en rekke arrangemen-
ter i både Norge og Japan.

Selv om Birkeland begynner å bli kjent og det 
er skrevet masse om ham, fins det likevel en del 
godbiter fra forskerlivet hans som fortsatt ikke er 
allment kjent.

Vitenskapelig gullgruve. En av dem som kan 
mest om Birkeland, er professor emeritus Alv 
Egeland (86) på Fysisk institutt. Han var med på å 
arrangere hundreårsjubileet til Birkeland for femti 
år siden og har skrevet flere bøker om Birkeland.

Birkeland lot seg inspirere av den skotske fysi- 
keren James Maxwell (1831–1879) og den tyske 
fysikeren Heinrich Hertz (1857–1879). De var de to  
store innen elektromagnetismen. Maxwell var teore-
tikeren. Han beskrev hvordan elektromagnetiske 
bølger sprer seg. Hertz var eksperimentatoren. 
Han klarte å teste ut Maxwells teorier i praksis.

– Elektromagnetismen ble en nyoppdaget gull-
gruve for unge Birkeland. Allerede som skolegutt 
kjøpte han – for egne penger – sin egen magnet. 
Han brukte magneten til mange overraskende for-
søk og spillopper i timene. Ikke alle lærerne satte 

Professoren på den norske 200-kronerseddelen 
var nesten glemt i seksti år. Nå regnes han som 
en av Norgeshistoriens fremste forskere.

Bejubler nordlysfo rskeren og 
nitrogenfangeren

   – Birkeland representerte det 
ypperste av norsk vitenskap.    
                                                      alv egeland

Norsk professor nominert til Nobelprisen åtte ganger:
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pris på eksperimentene hans. Senere i livet skulle 
studier av elektromagnetismen og jordens magnet-
felt bli et av de viktigste bidragene i forskningen 
hans, forteller Alv Egeland.

Med en gang Birkeland var ferdig med embets- 
eksamen, eksperimenterte han med elektriske 
svingninger langs en metalltråd. 

I 1895 begynte han å studere katodestråler, en 
strøm av elektroner i lufttomme rør som oppstår 
ved høye spenninger mellom en negativ- og en  
positivladet elektrode.

– Birkeland slo fast at katodestrålene består av 
elektrisk ladde partikler og kan styres av et mag-
netfelt. Ingen hadde undersøkt dette før. 

Fremstilte kunstig nordlys. Året etter ble Birke- 
land interessert i sammenhengen mellom solflekk-
er og nordlys. Han brukte katodestråler til å frem- 
stille kunstig nordlys i laboratoriet, og slo fast at  
nordlyset skyldes elektrisk ladde partikler fra sol-
en som ledes inn i den polare atmosfæren ved jor- 
dens magnetfelt. Han mente også at atmosfæren 
vår består av store mengder frie elektriske partikler. 

– Nordlysteorien til Birkeland baserte seg på 
elektromagnetiske krefter i verdensrommet. Det 
er fortsatt et mysterium hvordan han fikk ideen. 
Hypotesene til Birkeland ble først bekreftet i rom- 
alderen, seksti år senere. Selv i dag, mer enn femti 
år etter at romalderen begynte, er det imponeren-
de hvor fremsynt han var, sier Egeland.

Først på syttitallet, da det var mulig å gjennom-
føre nøyaktige målinger fra satellitter, kunne det 
slås fast at Birkelands teorier stemmer. Partiklene 
fra solstormene treffer jorden med voldsom kraft. 
Partiklene bremses i luften. Kollisjonen overfører 
så mye energi til partiklene i atmosfæren at de 
lyses opp. 

Før Birkeland kom på banen, trodde mange  
forskere at nordlyset enten skyldtes en spesiell 
nordlysgass, jernholdige partikler, lokale elektris-
ke strømninger i atmosfæren eller meteorstøv.

– Selv om Birkelands hypotese ble den første 
realistiske nordlysteorien, måtte forklaringen på 
de ulike formene, fargen, bevegelsene og høyden 
til nordlyset overlates til forskerne i romalderen.

Birkeland fikk svært liten støtte, spesielt av 
datidens fremste forskere i England. De trodde 
ikke på at solen var kilden til nordlyset. Apollon 
kommer tilbake til den enorme kritikken. Dette er 
historien om hvordan anerkjente forskere spenner 
bein under nybrottsideer som bryter med den all-
menne oppfatningen. Men først noen artige detalj- 
er fra eksperimentene hans.

den» med strøm fra en generator. Spenningen var 
på 25 000 volt. Det er over hundre ganger mer enn 
i stikkontakten din.

– Etter hvert ble Birkeland mer og mer opp-
tatt av solen, kometer, Saturns ringer, det store 
verdensrommet og verdens tilblivelse, som han 
skriver mye om i hovedverket sitt på 5,1 kilo, sier 
Alv Egeland.

Eksperimentene var ingen billig fornøyelse. 
Forsøkene var dyre å gjennomføre. Det var den 
gangen Norge var et fattig land og universitetet 
hadde lite penger.

– Universitetslønnen holdt ikke. Han måtte 
dekke alle kostnadene selv og brukte pengene han 
tjente på Hydro, til både laboratoriet og lønn-
ingene til de seks til åtte assistentene sine. Sem 
Sæland, universitetets rektor fra 1928 til 1936, sa 
at ingen andre hadde brukt så mye av lønnen sin 
til egen forskning.

Strabasiøs overvintring. Et av de store ønskene 
til Birkeland var å bestemme høyden på nordlyset. 
Det var den gangen man trodde at nordlyset rakk 
helt ned til tretoppene i Lappland. Nå vet vi at 
nordlyset dannes flere hundre kilometer over bak-
ken.

For å finne ut av dette bygde Birkeland en  
forskningsstasjon på toppen av «Det hellige fjellet»  
til samene, Haldde, på nesten tusen meters høyde 
ved Kåfjord i Alta.

– Turen opp var strabasiøs. Den gangen tok 
fotturen tre til fire timer. Da de skulle finne ut av 
hvilken fjelltopp som var best egnet til et nytt ob- 
servatorium, holdt de på å omkomme i snøstorm.  

Sammen med to assistenter overvintret Birke- 
land på Haldde. Annenhver dag var det storm eller 
orkan. Flere av instrumentene ble ødelagt. Kullos- 
en fra fyringen blåste inn i huset. De bevegde seg  
med ski og truger og isbrodder når det var hålke- 
føre. I mars omkom den ene assistenten i snøskred.

Gjenskapte verdensrommet. Birkeland lagde 
reproduksjoner av solsystemet og jorden i lufttom-
me rom. De ble kalt for Terrella-eksperimentene. 
Terrella er det latinske ordet for «en liten modell 
av jorden».

– Eksperimentene var tidkrevende. Det tok 
flere dager å lage et lufttomt rom. Inne i Terrellaen  
plasserte han en elektromagnet. Her produserte 
han kunstig nordlys. Men det er noen misforstå-
elser i historien om Birkeland. De første kunstige 
nordlysforsøkene ble gjort i et lysrør, poengterer 
Alv Egeland.

I årene fremover lagde Birkeland stadig nye og 
bedre Terrellaer. 

– Eksperimentene var geniale, ikke minst med 
tanke på at vitenskapen den gangen ikke hadde 
definert elektroner som egne partikler, forteller 
professor Jøran Moen på Fysisk institutt.

Verdensrommet i den største Terrellaen var på 
1000 liter. Birkeland skjøt elektronskyer mot «jor-

kristian birkeland

• Norsk fysikkprofessor 
(1867–1917)  

• Han slo fast at nord-
lyset hadde en sammen-
heng med de elektro-
magnetiske stormene fra 
solen.

• Han oppdaget hvordan 
det var mulig å hente 
nitrogen fra lufta for å 
lage kunstgjødsel. Opp-
finnelsen la grunnlaget 
for Norsk Hydro.

• Birkeland holdt på å 
gå i glemmeboken. I 
1994 ble han avbildet på 
den norske 200-kroner-
seddelen.

• I år markeres Birke-
lands 150-årsjubileum 
med en rekke tilstelninger 
i både Norge og Japan.

KUNSTIG NORDLYS: 
Professor Kristian Birkeland 
stod bak datidens berømte 
Terrella-eksperimenter. 
Her viste han hvordan 
elektromagnetisme kunne 
skape nordlys. 
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kunstgjødsel

• På slutten av 1800- 
tallet advarte forskere om 
at mangelen på kalksal-
peter, som ble brukt som 
kunstgjødsel, kunne føre 
til hungersnød i verden.
.
• Kristian Birkelands 
mislykkete demonstra-
sjon av en elektrisk 
kanon løste problemet  
med kunstgjødsel. 
Kanonen kortsluttet, og 
det oppstod en elektrisk 
flammeskive på over 
tusen grader. 

• I den elektriske lysbuen 
ble trippelbindingene 
i nitrogenmolekylene 
brutt. Da ble det dannet 
nitrogenoksid, som er en 
viktig del av salpeter. Det 
ble derfor mulig å bruke 
denne teknologien til å 
fremstille kunstgjødsel.

• Industrigründeren 
Sam Eyde ble tent på 
ideen. Oppfinnelsen la 
grunnlaget for Hydros 
industrieventyr på Not-
odden og Rjukan. 
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Nordlys

• Birkelands spesiale 
var elektromagnetisme. 
Dette er den delen av 
fysikken som beskriver 
elektriske og magnet-
iske fenomener i en og 
samme teori.

• Birkeland var den første 
som slo fast at nordlyset 
hadde en sammenheng 
med de elektromagnet-
iske stormene fra solen. 
Kristian Birkeland kalles 
derfor nordlysets far. 

• Nordlyset skyldes at  
ladete partikler fra 
solen treffer jorden med 
voldsom kraft. Partiklene 
bremses i luften. Kolli- 
sjonen overfører så 
mye energi til de ladete 
partiklene i ionosfæren at 
de lyses opp.

• Nordlysteorien til 
Birkeland ble først mulig 
å bevise med satellitt-
målinger 60 år senere.

• Birkelands nordlys-
teorier ble gjennom femti 
år nærmest latterliggjort 
i Royal Society (det 
engelske vitenskaps-
akademiet). De mente 
Birkeland blandet feil og 
fakta. 

• I dag viser romforsk-
ningen at Birkeland var 
meget fremsynt.

Ti år senere bygde han et nytt observatorium på 
Haldde. Fra 1916 til 1919 bodde 17 personer på 
fjelltoppen, hvorav sju var barn. Tre av dem ble 
født der oppe. Denne gangen ble forskningsstasjo-
nen også brukt til meteorologiske observasjoner. 
Selv om nordlyset ikke streifet fjelltoppen, fortsatte 
Birkeland ufortrødent med nytt pågangsmot.

Øredøvende spetakkel. En av hans store stolt-
heter var en elektrisk kanon. Her skulle det skytes 
med elektrisitet i stedet for krutt. Jernbiter ble 
dratt inn med så stor kraft i det elektromagnetiske 
feltet, at de fløy ut som geværkuler. 

Den tyske keiser Wilhelm II håpet oppfinnelsen 

kunne revolusjonere kriger. Det franske krigs- 
ministeriet viste stor interesse for kanonen hans.

Kanonen ble testet ut i all offentlighet i 1903 i 
den ærverdige festsalen, nå Gamle festsal i Urbyg-
ningen på Karl Johan. Forsøket endte fatalt, men 
ble begynnelsen på et av Norgeshistoriens aller 
største industrieventyr. 

Forventningen var stor. Festsalen var full. To 
statsråder og industrien var til stede – samt repre-
sentanter for internasjonal våpenindustri. Fridtjof 
Nansen bivånet det hele fra første rad.

Projektilet til kanonen veide ti kilo. Birkeland 
beroliget forsamlingen: «De kan sitte ganske rolig. 
Når jeg slår på bryteren vil De verken se eller høre 
noe uten smellet av projektilet mot skiven.» Så slo 
han på bryteren, skriver Egeland i boken sin om 
«Naturvitenskapsmannen og industriforskeren 
Kristian Birkeland».

Det ble et øredøvende og fresende spetakkel.  
Kanonen kortsluttet. Flammene sto langt ut av 
munningen. Noen damer hvinte og «skrek av 
skrekk», og et øyeblikk var det tilløp til panikk.

– «Det var det mest dramatiske øyeblikk i mitt 
liv. Med det ene skudd skjøt jeg mine aksjer fra 
300 til null, men prosjektilet satt i blinken,» kom-
menterte Birkeland den gang.

Da han testet kanonen tidligere på dagen, had-
de alt fungert som det skulle. 

– Oppmerksomheten ble naturlig nok negativ, 
men Birkeland hadde betydelig fornøyelse av opp-
standen, sier Alv Egeland.

Den elektriske flammeskiven fra kanonen var 
på over tusen grader og er i ettertid blitt kalt for 
Birkelands plasmafakkel.  

Den høye temperaturen skyldtes elektrisk ladde 
partikler som for frem og tilbake med stor fart.

– Elektroner i bevegelse fører til intense, elek-
triske strømmer som omgir seg med et magnetisk 
felt. Dette minner om solvind-plasmaen i kosmos.

Birkeland iakttok lynsnart det uventede. I 
spolens magnetfelt ble lysbuen fra kortslutningen 
spredt ut i en vifteform – og det var nettopp der 
det nye lå.

– Glemt var fiaskoen. Nå var Birkeland opptatt 
av den elektriske lysbuen, forteller Alv Egeland.

Grunnla Norsk Hydro. Kanonforsøket førte til 
uante konsekvenser. Noen år tidligere hadde den 
britiske forskeren Sir William Crookes advart om 
mangelen på kalksalpeter i verden, som ble brukt 
som kunstgjødsel i landbruket. Crookes mente løs-
ningen var å fremstille kunstgjødsel med direkte 
opptak av nitrogen fra lufta, og at dette kunne bli 

en av de største oppdagelsene i fremtiden og redde 
verden fra kommende hungersnød.

Det mislykkete forsøket i den ærverdige fest- 
salen la nettopp grunnlaget for den moderne kunst- 
gjødselproduksjonen. 

Formen på lysbuen bekreftet noen av de teori-
ene som Birkeland allerede hadde i hodet.

Lysbuen var i stand til å bryte trippelbinding-
en i nitrogenmolekyler. I flammeskiven ble det 
produsert nitrogenoksid, som er et grunnleggende 
element i salpeter og en nødvendig del av kunst-
gjødsel.

Vitenskapsmenn og industri over hele verden 
hadde jaktet på løsningen. Birkeland slo dem alle 
på målstreken.

Dette ble grunnlaget for Norsk Hydro. Salpeter-
fremstillingen krevde enorme mengder energi. 
Norge hadde rikelig med fossefall. Strømprisen var 
derfor lav. 

– Dette er en fantastisk historie. Norsk Hydro 
hadde kanskje ikke sett dagens lys uten eksplosjo-
nen i Gamle festsal. Sånn er forskning. Plutselig 
får man en idé, sier solforsker Pål Brekke på Norsk 
Romsenter.

Selv om det mislykkete eksperimentet i festsal-
en har gått inn i historiebøkene som akkurat den 
dagen Birkeland fikk ideen, påpeker Alv Egeland 
at Birkeland muligens allerede fikk ideen før den 
mislykkete demonstrasjonen.

Birkeland traff industrigründeren Sam Eyde på 
en middag hos statsråd Gunnar Knudsen tre uker 
før kortslutningen i festsalen. 

– Sam Eyde var en stor pådriver. Han forhand-
let også med tyskere om å lage gjødsel fra atmo-
sfæren.

Sam Eyde og Birkeland fant umiddelbart tonen. 
Birkeland begynte straks med forsøk på universi-
tetet. 

Eyde var den gangen en av landets mest berøm-
te menn. Pressen hang etter ham.

– Han visste hvordan man skulle profilere en 
begivenhet. 

Eksplosjonen i Gamle festsal var en skikkelig 
åte for media.

Uansett når oppdagelsen skjedde:
– Birkelands oppdagelse og samarbeid med 

Eyde ble starten på det industrielle eventyret på 
Notodden og Rjukan. Eyde ble «kongen» på Rju-
kan og mange ganger mer kjent enn Birkeland, 
påpeker Alv Egeland.  

Trist sorti. De siste fem årene i Birkelands liv var 
han opptatt av Zodiakallyset, et eiendommelig 

FØRSTESIDESNADDER: Da 
Kristian Birkeland klarte å 
danne kunstig nordlys i lab-
oratoriet sitt, fikk han første-
sideoppslaget i Aftenposten.
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lysskjær ved ekvator, bare en milliontedel av lys-
styrken fra fullmånen. Birkeland kunne slå fast at 
lyset skyldtes katodestråling fra solen. Han mente 
at lyset varierte i takt med solaktiviteten og med 
forstyrrelsene i jordens magnetfelt.

Etter et lengre opphold i Afrika ønsket han seg 
tilbake til Norge, men dette var under den første 
verdenskrigen. Han la derfor veien om Tokyo, der 
han hadde nære kolleger og venner.

Birkeland var mentalt i ubalanse og var bare 
femti år da han avsluttet livet sitt i den japanske 
hovedstaden. Så gikk han nesten i glemmeboken, 
før den moderne romforskningen på slutten av 
sekstitallet gjorde det mulig å bevise Birkelands 
nordlysteorier.

– Birkeland representerte det ypperste av norsk 
vitenskap. Som djerv og visjonær forsker møtte 
han motstand, særlig blant toneangivende britiske 
forskere. Et minus for ham var at de fleste avhand-
lingene hans var skrevet på fransk – og ikke eng-
elsk.

Engelsk latterliggjøring. Etter Birkelands død 
møtte teoriene hans sterk kritikk av verdensledende  
forskere i det engelske vitenskapsakademiet Royal 
Society. Den fremste kritikeren var professor Syd-
ney Chapman, en briljant matematiker og fysiker 
og den store romforskeren i det 20. århundre.

Britene var uenige i nordlysteorien til Birkeland 
og mente nordlyset i stedet kunne skyldes et lokalt 
strømsystem i den øvre atmosfæren.

– Når forskere fra Royal Society uttalte seg, 
var det få som vågde å protestere, poengterer Alv 
Egeland, som selv tok hovedfag i fysikk på slutten 
av 1950-tallet.

Den gangen refererte alle til Chapman og den 
britiske skolen. Chapmans arbeider var pensum 
ved UiO. Kanonen og Terrellaen ble bare nevnt i 
liten grad. Birkelands teorier ble nærmest latter-
liggjort.

– Chapman var en genial forsker og meget re-
spektert, men nektet å godta en teori som ingen  
kunne bevise. Det var ikke mulig å få kontroll- 
målinger i verdensrommet før satellittene kom. 
Det geniale med Birkeland var at mens Chapman 
og alle andre gikk ut og lagde teorier fra det de  
observerte, simulerte Birkeland verdensrommet 
i et laboratorium. Det var det ingen andre som 
gjorde.

I 1967, hundre år etter Kristian Birkelands 
fødsel, ble det arrangert et Birkelandsymposium i 
Sandefjord av verdensorganisasjonen for nordlys 
og magnetisme (IAGA). 170 forskere fra hele ver-

– Jeg ble veldig fascinert av koblingen mellom sol 
og jord, og historien om Birkeland. Det var han 
som startet den norske interessen for solforskning, 
mener Pål Brekke. 

I dag er atmosfæren gjenstand for forskning 
ved universitetene både i Oslo og Tromsø, Birke-
landsenteret i Bergen og Universitetssenteret på 
Svalbard (UNIS). Andøya Space Center helt ytterst 
i havgapet vest for Vesterålen er også en viktig 
brikke. Der skytes det opp raketter som forskere 
bruker til å måle hvordan solen påvirker atmo-
sfæren på jorden. 

– Alt dette kan du trekke tilbake til Birkeland, 
sier Pål Brekke, og legger til at Norge, takket være 
den tidlige satsingen på solforskning, både ble 
med på SOHO-satellitten til NASA, som fortsatt 
svever rundt solen etter 22 år, den japanske satel-
litten Hinode og den amerikanske IRIS-satellitten. 
Astrofysisk institutt på UiO tar vare på dataene 
fra satellittene etter at de er blitt hentet ned via de 
enorme antennene ved Svalsat på Svalbard.

– Det var ikke naturlig at Norge skulle bli 
verdens beste på solfysikk, men det er en arv fra 
Birkeland. Nå sitter vi i honningkrukken, sier Pål 
Brekke.

Menneskeheten bruker nå stadig mer teknologi 
som er sårbar for solstormer. Når nordlyset herjer 
som verst, går det ut over navigasjonssystemene.  
Den store ønskedrømmen er gode romværvarslere 
for å kunne forutsi når navigasjonen er til å stole 
på.

– Her har Birkeland betydd mye. Han etablerte  
den første romforskningen i Norge. Fordi Norge 
har en spesielt god beliggenhet for å dekke hele 
døgnsyklusen til nordlyset, med nattnordlyset i 
Tromsø og dagnordlyset på Svalbard, har vi hatt 
gode forutsetninger til å bygge videre på arbeidet 
hans, påpeker Jøran Moen. 

Han legger til at Birkeland og medarbeiderne 
hans var de første vitenskapsmennene som så 
behovet for å kombinere teori, eksperimenter og 
beregninger. I dag er dette en selvfølge i natur-
vitenskapelige disipliner.

Fortsatt uløst problem. Selv om det allerede er 
hundre år siden Kristian Birkeland døde, er ikke 
alle de fysiske mekanismene i atmosfæren forstått.

En av de aller største utfordringene er å kunne 
forklare turbulensen i plasma. Plasma er gass med 
ladete atomer. Hele ionosfæren, som er den øverste  
delen av jordatmosfæren, består av plasma. Plas- 
ma påvirkes av elektromagnetiske felt. Når sol-
stormene rir jorden, skapes det turbulens i plas-

maen. Da endres retningen på radiosignalene og 
GPS-signalene. For å kunne spå hvordan romværet 
blir, er det nødvendig å forstå hvordan turbulensen 
oppfører seg.

Solstormene inneholder mye energi. – Turbu-
lens er en måte å bryte ned energien på. Energi 
forsvinner aldri, men omdannes alltid til noe an-
net, slik som bølger, ustabilitet eller varme. Dette 
er en grunnleggende problemstilling i klassisk fy-
sikk som vi ennå ikke har forstått, beklager Jøran 
Moen.

Turbulensen er umulig å studere fra landjorda. 
Satellittene svever for høyt. Løsningen er derfor å 
måle turbulensen med raketter. Moen har de siste 
årene skutt opp en rekke raketter.

En enkelt rakett gir bare målinger langs en en-
kelt linje.

– Vi trenger tredimensjonale målinger.
For å løse dette skal Jøran Moen nå, i samar-

beid med NASA, skyte opp fire parallelle raketter. 
De blir skutt opp ved årsskiftet 2018/2019.

– Hva hadde Birkeland gjort hvis han levde i 
dag?

– Det har jeg tenkt mye på. Mest sannsynlig 
hadde han fortsatt forsket på elektromagnetisme, 
fordi dette faget fremdeles har mange uløste pro-
blemer.

– For å forstå jordatmosfæren må vi skjønne 
mer om sammenhengen med solatmosfæren. Vi 
vet fortsatt ikke nok om solen, og vi kan fortsatt 
ikke varsle romværet. Når vi har forstått alt dette, 
kan vi også forstå atmosfæren på andre planeter, 
avslutter Jøran Moen.

PS. Selv om Birkeland ble mest kjent for nordlys 
og kunstgjødsel, stod han også bak en rekke andre 
store oppdagelser. 

  Han tok patent på kaviar, margarin og hvalolje.
 Han lagde den første radiokommunikasjonen i  
 1906, mange år før radioen ble oppfunnet. 
 Han lanserte ideen om atomenergi og hevdet at  
 det var mer energi i ett jernatom enn i hundre  
 tonn kull. Han ba om støtte fra den svenske  
 bankdirektøren Marcus Wallenberg, men han  
 takket nei og kalte ideen for Titanic. 
  Han forstod at røntgenstråler kunne brukes til  
 noe fornuftig. 
  Han var også den første til å forklare at formen  
 på komethaler kunne ha noe med solvinden å  
 gjøre, 60 år før solvinden ble påvist. Han lette  
 også etter forklaringen på Saturns ringer.=

den drøftet de nyeste landevinningene på et felt 
der Birkeland hadde vært pioner.

Det var da det ble foreslått å kalle kilden til 
nordlyset for Birkelandstrømningene.

– Som æresgjest åpnet Chapman symposiet. Vi 
trodde han skulle skryte av Birkeland, men han 
uttrykte seg ikke særlig diplomatisk og sjokkerte 
mange av tilhørerne. Han kunne ikke si noe posi-
tivt om Birkelands forskning. Han mente Birke-
land hadde blandet feil og fakta. 

Man hadde allerede begynt å gjøre de første 
observasjonene fra satellitter, men kvaliteten på 
dataene var ikke god nok. 

Først på begynnelsen av 1970-tallet godtok den 
britiske skolen at de elektriske strømmene fløt slik 
Birkeland hadde foreslått 60 år tidligere.

– Hva sa Chapman da?
– Det tok sin tid, men han beklagde at han 

hadde tatt feil. Kommentarene hans om Birkeland 
ble mindre kritiske, og flere begynte å akseptere 
Birkelands forklaring. Noen år senere skrev Chap-
man at Birkeland hadde gjort viktige fremskritt for 
å forklare nordlyset og magnetiske stormer, fortel-
ler Alv Egeland.

Det tok altså seksti år fra Birkeland la frem 
nordlysteorien, til den ble bevist.

– Først da fikk forskere den endelige bekreft- 
elsen på at Birkeland hadde rett, forteller Pål 
Brekke.

Nominert til Nobelprisen. Kristian Birkeland 
ble nominert til Nobelprisen åtte ganger, fire gan-
ger i kjemi og de andre fire gangene i fysikk, men 
noen pris fikk han aldri. Uheldigvis for Birkeland 
presset Sam Eyde på for at Nobelprisen måtte del-
es med ham. Det ødela muligheten.

– Sam Eyde var ingen vitenskapsmann, men 
var likevel mye mer opptatt av å få prisen enn Bir-
keland. Og hvis Sam Eyde ikke fikk prisen, var det 
bedre at heller ikke Birkeland fikk noen pris. 

I 1994 fikk Birkeland omsider den hederen 
han fortjente. Da ble han avbildet på den norske 
200-kronerseddelen.

Arven etter Birkeland. Professor Jøran Moen, 
som i dag sitter i professoratet til Birkeland, er en 
av landets fremste forskere på nordlys og den øvre 
delen av jordatmosfæren.

– Romforskningen har vist at Birkeland var 
utrolig fremsynt. Hypotesene hans om solen og 
universet fikk stor oppmerksomhet når satellitter 
etter hvert kunne avsløre mange av verdensrom-
mets hemmeligheter, påpeker Jøran Moen.

LATTERLIGGJORT: Nordlys-
teoriene til Birkeland ble i  
et halvt århundre nærmest 
latterliggjort av ledende 
britiske forskere i Royal  
Society. De mente han blan-
det feil og fakta. Først  
i romalderen ble det mulig 
å bevise at Birkeland hadde 
rett. 

EKSPERT: Professor emeri-
tus Alv Egeland (86) er en av 
landets fremste eksperter på 
Birkeland. Han har skrevet 
en rekke bøker om Birkeland 
og var med i komiteen som 
arrangerte hundreårsjubileet 
til Birkeland for femti år  
siden. Egeland tok også 
initiativet til Birkeland-
forelesningene, som siden 
1987 er blitt arrangert årlig 
i Det Norske Videnskaps-
Akademi.
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tekst: trine nickelsen

Hun kom alene, det var blitt etter- 
 middag. Reisen hadde vært lang. 

Hun var sliten, fødselen nærmet seg, det 
kjente hun. Du må vente, var beskjeden 
hun fikk da hun kom. Sett deg der. Det 
var ingen stol å sitte på. Hun satte seg 
på gulvet, blant andre ventende kvinner. 
Det ble kveld, det ble natt. Ingen jordmor 
hadde vært hos henne, ingen lege heller.  
Hun skulle føde. Hun fødte der på vente-
rommet, på en tynn madrass på det 
kalde, flislagte gulvet. Hun hadde skrapt 
sammen penger til tingene hun trengte til 
fødselen. Sykehuset var offentlig og skulle 
være gratis. Pengene var alt hun eide. 
Hun overlevde fødselen, barnet også.

Flere overlever. Stadig flere kvinner i 
verden føder på sykehus, og stadig flere 
gravide går til svangerskapskontroll. 
Færre dør. Det går bedre med barna 
også. Flere overlever den tøffeste reisen 
i ethvert menneskes liv – reisen til livet. 
Pilene peker oppover. 

Denne natten kom et nytt barn til ver-
den på et offentlig sykehus. At både mor 
og barn overlevde, vil noen innkassere 
som en seier, en indikator på suksess, et 

tegn på at det går rett vei, tross alt.
Men veien er lang. Vi vet det nå. Blant 

FNs tusenårsmål var ingen lenger unna 
å bli nådd, enn dette: Redusere dødelig-
heten blant gravide og fødende kvinner 
med 75 prosent i perioden mellom 1990 
og 2015.

Ennå dør flere hundre tusen kvinner 
hvert år som følge av komplikasjoner 
under graviditet og fødsel. Mange unge 
kvinner. Tenåringer med kropper som 
ikke er klare. Flere millioner får skader 
hvert eneste år. I de fattigste landene, og 
især i Afrika sør for Sahara og Sør-Asia, 
har det vært liten eller ingen framgang.  
I enkelte land med konflikt dør flere  
gravide og fødende kvinner enn før. Selv  
i Tanzania, hvor det er fred, registreres 
det nå en liten økning igjen.

 
Når ikke alle. Men noe skjer altså. Det 
er mer penger i potten til mødre- og 
barnehelse nå enn kanskje noen gang, 
og aktivitetene er mer synlige. Politisk 
engasjement for å få ned mødredødelig-
heten, finnes på globalt nivå. Slik var det 
ikke før.

– Likevel er jeg bekymret, sier gyne-
kolog og professor i samfunnsmedisin på 

Universitetet  
i Oslo, Johanne 
Sundby. Hun har 
forsket på mødre-
helse i flere tiår, og har 
ledet forskningsprosjekter i flere land i 
Afrika og Asia. 

– Det skjer forbedringer. Mange kvin-
ner følges bedre opp i svangerskapet og 
får hjelp når komplikasjoner oppstår. 
Men forbedringene når ikke fram til de 
mest marginaliserte kvinnene. Fattige, 
gravide kvinner på landsbygda, kvinner i 
land med små ressurser og store militær-
budsjetter. Land der få taler kvinnenes 
sak. 

Johanne Sundby har reist til en 
rekke land i Afrika fra begynnelsen av 
1990-tallet av. Hun fikk raskt bekreftet 
det hun trodde; nemlig hvor avgjørende 
helsen til gravide og spedbarn er for den 
generelle folkehelsen i landet. Vil vi at 
neste generasjon vokser opp og blir frisk 
og sunn, må vi begynne der. Mange stat-
lige myndigheter satset på dette. Men noe 
gikk galt på veien, mener hun.   

– Den offentlige helsetjenesten for 
mødre og spedbarn var bedre den gang 
enn den er i dag. I mange land faller 

Å gå gravid og å føde er ikke bare lykke. Skader og død rammer 
mange – verdens minst mektige mest: Fattige kvinner og 
nyfødte barn i land der de ikke har status og gis lav prioritet. 

Det offentlige svikter i mange land:

Det har vært en gradvis endring i retning mer helse –  
men for dem som kan betale for det.                 Johanne Sundby

I mange land faller helsesystemene nå fra hverandre.  
Det er trist å se.             Johanne Sundby

Tema: 
Graviditet, 

fødsel, sped-
barnstid
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helsesystemene nå fra hverandre. Det er 
trist å se. 

Antropologen Ruth Jane Prince, som 
forsker på helsetjenester i utviklingsland, 
bekrefter inntrykket, og minner om for-
historien.  

– Da helsesystemene ble bygd opp et-
ter kolonitidens slutt på 1960- og 70-tal-
let, var visjonen klar: Helse for alle! Den 
første perioden etter uavhengigheten var 
preget av sterk, nasjonal solidaritet. Alle 
innbyggere skulle ha lik tilgang til helse-
stasjoner, klinikker og sykehus. 

Men allerede mot slutten av denne 
perioden begynte noe å endre seg. 

– Sakte, men sikkert har de offentlige 
helsetjenestene blitt bygd ned. Utvikling- 
en skjøt fart på 1980- og 90-tallet. Privat- 
iseringen ble oppmuntret av Verdensban-
ken og Det internasjonale pengefondet. 
Siden er det ikke investert tilstrekkelig 
i offentlige helsetjenester i mange land, 
konstaterer hun. 

Ideologi. Prince mener at det er en ideo-
logisk oppfatning at staten er ineffektiv 
og ubrukelig, og at helsestell organiseres 
best og mest effektivt gjennom markedet.

– Private initiativ og ikke-statlige 
organisasjoner setter i verk målstyrte, 
vertikale sykdomsprogrammer på noen 
utvalgte områder. Da er det lett å se hvor 
pengene går og enkelt å måle effekten. 
Tiltakene drives igjennom fordi de har 
en finansiell begrunnelse. At så mye nå 
handler om penger, mener jeg er et stort 
problem, sier hun. 

Antropologen viser til at tiltakene har 
vært svært vellykket og ønskelige – som 
bekjempelsen av hiv/aids, malaria og 
tuberkulose, men at de har hatt liten virk-
ning på grunnleggende helsetjenester på 
andre områder. 

– Vi ser en sjø med noen øyer. Ressurs- 
ene konsentreres nå rundt disse «øyene»,  
det vil si utvalgte sykdommer, mens alt 

det andre blir liggende der, nærmest 
urørt. Også svangerskaps- og fødsels-
tjenester, som jo alle kvinner trenger, er 
skilt ut som egne tjenester – uten rot i det 
enkelte lands helsetjeneste for øvrig.

Er du rik, får du alt. Johanne Sundby 
bekrefter inntrykket – og minner om be-
skjeden fra Verdens helseorganisasjons 
konferanse i Alma Ata i 1978 om primær-
helsetjenesten: Grunnleggende helsetjen-
ester til alle – overalt, også i distriktene. 
Og mest til dem med størst behov. 

– Siden har det vært en gradvis end-
ring i retning mer helse – men for dem 
som kan betale for det. Viktigst nå er at 
helsetiltakene er økonomisk bærekraf-
tige. Individets evne til å ta vare på seg 
selv, har kommet mer i forgrunnen. Det 
er ikke eksplisitt uttrykt, men det ligger 
under diskusjonen. Er du rik, kan du få 
det du vil, ingen stopper deg. Det ser vi 
overalt, sier Sundby. 

– De offentlige helsetjenestene i Afrika 
er gradvis overlatt til de fattige. Gapet 
mellom offentlige og private helsetjenest-
er blir stadig større i mange land, fram-
holder Prince. 

Middelklassen vokser. Flere har råd til 
helseforsikring. De som har penger, vel-
ger private sykehus: Personlig oppfølging, 
ren seng, dyktige leger, moderne utstyr, 
nok medisiner. De fattige, som ofte utgjør 
majoriteten av befolkningen, har ikke noe 
valg. Det må bli helsetjenestene som det 
offentlige står for. 

– Alarmerende. Sundby viser til at den 
begrensede forskningen som finnes, stort 
sett viser det samme: De offentlige tjen-
estene er gjennomgående svært dårlige, 
til dels elendige. 

– Alle standarder vi har for god pleie, 
er kompromittert. Det er alarmerende. Det 
betyr at vi trekker mennesker til helse- 
tjenester som er dysfunksjonelle. Gravide 

og fødende kvinner oppsøker klinikker 
der en ikke kan forvente overlevelse eller 
gode utfall. 

De to forskerne viser til den store 
oppmerksomheten som internasjonalt 
rettes mot andelen gravide kvinner som 
benytter seg av helsetjenester. Mål settes: 
Så og så mange ganger skal kvinnen gå til 
svangerskapskontroll hos en kvalifisert 
helsearbeider (nå åtte), og når hun føder, 
skal det skje på klinikk. Så teller en hvor 
mange ganger kvinnen har besøkt helse-
arbeideren. Og hvor mange kvinner som 
føder på fødselsklinikk.

– Dette er blitt en slags ideologi. Mye 
av investeringene i mødrehelse har dreid 
seg om å betale kvinner for å gjøre ting 
som teller – som gir utslag på indikator-
ene. Tanken er at kvinnene i større grad 
vil bruke tjenestene når de får en økono-
misk gevinst av det. 

– Nyere undersøkelser i Malawi viser 
imidlertid at penger i liten grad påvirker 
kvinner til å oppsøke helsestasjoner og 
klinikker. Det som virkelig trekker kvin-
ner til helsetjenestene, er at de får god 
pleie, at de kan forvente å bli behandlet 
bra og virkelig hjulpet, sier Sundby.  

Hvilken kvalitet? – Det er vi som øn-
sker at gravide skal gå til svangerskaps-
undersøkelser og føde på sykehus. Men 
bryr vi oss egentlig om dem når vi bare 
ser på indikatorer som måler besøkshyp-
pigheten – og ikke spør hva slags opple-
velse de faktisk fikk? Nå må oppmerk-
somheten rettes mot hva det er kvinnene 
får når de oppsøker mødrehelsetjenester, 
understreker hun.

Fristen for å nå de gamle tusenårs-
målene gikk ut ved årsskiftet 2015/2016. 
Sundby mener FNs nye bærekraftmål er 
litt nærmere innholdet i tjenestene. Mål 
3 lyder slik: Sikre god helse og fremme 
livskvalitet for alle, uansett alder.

Universell helsedekning, hva betyr 

det? Betyr det at alle skal få helsetjenes-
ter med grunnleggende god kvalitet når 
de føder? Jeg tror det må bety det. Men 
hvordan måler vi den erfaringen? Det 
handler ikke bare om kalde indikatorer, 
poengterer professoren. 

I beskrivelsen av målet heter det: 
Innen 2030 redusere mødredødeligheten  
i verden til under 70 per 100 000 lev-
endefødte.

– Selvfølgelig skal kvinnen overleve. 
Men hun skal også føle at hun blir be-
handlet med respekt, verdighet og faglig 
kyndighet. Slik er det ikke i dag. Tvert 

imot, kvinner blir dårlig behandlet, skre-
ket til, slått, pålagt å vaske sengen etter 
fødselen. Dette har vi dokumentert i  
forskningsrapporter. Helsearbeidere er  
ikke onde, men arbeidsbetingelsene deres 
er elendige. De blir ikke opplært i hva som 
er standarder for god pleie og omsorg. 

På sykehus i Kenya. Prince har gjen-
nomført et omfattende etnologisk feltar-
beid på Kenyas tredje største sykehus, og 
snakket med mange helsearbeidere der. 

– Det er viktig å forstå hvilken vanske-
lig situasjon leger og sykepleiere arbeider 

i. Mange fortalte meg at de tar fra egen 
lomme for å betale for livreddende medi-
siner når en pasient ikke selv har råd. 
Ofte havner de i moralske dilemmaer: 
Mange fødende kvinner trenger hjelp, 
men hvem skal en hjelpe og hvem skal en 
forlate? Går noe galt, er det de som får 
skylden. For mange blir løsningen å skape 
distanse til pasientene. Doble skift, lønn 
som ikke kommer, stress og utbrenthet er 
dagligdags.

I løpet av de senere årene er mødre-
helsetjenester blitt gratis i Kenya og flere 
andre land i Afrika. 

Gapet mellom offentlige og private helsetjenester blir stadig 
større i mange land.                      Ruth Jane Prince

Forbedringene når ikke fram til de mest marginaliserte  
kvinnene.           Johanne Sundby

ALARMERENDE: Forskning viser at helsetjenestene det offentlige tilbyr kvinner og spedbarn i mange land, er dårlige – til dels elendige. – Alle standarder vi har 
for god pleie, er kompromittert. Det er alarmerende. Det betyr at vi trekker mennesker til helsetjenester som er dysfunksjonelle. Gravide og fødende kvinner 
oppsøker klinikker der en ikke kan forvente overlevelse eller gode utfall, påpeker Ruth Jane Prince og Johanne Sundby. 
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FAKTA

Svangerskapsdiabetes

• Hver tiende kvinne får 
svangerskapsdiabetes. 

• Kvinner med svanger-
skapsdiabetes har sju 
ganger høyere risiko for  
å utvikle diabetes2.
 
• Barn av mødre med 
svangerskapsdiabetes 
har økt sannsynlighet for  
å få diabetes senere i 
livet.
 
• I «STORK Grorud-
dalen» ble 823 kvinner 
undersøkt for svanger- 
skapsdiabetes. Kvinner 
fra andre etniske minori- 
teter får oftere svanger-
skapsdiabetes enn etnisk 
norske kvinner.

tekst: yngve vogt

For ni år siden startet UiO en omfattende under- 
 søkelse om svangerskapsdiabetes. 823 gravide 

kvinner fra tre multietniske bydeler i Groruddalen 
i Oslo ble undersøkt og fulgt opp gjennom svanger- 
skapet og de tre første månedene etter fødselen. 
Nå planlegger forskerne nye undersøkelser.

– Vi ville lære mer om helsetilstanden til gravide 
fra ulike etniske grupper og bedre omsorgen for 
kvinnene under svangerskapet og etter fødselen, 
forteller professor Anne Karen Jenum på Institutt 
for helse og samfunn ved UiO.

Undersøkelsen har gitt forskerne helt nye svar 
om konsekvensene og hvordan det er mulig å fore-
bygge svangerskapsdiabetes.

Under svangerskapet skjer det en betydelig om-
stilling av kroppen. 

– Svangerskapet kan sees på som en stresstest. 
Det som vanligvis skjer i kroppen i løpet av tjue til 
tretti år, skjer hos gravide i løpet av ni måneder, 
fremhever Anne Karen Jenum.

En av ti norske kvinner får svangerskapsdia-
betes. Kvinner med svangerskapsdiabetes har sju 
ganger høyere risiko for å få diabetes 2 senere i 
livet.

Svangerskapsdiabetes kan skade både mor 
og barn. Takket være 823 gravide kvinner 

fra Groruddalen har forskerne fått ny kunn-
skap om både utbredelsen og hvordan syk-

dommen kan forebygges.

FARE 
FOR MOR- 

EN: Mødre med 
svangerskapsdia-

betes har sju ganger 
høyere risiko for å  
få diabetes sen-

ere i livet.

FARE 
FOR BARN-

ET: Barn av mødre 
med svangerskaps-
diabetes har større 
sannsynlighet for å  

få diabetes sen-
ere i livet.

Hver tiende 
kvinne får 

svangerskaps- 
diabetes

Stort forskningsprosjekt i Groruddalen:
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– Gratis tjenester gjør at flere kvinner benytter 
seg av dem. Dessverre følger det sjelden ressurser 
med. På sykehuset i Kenya er underbemanning et 
stort problem. Og selv om tjenestene i seg selv er 
gratis, må pasientene betale for alt annet: medi-
siner, intravenøs væske, hansker, sprøyter.

Tre måneder i vinter var offentlige sykehus i 
Kenya uten leger på grunn av streik. Også i Zim-
babwe streiker leger på grunn av dårlig lønn og 
elendige arbeidsbetingelser.

– I Kenya kjempes det nå en kamp om fram-
tiden for offentlige tjenester. Samtidig pågår en 
massiv privatisering. Det er stor konkurranse om 
å bli ansatt på private sykehus. Mange som i ut-
gangspunktet ville jobbe på sykehus hvor også de 
fattige er velkomne, velger til sist å forlate det off-
entlige helsevesenet, forteller hun. 

Ruth Jane Prince understreker hvor viktig opp-
læring er. – Det er blitt lagt ned masse ressurser 
i å trene helsearbeidere i å gi råd til hiv-positive 
pasienter, om behandlingen de får. Dette har vært 
vellykket. Det må være mulig å få til noe tilsvar-
ende også på et annet område: Gi leger og pleiere 
systematisk opplæring i god pleie og omsorg til 
gravide, fødende og nyfødte. Til sjuende og sist er 
det et spørsmål om politisk vilje, poengterer hun.  

 
Uheldig dreining. Johanne Sundby mener at uni-
versitetsforskere også har en viktig rolle å spille. 

– Forskning trengs, ikke bare for å rette opp-
merksomhet mot helsen til mødre og spedbarn i 
fattige land, men også for å finne ut hvilke tiltak 
som virker. Vi trenger vitenskapelige svar.

Men hvor går pengene som settes av til forsk-
ning innen feltet global helse? 

– Dessverre går bevilgningene igjen vekk fra 
mor og barn og fattige – og til infeksjonssykdom-
mer og vaksiner, sier professoren. 

– Vaksiner ønsker alle, også vi i rike land vil 
beskytte oss mot farlige pandemier. Men egen-
interessen er åpenbart større enn interessen for 
fattige kvinner i utviklingsland. 

– Det er viktig å dokumentere situasjonen. For 
disse kvinnene har ingen stemme. De har aldri 
opplevd god pleie og omsorg. De vet ikke hva de 
bør forvente.=

 

At så mye nå handler 
om penger, er et stort 
problem.  Ruth Jane Prince
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• Det er utviklet et 
lokalt undervisnings-
tilbud om hvordan sunn 
mat og fysisk aktivitet 
for gravide kvinner i 
bydelene Stovner, Grorud 
og Bjerke kan forebygge 
fedme og diabetes.

• Helseinformasjonen 
er skrevet slik at den 
også skal kunne leses 
av kvinner med dårlige 
leseferdigheter.

• Informasjonen er 
oversatt til urdu, tamil, 
vietnamesisk, arabisk, 
tyrkisk, kurdisk, somalisk 
og engelsk.

Svangerskapsdiabetes er ikke bare uheldig for mor, 
men også for barnet. Mors sukker overføres til  
fosteret. For å kompensere det høye sukkernivået, 
må fosteret produsere ekstra mye insulin. Da kan 
fostrene bli fetere og tyngre. Høyere fødselsvekt 
kan føre til kompliserte fødsler, akutt keisersnitt 
og at skulderen til ungen sitter fast under forløs-
ningen.

– Det er også en fare for at barnet får for lavt 
blodsukkernivå rett etter fødselen. Hvis ungen blir 
skikkelig stor, øker sannsynligheten for diabetes 
senere i livet, forteller professor Kåre Birkeland 
på Institutt for klinisk medisin ved UiO. Han har 
forsket på diabetes i 25 år.

Kampen mot diabetes. Da Anne Karen Jenum 
var bydelsoverlege i daværende bydel Romsås i 
1998, så hun at noe måtte gjøres for å forebygge 
diabetes. I samarbeid med bydelen startet hun en 
rekke lokale tiltak for å fremme fysisk aktivitet. 
Initiativet hennes ble kalt «Mosjon på Romsås».

– Vi lyktes med å få beboerne på Romsås mer 
fysisk aktive enn kontrollgruppen vår på Furuset, 
forteller Anne Karen Jenum.

Det var da hun bestemte seg for å starte arbeid-
et med å forebygge diabetes så tidlig som mulig 
i livet – allerede når barnet ligger i mors mage. 
Dette ble startskuddet for forskningsprosjektet 
STORK Groruddalen, et samarbeidsprosjekt mel-
lom UiO, primærhelsetjenesten i Oslo kommune og 
spesialisthelsetjenesten på Ahus og Oslo universi-
tetssykehus.

I løpet av disse årene har forskerne gjennom 
STORK Groruddalen utdannet seks doktorander 
og publisert 31 vitenskapelige artikler. 

Sammenhengen mellom lite fysisk aktivitet, 

overvekt og diabetes er kjent. Forskerne har sett 
på hvordan svangerskapsdiabetes oppstår hos 
kvinner og hvordan denne sykdommen påvirker 
barna.

– Poenget vårt har vært å forstå hvordan dia-
betes i svangerskapet kan påvirke helsen til barna 
gjennom hele livet. Vi har funnet en klar sammen-
heng mellom fedme og høyt blodsukker hos mor, 
barnets fødselsvekt og faren for fedme, diabetes og 
hjerte- og karsykdommer senere i livet, poengterer 
Kåre Birkeland.

Han påpeker at stadig flere er overvektige når 
de starter svangerskapet.

– De førstegangsfødende er også eldre. De er 
tyngre og mindre fysisk aktive. Det har konse-
kvenser for både mor og barn. 

Store etniske forskjeller. Forskerne har funnet 
store forskjeller mellom de etniske gruppene i Gro-
ruddalen. 60 prosent av kvinnene er fra etniske 
minoriteter.

Forskerne slår fast at hver tiende kvinne fra 
Groruddalen med bakgrunn fra Norge eller Vest-
Europa får svangerskapsdiabetes. Det er ti ganger 
mer enn det Medisinsk fødselsregister rapporterte 
da forskerne startet undersøkelsen.

Kvinner fra andre etniske minoriteter får oftere 
diabetes enn etnisk norske kvinner.

Blant gravide kvinner med bakgrunn fra Pakis-
tan, Sri Lanka, India og Midtøsten er andelen med 
svangerskapsdiabetes dobbelt så høy.

– Tre av ti kvinner fra Sør-Asia får svangerskaps- 
diabetes. Halvparten av dem får diabetes i løpet 
av livet. 

Seks av ti gravide øker vekten mer enn anbefalt. 
Innvandrerkvinner fra Sør-Asia veier mindre 

enn etnisk norske kvinner, men tre måneder etter 
fødselen har de allerede tatt igjen vekten til sine 
etnisk norske medsøstre. En større andel av dem 
blir overvektige.

Barna deres er mindre ved fødselen enn etnisk 
norske barn. Likevel har disse barna større risiko 
for diabetes senere i livet.

– Det ser ut til at de barna som går på spare-
bluss i livmoren, henter seg inn etter fødselen. 
Hvis fostrene ikke får nok næring under svanger-
skapet, men får tilgang til mye kalorier etter fød-
selen og i voksen alder, øker sannsynligheten for 
diabetes, poengterer Kåre Birkeland.

Skyldes evolusjon. Bedre kosthold og mer fysisk 
aktivitet er ikke nok for å unngå diabetes.

– Kunnskapen vår tyder på at særlig kvinner fra 

Sør-Asia har større sårbarhet for å få diabetes enn 
andre kvinner. Dette kan ha med tidligere, evolu-
sjonsmessige tilpasninger å gjøre, forteller Anne 
Karen Jenum.

Her har det gjennom en rekke generasjoner 
vært stor befolkningstetthet og knapphet på mat. 
Det påvirker vekten til fosteret. De nyfødte blir 
mindre. 

– Små barn trenger mindre mat enn store barn. 
Dette gir en fordel på kort sikt, men hvis man lever 
lenge, kan det som opprinnelig var en overlevelses- 
fordel, lettere føre til kroniske sykdommer som 
diabetes. Så selv om det viktigste rådet vårt mot 
diabetes er å spise fornuftig og ikke legge på seg 
unødvendig, er det mye vanskeligere for asiatiske 
kvinner å unngå diabetes enn for oss med europe-
isk avstamning.

For å kunne studere dette nærmere, skal forsk-
erne se på de genetiske risikofaktorene for dia-
betes. Poenget er at miljøet kan påvirke genene 
– ikke bare i denne, men også i neste generasjon. 
Dette kalles epigenetikk og handler kort fortalt om 
at gener kan skrus av og på.

Norge uenig med WHO. Forskningsprosjektet 
STORK Groruddalen har ført til at de nasjonale 
retningslinjene for definisjonen på svangerskaps-
diabetes er endret.

Med de nye internasjonale kriteriene fra Verd-
ens helseorganisasjon (WHO) ville så mange som 
hver tredje gravide fra Groruddalen ha fått dia- 
gnosen svangerskapsdiabetes. Det har Kjersti 
Mørkrid slått fast i doktoravhandlingen sin.

Forskerne har vært kritiske til disse kriteriene og 
har derfor valgt en annen definisjon av svanger-
skapsdiabetes enn WHO.

Med den norske definisjonen vil ti prosent av 
etnisk norske kvinner og tjue prosent av de sår-
bare, etniske grupperingene få diagnosen svanger-
skapsdiabetes.

For å kunne sette diagnosen svangerskapsdia-
betes, må de gravide igjennom en glukosebelast-
ningstest. Mens WHO har valgt å sette grensen 
ved 75 prosent større risiko for komplikasjoner, 
har UiO anbefalt en grense med dobbelt så stor 
risiko.

I praksis betyr det:
– Hadde vi vært lojale mot WHO, ville vi satt 

merkelappen svangerskapsdiabetes på mange flere 
gravide. Selv om vi sier at svangerskapsdiabetes 
øker risikoen for komplikasjoner, må vi likevel 
være pragmatiske og ikke sette en diagnostisk 
merkelapp på unødig mange. Risikoen for kompli- 
kasjoner er mindre for dem som ligger rett over 
den diagnostiske grensen enn for dem som har 
vesentlig høyere verdier, poengterer Anne Karen 
Jenum.

De norske forskerne mener at grensene til WHO 
ikke bare vil føre til overdiagnostisering i helse-
vesenet, men også være en belastning for dem som 
får diagnosen.

– Ingen kvinner blir lykkelige av å få en slik 
diagnose. De må justere kosten sin og som oftest 
måle blodsukkeret hver dag gjennom resten av 
svangerskapet. Noen av dem må også ta medisiner, 
forteller Anne Karen Jenum.=

ETNISKE FORSKJELLER: 
I Groruddalen har kvinner 
fra etniske minoriteter langt 
større sannsynlighet for å få 
svangerskapsdiabetes enn 
andre.

NYE KRITERIER: Forsk-
ningen til Kåre Birkeland  
og Anne Karen Jenum har 
ført til nye nasjonale ret-
ningslinjer for hvem som 
skal få diagnosen svanger-
skapsdiabetes.
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Mat er medisin, spis for ditt ufødte barn! er  
 slagordet til et forskningsprosjekt i Malawi. 

Vekten til et nyfødt barn er en sterk indikator 
på helsen til både moren og barnet. Lav fødselsvekt 
øker risikoen for død de første månedene og årene 
i barnets liv. De som overlever får ofte nedsatt im-
munforsvar, er fysisk svakere, har økt risiko for å 
få nedsatt IQ og er mer utsatt for sykdommer.

– Vi vet at godt kosthold under svangerskapet 
har en positiv effekt på helse og fødselsvekt til baby- 
en. Men hvordan er det mulig å forbedre ernærings-
situasjonen for gravide kvinner på den fattige 
landsbygda uten å bruke piller og kosttilskudd 
– bare ved å spise matvarene som er tilgjengelige 
lokalt? spør Penjani Kamudoni. – Det er det forsk-
ningsprosjektet vårt søker svar på, forteller hun.

Apollon møter Kamudoni i kantina i Frederik 
Holsts hus, Institutt for helse og samfunn ved Uni-
versitetet i Oslo. Om noen dager er hun i Malawi, 
et lite land i Øst-Afrika. Der skal hun i flere måned- 
er reise rundt på landsbygda i provinsen Mangochi 
og gjøre det avsluttende feltarbeidet i prosjektet.  

Lav fødselsvekt i Malawi. Malawi er et av land-

ene i verden hvor nyfødte har lavest fødselsvekt. 
Gerd Holmboe-Ottesen var Kamudonis doktor-

gradsveileder, hun sitter i ressursgruppen som 
følger opp prosjektet – som startet i 2012 og blir 
ferdig i løpet av året. 

– Malawi har høy befolkningsvekst, én av ti er 
HIV-smittet, og det er stor mangel på offentlige 
helsetilbud. Til tross for dette har Malawi klart å 
senke dødeligheten for barn under fem år med to 
tredjedeler siden 1990. Dødeligheten for barn den 
første måneden er fortsatt høy. Lav fødselsvekt, 
som gjør spedbarn sårbare og utsatt for sykdom-
mer, er en viktig årsak til dette, påpeker Holmboe-
Ottesen. 

Penjani Kamudoni forteller at da hun jobbet på 
helseklinikk i Malawi, så hun tydelig behovet for at 
kvinner følges bedre opp under graviditeten. 

– Ofte kommer kvinnene til helseklinikken først 
etter at de har født, og barnet er lite og under- 
ernært. Da er det kanskje allerede for sent.

Vitaminpiller fungerer ikke. Prosjektets feltar-
beid utføres på landsbygda, der de fleste er bønder 
og fiskere. Med kun fem små helseklinikker og et 
sykehus for en befolkning på 150 000 personer, er 
helsetilbudet begrenset. Kvinnene får ofte høre at 

fleste næringsstoffene. Kostholdet var basert mest 
på mais og bønner, noe grønnsaker og meget små 
mengder av kjøtt og melk. De spiste noe fisk fordi 
det er en innsjø i nærheten, forteller Kamudoni. 

– Det hjelper ikke å komme med råd om å spise 
mer kjøtt når de ikke har råd til det. Vi så på hva 
de spiste, og hva de kunne gjøre for å utnytte nær-
ingsstoffene i de lokale matressursene bedre. 

Datamodell. Gravide kvinner fra ti landsbyer ble 
invitert til å være med i intervensjonsprosjektet. 
For dem som meldte seg på, ble det arrangert kokke- 
kurs der de lærte om ernæring. 

– All maten var basert på lokale råvarer. Vi 
rådet dem til enkle ting, som å legge maisen i 
bløt over natta, slik at den spirer, og tilsette små 
mengder kjøtt i lag med bønnene. Dette gjør at 
næringsstoffene i større grad blir absorbert fra 
tarmen. De som bor langt unna innsjøen, ble for 
eksempel oppfordret til å tørke fisken, framholder 
Kamudoni.

Kostrådene er basert på en forstudie hvor sam-
menhengen mellom kostinntak og fødselsvekt ble 
studert. Denne viste at et kosthold med små meng-
der melk, fisk, fett og vitamin C hadde spesielt 
positiv innvirkning på fødselsvekten. 

For å spesifisere kostholdsrådene, ble det be-
nyttet en datamodell der innholdet av ulike nær-
ingsstoffer i matvarene ble inkludert, som vita- 
min A, jern, sink, ulike B-vitaminer og Omega-3, 
for å regne ut hvilke kombinasjoner av matvarer 
og i hvilke mengder som gir tilstrekkelig opptak av 
næringsstoffer.

Nå jobbes det med å sammenligne dataene for 
fødselsvekt og størrelse på babyene til kvinnene 
fra de 10 intervensjonslandsbyene med babyene til 
kvinnene fra kontrollandsbyene. Resultatene ven-
tes å være klare mot slutten av året.

Forskerne vil være til nytte. – Prosjektet virker 
omfattende, både lokale helsemyndigheter og fri-
villige er involvert. Er dette vanlig?

– Denne type intervensjonsforskning har ikke 
vært vanlig, men begynner å bli det. Vi forskere vil 
være nærmere virkeligheten og til nytte. Poenget 
er å se hva som virker, så det kan brukes som et 
godt eksempel og videreføres, sier Holmboe-Ottes-
en. – Men slike prosjekter er også spesielt ressurs- 
krevende og involverer et stort apparat – ikke 
minst det å følge opp kvinnene.  

Målet vårt er å få helsemyndighetene også med 
på dette, og at tilsvarende intervensjon skal gjelde 
for hele landet.= 

mødre-mat i malawi 

• Prosjektet startet i 
2012, etter en idé fra 
Penjani Kamudoni. Hun 
fikk post doc.-stipend fra 
Forskningsrådets pott 
«Unge forskertalenter» 
for å utføre prosjektet. 

• Mål: At de nasjonale 
helsemyndighetene i  
Malawi skal bruke kost- 
holdsrådene og metod- 
ene prosjektet har utvik- 
let, for å følge opp 
gravide kvinner. 

• Mastergrads- og 
doktorgradsstudenter 
fra Avdeling for sam-
funnsmedisin og global 
helse og Avdeling for 
ernæringsforskning ved 
UiO har deltatt i felt-
arbeidet. 

• Lokale mattradisjoner  
er undersøkt, og i ti 
landsbyer har kvinner 
mottatt kostholdsråd 
og deltatt på kokkekurs. 
Det er også inngått 
samarbeid med lokale 
helsearbeidere, og to 
frivillige fra hver landsby 
er blitt opplært til å følge 
opp kvinnene.  
 
fødselsvekt

16 prosent av verdens 
nyfødte har lav fødsels-
vekt, det vil si mindre 
enn 2500 gram. Men 
siden kun halvparten av 
de nyfødte veies, er ikke 
dette tallet dekkende, 
ifølge Unicef.

barnedødelighet

Takket være fram-
skritt i global helse er 
barnedødeligheten mer 
enn halvert siden 1990. 
Likevel, i 2015 døde 5,9 
millioner barn under fem 
år, 45 prosent av disse 
før de fylte én måned. 
Mer enn en tredjedel av 
dødsfallene skyldtes 
underernæring. 

Kilde: Verdens helse-
organisasjon (WHO)
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de må spise bedre, men ingen konkrete råd om hva 
det innebærer. De kan bli oppfordret til å ta kost-
tilskudd, noe som byr på utfordringer. En ting er 
at det er dyrt, en annen ting er at de lokale helse-
stasjonene oftest ikke har det. 

– Tidligere ernæringsintervensjoner har først 
og fremst handlet om å gi vitaminpiller. Forsøk 
med å gi kvinner Omega-3, viser imidlertid at den 
positive effekten er svært liten. Vitaminer og min-
eraler virker best i samspill med andre nærings-
stoffer og ikke separat. Derfor bør naturens egen 
‘innpakning’ brukes – det vil si mat, poengterer 
Holmboe-Ottesen. 

Undersøkte lokale mattradisjoner. En under-
søkelse fra Verdens helseorganisasjon (WHO) i 
2012 viser at usikker mattilgang var hverdagen for 
halvparten av malawiske hushold. Kostholdet var 
også lite variert. Omtrent tre fjerdedeler av maten 
kommer fra mais, først og fremst servert som en 
tykk grøt kalt nsima. Mais inneholder mye karbo-
hydrater, men er fattig på næringsstoffer. 

Første del av prosjektet gikk ut på å kartlegge 
hva kvinnene spiste. Mat er ikke bare næringsstof-
fer, det er også tradisjon og kultur. 

– Vi kom fram til at de fikk i seg for lite av de 

Om lag 32 millioner 
barn kommer under- 
ernærte til verden hvert 
år. Mødrene har ikke 
fått tilstrekkelig og bra 
nok mat i svangerskapet 
til å bygge et nytt  
menneske. 

POLITISK HANDLING: 
– Målet vårt er å få helse-
myndighetene i Malawi med 
på dette: Å gi alle gravide 
kvinner i landet kostholdsråd 
og kokkekurs, sier Penjani 
Kamudoni.

RÅD OM RIKTIG MAT: I 
prosjektet er to frivillige fra 
hver landsby blitt opplært 
til å følge opp kvinnene. På 
bildet ser vi Gita Cosmas 
som veileder gravid kvinne i 
bedre kosthold. 

mødremat i malawi:

enkle kostholdsendringer gir høye re fødselsvekt 
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Du tror du er kommet til Edens hage. Så frodig  
 og grønt er det. I denne delen av Afrika plant- 

es og høstes det to ganger i året. Likevel er mange 
av de små barna, helt fra de er født, underernærte 
og veksthemmet, forteller professor i klinisk ernær- 
ing, Per Ole Iversen ved Universitetet i Oslo. 

Når små barn rammes av kronisk underernær-
ing, er det spesielt alvorlig. Maten de får i seg, skal 
ikke bare opprettholde livsviktige funksjoner – den  
skal bygge en kropp, en hjerne. 

De første tusen dagene i livet, fra unnfangelse, 
gjennom svangerskap til toårs alder, blir av mange 
betegnet som den mest kritiske perioden i et men-
neskes utvikling. En ny amerikansk studie har vist 
at visse deler av hjernen, for eksempel hjernebark-

kroppslig, men også kognitivt, motorisk og men-
talt.

– Vi ser en klar sammenheng mellom vekst-
hemming tidlig i livet og svekket kognitiv, språklig 
og motoriske utvikling. Veksthemming er en risiko- 
faktor for mange problemer senere i livet: redusert 
læringsevne, lav produktivitet, høy arbeidsledig-
het – som igjen fører til fattigdom, lite variert 
kosthold, sykdom og skjev fordeling av goder i  
voksenlivet. 

Iversen leder et forskningsprosjekt ved Det  
medisinske fakultet der seks til åtte måneder gam-
le spedbarn på landsbygda i Uganda – og deres 
mødre – er inkludert. 

– Kvinner anbefales å starte med fast føde og 
trappe ned ammingen når barna er seks måneder 
gamle. Dessverre er maten som erstatter morsmelk- 

en, ofte mangelfull. Et godt sammensatt kosthold 
av animalske proteiner, karbohydrater og grønne 
grønnsaker er sjelden. Ingen av kvinnene i under- 
søkelsen vår oppga bruk av fett i matlagingen. 
Dessuten er måltidene få: I det vestlige Uganda 
blir ett av tre barn matet bare én eller to ganger om 
dagen. Mødrene tilbringer det meste av dagen på 
åkerlappene sine, med tungt kroppsarbeid.  

Lokale hjelpere. Forskerne undersøker nå om et 
bestemt tiltak fører til mindre underernæring og 
veksthemming hos barna; nemlig systematisk opp-
læring av mødrene. 

– Intervensjonen varte i et halvt år. Siden har vi 
fulgt jevnlig opp. Den siste oppfølgingen hadde vi 
for ett år siden, da var barna blitt tre år. Barna er 
blitt målt og veid og sammenliknet med barn som 
har mødre som ikke har fått samme opplæring, 
forteller doktorgradsstipendiat og spesialist i klin- 
isk psykologi, Prudence Atukunda.

Hun viser til at kvinnene på landsbygda ofte 
mangler kunnskap om hvilken mat som er best 
for barna. I tillegg fører dårlige sanitærforhold 
gjerne til infeksjoner, særlig diaré, som gir mangel 
på appetitt, økte ernæringsbehov og dårlig opptak 
av næringsstoffer i tarmen – og dermed svekket 
vekst. 

– For å gjennomføre undersøkelsen, har vi be-
nyttet ufaglært, lokal arbeidskraft som vi har trent 
opp til å bistå småbarnsmødre. Mødrene fikk vei-
ledning i god hygiene og råd om å bruke mat som 
er lokalt tilgjengelig. Trolig for første gang i slike 
forskningsprosjekter, fokuserte vi på munnhule- 
og tannhelse. Alle husstandene som var med, fikk 
tannbørster og opplæring i daglig stell av munn 
og tenner. I tillegg ble kvinnene oppmuntret til å 
inkorporere animalske proteiner i maten. Og ikke 

en, øker med omtrent én prosent per dag i tiden 
rett etter fødselen. I løpet av første leveår har hjer-
nen doblet sin størrelse. Dette gjenspeiler hvilken 
enorm psykologisk og atferdsmessig utvikling som 
skjer i et lite spedbarn.

Veksthemming. – Ett av tre barn i utviklingsland 
er mindre av vekst enn det skulle ha vært etter sin 
alder – også spedbarn på noen få måneder. Det 
betyr at veksthemmingen trolig starter allerede i 
mors liv, påpeker Per Ole Iversen. 

Han viser til at veksthemming eller stunting, 
som er det internasjonale begrepet, regnes som en 
sikker markør for kronisk underernæring. Man-
gel på mineraler, vitaminer, proteiner og fett gjør 
at kropp og hjerne ikke utvikler seg til sitt fulle 
potensial. Barna blir hengende etter, ikke bare 

«Afrikas brød- 
kurv» kalles 
ofte den sør-

vestlige delen 
av Uganda. 

Likevel lider 
barna der av 
underernær- 
ing og vekst-

hemming.

STOR UNDERSØKELSE:  
511 husholdninger med 
mødre og spedbarn er med. 
Barna er fulgt jevnlig opp. 
Nå er de blitt fire år. Fors-
kerne håper å undersøke 
barna igjen når de er sju, for 
å se hvordan de har utviklet 
seg – kognitivt, språklig og 
motorisk. 

RIKTIG MAT, RIKTIGE LEKER: – I forskningsprosjektet vårt 
handler alt om å lære bort og veilede mødrene, forteller Per 
Ole Iversen og Prudence Atukunda. Får barna en bedre 
utvikling? Resultatene kan på sikt gi føringer for politikken i 
Uganda og andre utviklingsland.

FO
tO

: tr
IN

E
 N

IC
K

E
Ls

E
N

Bedre føde til hjern e og kropp 

FO
tO

: g
r

a
C

E
 M

u
h

O
O

z
I/C

O
LO

u
r

b
O

x



TEMA • Svangerskap, fødsel

36 37

2/2017

minst: De fikk opplæring i hvordan de best kan 
stimulere barna sine, forteller Atukunda. 

Leker er viktig, og kvinnene fikk råd om hvilke 
lokalt tilgjengelige leker barna burde få. De fikk 
en klar oppfordring: Ønsker du at barnet ditt skal 
utvikle ferdigheter, som å bruke hender og føtter, 
da må du engasjere dem i slike aktiviteter.

– Vi ga kvinnene verken mat eller leker, vi ga 
dem ingenting – bortsett fra kunnskap. I forsk-
ningsprosjektet vårt handler alt om å lære bort og 
veilede, presiserer Iversen. 

Kropp og hjerne. I den randomiserte undersøk-
elsen ble 511 husholdninger med mødre og sped-
barn tilfeldig plukket ut – et representativt utvalg 
fra denne delen av Uganda. Data ble samlet inn 
under hjemmebesøk, blant annet ved hjelp av 
spørreskjemaer. Assistentene hadde på forhånd 
fått intensiv opplæring i datainnsamling og bruk 
av måleinstrumenter og teknikker for å måle barn- 
ets vekst – vekt, lengde, hodeomkrets og omkrets 
på overarm. En annen gruppe, bestående av per- 
soner med bachelorgrad i ernæring, ble lært opp i 
å bruke instrumentene som måler barnets mentale 
og motoriske utvikling. 

Forskerne studerte barnas mentale utvikling 
ved hjelp av to uavhengige, psykologiske tester.  
Nærmere bestemt kartla de ulike deler av den voks- 
ende hjernens funksjon, særlig kognitive, motor-
iske og språklige ferdigheter. Mange barn skåret 
lavt. Det kan være et resultat av underernæring 
– men også mangel på tid til å leke og til samspill 
med andre barn, og generelt lite stimulering fra 
mødrenes side. 

Reduserte ikke veksthemmingen. – Hoved-
målet vårt var å redusere tilfellene av veksthemm-
ing hos barna som er med i undersøkelsen. Det 
fikk vi dessverre ikke til, erkjenner Iversen. 

– Hva skyldes det?
– Vi vet ikke fullt ut hvorfor barn blir vekst-

hemmet og derfor heller ikke hvilke tiltak som vir-
ker. Det er ingen konsensus i fagmiljøet. Mye har 
blitt prøvd, som å gi mer energirik mat og ekstra 
tilførsel av vitaminer og mineraler. Og antibiotika 
– fordi mange går rundt med kroniske infeksjoner 
i tarmen. Men uten at det ser ut til å hjelpe. 

De foreløpige resultatene viser at forskerne 
imidlertid har lyktes med det andre store målet – 
nemlig å forbedre barnas kognitive, språklige og 
motoriske evner. 

– Vi fant en klar, positiv effekt av tiltakene med  
å stimulere og engasjere barna. Det er likevel 

vanskelig å avgjøre om forbedringen skyldes er-
næringen eller stimuleringen. Jeg mener det er 
kombinasjonen. 

Politisk vilje må til. Barna i undersøkelsen er nå 
blitt fire år. Forskerne håper å undersøke barna 
igjen når de er sju, for å se hvordan de har utviklet 
seg kognitivt, språklig og motorisk. Har tiltakene 
gitt konkrete og varige resultater? – Dette er noe 
vi virkelig ser fram til å få svar på, sier Prudence 
Atukunda.

Per Ole Iversen viser til at ernæring er et livs-
langt prosjekt. For å få resultater som er til å stole 
på, må barna følges over mange år. 

– Om tid og ressurser tillater det, følger vi bar-
na i undersøkelsen til de blir voksne, og kanskje 
enda lenger. Resultater fra forskningsprosjektet 
kan danne grunnlag for anbefalinger som kan vei-
lede politiske beslutningstakere. Det er behov for 
programmer som omfatter mange ting, i Uganda 
og andre utviklingsland: et godt og sammensatt 
kosthold, mathygiene, optimal mat til de minste, 
god omsorg som også stimulerer barna, og mer tid 
til dem.  

– Når barn er underernærte i områder med nok 
mat, handler det til sjuende og sist om politisk vilje 
til å fordele – lokalt og nasjonalt. I mange land 
utgjør dårlig styresett, mangel på demokrati og 
korrupsjon en betydelig trussel mot innbyggernes 
ernæringsmessige helse.

Kvinnenes tunge arbeidsbyrde og fattigdommen 
i denne delen av Afrika undergraver ernærings-
statusen til mødrene, noe som igjen påvirker 
ernæringsstatusen til barna. Jenter født av under-
ernærte kvinner, har selv økt risiko for sykdom og 
underernæring senere i livet. Dermed har en ond 
sirkel oppstått.

Premature i Norge – veksthemmede i Afrika. 
Per Ole Iversen har de senere årene forsket på er-
næring til for tidlig fødte barn. Barn med svært lav 
fødselsvekt (under 1,5 kg) har annerledes og større 
behov for næringsstoffer enn barn som er født til 
termin.

– Med hjerneavbildning, såkalt magnetresonans- 
tomografi, MRI, supplert med avanserte, nevro-
psykologiske tester, kan vi studere den levende 
hjernen under utvikling. Da ser vi at manglende 
modenhet i hjernen til for tidlig fødte til en viss 
grad kan korrigeres om de får optimal føde fra 
dagen de er født. Vi ser altså noen tydelige likheter 
mellom premature barn i Norge og veksthemmede 
barn i fattige deler av Afrika, forteller han.= 

tekst: yngve vogt 

Ikke alle graviditeter går som planlagt. Hvert år  
 dør 2,6 millioner fostre verden over. I Norge 

dør 200 fostre i mors liv og ytterligere 300 alle-

morkaken styrer livet ditt
Dårlig morkake kan føre til sukkersyke og hjertetrøbbel senere i livet. Dess-
uten dør flere hundre fostre hvert år fordi morkaken ikke er god nok. Likevel 
er det håp: Patologisk morkakesjekk kan redde det neste svangerskapet.

rede den første uken etter fødselen. Den vanligste 
årsaken er for dårlig morkake.

– Morkaken bestemmer hvordan livet vårt skal 
bli. Alle som har klart seg fint, har hatt en god 
morkake. Hvis morkaken svikter, går det ut over 
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LIVSVIKTIG MORKAKE: 
Fosteret på bildet er åtte 
uker gammelt. – Alle som 
har klart seg fint i livet, har 
hatt en god morkake som 
liten, poengterer Gitta E. 
Turowski. 
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både vekten og veksten til barnet. I verste fall kan 
barnet dø, forteller patolog Gitta E. Turowski på 
Oslo universitetssykehus. Hun er en av landets 
fremste eksperter på morkaker og tok sist sommer 
doktorgraden om emnet på Institutt for klinisk 
medisin ved Universitetet i Oslo.

Morkaken er forbindelsesleddet mellom mor 
og barn og skal sørge for at barnet får nok næring, 
surstoff og hormoner. 

Patologene anbefaler at 15 til 20 prosent av alle 
morkaker undersøkes etter fødselen.

Det dreier seg først og fremst om morkakene til 
de fostrene det har gått galt med, men også mor-
kakene til misdannete barn og barn med lav vekt, 
morkakene til kvinner med sukkersyke og for høyt 
blodtrykk og de morkakene som ikke ser normale 
ut. 

– Vi vil finne ut hvorfor det gikk galt under 
svangerskapet og vurdere risikoen for at det sam-
me skal skje igjen.

Hvis patologene finner feil i morkaken, slik som 
sirkulasjonssvikt, kan de anbefale klinikerne å 
gi moren blodfortynnende midler i hennes neste 
svangerskap.

Uheldig med svangerskapsdiabetes. Patolog-
ene undersøker også morkakene til dem som får 
svangerskapsdiabetes. 

– Barna deres har større risiko for diabetes og 
hjerte- og karproblemer senere i livet. Noen av 
morkakene får færre blodkar og mer bindevev. Det 

kan skade veksten til fosteret.
En ting er å undersøke morkaken etter fødselen. 

Noe annet er å undersøke tilstanden til morkaken 
mens den ennå er i magen.

Turowski ønsker nå å finne biomarkører som 
skal gjøre det mulig å oppdage hvordan svanger-
skapsdiabetes påvirker både fosteret, morkaken og 
ungens helse senere i livet.

– Noen ganger klarer ungen seg helt fint. Andre  
ganger dør den i mors mage. Morkaker har en 
enorm reservekapasitet, men vi vet ikke hvorfor 
noen morkaker kompenserer og hvorfor noen ikke 
kompenserer for svikt.

Det er dessuten ingen klar sammenheng mellom  
størrelsen på morkaken og veksten til barnet. 
Halvparten av morkakene til mødre med svanger-
skapsdiabetes har normal størrelse. Tretti prosent 
av morkakene er for små, mens tjue prosent er for 
store.

– Det er derfor viktig med biomarkører som 
forteller hvordan morkaken og barnet utvikler seg. 
Vi har funnet noen biomarkører som statistisk sett 
er korrelert med sukkersyke i svangerskapet, men 
det kreves mer forskning for å finne ut av dette.

Ting tyder på at det ikke er mulig å finne disse 
biomarkørene i mors blod. Svaret ligger etter all 
sannsynlighet i blodet til fosteret eller i navle-
strengen, men slike blodprøver er risikable å ta.

Internasjonal standard. Jo flere morkaker pato-
logene undersøker, desto større er muligheten til 
å finne sammenhenger og forstå hva som har gått 
galt i det enkelte tilfelle. 

– Med mer kunnskap kan vi redusere risikoen 
for at mødre opplever de samme problemene i 
neste svangerskap.

Uheldigvis har det frem til i dag ikke vært en 
internasjonal standard for hvordan morkaker skal 
undersøkes. Uten en slik standard har det ikke 
vært mulig å sammenligne morkaker over lande-
grensene.

Gitta E. Turowski har i doktorgraden sin lansert 
et internasjonalt klassifiseringssystem for patolog-
isk morkake-diagnostikk. Systemet er allerede tatt 
i bruk i flere land.

Patologene ser etter hvordan morkaken ser ut, 
hvor stor den er, hvor på morkaken navlestrengen 
er festet og hvor lang den er. De skjærer ut centi-
metertynne skiver og ser etter infarkt og blødning-
er. De tar også ut noen snitt til mikroskopiske 
undersøkelser. 

– Ved å bruke den samme metoden internasjon-
alt, blir det enklere å diskutere funnene. 

F
A

K
T

A morkaker

• Morkaker sørger for 
nok næring, surstoff og 
hormoner til fosteret.

• Flere hundre fostre dør 
hvert år fordi morkaken 
er for dårlig.

• En av fem morkaker bør 
undersøkes av patologer.

• Norsk forsker har laget 
en internasjonal standard 
for hvordan morkaker 
skal undersøkes.

Turowski ivrer også for å lage diagnoser som klinik-
erne og jordmødrene forstår. Patologer har tradi-
sjonelt sett sittet mye for seg selv og stilt diagnoser 
som er vanskelige å forstå for klinikerne.

– Vi har ofte møte med klinikerne for å forklare 
hvorfor det er viktig å sende morkaken til patolog-
isk undersøkelse, og hva slags informasjon pato-
logen trenger for å kunne gjøre fornuftige under-
søkelser og gi gode tilbakemeldinger.

Da Turowski startet å jobbe med morkaker på 
Oslo universitetssykehus for ti år siden, fikk hun 
tilsendt 270 morkaker i året. Nå får hun 1500.

– Klinikerne og jordmødrene er blitt mye mer 
oppmerksomme på hvor viktig det er å undersøke 
morkaker.  

Tvillinger. Turowski påpeker at det også er viktig 
å studere morkaker fra eneggete tvillinger.

Toeggete tvillinger har hver sin morkake, mens 
de fleste eneggete tvillinger deler på morkaken.

– Noen ganger er ikke blodtilførselen balansert. 
Da blir den ene tvillingen større enn den andre. I 

verste fall kan den ene tvillingen dø. 
Turowski har videreutviklet en metode som 

brukes til å slå fast hvor mye blod som har gått til 
hver av tvillingene.

Virusinfeksjon. Av og til finner patologene in-
flammasjon i morkakene. Dette kan skyldes virus-
infeksjon.

– Virus er smarte. De angriper og stikker av 
gårde. Virusene kan føre til alvorlige skader på 
fosteret, som misdannelser, vekstreduksjon og 
død.

Virusinfeksjonen kan starte med noe så uskyl-
dig som en forkjølelse eller tarmirritasjon hos 
moren. 

– Vi patologer er flinke til å oppdage bakterielle 
infeksjoner i morkaker. Derimot er vi dårlige til å 
diagnostisere virusinfeksjoner. Vi ønsker derfor 
å finne biomarkører som kan slå fast om det er 
virusinfeksjon i morkaken tidlig i svangerskapet, 
og om dette utgjør en risiko for fosteret, påpeker 
Gitta E. Turowski.=

 

MORKAKESJEKK: Patolog 
Gitta E. Turowski dissekerer 
morkaker i laboratoriebyg-
ningen på Ullevål sykehus. 
Alle plastbøttene i bakgrun-
nen inneholder morkaker 
som skal dissekeres.

MORKAKE: Slik skal en sunn 
og frisk morkake se ut. Hvis 
morkaken svikter, kan det gå 
ut over fosteret.
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kvaliteten på fødsels-
tenester 

• Helsearbeidarars 
manglande respekt for 
og overgrep mot fødande 
kvinner i Afrika, er eit 
stort problem. 

• Statistikkane syner at 
gruppa av kvinner som 
får god fødselshjelp, held 
seg låg – trass i stor 
global innsats for å auke 
tilgangen og kvaliteten på 
fødselstenestene. 

• I prosjektet Kvalitet 
på fødselstjenester i 
Tanzania undersøkjer 
forskarane korleis gra-
vide og fødande kvinner 
oppfattar kvaliteten på 
den hjelpa og omsorga 
dei får. 

• Forskarane undersøkjer 
også korleis helsetenesta 
kan bli betre.  

• Professor Johanne 
Sundby leier prosjektet. 
Involverte forskargrupper 
er «Internasjonal helse» 
og «Senter for global 
helse» på Universitetet i 
Oslo.

tekst: amalie kvame Holm

Kor viktig er det til dømes å utvikle digital reg- 
 istrering av fødselsforløpet, når jordmødrene  

manglar grunnleggjande kunnskap om korleis ein 
vanleg fødsel går føre seg? spør Andrea Solnes 
Miltenburg. I tre år har ho vore observatør på føde- 
stover i Tanzania.

Fleire føder på sjukehus. Graviditet er sjølvsagt 
ingen sjukdom. Verda over er det likevel eit ønskje 
at flest mogleg kvinner føder på sjukehus og får 
oppfølging av kvalifisert helsepersonell. Dei siste 
tiåra har vellykka kampanjar frå styresmaktene si 
side ført til at stadig fleire kvinner i Tanzania føder 
på sjukehus. Likevel er talet mødrer og spedbarn 
som døyr under fødsel, framleis høgt. 

– Lenge har helsepersonellet vore trena i kriser 
og kompliserte fødslar. No når stadig fleire kvin-
ner oppsøkjer sjukehusa for å føde, er det tydeleg 
at det knapt finst eit tilbod for kvinner som føder 
normalt utan komplikasjonar, seier Andrea Solnes 
Miltenburg.

Ho er utdanna lege og har lenge hatt interesse 
for mødrer sin situasjon i Afrika generelt og Tan-
zania spesielt. Dei tre siste åra har ho jobba frivil-
lig på ulike klinikkar i Mwanza-regionen nord i 
landet, anten som ansvarleg lege eller saman med 
jordmødrer. Deltakande observasjon blei difor 
ein viktig del av forskingsmetoden i doktorgrads-
prosjektet hennar. Solnes Miltenburg er knytt til 
forskingsprosjektet Kvalitet på fødselstjenester i 
Tanzania, leidd av professor Johanne Sundby på 
Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i 
Oslo.

Fødslar på samleband. Forskarane finn at legar 
og jordmødrer brukar tida si på pasientar med 
komplikasjonar, på bekostning av normale fødslar. 
Det auka talet kvinner som oppsøkjer sjukehus, 
fører også til underbemanning i forhold til talet på 
pasientar.

– Resultatet blir at enkelte komplikasjonar 

ikkje vert oppdaga i tide, men også at kvinner som 
ville hatt vanlege fødslar, blir overmedisinerte el-
ler utsette for unødig skade. Det som trengst for å 
betre kvinnene sin situasjon, er rett og slett meir 
sunn fornuft og implementering av kunnskap frå 
elementær jordmorvitskap, seier Solnes Milten-
burg. 

Sjukehusa der ho har jobba har ein enkel stan-
dard, og ho fortel om fødslane som ein serie på eit 
samleband. 

– Eg opplevde sjølv å ta imot sju barn på eit 
morgonskift på fem timar. Det seier seg sjølv at då 
får du korkje følgt opp kvinnene eller dokumentert 
godt nok. 

Fødestilling frå kolonitida. Kvinnene føder på 
harde benker, utan madrasser. Ei typisk fødestove 
har fleire benker i same rom. Fødselen føregår som 
regel medan mora ligg på ryggen, i den såkalla 
europeiske fødestillinga importert under koloni-
tida. 

– Kvinnene har avgrensa høve til å røre på seg 
under fødselen, og lite har forandra seg sidan  
kolonitida. Europeiske land har derimot hatt ei 
dramatisk utvikling i fødselssituasjonen i same 
tidsrom. Det gjeld mulegheitene til å kunne bevege 
seg under fødselen, men også kontinuerleg oppfølg- 
ing frå jordmor, ein fødselspartnar og trygge om-
givnader. Alt dette er essensielt for å sikre trygge 
og naturlege fødslar.

I Tanzania blir kvinner som kjem til sjukehuset 
utan at fødselen er i gang, viste til venterom.

– Fleire kvinner låg i dagevis og venta utan å 
bli følgde opp. Det medisinsk korrekte er å sjekke 
livmoropning, rier og fosterlyd jamleg, men i prak-
sis vart kvinnene gjerne liggjande utan nokon som 
helst sjekk før fødselen var i gang. 

Forskaren opplevde også at ei kvinne enda med 
å føde åleine på venterommet, fordi jordmødrene 
avviste henne. Dei meinte at fødselen umuleg 
kunne vere så nært i vente. 

– Kvinnene må få betre oppfølging på sjukehus-

et. Og det er ikkje berre det medisinske aspektet 
som er viktig – kvinnene treng rett og slett omsorg.

Mangel på omsorg. Solnes Miltenburg viser 
til forsking som viser kor viktig omsorg er under 
fødselen.

– Utfallet hadde vore betre for mange kvinner 
om dei kunne tatt med seg mor eller søster, for då  
kunne dei avlasta jordmødrene litt. Men jordmød-
rene ønskjer sjølve ikkje næraste familie på føde-
stova. Kan det vere fordi dei ikkje vil ha vitne til 
det som skjer der? Meir merksemd og forsking 
rundt denne tematikken har avslørt både fysisk 
og psykisk misbruk og mangel på respekt for dei 
fødande kvinnene.

Sjukehusa opererer med ei rekkje reglar mød-
rene må rette seg etter, og helsepersonalet har eit 
strengt tidsskjema. Solnes Miltenburg skildrar 
situasjonar der mødrene er blitt dytta i magen for 
å framskynde fødselen, noko som set både mor og 
baby i fare. Dersom morkaka ikkje kjem ut innafor 
ei viss tidsramme, tar jordmødrene gjerne saka i 
eigne hender og drar henne ut, eit svært smerte-
fullt og unødig inngrep. 

– Ironisk nok blir det både gjort for lite og for 
mykje for fødande kvinner. Anten får dei helse-
hjelp for seint, eller så tyr ein til keisarsnitt eller 
andre invaderande inngrep for tidleg. 

Ingen garanti for trygge fødslar. Ifølgje offisi- 

elle tal skjer mellom 60 og 70 prosent av fødslane i 
Tanzania no på sjukehus. Forskaren meiner talet  
nok er nærare 50 prosent på landsbasis. Men ut-
bygginga av helsetilbodet har ikkje nødvendigvis 
stått i forhold til det aukande talet sjukehusfødslar.

– Trass denne auken ser vi ingen positive utslag 
på dødsraten mellom mødrer og spedbarn. Det kan 
skyldast meir nøyaktige målemetodar, men også 
at kvinnene begynner fødselen heime, som dei er 
vane med – og kjem for seint fram til sjukehuset. 
Der får dei ikkje hjelpa dei treng fordi det er så stor 
kamp om ressursane. Eller det oppstår komplika-
sjonar dersom kvinna blir send vidare frå ein lokal 
klinikk og til sjukehus. Å føde på sjukehus er ingen 
garanti for ein trygg fødsel.

Feil bruk av ressursar. På verdsbasis står om lag 
15 prosent av kvinner som føder, overfor potensielt 
fatale komplikasjonar, som svangerskapsforgifting, 
blødingar, infeksjonar eller skader relaterte til 
abort, ifølgje FNs befolkningsfond, UNFPA. 

Andrea Solnes Miltenburg meiner for mange 
ressursar blir brukte på dette mindretalet i land 
som Tanzania.

– Målet er gjerne å få ned dødsraten blant fød-
ande og spedbarna. Men då må dei 85 prosentane 
som føder normalt, få meir merksemd. Fødslar 
med openberre komplikasjonar går på bekost-
ning av normale fødselsforløp og gode rutinar. Det 
manglar ikkje på kunnskap, men på system.=

– Mindre teknologi og meir sunn fornuft er det som skal til 
for å betre fødselssituasjonen for kvinner i Afrika.

TANZANIA-NOREG: I tre år 
har Andrea Solnes Milten-
burg vore observatør på 
fødestover i Tanzania.  
– Fleire kvinner låg i dagevis 
og venta utan å bli følgde 
opp. Dei føder på harde  
benker, utan madrasser, og 
med lite høve til å røre på 
seg under fødselen, seier 
Andrea Solnes Miltenburg. 

I januar fødde ho ein son.  
– Sjølv kunne eg bevege 
meg under fødselen, eg fekk 
kontinuerleg oppfølging frå 
jordmor, fødselspartnar og 
trygge omgivnader – alt heilt 
avgjerande for at fødselen 
blei trygg og naturleg,  
understrekar ho.

– Dei fødande treng  
   omsorg og respekt 
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Scene 1: Hvem? En indisk kvinne, et par fra et  
 vestlig land, et nyfødt barn, en pleier. Hva? 

Første møte etter fødselen. Hvor? På venterommet 
på en fertilitetsklinikk i Mumbai, India. 

Kvinnens underleppe skjelver svakt idet hun 
får øye på barnet. En uke er gått siden fødselen, 
siden hun så barnet sist. Øynene fylles med vann. 
Renner over. Hun gråter. Gråten stopper ikke. Ved 
siden av sitter barnets foreldre, en kvinne og en 
mann fra en annen kant av verden. Lengselen etter 
barn har vært så sterk. Nå holder de et nyfødt barn 
i armene. Gleden er overveldende. Takknemlighet-
en også, mot henne som har båret det fram. De har 

meg å komme så tett som mulig – både på erfaring- 
ene til surrogaten og erfaringene til dem som skal 
bli foreldre. Begge parter investerer forferdelig 
mye i dette – hvordan opplever de det? Hvordan 
henger erfaringene til den ene parten sammen 
med erfaringene til den andre? Henger de i det 
hele tatt sammen? 

Kristin Engh Førde kom selv rett inn i scenen 
som er beskrevet over. Hun forteller om et rom 
mettet av følelser. – De satt og gråt. Jeg valgte å 
trekke meg ut. Situasjonen var komplisert nok som 
den var, uten en person til – med enda en agenda.

Antropologen viser til de mange og sterke føl-
elsene og meningene om surrogati. Noen hevder 
at surrogati er en “vinn-vinn”-utveksling mellom 
likeverdige parter med sammenfallende interesser. 
Andre at surrogati tvert imot er utnytting av fat-
tige mennesker. 

– Jeg ville finne ut hva det er vi ikke ser, om vi 
på forhånd bestemmer oss for at det må være det 
ene eller det andre. Hva finnes imellom de to syn-
ene på surrogati? 

En vanskelig start. Kristin Engh Førde tok med 
seg familien sin og reiste til India for å se selv. Hun 
støtte raskt på problemer. 

– Før jeg dro, hadde jeg inngått en avtale med 
en klinikk i Mumbai. Jeg så for meg et etnografisk 
feltarbeid der jeg skulle sitte og observere og ha 
mye tid sammen med surrogatene. Men da jeg 
kom, ble jeg nektet å snakke med kvinnene uten at 
klinikken hadde en representant til stede. Jeg fikk 
heller ikke ha assistenten min med, som var tolk, 
forteller hun. 

Førde ble tvunget til å gå andre veier for å re- 
kruttere surrogater. Det var vanskelig og tidkrev-
ende, medgir hun, men etter hvert opparbeidet 
hun seg tillitsforhold til flere tidligere surrogater, 
og snart hadde hun et nettverk hun kunne rekrut-
tere fra.

– Jeg snakket med 40 surrogater, og av disse 
gjennomførte jeg formelle intervjuer med 27. Flere 
av kvinnene hadde jeg svært mye kontakt med, 
som denne kvinnen:

«Lata» hadde gått tre år på skolen, men kunne 
ikke lese og skrive. Mannen hennes var handikap-
pet, men jobbet likevel 12 timers skift på fabrikk. 
En dag ga han opp. Han var deprimert, utbrent. 
Livet er beinhardt for fattigfolk i India. 

Lata måtte finne jobb. India er ingen velferds-
stat; familien og slekten er den sosiale sikkerheten. 
Men arbeidsmarkedet er usikkert og strevsomt 
for folk uten utdanning. Hun hadde allerede vært 

snakket med henne på skype under svangerskapet, 
med hjelp av tolk. Da virket hun glad, rolig. Ikke 
alle klinikker tillater slik kontakt. 

Kvinnen har bodd her i åtte måneder, er blitt 
undersøkt jevnlig – fosterlyd og blodtrykk, sprøy-
ter med jern og vitaminer. En omsorg de fleste ind- 
iske kvinner bare kan drømme om. Med pengene 
hun får, kan hun endre livet for seg og barna sine 
– for alltid. Hvorfor gråter hun? Kan noen fortelle 
oss hvorfor hun gråter?

Milliardindustri. Par og enslige fra land over hele  
verden reiste i årene 2007–2015 til India for å få 
barn ved hjelp av surrogati. Også fra Norge. Indiske 
kvinner ble betalt for å bære fram og føde barn – 

som de senere sa fra seg alle rettigheter til. ‘Opp-
dragsgiverne’ var ufrivillig barnløse, heterofile 
par, homofile par eller enslige menn. 

Landet egnet seg godt: topp medisinske fasilitet- 
er og nok av kvinner som var villige til å gjøre job-
ben. Surrogati vokste til å bli en milliardindustri i 
India – inntil lovendringer kom og satte en stopper 
for det meste av virksomheten. 

Kristin Engh Førde er medisinsk antropolog og 
har skrevet doktoravhandling om surrogati, basert 
på langvarig feltarbeid i den mest folkerike byen i 
India, Mumbai, og også i Skandinavia. Ingen norsk 
forsker har gjennomført en slik studie før.

Hva er det vi ikke ser? – Det har vært viktig for 

Det første 
norske forsk-
ningsarbeidet 

om kommersi- 
ell surrogati 

er fullført. 

BRUDD MED NORMER: De 
fleste surrogatmødrene holdt 
svangerskapet hemmelig. 
Hemmeligholdet var mulig 
fordi klinikkene krevde at 
de bodde der, ofte gjennom 
hele svangerskapet. Bildet 
er fra et midlertidig hjem 
for surrogater utenfor byen 
Ahmedabad. 

Surrogatmødre i India:  
– Noe av meg  
 lever videre i barnet 
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«intim distanse»

• Medisinsk antropolog 
Kristin Engh Førde 
ved Institutt for helse 
og samfunn, UiO, har 
skrevet doktoravhandlin-
gen Intimate Distance: 
Transnational Commer-
cial Surrogacy in India. 

• Avhandlingen er basert 
på et langvarig feltarbeid, 
både i Mumbai, India, 
og i Skandinavia. Førde 
har møtt både indiske 
surrogater og vestlige, 
intenderte foreldre. 

• Kommersiell surrogati 
kom i konflikt med en 
konservativ vending i 
familiepolitikken med den 
nye hindu-konservative 
regjeringen i India, og 
virksomheten er stanset. 
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surrogat én gang. «Når jeg får en så stor sum med 
penger, kan vi klare oss,» hadde hun tenkt. Hun 
mintes tiden som surrogat som tung, fysisk og 
mentalt. 

– Da jeg traff henne ett år etter fødselen, hadde 
hun ingen penger igjen. Drømmen hennes nå, 
fortalte hun, var å få kontakt med rike mennesker 
i Vesten som kunne betale for utdanning og sikre 
sosial mobilitet for barna – via en surrogatikon-
trakt. Som hun ofte sa til meg: Livet mitt er sånn 
som det er. Men jeg vil at barna mine skal ha det 
bedre. De skal slippe å kjempe denne kampen,  
aldri å kunne fokusere på noe langsiktig. 

Mannen sa nei. Lata er typisk for surrogatene 
som Førde fikk kontakt med: Liten tilknytning 
til arbeidslivet, ektemenn som av en eller annen 
grunn ikke fungerer – alkohol, sykdom, handikapp 
– eller skilsmisse. Mange av kvinnene hadde fått 
en utvidet forsørgerbyrde i familien. 

Antropologen viser til at det ikke er slik kanskje 
mange tror, at mennene presser på for at konene 
skal tjene penger som surrogat.

– Nei, det så jeg ingen eksempler på. Tvert imot. 
Kvinnene fortalte at de måtte overtale mannen 
sin. Muligheten til å melde seg som surrogatmor, 
hadde kvinnene funnet fram til selv, eller de hadde 
hørt det fra en nabo eller en svigerinne. Så hadde 
de bestemt seg, gått til mannen sin og sagt: Dette 
vil jeg gjøre. Da hadde mannen sagt nei. Og hun 
hadde svart: Jo, men hør nå… 

Å bære fram et surrogatbarn, er på mange måt-
er brudd med tradisjonelle normer for kvinner i 
India. Kvinnene Førde snakket med, måtte jobbe 
hardt for å konvertere det som i utgangspunktet 
var helt uakseptabelt, til noe hun og familien 
kunne leve med. 

– Å være surrogat er svært stigmatisert. Det var 
også delvis derfor det var så vanskelig for meg å 
rekruttere informanter. De var livredde for at noen 
skulle få vite. Alle jeg snakket med, holdt svanger-
skapet hemmelig for noen. En fortalte det ikke til 
mannen sin engang. Hemmeligholdet var mulig 
fordi klinikkene krevde at de bodde der, ofte gjen-
nom hele svangerskapet. 

Førde viser til at dette er kvinner som, i tråd 
med indisk norm og praksis, i liten grad hadde 
vært borte fra familien sin, barna sine. – Den 
indiske kulturen er grunnleggende kollektiv. Det 
å være alene et annet sted, er tungt for dem. Og 
barna, ofte ganske små, måtte klare seg uten mor-
en sin i åtte-ni måneder. 

«Medical baby». Surrogatene hadde selv en fore-
stilling om at det lange oppholdet på klinikken var 
nødvendig. De sa ting som at: «Da jeg bar fram 
egne barn, jobbet jeg som før, jeg spiste som før, 
gjorde alt som før, bare at jeg var gravid.» 

– «Dette barnet tåler ikke det», fortalte de meg, 
og det ga dem en slags mening til det å måtte være 
borte hjemmefra. 

Førde fant ut at det som var betydningsfullt for  
kvinnene, var at barnet de bar, var unnfanget uten- 
for kroppen, ved hjelp av «medicines». «Babyen er 
lagd med medisiner, og så er den satt inn i meg», 
var en måte å uttrykke dette på. Kvinnene hadde 
også fått forståelsen av at barnet ble næret med 
medisiner fra utenfor kroppen under svangerskap-
et – i form av sprøyter. 

– Surrogatsvangerskapet er hypermedikalisert, 
og sprøytene er en del av dette. Sprøyter med hor-
moner til å begynne med, etter hvert vitaminer og 
jern. Kvinnene oppfattet sprøytene som en slags 
næring: Hvis en «medical baby» ikke får denne 
næringen, blir det ikke noen baby.     

Moralsk rett til barnet. For de vestlige foreldrene 
var det viktig å understreke det genetiske slekt-
skapet. Barnet ble unnfanget ved hjelp av egg fra 
henne som skulle bli mor, eller fra en eggdonor. 
Surrogatens egg ble aldri brukt. Foreldrene var 
opptatt av at svangerskapet ikke overfører egen-
skaper eller identitet, og at svangerskap i seg selv 
ikke skaper slektskapsbånd. De fleste mente at re-
lasjonen mellom barnet og surrogaten er over idet 
svangerskapet er over. Men hva med de indiske 
kvinnene, så de det på samme måte? 

– Nei, det var ikke det jeg fant. Gener var ikke 
noe surrogatene forholdt seg til. De var opptatt av 
at de, på forskjellige måter, hadde gitt noe av seg 
selv til barnet, delt blod med det, gitt omsorg – 
ofte mer enn til sine egne barn. Kvinnene snakket 
riktignok om svangerskapet som en jobb, at barnet 
ikke var deres, men sa likevel ting som: «Noe av 
meg lever videre i dette barnet. Det skylder sin 
eksistens til min omsorg, mitt blod, min smerte.» 
Mange av kvinnene påberopte seg en slags moralsk 
rett til barnet. Dette var ofte i strid med hvordan 
de vestlige foreldrene så på det.  

Lydig og oppofrende. Antropologen viser til at 
de i Vesten som forsvarer kommersiell surrogati, 
ofte legger stor vekt på retten alle har til å gjøre 
hva en vil med egen kropp: De indiske kvinnene 
styrker stillingen sin i familien og i samfunnet når 
de får muligheten til å tjene gode penger – om det 

så er på egne kroppslige funksjoner. 
– På noen måter stemmer selvsagt dette; surro-

gati innebar nye muligheter for kvinner som ellers 
hadde lite økonomisk handlingsrom. Men kvinnene  
selv betonte ikke autonomi og råderett over egen 
kropp når de snakket fram surrogati som et aksept- 
abelt valg. Tvert imot. Mange uttrykte det omtrent 
slik: «Dette er tungt, jeg risikerer respektabiliteten 
min, helsa mi, men jeg gjør det for barna mine. 
Eller jeg gjør det for søsteren min, moren min.» 
De opplever altså at de ofrer seg for andre, i sam-
svar med strenge, patriarkalske krav i det indiske 
samfunnet til lydighet og underdanighet. Dette er 
kvinner som er vant til at livet er hardt, at en må 
forsake ting. Det gjør dem spesielt egnet til denne 
typen arbeid. 

– Jeg må vite. Scene 2: Hvem? Det samme for-
eldreparet. En antropolog fra UiO. Hva? Intervju 
noen dager senere. Hvor? Et hotellrom i Mumbai. 

Foreldreparet har det nyfødte barnet med seg. 
De er lykkelige over barnet, men tydelig forstyrret 
etter opplevelsen på klinikken. Hvordan kjennes 
det nå? spør antropologen. 

– Jeg vil ikke gi barnet tilbake, men jeg trenger 
å få vite hvorfor «Sunita» (surrogaten) reagerte 
som hun gjorde, svarer kvinnen. – Jeg har det 
vondt med meg selv, for jeg tenkte på dette som en  
perfekt historie. Hun ønsket penger, vi ønsket barn. 
Jeg trodde hun var glad og trygg, at hun hadde et 
avklart forhold til det hun gjorde. Men nå vet jeg 
ikke. Kanskje vi har gjort skade på et menneske? 

Senere: Paret møter surrogaten igjen. Da hadde 
hun i mellomtiden blitt gjenforent med barna sine, 
som hun ikke hadde sett på åtte måneder. Hun 
gråt ikke. Smilte litt. Paret fikk tilbake en slags ro 
om at det gikk bra med henne. 

Overbevisende historie. – Jeg synes dette viser 
hvilken sterk historie som blir fortalt. En historie 
om en profesjonell føder, som er så tilstedeværende 
og så overbevisende at foreldrene føler seg komfor-
table. Og som regel greier surrogatene å opprett-
holde fortellingen om hva denne utvekslingen er. 
Flere fortalte meg at de passet på ikke å gi uttrykk 
for sterke følelser når de traff foreldrene. «Jeg ville 
ikke at de skulle synes synd på meg. Jeg ville ikke 
ødelegge deres lykkelige øyeblikk,» kunne de for-
telle meg. Noen hadde også fått eksplisitt beskjed 
fra klinikkene om å unngå å vise fram følelser som 
kunne gjøre foreldrene ubekvemme eller bekym-
ret. 

Mange av foreldrene hadde fått forståelsen av at 

surrogatene får tett oppfølging – også psykologisk. 
– Jeg fant ikke dette bildet igjen hos surrogatene. 
Å håndtere følelsene sine, ble mer sett som del av 
jobben og ikke noe en kunne kreve hjelp til. 

Kristin Engh Førde er likevel opptatt av å 
problematisere forestillingen om surrogati som 
«utnytting» – at de indiske surrogatene er vilje-
løse ofre, mens de som skal bli foreldre, knapt har 
tanke for annet enn eget ønske om barn. 

– I Mumbai snakket jeg med mange vestlige,  
særlig skandinaviske par og enslige som var 
kommet for – enten å lage barn eller hente barn. 
Mange har en idé om at dette er mennesker uten 
etisk refleksjon. Det er ikke min erfaring. De fleste 
betraktet surrogati som siste løsning. Alle var opp-
tatt av å gjøre mest mulig etiske valg i det indiske 
markedet. Et flertall av dem jeg snakket med, ville 
heller ha adoptert et barn om de kunne, men den 
muligheten var stengt. 

– Jeg synes ikke det er så rart at foreldre kan 
dra til India og ikke se det jeg så. Måten transnas-
jonal surrogati var organisert på i India, gjorde det 
lett for klinikkene å holde surrogatenes erfaringer 
og ønsker utenfor foreldrenes radar. Den store 
språkbarrieren bidro til det samme. Jeg utelukker 
ikke at jeg hadde oppfattet og konkludert med det 
samme som dem, om jeg ikke hadde brukt mange 
måneder på de andre historiene: At det er greit, 
fint. At det ikke skader kvinnen på noen måte, 
tvert imot. 

Førde understreker at surrogatene ikke blir 
presset inn i surrogati, men at de er handlende 
individer som vet hva de holder på med. Likedan 
– de som driver klinikkene, tjener riktignok masse 
penger, men de driver sin praksis på den måten de 
synes er forsvarlig. De ønsker ikke å skade noen. 

– Høyst problematisk. Antropologen minner om 
en felles, global historie hvor hvite mennesker har 
økonomisk og symbolsk makt over brune mennes-
ker, og menn makt over kvinner.

– Slik strukturell ulikhet, kombinert med hvor-
dan en konkret organiserte surrogativirksomheten 
i India – der avstand var det overordnete prinsip-
pet, skapte det jeg har kalt «intimate distance». 
Denne gjennomgående produksjonen av avstand 
ble i overveldende grad til fordel for de mektige 
og til ulempe for de mindre mektige – og derfor 
høyst problematisk. Dette gjelder jo mye av den 
økonomiske utvekslingen som foregår mellom rike 
og fattige i verden. Spesielt tydelig blir det likevel 
når det som utveksles, er noe vi ikke er vant til å 
håndtere i et marked.= 

Surrogati

• Surrogati er et nyord 
i norsk, registrert hos 
Språkrådet først i 2010. 

• Surrogati innebærer 
at en kvinne blir gravid 
med, bærer fram og føder 
barn som etter fødselen 
overleveres til barnets 
juridiske og sosiale 
foreldre.  

• Ved tradisjonell sur- 
rogati unnfanger sur-
rogaten barnet ved hjelp 
av egne kjønnsceller. 

• Ved såkalt gestasjon-
ell surrogati skjer unn- 
fangelsen utenfor surro-
gatens kropp og med en 
annen kvinnes kjønnscel-
ler. Det befruktede egget 
settes inn i surrogatens 
livmor, som på forhånd 
er klargjort ved hjelp 
av kunstig tilførsel av 
hormoner. 

• De siste tiårene har 
såkalt transnasjonal 
surrogati, der parten som 
ønsker barn engasjerer 
en surrogat i et annet 
land enn sitt eget, fått 
stadig større omfang.

• Det er foreløpig bred, 
politisk enighet om at 
surrogati ikke skal være 
lovlig i Norge.

Kilde: https://sml.snl.no/
surrogati

BLODSBÅND: – Surrogat-
ene var opptatt av at de 
hadde gitt noe av seg selv 
til barnet, delt blod med det, 
gitt omsorg – ofte mer enn 
til sine egne barn. Mange 
påberopte seg en slags 
moralsk rett til barnet, 
forteller Kristin Engh Førde. 

SURROGATBARN: Omkring 
100 norske barn ble til ved 
hjelp av indiske surrogat-
mødre i årene 2009–2013. 
Her er et norsk par og store-
bror på vei for å hente ny 
sønn og lillebror fra India.
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Jeg har fått mye støtte. Guri malla! Det tyter inn  
 penger. Jeg skal absolutt ikke klage, ler atom-

kjerneforskeren Ann-Cecilie Larsen på Fysisk insti- 
tutt med sin trillende latter.

Hun har de siste ti årene viet livet sitt til å be-
skrive hvordan alle grunnstoffene – som også du 
og jeg og alle mennesker er bygd opp av – er blitt 
laget.

For åtte år siden fikk hun Forskningsrådets  
 stipend på seks millioner kroner for yngre, 

fremragende forskere. For tre år siden fikk hun et 
europeisk forskningsstipend på fjorten millioner 
kroner, og som om dette ikke var nok, fikk hun i 
fjor høst, som landets første, Forskningsrådets 
pris for unge, fremragende forskere. Denne gang 
en halv million i potten.

– Den største overraskelsen var støtten fra EU.  
Larsen hadde brukt flere måneder på søknaden. 

Bare én av ti trekker vinnerloddet. Hun var skrå-
sikker på at hun ikke hadde noen sjans og veddet 
med en forsker fra Berkeley at hun skulle farge 
håret blått hvis hun vant. Håret ble blått.

– Det er så mange flinke søkere, og det er mye 
tilfeldigheter og smak og behag hva komiteen liker 
å lese og hva som trigger dem. 

Tross den manglende troen ble Ann-Cecilie 
Larsen kalt inn på intervju i Brüssel. Det gikk 
forrykende bra. «Den slitne tolvmannskomiteen» 
våknet opp. Ekspertmedlemmene skjønte ideen 
hennes.

For at også vi vanlige dødelige skal skjønne 
hvorfor komiteen støttet henne med millioner av 
kroner, tillater Apollon seg å starte forklaringen 
med et bilde av bakteppet.

Noen fysikere mener at de tunge grunnstoffene  
 er blitt dannet i supernovaeksplosjoner. Det 

er gigantiske stjerneeksplosjoner som oppstår når  
svære stjerner skal dø. Andre fysikere hevder der-
imot at de tunge grunnstoffene er blitt dannet i 
kollisjoner mellom to nøytronstjerner.

– En nøytronstjerne er restene av en supernova- 
eksplosjon, de er selveste zombiene i universet. 
Dette er svært tunge saker. En sukkerbit nøytron-
stjernemasse ville ha veid én milliard tonn på 
jorden. 

Med en slik tetthet og ikke minst den enorme 
varmen, for her er det snakk om mange milliarder 
grader, oppfører atomkjernene seg helt annerledes 
enn på den lille jordkloden vår. 

Selv om mange fysikere gjerne skulle ha eksperi- 
mentert med vaskeekte supernovaeksplosjoner og 
nøytronstjernekollisjoner i laboratoriet, skal vi 
jordboere prise oss lykkelige for at det ikke er  
mulig. De må i stedet simulere de enorme, astro-
fysiske hendelsene i en datamaskin. Nå nærmer 
vi oss poenget; for at simuleringene skal bli best 
mulig, må programmererne legge inn sannsynlig-
heten for hvordan atomkjernene reagerer på helt 
spesielle hendelser.

– Det store problemet er at vi ikke vet nok om 
hvordan atomkjernene oppfører seg ved ekstremt 
høye temperaturer. Det morsomme er at vi har ut-
viklet en helt ny teknikk som gjør det mulig å måle 
hva som skjer når atomkjernen varmes opp til de 
temperaturene som finnes i supernovaeksplosjoner 
og nøytronstjernekollisjoner.

Og det er nettopp det som er hele ideen til Ann-
Cecilie Larsen. Gjennom eksperimenter skal hun 
spore opp de grunnleggende egenskapene til atom-
kjernene ved høye temperaturer.

På fritiden elsker Ann-Cecilie Larsen science fiction,  
Star Wars og finsk tungrock. På jobben håver hun inn  

millioner for å avsløre atomkjernenes indre liv i  
gigantiske stjerneeksplosjoner.

I stjerneklassen 

Nøytronstjernene er zombiene i universet.
2/2017
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katten Spartacus, oppkalt etter den romerske slav-
en som ledet slaveopprøret i det romerske riket, for 
ikke å glemme mannen Magne, som også er hen-
nes nære kollega i kjernefysikk, samt to barn på 
fem og sju år.

– Med barn lærer man seg å være effektiv. Det 
er helt nødvendig. Jeg kunne ha jobbet tolv timer 
om dagen, men det ville ikke ha vært de mest pro-
duktive timene.

Hun får også masse mental energi av musikk og 
har en spesiell forkjærlighet for det engelske rocke- 
bandet Muse. 

– To av favorittene mine er «Supermassive 
black hole» og «Neutron star collision». Den siste 
er egentlig en kjærlighetssang, men tittelen er jo 
perfekt. Det går ellers mye i finsk tungrock, som 
Nightwish og Amorphis, og det norsktyske bandet 
Leaves’ Eyes. Ja, jeg hører mye på dem. Og heavy 
metal. Jeg trenger trøck i musikken når jeg skal 
kaste meg over vanskelige oppgaver. 

Ann-Cecilie Larsen er også stor fan av Star 
Wars. I den siste Star Wars-filmen skal dødsstjer-
nen ta herredømme over galaksen. I barndommen 
var hovedrollefiguren Luke Skywalker helten hen-
nes. 

Handlingene i Star Wars-filmene knuser fysiske 
teorier, som at det er lyder i verdensrommet og at 
noe kan gå fortere enn lys. 

– Slikt må man ikke henge seg for mye opp i.  
Da går man glipp av all moroa. Science fiction er 
grensesprengende. Her lanseres dypere teknologi-
er som ikke fins i dag. Så science fiction er absolutt 
en inspirasjon til å pushe grenser. 

Hun elsker også den britiske serien Dr. Who, 
som handler om tidsreiser og parallelle universer. 

– Dr. Who er bare fantastisk. Det går litt fritid 
med til dette! Weeping Angles er de skumleste 
monstrene som finnes. De kan bevege seg veldig 
fort, flytte deg bakover i tid og «spise» tiden du 
skulle hatt hvis du blunker. Dette er en spekulativ 
variant av kvantemekanikken. Jeg har øredobber 
av Dr. Who, men akkurat i dag har jeg øredobber 
med Star Wars. Bruker dem annenhver dag.

Kontoret hennes er for øvrig et mekka for barn,  
  krydret som det er med lego av Dr. Who og 

Star Wars. I den ryddige hyllen hennes, som i hvert 
fall er mer ryddig enn en gjennomsnittlig hylle 
på Blindern, har hun små planet-lekeballer, Star 

Wars-trilogien på DVD og en liten notisblokk med 
tittelen «Great ideas». Glasset med Neskaffen,  
Express havregrøt og Rett i koppen står pyntelig 
over hyllen med notatene fra et utall eksperimenter.

Eksperimentene gjennomføres både i syklotron- 
laboratoriet i Oslo og i Finland, USA, Sør-Afrika, 
Japan og Sveits.

De kjernefysiske eksperimentene er krevende. 
Uheldigvis oppfører atomkjerner seg helt anner-
ledes enn det vi vanlige mennesker tenker er nor-
malt. En atomkjerne kan ha ulike energitilstander.

– Et atom må tilføres en helt spesiell mengde 
energi for å kunne øke energinivået til neste nivå.

For å undersøke energinivåene til alle grunn-
stoffene, er det ikke nok å ty til det periodiske 
systemet, som du kanskje husker fra videregående. 
Det periodiske systemet gir en oversikt over alle 

de 120 grunnstoffene, men variasjonene er svært 
mange ganger større i kjernefysiske reaksjoner.

Alle grunnstoffer, med det ene unntaket hydro-
gen, består av både protoner og nøytroner. Antall 
protoner bestemmer hvilket grunnstoff det er. 
Derimot finnes det mange variasjoner innen ett og 
samme grunnstoff. Variasjonene handler om hvor 
mange nøytroner grunnstoffet inneholder. 

Disse variasjonene kalles for isotoper. Det fin- 
nes 300 isotoper i naturen og 3000 ulike iso-

toper hvis man skal telle med dem som blir laget i 
kjernefysiske laboratorier.

– De isotopene som ikke finnes i naturen, er så 
ustabile at de etter hvert vil omdannes til andre 
isotoper. Noen av dem eksisterer bare i et tusen-
dels sekund – og noen enda kortere, og det er ak-

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

Allerede som lite barn ble hun fascinert av kos- 
  mos, da hun på de kalde vinternettene skuet 

opp på nattehimmelen i Fredrikstad. 
– Vi satt og så på stjernene og tenkte; jøss, så 

fryktelig mange de er! Det var både spennende og 
overveldende. På videregående fikk jeg en fantast-
isk fysikklærer – Erik Svendsen. Han inspirerte 
meg veldig og forklarte enkelt om både kvante- 
mekanikk og hvordan stjerner fødes og dør, og at 
det fantes svarte hull og andre morsomme ting 
i fysikk. Han delte ut fra sitt private bibliotek og 
lånte oss Einstein for dummies og populærviten-
skapelige artikler fra CERN. 

Uten ham hadde hun valgt ingeniørstudiet i  
nabobyen Sarpsborg eller gratisvarianten på Befals- 
skolen. Hun meldte pass da hun skjønte at det ble 
litt for mye trening på Befalsskolen, men treningen 
er fortsatt en viktig del av livet hennes.

– For å få en mental pause løper og trener jeg 
mye. Det er alenetiden min. Da hører jeg musikk 
og puster og peser og ånder for frisk luft og gran-
trær. Det er kjempedeilig og helt nødvendig. Av og 
til får jeg en vill idé på løpeturen eller i dusjen eller 
på pub. Ideene dukker opp på de underligste sted-
er. En av hundre ideer har noe for seg. 

Barndommen hennes var mer enn stjerner. Den 
var også fylt av sødme. Hun vokste opp med en 
pappa på Brynildsen, og for dem som ikke er så 
bevandret i søtsaker: Brynildsen er Fredrikstads 
berømte dropsfabrikk.

– Hjemme var det ingen mangel på godteri. 
Pappa tok med seg fabrikasjonsfeilene hjem. Det 
var stas og veldig populært i vennegjengen, men 
jeg er ikke lenger så glad i den type godteri. Jeg har 
visst fått sukkersjokk!

Moren hennes jobbet i bank hele livet.
– Jeg har ikke peiling på økonomi. På videregå-

ende fikk jeg aldri debet og kredit til å gå opp. Så 
jeg har nok ikke arvet den greia fra mor. 

Selv om hun valgte realfag, er hun også dypt 
interessert i humaniora.

– Jeg er veldig språkinteressert og elsker å lese  
Vesaas og Shakespeare både på nynorsk og engelsk.  
I ungdomstiden leste vi Shakespeare for hestene, 
uten at de satte pris på det. Uff a’ meg. 

Hest har hun ikke lenger tid til. Nå jobber hun  
 døgnet rundt. Dagene går i ett. Hjemme har 

hun Golden-retrieveren Romeo og den kastrerte 

SHAKESPEARE: Ann-
Cecilie Larsen var så glad i 
både hester og litteratur, at 
hun som ungdom leste  
Shakespeare høyt for 
hesten sin.

  Favorittene mine er Supermassive black hole og Neutron Star Collision.
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kurat disse eksotiske isotopene som lages i super- 
novaer og nøytronstjernekollisjoner. 

Kunnskapen om disse isotopene er fortsatt 
mangelfull. 

– Jeg er spesielt interessert i de nøytronrike 
isotopene som er tyngre enn jern. 

Mange av dem er så spesielle at de ikke finnes 
naturlig på jorden. Vi kan jo ikke akkurat dra til 
en nøytronstjerne og hente dem. Det er særdeles 
upraktisk, så da får vi heller lage dem på labora-
toriet.

Det er enklere sagt enn gjort, men oppsummert 
i en enkel setning:

– Vi lager nye og eksotiske isotoper ved å skyte 
atomkjerner på hverandre.

Noen av eksperimentene er mulig å gjennom-
føre i Oslo. Her kan Larsen studere oppførselen 
til de såkalte «nesten-stabile atomkjernene», som 
lever i sekunder og minutter før de endrer seg til 
noe annet.

For å studere de mest eksotiske stoffene, må 
hun til Michigan i USA. Der eksperimenterer hun 
med atomkjerner som bare eksisterer i noen få 
millisekunder.

Jo kortere levealder, desto vanskeligere er eks-
perimentene. 

– Jobben er veldig intens. Under eksperiment-
ene må vi overvåke hele maskineriet 24 timer i 
døgnet, sju dager i uken.

I Oslo-eksperimentene er det likevel muligheter 
til å sove på vakt.

– Hvis noe skjer blir vi vekt av en veldig høy og fæl 
alarm. Da barna var små, var det større mulighet-
er for å sove på jobb enn hjemme. Da sloss jeg og 
Magne om å ta nattevaktene. I USA er det ingen tid 
til soving. Der er vi oppe hele natten. Og det er ofte 
ikke tid til mer enn fire timer søvn på dagen.

– Noen ganger kan det være ganske tøft.  
I Finland i fjor skulle hun eksperimentere på 
grunnstoffet nobelium. 

– Starten var trøblete. Som forsker må man 
kjenne gleden når ting fungerer, og bite tennene 
sammen og tåle presset når ingen ting fungerer. 
Men det fantastiske er når vi får til noe som ingen 
andre har funnet. Vi har oppdaget mange nye 
egenskaper til atomkjerner, slik som at mange 
atomkjerner sender ut langt mer lavenergisk lys 
enn hva man tidligere har trodd. Denne kunn- 
skapen er viktig for å vite hvor mye energi atom-
kjernen har.

– Når kommer det store gjennombruddet?
– I løpet av ti til femten år håper jeg vi har svar- 

et på hvor halvparten av de tunge grunnstoffene 
kommer fra. Forskningen min kan dessuten være 
nyttig i neste generasjons atomreaktorer. Det store 
poenget nå er å kunne gjenvinne gammelt atom-
avfall. Da får vi mindre radioaktivt søppel. For å 
vite hvordan de kjernefysiske prosessene fungerer, 
er vi nødt til å forstå mer om hvordan de ulike 
atomkjernene oppfører seg, ler Larsen i sin Lego-
fylte kontorhule på Fysisk institutt, med vitsetegn-
ing fra Larsons gale verden på inngangsdøren.=

LESERSPØRSMÅLET • Astronomi PRISER • Thon

Leserspørsmålet:
Har du noe du lurer på? Naturen, kroppen, litteraturen, samfunnet, språkene,  

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

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

Husk å merke med «leserspørsmål» i temafeltet.

Leser av Apollon, Svein Utigard  
i Fredrikstad, spør:
Hei! I en stor stjernes indre er fusjons-
rekkefølgen hydrogen til helium, 
helium til karbon, karbon til oksygen, 
oksygen til neon, neon til silisium og 
silisium til jern. Og da kollapser  
stjernen!
     I det periodiske system er det man-
ge grunnstoffer imellom disse stoffene.
Hvorfor hopper fusjonsprosessene 
over disse grunnstoffene?

Astrofysiker Anna Kathinka  
Dalland Evans svarer:
De letteste grunnstoffene, hydrogen 
og helium, samt noe litium, ble dannet 
ved universets begynnelse, i Big Bang. 
De to neste stoffene i det periodiske 
systemet, beryllium og bor, er resultat 
av at kosmisk stråling treffer tyngre 
atomkjerner og spalter dem. Resten 
av grunnstoffene i naturen dannes i 
stjerners indre. Også helium dannes i 
stjernene. 

Grunnstoff-fabrikkene. I det indre 
av en stjerne er det ekstremt varmt og 
veldig tett. Tettheten og temperaturen 
er så høy at atomkjerner kan overkom-
me de barrierene som vanligvis holder 
dem adskilte, og smelte sammen i en 
fusjonsprosess. Slik blir andre, tyngre 
grunnstoffer dannet, og energi blir fri-
gjort. Det er slik stjernene produserer 
lyset og varmen de stråler med. I sola 
blir omtrent 600 millioner tonn hydro-
gen hvert sekund omdannet til helium.
    I alle stjerner fusjonerer hydrogen 
til helium i mesteparten av stjernens 

liv. Hydrogen har atomnummer 1, som 
vil si at atomet har 1 proton i kjernen. 
Fusjonen til helium innebærer at to 
hydrogenatomkjerner, hver med ett 
proton, går sammen og danner et  
heliumatom, som har atomnummer 2.    
    I stjerner som er mer massive enn 
vår egen sol, kan flere andre reaksjon-
er skje etter at hydrogenet i sentrum 
av stjernen er brukt opp og omdannet 
til helium. I disse stjernene blir det 
varmt og tett nok til at også helium-
atomkjernene begynner å smelte 
sammen. Slik produseres enda tyngre 
stoffer med høyere atomnummer. 
    I de mest massive stjernene kan kje-
den av reaksjoner fortsette enda lenger 
og produsere alle grunnstoffene opp 
til og med jern, som har atomnummer 
26. Mange ulike reaksjoner er involv-
ert, og alle grunnstoffene produseres, 
men det produseres ikke like mye av 
alle stoffene.

Skall på skall. Grovt sett kan man si 
at grunnstoff med høyere atomnum-
mer trenger høyere temperatur, og 
dermed en mer massiv stjerne, for å 
dannes. Hvis stjernen er massiv nok 
til å brenne helium mot slutten av livet 

sitt, blir det etter hvert varmt nok i 
kjernen til at trippelalfa-reaksjonen 
starter; tre og tre heliumkjerner smel-
ter sammen til karbon. De ytre lagene 
av stjernen blir blåst kraftig opp, og 
stjernen blir en rød kjempe eller super-
kjempe. 
    Til slutt vil en slik stjerne fusjonere 
alt heliumet i kjernen til karbon. Der-
som stjernen har nok masse, slik at 
temperaturen kan bli høy nok, blir det 
enda flere perioder med fusjon av enda 
tyngre stoffer. En typisk stjerne med 
stor masse gjennomgår disse stadiene: 
hydrogenbrennning -> heliumbren-
ning -> karbonbrenning -> neonbren-
ning -> oksygenbrenning -> silisium-
brenning.
    Svært mange ulike kjernereaksjoner 
foregår mellom atomkjernene i stjern-
en. Når karbon brennes, dannes for 
eksempel ikke bare neon, men også 
natrium, oksygen og magnesium. Alle 
grunnstoffene i periodesystemet fra 
karbon til og med jern dannes i stjern-
er, men i ulike mengder og gjennom 
ulike reaksjoner. 

Eksploderende stjerner. Når 
stjernen har fått en kjerne av jern, er 
stjernens liv ubønnhørlig slutt. For å få 
jernatomkjerner til å smelte sammen, 
må man nemlig tilføre energi. Den 
voldsomme energien som frigjøres 
i en stjerne som eksploderer som en 
supernova, gjør det imidlertid mulig å 
drive fusjonsreaksjonene videre. Alle 
grunnstoffer tyngre enn jern som fin-
nes i naturen, kommer fra supernova-
eksplosjoner.=

Grunnstoff-fabrikkene 

STAR WARS: Kontoret hen-
nes på Fysisk institutt er 
krydret med legofigurer fra 
Star Wars og Dr. Who.

PORTRETTET • Ann-Cecilie Larsen
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FAKTA

oppgåvekultur i  
norskfaget

• Den nyaste norsklære-
planen for vidaregåande 
skule seier at elevane 
skal utvikle kompetanse 
til både å «forstå, tolke, 
reflektere over og vurdere 
stadig mer komplekse 
tekster i ulike sjangere», 
uavhengig av kva type 
tekst det gjeld.

• Forskarane gjekk 
gjennom alle oppgåvene 
i tre norsklæreverk som 
er i bruk på første trinn 
i vidaregåande skule, til 
saman 1943 oppgåver.

• Oppgåvene som gjeld 
skjønnlitterære tekstar, 
signaliserer til elevane at 
slike tekstar kan tolkast 
på mange ulike måtar.

• Oppgåvene som gjeld 
sakprosatekstar, spesielt 
sjølve lærebokteksten, 
signaliserer at elevane 
ikkje treng å analysere 
og tolke teksten fordi det 
finst eit bestemt fasit-
svar.

• Funna tyder på at 
lærebokforfattarar lagar 
skjønnlitterære oppgåver 
på same måte som dei 
alltid har gjort, sjølv om 
læreplanen har endra 
seg.

• Innanfor sakprosa var  
det større variasjon i 
oppgåvene, som kan 
tyde på at fagforståinga 
og oppgåvekulturen er i 
utvikling.

tekst: kjerstin gjengedal

Dei tekstane som elevane blir inviterte til å ha 
ei kritisk innstilling til, er slikt som reklame 

og politiske tekstar, altså tekstar som alle forstår 
er laga for å påverke. Medan det som blir presen-
tert som ei fagleg framstilling, noko som verkar 
nøytralt, det treng ein altså ikkje vere så kritisk til, 
seier Jonas Bakken.

Han er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved 
Institutt for lærarutdanning og skuleforsking på 
Universitetet i Oslo. Saman med Emilia Andersson- 
Bakken, som er førsteamanuensis i pedagogikk ved 
Høgskulen i Oslo og Akershus, har han undersøkt 
kva for ulike syn på skjønnlitteratur og sakprosa 
elevane møter gjennom oppgåvene i norsklærebøk-
ene.  

Snubla over mønster. Eigentleg skulle dei stud-
ere skilnaden mellom oppgåver i norsklærebøker 
og naturfaglærebøker, eit arbeid som framleis held 
på, med mål om at det ein gong i framtida kan 
munne ut i eit stort kart over kulturen for lærebok-
oppgåver i norsk skule. Men så vart dei altså litt 
avspora av desse skilnadene som dukka opp innan-
for norskfaget.

– Det var noko vi nærast snubla over, fortel 
Emilia Andersson-Bakken.

Dei gjekk igjennom tre norsklærebøker som er 
mykje brukte i første trinn på vidaregåande. Kvar 
einaste oppgåve i bøkene fekk ein kode som for-
talde kva type oppgåve det var: ei oppgåve med eit 
bestemt fasitsvar eller ei oppgåve som kan løysast 
på ulike måtar, ei oppgåve der eleven skal kome 
fram til svaret i sitt eige hovud eller finne det ved 

hjelp av læreboka eller andre ressursar. Til saman 
vart det mange oppgåver. 

– Det var då vi såg på dei store tala, at det duk-
ka opp eit mønster. Vi ville ikkje ha sett skilnadene 
om vi berre hadde lese enkeltoppgåver, seier dei.

Før og etter Kunnskapsløftet. Oppgåvene i 
norsklærebøkene er knytte til tekstar som elevane 
skal lese. Bøkene inneheld samlingar av skjønnlit-
terære tekstar, sakprosatekstar, og dessutan lære- 
bokteksten sjølv, som også er ein sakprosatekst. 
Tidlegare har norskfaget hatt eit nasjonsbyggings-
perspektiv, med fokus på språkhistorie og sentrale, 
skjønnlitterære tekstar. Så kom Kunnskapsløftet, 
som vart innført i grunnskulen og vidaregåande 
skule i 2006. Då gjekk læreplanane vekk frå å opp-
gje kva faget skulle innehalde, til å seie kva typar 
kompetanse elevane skulle tileigne seg.

Radikalt brot. – Kunnskapsløftet førte med seg 
eit radikalt brot i korleis ein skulle forstå norsk- 
faget, og spesielt forståinga av sakprosa og skjønn-
litteratur. Før 2006 var norskfaget i stor grad 
eit litteraturfag. Skjønnlitteratur vart framstilt 
som tekstar med heilt spesielle eigenskapar, meir 
tolkbare og meir estetisk høgverdige enn andre 
tekstar, og med større danningspotensial. Medan 
sakprosatekstar i større grad vart problematiserte, 
seier Jonas Bakken.

– Etter Kunnskapsløftet er tanken at alle tekst- 
ar i prinsippet skal handsamast likt, og læreplan-
ane er baserte på at ein skal jobbe like mykje med 
sakprosa som med skjønnlitteratur. Det hang i hop 
med at nasjonale prøver og internasjonale skule-
testar som PISA viste at norske elevar var gode til 
å tolke forteljingar, men dei greidde ikkje å forstå 
ein rutetabell. Dei gjekk ut av vidaregåande utan 
ein del viktige sjangerforståingar og lesestrategiar. 
Difor vart det ei sterk oppjustering av sakprosa i 
den nye læreplanen.

Motseier seg sjølve. Men lærebøkene heng altså 
ikkje heilt med, meiner dei to. Bøkene speglar 
framleis den fagforståinga som rådde for 20–30 år 
sidan. Sakprosasamlingane i bøkene utgjer berre 
mellom 15 og 30 prosent, langt mindre enn skjønn-
litteraturen, og sjangerutvalet er smalt. Dessutan 
legg norsklærebøkene stor vekt på at elevane skal 
øve seg i kjeldebruk og kjeldekritikk, men ikkje når 
det gjeld lærebøkene sjølve. Det høyrer til unntaka 
at norsklærebøkene oppgjev kjelder undervegs i 
teksten.

– På den måten motseier læreboksjangeren seg 

sjølv, seier Jonas Bakken.
– Ein læreboktekst skal ein berre godta. Men 

når elevane seinare kjem inn på høgare studium, 
vert det venta av dei at dei skal vere kritiske til 
innhaldet i læreboka. Det blir ein stor overgang, 
peikar Emilia Andersson-Bakken på.

Speglar gammal fagkultur. Oppgåvene i lære-
bøkene fortel altså elevane, implisitt, at det er skil-
nad på korleis ulike typar tekstar skal lesast, sjølv 
om læreplanane seier at alle tekstar skal lesast ved 
hjelp av dei same analytiske verktøya. Meir enn 
halvparten av oppgåvene knytte til dei skjønnlitter- 
ære tekstsamlingane er vurderande oppgåver, der 
elevane skal leite etter svaret inne i seg sjølv. 23 
prosent er oppgåver der elevane skal resonnere seg 
fram til eit bestemt fasitsvar. Når det gjeld sak-
prosasamlingane, utgjer desse to oppgåvetypane 
høvesvis 39 og 31 prosent.

Lærebokteksten har langt færre vurderande 
oppgåver knytt til seg enn skjønnlitteratur- og 
sakprosasamlingane har, men i staden langt fleire 
oppgåver der elevane skal utføre ei handling eller 
reprodusere eit fasitsvar direkte frå læreboka.

– Måten oppgåvene er laga på, speglar ein kul-
tur som er i tråd med dei gamle læreplanane. Vi 
trur at mykje av grunnen er at ein ikkje tenkjer 
over den kulturen. Kanskje kan det å gjere lære-
bokforlaga merksame på dette, vere nok til å føre 
til meir varierte oppgåver innanfor alle sjangrane, 
seier Emilia Andersson-Bakken.

Andre fag for tur. Og kan hende har ho rett. Etter 
at dei publiserte funna sine, har dei vore i kontakt 
med lærebokredaktørar som fortel at det var nyt-
tig å bli gjort merksame på mønster som dei sjølve 
ikkje hadde sett då dei laga lærebøkene. Når lære-
bøkene no skal reviderast, vil dei tenkje meir på 
variasjon i oppgåvene.

– Men det er jo ikkje meininga vår å hengje ut 
lærebokforfattarar. Vi har studert lærebøker fordi 
vi reknar med at dei speglar fagkulturen i seg sjølv. 
Bøkene er skrivne av rutinerte lærarar og forskarar 
som representerer ein miks av fagfeltet, så dei gjev 
eit uttrykk for korleis det samla fagmiljøet oppfat-
tar desse aspekta, meiner Jonas Bakken.

No utvidar dei perspektivet, først ved å gå vidare 
med samanlikninga av norsk- og naturfagbøker, 
seinare vil dei gjerne sjå på lærebøker i fleire fag.

– Men då treng vi å alliere oss med folk som 
har fagkunnskap innanfor dei andre faga, seier 
forskarparet.=

Norskfaget i vidaregåande skule legg opp til at elevane skal lære å vurdere 
sakprosatekstar kritisk. Med eitt unntak: Lærebokteksten sjølv.

GAMMAL: – Oppgåvene i 
norsklærebøkene byggjer 
på ei fagforståing som er 
20-30 år gammal, meiner 
Jonas Bakken og Emilia 
Andersson-Bakken.

Norsklærebøkene 
følgjer ikkje med tida 
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PSYKOLOGI • Følelser

FAKTA

kama muta 

• Beate Seibt og Thomas 
Schubert ved Psykolog-
isk institutt forsker på 
folks opplevelse av å bli 
rørt. Denne følelsen kaller 
forskerne for kama muta.
Kama muta kan involvere 
sterke følelser, gråt, 
gåsehud, frysninger og 
følelsen av å få en klump 
i halsen. 

• I en studie undersøker 
forskerne hvordan folk 
reagerer når de blir vist  
ulike videoer med rør- 
ende innhold. 

• Prosjektet er et samar-
beid med Alan Fiske ved 
University of California, 
Los Angeles (UCLA). I 
tillegg er følgende univer-
siteter med på studien: 
The University of South 
Africa, The Open Univer-
sity of Israel og Fudan 
University, Shanghai. 

• Med på prosjektet er 
også de to stipendiatene 
Johanna Katarina Blom-
ster og Janis Heinrich 
Zickfeld. 

tekst: toril Haugen

Husker du YouTube-videoen med løven Chris- 
 tian? Fikk du en klump i halsen av gjensyns-

gleden som løven viste da den fikk møte sine tid-
ligere eiere – flere år etter at han var blitt sluppet 
fri? Fikk du tårer i øynene under filmen «Dagen er 
din», da elevene til John Keating (Robin Williams) 
hyllet læreren sin ved å gå opp på pulten og kalle 
ham for «Captain, my captain»? Da har du opplevd 
kama muta.

– Kama muta er sanskrit og betyr «beveget av 

programmet «Britain’s Got Talent». 
– Både Beate og jeg ble begge veldig beveget av 

opptredenen hennes og begynte å gråte. Senere 
diskuterte vi programmet med en venn av oss. I 
motsetning til Beate og meg hadde hun ikke blitt 
spesielt berørt. For oss var det ubegripelig. Nys-
gjerrigheten vår ble vekket, og vi begynte å fund-
ere på hva som fremkaller denne følelsen, forteller 
Schubert. 

I forskningsprosjektet «Å bli rørt – en sosial-
relasjonell emosjon» ser han og Seibt nærmere på 
hva som gjør at mennesker opplever kama muta. 
Sammen med Alan Fiske ved University of Califor-
nia, Los Angeles (UCLA), har forskerne studert 
folks reaksjoner når de blir vist ulike videoer med 
rørende innhold. 

Testpublikummet har blant annet fått se videoen 
om løven Christian, og en video om amerikanske 
soldater som vender hjem til familien sin.

De som deltok, ble bedt om å beskrive hvordan 
de reagerte på det de fikk se. 

– Vi ba dem beskrive hva de følte, hvilken fysisk 
reaksjon de fikk, og hva denne reaksjonen fikk 
dem til å gjøre. Følte de for eksempel for å ringe 
moren sin? 

Populærkultur og sport. Kama muta er et ut- 
bredt fenomen innen populærkulturen. Hollywood-
filmer, musikkvideoer og reklame går bevisst inn 
for å gjøre publikum rørt. De vet nøyaktig hvilke 
knapper de skal trykke på. 

Ta for eksempel filmen «E.T.». Publikum gråt 
i strie strømmer i scenen der alle trodde E.T. var 
død. Da det viste seg at han likevel levde, var lett-
elsen enorm. Sorgen ble snudd til glede. 

– Steven Spielberg er en mester i å fremkalle 
kama muta, fastslår Schubert. 

– Det er helt typisk for opplevelsen av kama 
muta, at noe trist blir snudd til noe positivt. Kon-
trasten mellom det triste og det gledelige er stor, 
og da opplever folk kama muta. 

Han er slått av hvor ofte populærkulturen frem-
kaller kama muta.

– For eksempel så jeg «Angry Birds»-filmen 
sammen med datteren min. Selv om det ikke var 
en kjempegod film, så ble jeg likevel beveget av 
slutten. Dette er interessant, hva er det som frem-
kaller disse følelsene? 

Kama muta kan også knyttes til store sports-
øyeblikk. 

– Den stoltheten som man kjenner når lands- 
laget vinner, er sannsynligvis også kama muta. 
Man føler seg knyttet til landet man kommer fra, 

og til andre nordmenn. Mange opplever også kama 
muta når de befinner seg i naturen, sier forskeren. 

Også politikere kan fremkalle kama muta. 
Videoklipp av Obama, Hillary Clinton og Donald 
Trump ble også vist for et testpublikum. 

– De som støttet Hillary Clinton, ble mye mer 
rørt av hennes reklamefilmer enn de som støttet 
Trump. Og omvendt, sier forskeren.

 
Lite forsket på. Det har vært lite forskning på 
hva den fysiske opplevelsen av å bli rørt, gjør med 
deg. 

– Det som har overrasket oss mest, er at dette 
har vært et oversett felt innen psykologien. Og det 
til tross for at fenomenet alltid har vært der. Blant 
annet beskriver Charles Darwin tårer av gjensyns-
glede når fedre og sønner møtes etter ikke å ha sett 
hverandre på lenge. Også filosofen og psykologen 
William James (1842–1910) beskriver disse følels-
ene. 

Schubert tror at sosiale medier som Facebook 
og YouTube har gjort kama muta mer utbredt. Det 
er mer sosialt akseptabelt å gråte offentlig nå enn 
tidligere.

– Synet på det å gråte har forandret seg opp 
gjennom historien. I Frankrike, under den franske 
revolusjonen, var det helt vanlig for menn å gråte 
offentlig. Hvis en mann gikk på teater og ikke felte 
noen tårer, så var det noe galt med ham, sier forsk- 
eren. 

Så selv om følelsen er eldgammel, er betegn-
elsen ny. I hvert fall i denne sammenhengen.

– Vi har valgt å kalle det for kama muta for å 
vise at det også ligger en teori, en hypotese bak. 

Relasjoner mellom mennesker. En ting er at 
Hollywood-regissører er flinke til å trykke på de 
rette knappene slik at publikum blir rørt. Et annet 
aspekt er hva dette gjør med oss, som mennesker. 
Hvordan påvirker dette våre relasjoner til andre 
mennesker? Det vil forskerne finne ut.  

– Så langt har vi etablert selve fenomenet kama 
muta. Det vi ennå ikke vet, er hvor viktig kama 
muta er for folks velvære og sosiale relasjoner. Det 
er neste del av prosjektet. Vi vet at det å ha et godt 
nettverk, er svært viktig for folks helse. Ensomme 
mennesker dør tidligere enn mennesker som har 
et godt nettverk. Derfor er det interessant å se 
nærmere på hvilken rolle kama muta spiller for 
folks relasjoner. Er dette en følelse som fører folk 
nærmere hverandre? Det skal det bli spennende å 
finne ut, sier Schubert.= 

kjærlighet». Det nærmeste vi kommer på norsk, er 
å bli rørt eller beveget, sier førsteamanuensis Tho-
mas Schubert ved Psykologisk institutt. 

Kama muta oppleves ofte som en fysisk reak-
sjon. Schubert lister opp følgende kjennetegn: 

– En varm følelse i brystet, gråt, gåsehud, frys-
ninger eller klump i halsen.  

Schubert studerer fenomenet sammen med 
førsteamanuensis Beate Seibt på Psykologisk 
institutt, som også er samboeren hans. Schubert 
begynte å interessere seg for denne følelsen da han 
så Susan Boyle forbløffe dommerpanelet i talent-

KAMA MUTA: En varm 
følelse i brystet, gråt, 
gåsehud, frysninger eller 
klump i halsen. Følelsen 
framkalles gjerne på kino. 
Bildet er fra filmen Ringenes 
herre: Atter en konge fra 
2003, der Liv Tyler spiller 
den vakre alveprinsessen, 
Arwen. 

IKKE FORSKET PÅ: – Opp-
levelsen av å bli rørt, er et 
oversett felt innen psykologi-
en. Og det til tross for at  
fenomenet alltid har vært 
der, påpeker Thomas  
Schubert.

Har du noen gang blitt rørt til tårer av en video på YouTube? Eller fått gåsehud? 
Da har du opplevd kama muta. Forskere på Blindern undersøker fenomenet. 

 
gasehudfølelsen 
        Forsker på
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Professor emeritus Even Ruud er et godt eksem-
pel på at professorer egentlig aldri går av med 

pensjon. Det er to år siden Ruud selv nådde pen-
sjonsalderen. Siden har han ikke ligget på latsiden. 
Fra kontoret i ZEB-bygningen på Nedre Blindern 
skriver han fortsatt bøker og veileder studenter. 

– Det virket ikke riktig at studentene mine måt-
te finne seg en ny veileder da jeg ble pensjonist. 
Derfor veileder jeg dem fortsatt, forsikrer musikk-
professoren.  

Han mener han får mye tilbake.
– Opp gjennom årene har jeg veiledet rundt 

130 masterstudenter og 20 doktorgradsstudenter. 
Over halvparten av doktorgradsstudentene er i dag 
professorer rundt omkring i Norge. Det å være vei-
leder, er en fin måte å få nye kolleger på. Jeg leser 
arbeidene deres med stor glede og lærer mye. 

studiet i musikkterapi, sier Ruud. 
For Even Ruud var det på ingen måte selvsagt 

at han skulle ende opp med å jobbe med musikk-
terapi. Etter fire år med studier ved musikkonser-
vatoriet ville han ta en magistergrad i psykologi. 
Men først reiste han til USA for å lære mer om 
musikkterapi.

– Men så skrev Lånekassa at jeg ikke fikk lån 
hvis jeg ikke tok en mastergrad. 

Dermed ble det studier i USA i stedet, hvor 
Ruud tok en master i musikkterapi ved Florida 
State University. 

Musikkterapistudiet i USA var ganske anner-
ledes bygd opp enn det studiet som Ruud senere 
startet i Norge. 

– Studiet i USA var preget av adferdsterapi, 
hvor man brukte musikk som belønning. De som 
drev med dette i USA, var ikke musikere. Jeg kom 
fra en humanistisk tradisjon, hvor man var opptatt 
av å ha et håndverk i bunnen. I dag er for eksempel 
det å improvisere og spille i band blitt en stor del 
av musikkterapien, sier Ruud, som senere fullførte 
studiet i psykologi, ved siden av full jobb ved Insti-
tutt for musikkvitenskap.

Hjelper mot sykdom. Musikkterapiens mangfold 
kommer frem i en ny bok som Ruud redigerer. 

– I «Musikkterapi i praksis» forteller 18 musikk- 
terapeuter om arbeidet sitt. Da ser vi virkelig om-
fanget. Her har vi musikkterapeuter som bruker 
musikk som en del av lindrende behandling av 
kreftsyke barn. Andre områder er autisme, geri-
atri, psykosebehandling, Huntingtons sykdom, 
komapasienter og rusbehandling. Forskning viser 
at det å synge, har god effekt på pasienter med 
kols. Musikkterapi hjelper også for pasienter med 
demens.  

Mange musikkterapeuter har bakgrunn innen 
populærmusikk og bruker dette i rehabilitering av 
rusmisbrukere. 

– De starter band sammen med brukerne. 
Mange rusmisbrukere har ferdigheter som de har 
mistet i rusperioden sin og vil ta opp igjen. Det 
handler om å gi folk mening og håp og tilknytning 
til andre mennesker. For mange er musikken en 
vei ut. De opplever mening og får tak i ressursene 
sine. Å spille i band blir noe de kan gjøre uten å 
ruse seg. Det er de friske sidene som musikktera-
peutene får frem. 

Siden Ruud etablerte studiet på slutten av 
70-tallet, har behovet for musikkterapeuter bare 
økt. Etter 2013 har Helsedirektoratet gitt tilråding 
om bruk av musikkterapi i nasjonale retningslinjer 

Nysgjerrigheten kommer til uttrykk når han be-
geistret forteller om en video han nettopp har sett 
på YouTube. Videoen viser et australsk orkester 
som tar med seg instrumentene om bord på en 
flåte ute på havet. 

– Musikerne begynner å spille hvalmusikk – 
altså musikk som etterligner lydene hvalene lager, 
forteller han. 

Effekten lar ikke vente på seg.
– Mange hvaler kom opp av vannet, lokket av 

musikken. Og det er interessant, fordi det går rett 
til kjernen av det som alltid har vært viktig for 
meg: Hvordan virker musikk på oss? Og hva er 
egentlig musikk? 

Dette er sentrale spørsmål i en av Ruuds nye 
bøker, «Musikkvitenskap», som kom ut i fjor høst. 
Boka er den første norske læreboka i musikkviten-
skap for studenter på bachelornivå. Her tar Ruud 
for seg musikkvitenskapen i hele sin bredde:  
psykologi, terapi, pedagogikk, antropologi, sosio-
logi, historie og estetikk. 

– Boka er basert på et kompendium som jeg 
skrev på 90-tallet. Det jeg oppdaget, var at alle de 
forskjellige disiplinene hadde ulik forståelse av hva 
musikk er. For musikkviterne er musikk et verk, en 
symfoni, for terapeutene er musikk kommunika-
sjon, mens for musikksosiologene er musikk en 
vare i samfunnet. Velger man et annet begrep, får 
man en annen kunnskap om temaet. Å ha et fleksi- 
belt syn på musikk, gir mange muligheter, sier 
Ruud. 

– Jeg har sett verdien av å tenke litt annerledes. 
Jeg har alltid tenkt at musikk kan være mange 
ting, i forskjellige sammenhenger og kontekster. 

Musikkterapi. Det er feltet musikkterapi som er 
Ruuds hjertebarn. Han får æren for å ha startet 
opp det toårige studiet i Norge, som nå er blitt 
til både mastergrads- og doktorgradsstudier ved 
Norges musikkhøgskole. Takket være en god slump 
oljepenger som ble drysset over Østlandets  
Musikkonservatorium (tidl. Distriktskonserva- 
torium) i 1977. 

Ruud kom til å høre skolens rektor i samtale 
med undervisningsinspektøren i gangen. Skolen 
hadde fått en ekstrabevilgning på 150 000 kroner. 
«Jeg aner ikke hva jeg skal bruke pengene på», sa 
rektor. Da trådte Even Ruud frem med replikken 
«Det vet jeg».

Ruud ler. 
– Jeg hadde allerede planen liggende, så da var 

det bare å sette i gang. Det endte med at Lars Roar 
Langslet nokså motvillig ga etter og godkjente  

Ruud er ikke typen som sitter alene på kontoret og 
verner om ideene sine. De fleste gode ideer blir til i 
et akademisk fellesskap, understreker han.

– Mange er redde for å dele ideene sine. Jeg syn- 
es man bør gi dem bort, man får så mye tilbake. 
Hvis du deler, viser det seg alltid at det er noen 
som har en enda bedre idé. Da kan man utvikle 
noe videre. Samspillet med miljøet og andre forsk- 
ere er veldig viktig, fremholder han. 

En pionér. Noe av det som kjennetegner Even 
Ruuds akademiske karriere, er den store spenn-
vidden. Hans enorme bokproduksjon vitner om 
dette. Ruud har skrevet bøker om musikkterapi, 
musikkvitenskap, musikkpedagogikk, populær-
musikk og musikk og identitet. For å nevne noen. 
Ruud regnes som en pioner innen temaet musikk 
og identitet, og han var en av de første som forsket 
på populærmusikk. 

musikkens positive kraft
Egentlig var det 

psykolog han 
ville bli. I stedet 

ble Even Ruud 
en akademisk 

gründer og  
startet et helt  

nytt fag i Norge: 
musikkterapi. 

MUSIKK GIR LIV: – Univer-
sitetet har ikke oppdaget at 
det foregår mye livsviten-
skap innen humaniora. Ikke 
minst i musikkvitenskap, 
sier Even Ruud.

MUSIKK • Terapi
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CHristian reFsUm 
er professor i allmenn 
litteraturvitenskap ved 
Universitetet i Oslo.

anne marie Pa-
HUUs er filosof og 
prodekan ved Aarhus 
Universitet i Danmark.

Med denne bog fra professor i litteratur,  
 Christian Refsum, bliver man klogere på kær- 

lighedens moderne vilkår. Den giver læseren en 
klar orientering i modernitetens kærlighedsvilkår 
med hjælp fra både kunst og filosofi. Dens gen-
nemgående træk er en sensitivitet over for den 
svære kærlighed. Refsum har sans for kærlighed-
ens ekstremer, for de lidt sjældnere kærligheds-
manifestationer i almindelige liv, der i mange 
tilfælde er besynderligt kærlighedsløse, men 
måske så meget desto mere præget af længsel. 
Vi føres gennem ulykkelig kærlighed hos en Lena 
Andersson, besværlig omsorg for den dødssyge 
hos Haneke, kvindelig ensomhed med Lars von 
Triers Nymphomaniac, egoisme, masochisme, pro-
stitution og kærlighedsmarked i Houllebecqs og 
Cathrine Millets romaner og i Ulrich Seidls film, og 
masser af opslidende begær hos bl.a. Geir Gullik-
sen, Jonathan Franzen og Sofi Oksanen.  
 
INDRAMNINGEN af disse analyser er fremhæv- 
elsen af kærlighedens politiske kraft. Det begyn-
der med John Lennons politiske budskaber sendt 
fra hans og Yoko Onos seng og ender med den 
folkelige og politiske insisteren på kærlighedens 
politiske kraft, der sammen med analysen af 
Vigdis Hjorths forfatterskab hjælper Refsum frem 
til en forståelse af dét, han kalder kærlighedens 
stærke kraft til på en gang at forandre selvet og 
den politiske verden, som selvet udfolder sig i.  
 
Bogens titel forklares ved at kærlighed som reli-
gion handler om at tro på kærligheden i tre betyd-
ninger, dels tilliden til at netop kærligheden kan 
sikre lykken i tilværelsen, dels at kærligheden i 
seksualitetens form fungerer som en sekulariseret 
religions samfundsgennemsyrende gennemslag, 
dels at mange har investeret deres religiøse 
længsler på den lidenskabelige kærligheds om-
råde.  
 
NETOP DEN sidste tråd trækker Refsum tilbage 
til den romantiske kærlighed og dens idealisering 
af tosomheden. I et opgør med eller rettere en 
kærlig, kritisk gennemgang af en kærlighed, der 
lukker sig om den nære, erotiske relation, støtter 
Refsum sig på en loyal læsning af en række nyere 
samfundsfilosoffer og litterater. I tilfældet Simon 

Det er kærlighed og ikke religion, man bliver klogere på  
ved at læse denne bog fra Refsums hånd.
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May, der udgav Love. A History i 2011, læser han 
endda en selvstændig teori frem hos May, som 
man nemt kan overse i dét, der snarere er en gen-
nemgang af kærlighedens filosofihistorie. Refsum 
gennemgår kærlighedsteorier hos May, men også 
hos A. Badiou, Z. Baumann, E. Levinas, R. Girard, 
R. Barthes, A. Gorz, Ulrich Beck, Zizek, A. Dama-
sio og Cathrine Malabou og fletter det fornemt ind, 
så det understøtter de nænsomme og dog origi-
nale analyser af romanernes og filmenes fiktive 
jeg’er. Dermed aftvinges værkerne en række nuan-
cerende bud på kærlighedens muligheder og skib-
brud. Det radikale sammenstød mellem kærlighed- 
ens idealtyper og et stadig mere “brutalt” marked 
for date og dumpning skildres som et vanskeligt 
vilkår for enhver, der forsøger at leve kærligheden 
ud i det moderne.  
 
DE GENNEMGÅENDE træk i kærligheden på 
tværs af erotik, lidenskab, venskab, ømhed, tillid  
og tro deles op i kærligheden som sanselig,  
uegennyttig, anerkendende og tryg forklaret med 
fire græske termer: eros, agape, filia og storge. Det 
sidste trækker klart kærligheden op til det 20. år-
hundrede, hvor C.S. Lewis indfører storge-begreb-
et som tryghed eller tilknytning, hvilket Refsum 
så udbygger med Badiou, May og Bauman ved at 
vise, at det måske er muligt at finde sig til rette i 
en flydende modernitet gennem en kærlighed, der 
ligner religionen ved at organisere gennem drøm-
men om den udødelige kærlighed.  
 
MED BOGENS afsluttende tese om en hvilende, 
men modstandsdygtig religiøsitets opblomstring 
peges der i en noget anden retning, og det skulle 
da være det eneste, man skulle bebrejde bogen, at 
den ender med at tage sin titel på ordet i en form, 
som ikke har været bogens ærinde fra begyndel-
sen.  
 
Det er kærlighed og ikke religion, man bliver klog-
ere på ved at læse denne bog fra Refsums hånd. 
Men det er også i sig selv en stor og tiltrængt be-
rigelse.=

  
    

for behandling av psykose og rehabilitering av  
rusmisbrukere. 

Del av livsvitenskapen. Ruud mener behovet for 
musikkterapeuter vil fortsette å øke, i likhet med 
behovet for psykologer. 

– Da jeg studerte psykologi, fikk jeg høre at 
det på 1950-tallet var to psykologer i Oslo. På et 
tidspunkt mente man at man kunne trenge en-to 
til, men departementet sa nei, de mente to var 
tilstrekkelig. I 2005 var det behov for 5000 flere 
psykologer på landsbasis. På 50 år hadde denne 
profesjonen vokst fra noe helt marginalt til noe 
temmelig sentralt. Hva skjer da med musikktera-
pien? Her kan godt behovet øke med flere hundre 
stillinger, mener professoren. 

Med tanke på musikkterapiens enorme vekst, 
blir Ruud oppgitt over at UiO ikke har vært flink-
ere til å inkludere humaniora i satsingen på Livs-
vitenskap. 

– En av bærebjelkene i musikkterapi er at det er 
mye helse i musikk. Musikk og livskvalitet henger 
sammen. Musikk gir vitalitet, det gir liv, følelser, 
tilhørighet, mestringsfølelse og mening. Musikk 
er en av de viktigste variablene for psykisk helse. 
Universitetet har ikke oppdaget at det foregår mye 
livsvitenskap innen humaniora. Ikke minst i mu-
sikkvitenskap, hvor vi jobber med å hjelpe men-
nesker med å utvikle bedre livskvalitet hver dag, 
sier Ruud. 

Han mener også at universitetet tenker altfor 
snevert i jakten på innovasjon, og kun har konsen-
trert seg om realfagene. 

– Siden musikkterapi ble startet som et eget 
fag, har vi skapt 400–500 arbeidsplasser innen 
offentlig sektor på dette feltet. Hvis ikke det er 
innovasjon, så vet ikke jeg. Universitetet forstår 
ikke at også humanister driver med innovasjon. 
De definerer innovasjon som tekniske oppfinnelser 
som de kan tjene penger på. Men fornyelse av of-
fentlig sektor er også i høyeste grad innovasjon, 
fremholder han. 

Han savner en mer helhetlig tankegang. 
– Livsvitenskap er først og fremst kjemiske 

reaksjoner, cellenivå, kvantitativ forskning på 
menneskekroppen, mens humanistene represen-
terer religion, kultur og ånd. Legevitenskapen kan 
omsette humanistisk tenkning til å hjelpe folk til 
bedre livskvalitet, ved å tenke helhetlig. Forholdet 
mellom psyke og kropp er kjent, forskning viser at 
man kan bli psykisk syk hvis ting ikke ellers er på 
plass.

To om Even Ruud

Professor Hallgjerd 
Aksnes, Institutt for 
musikkvitenskap:
Som veileder er Even en 
rollemodell – jeg be- 
undrer måten han får 
studentene gjennom. 
Even er opptatt av å få 
frem andre, og det blir 
det gode forsknings-
miljø og arbeidsmiljø 
av. Han er en miljø-
skapende initiativtaker 
og en faglig gründer. 

Drivkraften i hans arbeid er å forske på og bidra til 
musikkens positive kraft i menneskers liv. Han er 
selv en positiv kraft, og fortjener å feires! 

Even er opptatt av musikk som kommunikasjon 
og samhandling og at musikkterapi gir nye hand-
lingsmuligheter. Musikken gir kraft og mulighet 
til å mestre eget liv og kan brukes både i glede og 
sorg, blant annet til sorgarbeid og til å bearbeide 
emosjonelle konflikter. 

Førsteamanuensis 
Karette Annie Sten-
sæth, Norges musikk-
høgskole:
Even er en pioner i mu-
sikkterapifaget. Han er 
en av dem som bygde 
opp utdanningen, først 
profesjonsutdanningen, 
deretter master og ph.d. 
Han har gjort en stor 

innsats for å fremme musikkfaget, særlig musikk-
terapifaget og musikk og helse. 
    Han har også vært en foregangsmann for å im-
plementere populærmusikken i musikkvitenskap-
en. Hans arbeid  er banebrytende. Even er tverr-
faglig og tenker stort. Han er strategisk og har en 
teft for hva som kommer. Han er kunnskapsrik 
og innovativ. Even følger alltid opp alt han tar på 
seg, han er snill, klok og vis. Han har en tydelig 
stemme, samtidig går han stille i dørene. =
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even Ruud

• Professor emeritus ved 
Institutt for musikkviten-
skap.
 
• Professor II ved Norges 
musikkhøgskole, Senter 
for forskning i musikk og 
helse. 

• Utdannet klaverpeda-
gog, musikkterapeut, 
musikkviter og psykolog. 
Startet og ledet den 
første musikkterapi-
utdanningen i Norge. 

• Tok doktorgraden i 
1987, med avhandlingen 
«Musikk som kommuni-
kasjon og samhandling: 
teoretiske perspektiv på 
musikkterapien». 

• Et av hans mest 
sentrale verk er «Musikk 
og identitet», som kom 
ut i 1997 og som kom i 
revidert utgave i 2013. 
Med denne boka var 
Ruud en av de første som 
forsket på musikken som 
uttrykk for identitet og 
tilhørighet. 

• Ruud er også en av 
de første som forsket 
på populærmusikk, og 
han har skrevet boka 
«Sunwheels. Fortelling-
er om et rockeband» 
sammen med professor 
i sosialantropologi, Odd 
Are Berkaak.

• Er aktuell med boka 
«Musikkvitenskap» på 
Universitetsforlaget og 
med antologien «Musikk-
terapi i praksis», som 
utgis av Norges musikk-
høgskole og hvor Ruud 
er redaktør sammen med 
Tom Næss. 

• Even Ruud fyller 70 år i 
sommer. I den anledning 
blir det gitt ut festskrift 
for jubilanten.  

MUSIKK • Terapi
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neste Utgave: En levende offentlighet og en nesten ubegrenset ytringsfrihet. 

Dette er forutsetninger for våre åpne og tillitsbaserte nordiske samfunn. Men dette 

har ikke kommet av seg selv. Gradvise endringer gjennom kamp og konflikt kjenne-

tegner utviklingen. Hvordan og når slo ytringsfrihet gjennom i Norden?  

Hvordan har ytringsfrihetens grenser blitt definert gjennom skiftende tider?  

Og hvordan står det til med offentligheten i internettalderen?

Offentlighet og ytringsfrihet er tema i neste nummer av Apollon.

offentlighet og ytringsfrihet 
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Landsforvis 
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