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Å endre verden
i det små
Trolig hadde ingen tenkt på det. Kanskje heller ikke Stortinget, da
det vedtok loven som skjerper byggeforbudet i strandsonen: At loven
kunne tolkes slik at byggingen i 100-metersbeltet langs sjøen kunne
fortsette omtrent som før. Det var først da to juridiske forskere, Fredrik
Holth og Nikolai Winge, begynte å se nøyere etter, at noen i det hele
tatt tok opp at departementets tolkning av byggeforbudet ikke kunne
være riktig.
En langvarig diskusjon med departementet starter. I vitenskapelige
artikler, kronikker og foredrag tar de to forskerne opp misforståelsen.
De gir seg ikke. Når Sivilombudsmannen etter hvert får to klagesaker
på bordet sitt, bekreftet han juristenes syn.
Påstanden er at loven er blitt praktisert feil fra 2009 til 2017. Flere tusen
tillatelser til å bygge i strandsonen er blitt gitt – i strid med loven. I flere
kystkommuner i indre og ytre Oslofjord har det vært nesten fritt fram å
bygge i 100-metersbeltet langs sjøen i disse årene.
Spørsmålet er viktig. Hadde feilen blitt oppdaget først om 20 år, ville
strandsonen i deler av landet trolig vært helt nedbygd. Allmennhetens
tilgang til sjøen ville vært tilsvarende svekket, og miljø og naturmangfoldet truet. Akkurat det Stortinget ville hindre med den nye loven.
Det de to juristene har utført, må være en inspirasjon for andre til å
drive aktiv rettsvitenskap – bidra til å finne løsninger på praktiske problemer i en aktuell situasjon.
Holth og Winges innsats kan minne om aksjonsforskning fra 1970-tallet – på sitt beste. Beviset på at denne forskningen var god, var at den
bidro til å forbedre forholdene. Forskning brukt til beste for flertallets
interesser, men uten å gå på akkord med faglig integritet.
Også i dag er kravet til relevans sterkt, kanskje sterkere enn på
1970-tallet. Men noe har endret seg. Det maktkritiske perspektivet er
mindre tydelig enn før. De som kan trenge et skarpt og kritisk blikk, er
ofte de samme som bevilger pengene.
Det er viktig at den uavhengige og kritiske forskningen, som denne utgaven av Apollon gir eksempler på, sikres god finansiering. Også store
samfunnsendringer må starte i det små.

Trine Nickelsen
ansvarlig redaktør

GARDEN I ENDRING: Ny doktoravhandling gjev eit radikalt nytt bilete av eigedomsrett i jarnalderen. Arkeologisk
museum i Stavanger har rekonstruert ein gard frå eldre
jarnalder på Ullandhaug utanfor Stavanger. Garden var i
bruk ein gong mellom 350 og 550 e.Kr.

Eigedomsretten
kom først i
jarnalderen
Eigedomsgrenser oppstod langt seinare
enn vi til no har trutt.
Det er først i yngre jarnalder (550–1050 e.Kr.)
at eigedomsrett og den historisk kjende
gardsstrukturen voks fram. Dei store endringane vi ser i gardsstrukturen i Noreg i dag, har
altså sin historiske parallell.
– Eigedoms- og gardsstrukturen som vi tek
som sjølvsagt i dag, har oppstått gjennom tre
historiske fasar, peikar Lars Erik Gjerpe på i
doktoravhandlinga si ved Institutt arkeologi,
konservering og historie.
Fram til 200 e.Kr. vart jorda fordelt av fellesskapen. Gardstuna blei brukte berre i éin eller
nokre få generasjonar, og så vart dei forlatne.
Fram til år 600 vart det forsøkt å innføre eigedomsrett til jord. Buplassane blei brukte lenger, men også i denne perioden vart gamle
buplassar forlatne og nye etablerte. På 500talet kollapsa samfunnet, både grunna klimakatastrofar og Romarrikets samanbrot.
På 600-talet vart graver for første gong plasserte over eldre bygningar i forlatne gardstun.
Det vert tolka som dei første forsøka på å knyte
slekta si til jord som ein ikkje dyrka sjølv.=

• Nytt

BEST EMALJE: Tannemalje er det hardaste
stoffet kroppen vår framstiller. Forsking tyder no
på at emaljen til jenter
er genetisk meir beskytta
mot syreskadar enn
emaljen til gutar.

FOTO: MOSTPHOTOS

LEDER

Ulv, ulv, ulv!

Jenter kan ha sterkare
tenner enn gutar

Zoolog Petter Bøckman på
Naturhistorisk museum er
medforfattar av boka «Ulvetider, rovdyret som splitter
Norge».

Ny forsking på syreskadar på tennene
avslører at jenter kan ha sterkare emalje
enn gutar.

Heilt sidan Vegårsheiulven i
1982 har frontane i den norske
ulvedebatten vore steile. Då 12
jegrar i 2014 vart sikta for ulovleg ulvejakt, nådde oppstanden
nye høgder. Stemninga blei
ikkje betre då styresmaktene
rett etter vedtok å felle to tredjedelar av den norske ulvestamma.=

Den moderne livsstilen med hyppig inntak
av juice, brus og vatn med smak, aukar
faren for syreskadar på tennene. Personar
som kastar opp ofte eller som er plaga med
sure oppstøytar, har også auka risiko for å
utvikle syreskadar.
Marte-Mari Uhlen på Det odontologiske
fakultetet har i avhandlinga si studert
tannhelsa til ei gruppe pasientar med eteforstyrringar og oppkast. Sjølv om denne
gruppa har stor risiko for syreskadar, hadde ein av tre ingen teikn til slike skadar.

Miljøet i munnen vert påverka av mengda
spytt, kvaliteten på spyttet, medisinbruken
og kosthaldet. Kvaliteten på emaljen er
derimot genetisk bestemt.
Marte-Mari Uhlen ville difor finne samanhengen mellom syreskadar og variasjonar
i DNA. Det gjorde ho ved å undersøkje
tenner og spyttprøver frå barn som hadde
fått trekt tenner i samband med tannregulering. I spyttet er det gen som dannar
tannemalje.
Resultata stadfester at variasjonen i
visse emaljegen kan ha samanheng med
syreskadar og at jenter kan ha sterkare
emalje enn gutar.=

Bli meister i rask rekning
iks
mattePÅtr

bli
mester
i hurtigregning

YNGVE
VOGT

Journalist Yngve Vogt i Apollon har skrive ei populærvitskapleg bok om korleis du kan bli meister i rask rekning.
Den nye boka «Mattetriks på null komma niks» er for deg som
elskar tal og som har lyst til å rekne mange gonger fortare enn
det som er råd med dei klassiske reknemetodane frå den norske skulen.
– Boka er spekka med mange ukjende, morosame og enkle
triks, slik at du kan bli meister i hurtigrekning på neste fest,
fortel forfattaren av boka, Yngve Vogt, som dei siste tretten åra
har vore realfagsjournalisten i Apollon.=

Sædceller har
òg energimotor
Mitokondria dine arvar du berre frå mor, sjølv om sædceller
også har mitokondrium.
I hovudoppslaget «Energimotoren i cellene våre stammer
fra bakterier» i førre utgåva av
Apollon sneik det seg dessverre inn ein faktafeil. Apollon
skreiv at sædceller ikkje har
mitokondrium (energimotor).
Sædceller har mitokondrium,
men dei vert destruerte etter
befruktninga. Det er difor framleis slik at mitokondria berre blir
arva frå mor.=
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Nordlysets far
for barn

Overkompensasjon av innsats
Sjølv når resultatet nesten berre skuldast rein flaks, er folk villige til å gi den
som har utført arbeidet, store bonusar.

Den nye boka «Quislings ran –
historien om Villa Grande» fortel
den norske okkupasjonshistoria
frå innsida av den ruvande villaen på Bygdøy, som i dag husar
Senter for studier av Holocaust
og livssynsminoriteter. Senteret
har sidan det vart oppretta i
2001, hatt fast samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo.
Boka dokumenterer sambandet
mellom ranet av jødane i 1942
og rikdommen som voks i Quislings røvarborg. Boka er skriven
av historikar Bodil Stenseth.=

Når styresmaktene ikkje møter aukande
økonomisk ulikskap med meir omfordeling, kan det vere eit uttrykk for at samfunnet i større grad enn tidlegare aksepterer
store skilnader mellom folk. Kanskje auka
ulikskap ikkje lenger blir sett på som så
urettferdig? I avhandlinga si på Økonomisk
institutt testar Siv-Elisabeth Skjelbred korleis kjeldene til ulikskap kan påverke i kor
stor grad folk aksepterer ulikskap.
Ho har gjennomført ei rekkje økonomiske eksperiment der deltakarane er sjølv-

Autisme på TV

Skaper meining etter
Afghanistan-innsats
I avhandlinga si ved Institutt for sosiologi og
samfunnsgeografi undersøkjer Elin Gustavsen korleis norske Afghanistan-veteranar og
deira næraste familie skaper meining ut frå
sine erfaringar.
Ei militær tolkingsramme la vekt på kor
viktig det var å løyse oppdraget og høvet til
å teste ut sine militære ferdigheiter under
ekte forhold. Mange trekte ei skarp skillelinje
mellom jobben deira som soldatar og sjølve
operasjonen.
Ei samfunnsrelatert tolkingsramme vart
brukt for å snakke om deira plass i det nor-
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TOLKAR KRIGSERFARINGA: Veteranane brukte
tre ulike tolkingsrammer
for å skape meining frå
tenesta si i Afghanistan.

ske samfunnet. Mange av veteranane var
misnøgde med dei politiske styresmaktene, spesielt fordi styresmaktene ikkje
omtala operasjonen som ein krig. Veteranane etterlyste også ei breiare samfunnsinteresse for innsatsen deira.
Ei personleg tolkingsramme vart brukt for
å snakke om korleis innsatsen har påverka
livet deira. Mange poengterte at tenesta i
Afghanistan gjorde dei rusta til å takle dei
små og store utfordringane i livet.=
Les meir i apollon.uio.no

Cannabis aukar faren for bipolar
liding
Bipolar liding er ei psykisk plage med store svingingar mellom
djup depresjon og passivitet, og ekstremt godt humør.

Mykje flytting i barndommen kan vere
ei påkjenning seinare i livet.
Dei som flytter mykje som barn, og særleg i ungdomsåra, har større risiko for å
bli foreldre i ung alder, få låg inntekt og
droppe ut av vidaregåande skule, er blant
konklusjonane til demografen Marianne
Tønnessen, som disputerte for doktorgraden på Økonomisk institutt. Mellom
anna har ho sett på korleis den norske
befolkninga endrar seg når folk flytter innanlands eller over landegrenser.=

Golfstraumen
blir ikkje borte

Kva meining finn norske veteranar i å ha delteke i ein moderne, militær operasjon?

stendige arbeidstakarar i ein nettbasert
arbeidsmarknad (MTurk). Saman med
medforfattarar viser ho mellom anna eit
oppsiktsvekkjande innslag av det dei kallar
‘the merit primacy effect’.
Sjølv når den økonomiske gevinsten i
ei arbeidsoppgåve i hovudsak skuldast
rein flaks, er folk villige til å gi den som har
utført arbeidet, ein kraftig overkompensasjon for innsats så lenge det er eit lite innslag av dugleik i innsatsen.
Truleg kan slik ‘the merit primacy effect’
bidra til å forklare kvifor næringslivsleiarar får så høge bonusar også i tilfelle der
bedrifta sitt resultat i hovudsak kjem av
tilfeldig variasjon.=

Uheldig å flytte mykje som barn

Stereotype framstillingar av
autisme i TV-seriar.
– Mange av karakterane er litt
for perfekte tekstbok-eksempel
på autisme, seier postdoktor
Anders Nordahl-Hansen ved
Institutt for spesialpedagogikk.
Han har sett på korleis autisme
blir framstilt på film og i TVseriar og har mellom anna gått
i djupna på den dansk-svenske
serien Broen. =

FOTO: NTB SCANPIX

LØN SOM FORTENT? Her kjem konsernsjef i Dnb, Rune Bjerke (t.v.) til World Economic Forum i Sveits
i lag med tidlegare konsernsjefar i dei store norske selskapa StatoilHydro og Telenor: Helge Lund og Jon
Fredrik Baksaas. Biletet er frå 2009.

Ny bok dokumenterer sambandet mellom ranet av jødane i 1942 og rikdommen
i Quislings røvarborg på
Bygdøy.

FOTO: MOSTPHOTOS

Historia om
Villa Grande

FOTO: NTB SCANPIX

Historia om nordlysforskaren,
UiO-professor Kristian Birkeland, som vert rekna som ein av
landets fremste forskarar gjennom tidene, er no blitt til barneboka «Nordlysets far». Boka er
skriven av solforskar Pål Brekke
på Norsk Romsenter.=

– Over halvparten har prøvt cannabis før dei
kom til den første behandlinga for bipolar
liding, konkluderer Levi Røstad Kvitland i avhandlinga si på Institutt for klinisk medisin.
Dei som brukte cannabis rett før den første
behandlinga, var yngre og hadde fleire sjølvmordsforsøk bak seg enn dei som ikkje hadde
brukt cannabis rett før behandlinga.
Pasientar som framleis brukte cannabis eitt
år etter den første behandlinga, hadde dessutan fleire symptom og fungerte dårlegare
enn dei som hadde slutta å bruke cannabis. =

Faren for at Golfstraumen kjem
til å kollapse, er svært overdriven. Så lenge det er kaldare på
Nordpolen enn i tropane, vil
vi ha ein golfstraum. Men den
høge oppvarminga i Arktis,
samanlikna med oppvarminga
i resten av verda, vil bidra til at
straumen blir svekka, slår Ada
Gjermundsen fast i avhandlinga
si ved Institutt for geofag.=

Ny operasjon
av bukspyttkjertelen
Kikholsoperasjon av bukspyttkjertelkreft fører til færre
biverknader.
Kreft i den venstre sida av bukspyttkjertelen er kjent som ein
farleg sjukdom. I dag må pasientar med denne kreftforma
behandlast med open kirurgi.
Mushegh Sahakyan på Institutt
for klinisk medisin har i avhandlinga si funne ut at kikholsoperasjon, også kalla laparaskopi, fungerer like bra som
den klassiske operasjonsmetoden. Biverknadene er
mindre og pasienten kjem seg
raskare. Overlevinga er den
same.=
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Musikkprogram kan
avsløre cerebral parese
Tekst: Yngve Vogt

KUNST OG VITENSKAP:
– Samarbeidet med cerebral
parese-forskerne i Trondheim er et godt eksempel på
hvordan kunst og vitenskap
kan gå hånd i hånd, forteller
musikkforsker Alexander
Refsum Jensenius.

H

ver tiende ekstremt for tidlig fødte baby får
cerebral parese (CP). Dette er barn som er
født tre måneder for tidlig og veier mindre enn
1000 gram.
I dag er det vanlig å oppdage CP når ungen er
halvannet år gammel. Jo tidligere sykdommen oppdages, desto større er mulighetene for å redusere
funksjonshemmingen på sikt.
Ved å måle mønsteret i ungens bevegelser, er
det mulig å slå fast om barnet kommer til å utvikle
CP, allerede når det er tre måneder gammelt.
Denne forskningen foregår på NTNU og på St.
Olavs hospital. Forskerne i Trondheim bygger på
en dataanalyse av dans og bevegelser utviklet ved
Universitetet i Oslo.
Førsteamanuensis Alexander Refsum Jensenius
på Institutt for musikkvitenskap står bak oppfinnelsen. Han har i mange år forsket på hvordan
musikk skaper kroppsbevegelser og hvordan det er
mulig å bruke bevegelser til å lage musikk.
– For å kunne klare dette, måtte jeg programmere mitt eget system, forteller Jensenius.
Lite tenkte han den gangen på at programmet
hans kunne brukes i medisinsk forskning.
Bevegelseskurver. Programmet hans analyserer
bevegelser i video. I video tas det en serie med øyeblikksbilder. Det betyr at det ikke er bevegelser i
de enkelte bildene.
– Jeg er interessert i endringene over tid. Jeg
ser derfor på forskjellen mellom hvert enkelt bilde
i videosekvensen, forteller Jensenius.
Han har laget et program som viser det området i bildet som har endret seg. Disse bildene kalles
for bevegelsesbilder.
– Jeg finner gjennomsnittet av alle radene og
kolonnene i hvert enkelt bevegelsesbilde.
Disse gjennomsnittene setter han sammen til
kurver som beskriver bevegelsene over tid. Den
ene kurven viser hvor mye bevegelser som går opp
og ned. Den andre beskriver bevegelsene mot venstre og mot høyre.

Medisinsk interesse. Rotteforsøket havnet på
NRK-programmet Schrödingers katt. Dagen etter
var Lars Adde fra NTNU på tråden. Han var interessert i å bruke bevegelsesmetoden til å finne ut av
om for tidlig nyfødte barn har CP.
Lars Adde er nå spesialist i barnefysioterapi og
forsker på NTNU og St. Olavs hospital. Sammen
med lege Ragnhild Støen på avdeling Nyfødt intensiv følger Adde opp de dårligste premature babyene.
– Når et spedbarn får slag, ser man ikke nødvendigvis de fysiske konsekvensene med én gang,
forteller Lars Adde.
CP oppstår når det skjer en skade i hjernen. Det
kan blant annet skyldes hjerneblødning, eller at
barnet får for lite oksygen under fødselen.
– Det gjelder å oppdage CP så tidlig som mulig.
Selv om det ikke er mulig å kurere barnet, kan rett
stimulering og trening redusere funksjonshemmingen senere i livet, slik som å holde en kopp eller
spise selv.
Oppdager sykdommen. Vanligvis oppdages CP
når ungen har vanskeligheter med å krabbe eller
gå. Barnet må undersøkes mange ganger. Den endelige diagnosen tar derfor lang tid.
Ekspertene i Trondheim gjennomfører undersøkelsen allerede når babyen er tre måneder gammel. De gjør det ved å betrakte mønstrene i babyens spontane bevegelser.
Lars Adde sier at bare en håndfull eksperter i
landet er trent til å tolke disse bevegelsene med
det blotte øye.
Automatisk CP-test. Målet hans er å lage en en-
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kel videotest som kan brukes av alle.
– Babyene legges på en madrass og spreller i
noen minutter. Så vil vi få en automatisk score på
om babyen er i faresonen.
Med et slikt datasystem vil også de andre sykehusene i landet kunne oppdage hvilke premature
babyer som står i fare for å få CP.
For å kunne skjelne mellom bevegelsene til
babyer med og uten CP, har forskningsgruppen til
Adde og Støen, i samarbeid med en rekke utenlandske forskere, tatt tusen videoopptak.
Mange foreldre med for tidlig fødte barn frykter
at ungen deres får sykdommen.
– Det er derfor minst like viktig å bruke programmet til å berolige foreldre med at babyen deres ikke er i faresonen.
Trenger bedre treffsikkerhet. Lars Adde sier
det fortsatt er et stykke igjen til klinisk bruk.
– Vi bruker metoden til Jensenius for å sjekke
om barnet har skade i hjernen, men metoden hans
er ikke god nok. Samarbeidet med musikkforskeren har likevel vært helt avgjørende for at vi er
kommet dit vi er i dag.
Den store svakheten er for mye støy i bildene.
Med observasjonsmetoden, som bare et fåtall

eksperter behersker, er det mulig å gi rett diagnose
med 80 til 90 prosent sikkerhet.
– Målet vårt er å få den databaserte metoden til
å gi like gode svar.
I dag gir metoden en treffsikkerhet på mellom
70 og 80 prosent. Det er ikke nok.
– Vi skulle gjerne hatt et noe høyere tall.
De siste årene har det skjedd en eksplosiv utvikling innen kunstig intelligens.
– Vi vil bruke kunstig intelligens for å finne enda
bedre metoder, som takler støy i videobildene, sier
Lars Adde.
Han bruker i dag også en del andre metoder for
å tolke barnets bevegelser.
Internasjonale sykehus. Lars Adde har sendt
ut ti kofferter med nødvendig utstyr til sykehus
spredt over hele verden. Sykehusene skal samle
inn videoopptak og sende dem til NTNU. Videoopptakene brukes for å kunne optimere metoden.
Metoden er med andre ord fortsatt i utprøvingsfasen.
Målet hans er at alle sykehus over hele verden
en dag skal kunne utføre undersøkelsen og at den
skal bli så enkel at det ikke trengs eksperter for å
gjennomføre den.=

ET DATAPROGRAM som er
skrevet for å analysere bevegelser i musikk og dans,
kan brukes til å sjekke om
tre måneder gamle babyer
som er for tidlig født, er i
faresonen for å utvikle cerebral parese.

Cerebral parese (CP)

FAKTA

FOTO: OLA SÆTHER

Musikkforsker
har laget et
dataprogram
for å måle
bevegelsene til
dansere.
Nå bruker
medisinere
verktøyet hans
til å avsløre
om små
babyer har
cerebral
parese.

Vakte oppsikt. For 11 år siden ble musikkprogrammet hans fanget opp av daværende professor i
psykologi, Terje Sagvolden, som forsket på ADHD.
Han inviterte Jensenius til å teste ut metoden sin
på rotter.
– Vi installerte kameraer i 16 rottebur og kjørte
opptakene gjennom programmene mine.
Vi kunne da se at rotter med ADHD har helt
andre bevegelsesmønstre enn rotter uten ADHD,
forteller Jensenius.

• En hjerneskade eller
hjerneslag hos nyfødte
kan etter hvert utvikle
seg til CP.
• En av 500 normalt
fødte unger i Norge får
CP.
• Hver tiende ekstremt
premature baby får CP.
Her er det snakk barn
som er født tre måneder
for tidlig eller har en fødselsvekt på under 1000
gram.
• CP oppdages vanligvis
når ungen er halvannet
år. Videosjekk kan gi svar
allerede når babyen er tre
måneder gammel.
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• Kyrkjekunst

Alterskåp frå mellomalderen:

På leit etter

kunstnarens fingeravtrykk
Langs norskekysten finst
kyrkjekunstskattar frå
mellomalderen som til
nyleg har vore
oppfatta som
annanrangs
importkunst.
Ei ny doktoravhandling
fortel ei anna
historie.

FOTO: KULTURHISTORISK MUSEUM, OSLO

LOKAL PRODUKSJON:
Dette alterskåpet er òg frå
Kvæfjord kyrkje og er truleg
laga lokalt cirka 1520.

S

åkalla «Lübeck-skåp» er utsmykka alterskåp
som har pryda kyrkjer langs norskekysten
heilt nord til Troms, og som vart importerte til
Noreg i tida kring år 1500. Men ikkje alle kom frå
Lübeck. Det oppdaga Kristin Kausland, som nyleg
tok doktorgraden i konservering som den første
ved eit norsk universitet. Nokre skåp kan endåtil
vere laga her heime.
Trudde all kunst var importert. – Ein har tenkt
at den heimlege kunstproduksjonen var blitt utsletta i seinmellomalderen, med svartedauden og
med hanseatane sitt inntog. Men når eg ser på materiala og teknikkane som er brukte, så meiner eg
at to skåp kjem frå Nord-Nederland og fem frå
Noreg. Det har nok vore ein større heimleg produksjon enn vi har trudd, seier ho.
Kausland fortel at skåpa er både kunstobjekt og
funksjonelle gjenstandar.
– Dei består av eit stort skrin med fløydører
som ein kan opne og lukke. Dørene er dekorerte
med måleri, og inne i skrinet er det tre ståande
helgenskulpturar. Dørene vart opna på kyrkjelege
festdagar, og sjølve skåpet er innreia som eit heilagt rom. Dei er dekorerte med mykje gull og glitt-

er, slik at dei skulle stråle i kyrkjerommet og leie
tanken mot det guddommelege.
Reise langs kysten. Utgangspunktet for prosjektet var fem alterskåp frå samlingane til Kulturhistorisk museum i Oslo. Takka vere gode laboratoriefasilitetar og tilgang over lang tid, kunne ho
studere og analysere skåpa ned til minste detalj og
målingsfragment. I tillegg studerte ho alterskåp
ved andre museum og i kyrkjer langs kysten.
– Der kyrkjene var stengde, fekk eg gjerne nøkkel tilsendt i posten. Dei viste meg stor tillit og sette pris på at nokon var interessert i skattane deira.
Frå ein forskarsynsstad var det utruleg spennande
å reise for å sjå på desse skåpa, seier ho.
Alterskåpa finst berre langs kysten, men der
finst dei i alt frå små fiskeværskapell til store og
rikt utsmykka kyrkjer. Kausland trur konsentrasjonen om kysten kan sporast til internasjonal
handel med fisk.
– Fiskehandel skapte rikdom i Noreg i seinmellomalderen, så når skåpa finst lags kysten, er det
nok både fordi rikdomen var størst der, og fordi
det var der dei handla mest med Nord-Tyskland.
Eg har funne kjelder på at alterskåpa i nokre tilfelle er brukte i bytehandel mot fisk, seier Kausland.
Kan ha blitt laga i Bergen. Ho fortel at det har
vore synsa mykje om denne kyrkjekunsten, men
basert på det stilistiske uttrykket, ikkje på handverket som ligg bakom.
– Handverk er vanskelegare å kopiere enn stilart, for det er store regionale skilnader i kva teknikkar som vart brukte.
Ho fekk mykje hjelp av gamle laugsstatuttar
frå Nord-Tyskland. Handverkarane var på den
tida organiserte i laug, som sette reglar for kva ein
kunne gjere.
– Ein kunne bli kasta ut av lauget om ein fuska
med faget. Når eg ser at nokon til dømes har brukt
gullimitasjonar i staden for ekte gull, då kan eg
tenkje meg at dette ikkje vart utført i visse byar i
Nord-Tyskland, der lauga ikkje ville ha tillate noko
slikt.

FOTO: KULTURHISTORISK MUSEUM, OSLO

TYSK PRODUKSJON: Dette
alterskåpet frå Kvæfjord kyrkje i Troms er laga omkring
1520. Fløydørene er måla av
meisteren Erhart Altdorfer,
som var hoffmålar for Henrik
V, hertug av Mechlenburg.
Skulpturane er truleg frå
bilethoggar Benedict Dreyers verkstad i Lübeck.

Metoden har leia henne til å konkludere med at
delar av skåpa er laga i Noreg, kanskje i eit handverkarmiljø i ein større og internasjonalt orientert
by, som Bergen.
– Eit slikt alterskåp kravde mange typar handverk, frå kassemakarar til snekkarar, målarar og
smedar som laga beslaga. Det kan ha vore eit samarbeid mellom ulike verkstader i eit bymiljø med
internasjonal handel, seier ho.
Til Bergen vart dei nødvendige materiala og
pigmenta importerte, og utanlandske handverkarar etablerte seg der og lærte frå seg teknikkar frå
kontinentet.
– Det kan verke som om lokale handverkarar er
blitt påverka av kontinentale teknikkar, men at dei
laga sin eigen norske vri på det, fortel Kausland.
Hadde greie på kvalitet. Det er store stilistiske
likskapar mellom skåpa, sjølv om teknikkane viser
at dei er laga av ulike personar og verkstader. Det
kan tyde på at handverkarane har arbeidt ut frå
felles førebilete, eller at dei har delt grafiske trykk
og malar med kvarandre.
– Det er til dømes vanleg å finne Sankt Olav
og Sankta Sunniva mellom helgenane i skåpa, og
Sankt Olav har i fleire av skåpa den same hatten på
seg, illustrerer ho.
Den importerte hansakunsten er tidlegare blitt
sett som annanrangs, laga av handverkarar som
ikkje la sjela i det som berre skulle sendast til eit
fiskevær i Noreg, og bestilt av norske oppdrags-

FOTO: OLA SÆTHER

Tekst: Kjerstin Gjengedal

SMARTE LOKALKUNSTNARAR: – I skåpet på side
10 har handverkarane vore
smarte: det tilsynelatande
gullforgylte interiøret er ikkje
ekte gull, men såkalla imitasjonsgull (lasert sølv), fortel
Kristin Kausland. – På utsida
er det måleri av dei populære helgenane Sankt Olav
og Sankta Sunniva.

gjevarar som ikkje forsto seg på kvalitet. Men då
ho studerte skåpa på nært hald, såg Kausland at
sjølv skåpa i dei mest perifere kystsamfunn hadde
fått same merksemd frå kunstnaren som den
kunsten som hamna i dei store byane. Ho trur dei
som bestilte kunsten, godt visste kva dei ville ha.
I arbeidet har ho prøvt ut gamle metodar, til
dømes forgyllingsteknikkar, for å forstå betre kvifor ein spesiell teknikk vart brukt.
– Det eg gjer, blir kalla teknisk kunsthistorie
eller kunstteknologisk forsking, og er forsking som
blandar kunsthistorie, konservering og naturvitskap. Konserveringsfaget har tradisjonelt ikkje
lagt så stor vekt på å setje ting inn i ein større
samanheng, oppdraget var heller å skaffe data til
bruk i andre disiplinar, som kunsthistorie. Men i
eit ph.d.-prosjekt må ein jo utforske samanhengen
materialet inngår i.
Dei einaste skåpa frå Nederland. Eitt resultat
av denne tilnærminga er at ho no meiner to av
«Lübeck-skåpa» er laga i Nord-Nederland, ikkje i
Nord-Tyskland. Det er eit internasjonalt oppsiktsvekkande resultat, for i Nederland finst ikkje eitt
einaste slikt skåp att. Alle vart øydelagde etter
reformasjonen.
– No er det snakk om å sende desse skåpa på
utstilling i Nederland, og det er veldig kjekt at dei
kan få denne sjansen til å sjå sine eigne handverkstradisjonar frå mellomalderen i «levande live»,
seier Kristin Kausland.=
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2014: Det ble tredobbelt russisk på pallen i 50 km fri stil
i OL i Sotsji 2014. Gullvinner
Alexander Legkov ble høsten
2017 dopingtatt, fratatt gullet
og utestengt fra alle OL i
fremtiden. – Pga den omfattende og systematiske dopingen som helt klart har foregått i Russland, tror jeg nok
de fleste, om ikke alle, på
russiske landslag har vært
utsatt for doping. De har
neppe hatt noe valg. Slik det
er nå, er det utøverne som
får skammen, mens røverne
som står bak, går fri, påpeker Jon Nissen-Meyer.

er tatt for bloddoping
de siste åtte årene: Den
norske kappgangeren
Erik Tysse, den tsjekkiske triatlonatleten
Vojtêch Sommer, den
tyske atleten Benedict
Karus og den irske løperen Steven Colvert.
Alle utøverne mener
de er uskyldig dømt for
doping.
– Vi kan slå fast at
det er stor usikkerhet i
resultatene. Det er store
problemer med noen av
analysene til WADAlaboratoriene. Laboratoriene burde presentere
resultatene på en sånn måte at de informerer om
usikkerheten og eventuelle problemer med analysene, men det gjør de ikke. Noen av analysene er
ikke gode nok til å kunne dømme en utøver. Det
gjelder spesielt for EPO-testene.

Denne historien handler om idrett, dopingmistenkte, slurv i
internasjonale dopinglaboratorier, dårlige vitenskapelige
metoder, hemmelighold og en energisk professor i biokjemi.
FOTO: OLA SÆTHER

Tekst: Yngve Vogt

D

STOLER IKKE PÅ DEM: Professor Jon Nissen-Meyer har
de siste fem årene funnet en
rekke svakheter i analysene
til tre av WADA-laboratoriene
i Europa.

et er hårreisende at noen blir dømt for doping
på sviktende grunnlag uten at noen bryr seg,
beklager professor i biokjemi Jon Nissen-Meyer på
Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo.
Han frykter at uskyldige utøvere kan bli dømt
for doping under vinter-OL i Pyeongchang i SørKorea. De som gjennomfører dopingtestene, er
laboratoriene til Verdens antidopingbyrå WADA
(World Anti-Doping Agency). Det finnes 32 stykker
av dem – hvorav fire for tiden er suspendert.
– Jeg stoler ikke på det russiske WADA-labora-

toriet. Det er trivielt. De er jo allerede avslørt, men
jeg stoler heller ikke på WADA-laboratoriene i
Dresden, Køln og Roma. En del av resultatene deres er tvilsomme og med stor usikkerhet. Problemet
er at de ikke er konsekvente nok i analysene sine.
Det kan føre til en del falske, positive tester, advarer Jon Nissen-Meyer.
Sammen med medisinsk forsker Tore Skotland
på OUS, professor emeritus i biokjemi Bjarne Østerud på UiT og professor emeritus Erik Boye i biokjemi ved UiO har han undersøkt og bestridt resultatene til et knippe internasjonale utøvere som

FAKTA

Frykter uskyldige skal bli dømt for doping
Bloddoping
• EPO er et hormon som
stimulerer produksjonen
av røde blodlegemer.
• EPO-doping kan avsløres gjennom en
urinprøve.
• Laboratoriene til Verdens antidopingbyrå
(WADA) gjennomfører
dopingtestene.
• Fire norske forskere
er sterkt kritiske til tre
av WADA-laboratoriene.
De mener analysene
deres er tvilsomme og at
uskyldige kan bli dømt
for doping.

Bloddoping. EPO-doping, populært kalt for bloddoping, ble tatt i bruk av idrettsutøvere allerede
på nittitallet. – Under OL på Lillehammer i 1994
fantes det ingen tester som kunne avsløre EPOdoping. Jeg blir ikke forbauset om enkelte utøvere
den gang brukte denne formen for doping.
EPO er et hormon som stimulerer produksjonen
av røde blodlegemer. Jo flere røde blodlegemer,
desto mer oksygen kan fraktes rundt i kroppen.
EPO-doperne bruker gjerne svært små doser.
– Hvis man tar en mikrodose om kvelden og
ikke blir testet før neste dag, er sjansen stor for å
slippe unna.

• Biokjemi

EPO-en som brukes til doping, har en litt annen
struktur enn den som kroppen selv produserer.
Dopingen kan i dag avsløres ved å analysere proteinene i en urinprøve. Som biokjemiker kjenner
Jon Nissen-Meyer godt til de metodene som laboratoriene bruker i dag.
– Fordi testene ikke alltid er nøyaktige, kan det
dukke opp falske, positive analyser. Hvis man skal
gjøre testen mer følsom, er det fort gjort å oppdage
flere falske svar.
To dopingtester. WADA-laboratoriene har frem
til i dag brukt to ulike metoder for å avsløre syntetisk EPO. Den første metoden deres het IEF. Testen
baserer seg på den elektriske ladningen i de ulike
EPO-molekylene. Ved å sette på strøm, kan laboratoriet undersøke hvor de ladete proteinene tar veien.
I 2014 kom nye regler som sa at IEF-metoden
ikke lenger skulle brukes. Forklaringen var at IEF
ikke egnet seg til å påvise mikrodoser av EPO.
Siden den gangen har WADA i stedet brukt en
metode som kalles SDS/SAR-PAGE. I denne metoden ser de på størrelsen på proteinene. Uheldigvis
utgjør syntetisk EPO bare rundt en milliontedel
av proteinene i urinen. Løsningen er å fargelegge
de spesielle EPO-molekylene med en bestemt type
antistoffer. – Ingen fargestoffer fungerer hundre
prosent. Hvis man fargelegger for mye, kan testen
slå feil ut fordi man da kan risikere å påvise andre
proteiner enn EPO.
Kritisk. Engasjementet til de norske forskerne
startet da de ble bedt om å undersøke dopingresultatet til Erik Tysse fra Hordaland. I 2010 ble han
utestengt fra konkurranser i to år for å ha tatt dopingstoffet CERA, en form for syntetisk EPO som
brukes til å øke produksjonen av røde blodlegemer.
Analysen skjedde på WADA-laboratoriet i Roma.
Nissen-Meyer er svært skeptisk til analysen deres
og mener det må ha skjedd en rekke feil i laboratoriet.
– Resultatet av prøvene var motstridende og av
svært dårlig kvalitet.
Urinprøven ble sjekket tre ganger. Selv om den
første testen var negativ, gjennomførte de ytterligere to tester, hver gang med forskjellige resultater.
– I de to siste testene var EPO-verdiene så høye
at de så manipulerte ut.
Nissen-Meyer sier det er alvorlig når den samme urinprøven med den samme analysemetoden
kan føre til så motstridende svar.
– Det var mange selvmotsigelser i analysen.
Vi kunne umiddelbart si at noe var helt galt, men
1/2018
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Grov trussel. Da den andre artikkelen hadde
kommet på trykk i tidsskriftet Lab Times, reagerte
WADA. 33 av de daværende 35 WADA-laboratoriene deltok i et møte. Der vedtok de enstemmig
å sende et brev til annonsørene i Lab Times der
de poengterte at WADA-laboratoriene var gode
kunder av dem, at WADA ikke likte det Lab Times
skrev om dem og at det var best for annonsørene at
de ikke annonserte i Lab Times.
– Trusselen var grov. I artikkelen vår var vi
svært konkrete og ba WADA være like konkrete.
Det påfallende er at ingen i WADA har prøvd å
tilbakevise faktaopplysningene våre. Hvis vi har
gjort en feil, burde WADA ha kommet med motargumenter og ikke et slikt trusselbrev. Dette viser
mentaliteten til WADA-laboratoriene. Jeg hadde
forventet at de andre WADA-laboratoriene ville
bedt WADA-laboratoriet i Roma om å skjerpe seg.
Nå er Lab Times nedlagt. De utga sitt siste

nummer 29. november 2017.
– Det viser hvor økonomisk viktig annonsører
er og hvor sårbart et tidsskrift er overfor slike
trusler, sier Jon Nissen-Meyer.
Halvparten har dopet seg. Ifølge en anonym
spørreundersøkelse som ble publisert august 2017
i Sports Medicine, erkjente halvparten av alle toppidrettsutøvere i 2011 at de hadde dopet seg de siste
tolv månedene.
– Med tanke på hvor mange som doper seg, må
det være pinlig for WADA at bare få blir tatt. Bare
én til to prosent av testene deres er positive. Det
betyr at WADA har mange falske, negative prøver.
Selv om enormt mange skyldige går fri, er vi mest
redde for at en del av dem som blir fanget opp, er
uskyldige.
Nissen-Meyer mener at svakheten i EPO-testen
gjør at laboratoriene prøver å få testen til å bli mer
følsom ved å øke eksponeringen.
– Når sensitiviteten økes, øker sannsynligheten
dramatisk for å fange opp irrelevante signaler og
dermed få falske, positive analyser.
Uheldigvis informerer ikke laboratoriene om
denne usikkerheten.
– Vi ser også mye slurv i disse laboratoriene.
Altfor ofte gjengis det feil nummer på urinprøvene.
Enkelte har erkjent dette. De skylder på tastefeil,
men en tastefeil kan fort føre til at prøver blir forbyttet.
Mye juks i visse land. I 2011 ble det trykt en
vitenskapelig artikkel i Clinical Chemistry om
storstilt dopingjuks. To av forfatterne var Giuseppe
Fischetto og Gabriel Dolle, som begge har jobbet
med antidoping ved Det internasjonale friidrettsforbundet IAAF. Fischetto er etterforsket av italiensk politi for om han kjente til at Schwazer brukte
EPO uten å informere om dette. Aktoratet ønsker
fengselsstraff.
Dolle var tidligere leder av IAAFs antidopingarbeid og jobbet med Tysse-saken. Han ble varetektsfengslet i 2015 og er under etterforskning for
å ha tatt imot bestikkelser og for å ha dekket over
positive prøver.
I artikkelen i Clinical Chemistry var landene
anonymisert. Landene var merket med land A til
land H. I land A ble 205 mannlige eliteutøvere testet. 80 prosent hadde unormale blodverdier. Usikkerheten var 54 til 99 prosent.
– Det er enormt høye tall.
For land H var resultatene også ekstreme.
– Fischetto og Dolle må ha skjønt at Russland
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vi fikk ingen forklaringer. Vi ønsket oss en saklig
diskusjon om uoverensstemmelsene, men WADAlaboratoriet regnet oss som en part og var ikke
interessert i å oppklare dette.
Deler av rapporten er sladdet.
– Hvis vi får innsyn i de sladdete tallene, kan vi
trolig få avklart hva som er galt.
Tross en rekke henvendelser har ikke de norske
forskerne fått innsyn i hele rapporten.
Den samme uken som WADA-laboratoriet analyserte urinen til Tysse, sjekket de også urinen til
fem andre utøvere. En av urinprøvene tilhørte den
italienske kappgangyndlingen og OL-mesteren
Alex Schwazer, som bare to år senere ble tatt for
EPO-doping.
– Man kan ha mistanke om at det har skjedd
noe rart på WADA-laboratoriet i Roma. Da jeg
hørte at Schwazer ble tatt for doping i 2012, tenkte
jeg at det kunne ha skjedd en bevisst eller ubevisst
forveksling av prøvene. Vi påstår ikke at feilen med
Tysse skyldes korrupsjon, om laboratoriene jukser
bevisst eller at analysemetodene deres er for dårlige. Men jeg mener at vi ikke kan dømme folk på
så usikre resultater.
I løpet av de fem siste årene har de norske
forskerne skrevet fire vitenskapelige artikler i
internasjonale tidsskrifter om svakhetene med
dopingtestingen av to av de fire dopingmistenkte
utøverne i WADA-laboratoriene i Roma og Køln.
Her slår de fast at analysene til WADA er merkelige og inkonsekvente. Forskerne skriver nå på den
femte artikkelen, som handler om laboratoriene i
Dresden og Køln.

Apollons spørsmål
til Valgerd Svarstad
Haugland, styreleder i
Antidoping Norge:
Frykter du at WADAs
arbeid kan føre til at
uskyldige blir dømt i
doping?
– Jeg har tillit til at dagens system sikrer en
rettssikker prosess for
utøvere. Tyssesaken
fikk først sin dom i NIFs
domsorgan, før den ble
behandlet og fikk sin
dom i CAS. I CAS var ikke
Antidoping Norge en part
i saken.

USIKKERT RESULTAT: Den norske kappgangeren Erik Tysse ble tatt for doping i 2010. Professor Jon Nissen-Meyer er svært
skeptisk til dopinganalysen og mener det må ha skjedd en rekke feil i WADA-laboratoriet i Roma. Professorkritikken hans kan
leses i det vitenskapelige tidsskriftet Lab Times. WADA reagerte med å sende trusselbrev til annonsørene.

Apollons spørsmål til
kulturminister og visepresident i World AntiDoping Agency (WADA),
Linda Hofstad Helleland:
1) Frykter du at WADAs
arbeid kan føre til at
uskyldige blir dømt i
doping?
2) Hva synes du om at
WADA har sendt trusselbrev til annonsørene i
Lab Times?
3) Hva vil du som visepresident i WADA gjøre
for å øke kvaliteten på
analysene i de tre
WADA-laboratoriene?
Svaret fra kulturdepartementet:
– Som visepresident i
WADA kan ikke Helleland
kommentere enkeltsaker.
Spørsmålene du stiller,
er også på et detaljnivå
som det ikke er naturlig å
kommentere.

var land A, og at det foregikk systematisk doping i
Russland fra tidlig på 2000-tallet. Hvis én utøver
har mistenkelige verdier, kan man ikke være helt
sikker på at utøveren er bloddopet. Når 80 prosent
av utøverne har mistenkelige verdier, er det mye
sikrere å slå fast at dette dreier seg om omfattende
og systematisk doping. IAAF og WADA må derfor
allerede i 2010 ha visst om den omfattende dopingen i Russland. Likevel går det seks år før WADAlaboratoriet i Moskva blir utestengt. WADA har
selv tatt æren for stengingen av Moskva-laboratoriet, men uten avsløringene til tysk TV og Mail on
Sunday hadde det trolig fortsatt vært i drift, mener
Nissen-Meyer.
Mye feil i artikkel. Nissen-Meyer er også meget
skeptisk til kvaliteten på den vitenskapelige artikkelen i fagtidsskriftet Bioanalysis, der seks av
medforfatterne var fra WADA-laboratoriet i Roma.
– Her var det mange slurvefeil. Et av tallene var
ti ganger høyere enn det laboratoriet målte. Noen
av tallene var feil fordi de ble benyttet to ganger
og satt i to forskjellige tabeller som tilhørte to helt
ulike eksperimenter. Artikkelen hadde også regnefeil. Her snakker vi om en vitenskapelig artikkel
med seks medforfattere fra et laboratorium som
hvert år tester tusenvis av utøvere – blant dem
Erik Tysse. Ingen av disse seks forfatterne så disse
opplagte feilene.
Ettersom WADA-laboratoriet i Roma ikke vil
svare de norske forskerne på ankepunktene deres,
har de ønsket et møte med Antidoping Norge, der

Valgerd Svarstad Haugland er styreleder. Hun vil
ikke møte dem og henviser videre til IAAF.
Apollon har bedt om kommentarer både fra
Valgerd Svarstad Haugland og fra kulturminister
Linda Hofstad Helleland, som i november 2016 ble
valgt til visepresident i WADA. Se våre spørsmål
og svarene deres i de grå spaltene på disse sidene.
PS: En laboratoriemetode som er mer nøyaktig og
følsom enn SDS/SAR-PAGE-metoden som WADAlaboratoriene vanligvis bruker, er massespektrometri.
– Massespektrometri gir mer spesifikke svar.
Denne metoden er ennå ikke utviklet til å dekke
alle EPO-formene, men den er utviklet til å påvise
den spesielle EPO-varianten som den tyske utøveren Benedict Karus ble dømt for å dope seg med.
Mens Benedict Karus fikk positiv testing av
WADA-laboratoriet i Dresden, slo den negativt
ut da WADA-laboratoriet i Tokyo analyserte den
samme prøven med massespektrometri.
– Da Dresden-laboratoriet ble bedt om å forklare dette, mente de, uten å referere til noen dokumentasjon, at deres SDS/SAR-PAGE-analyse var
mer følsom enn massespektroskopi. Jeg aksepterer
ikke dette uten dokumentasjon. Massespektroskopi
er vanligvis en betydelig mer følsom metode. Jeg
stoler heller ikke helt på dataene fra Dresden. I
noen av analysene deres ble prøvene til Karus forurenset med syntetisk EPO fra andre prøver, men
dette ble ikke påpekt av laboratoriet da Karus ble
funnet skyldig, beklager Jon Nissen-Meyer.=

Hva synes du om at
WADA har sendt trusselbrev til annonsørene i
Lab Times?
– Jeg er ikke kjent med
dette brevet, og så vidt
jeg forstår fra den informasjonen som er oversendt, er det ikke et brev
fra WADA, men fra det
som heter WAADS
(World Association of
Anti-Doping Scientists).
Er du bekymret for at Erik
Tysse kan være dømt på
feil grunnlag?
– Vi forholder oss til at
denne saken ble behandlet grundig og åpent i
NIFs domsutvalg og
senere i CAS (idrettens
voldgiftsdomstol), der vi
ikke var en part.
Hva gjør Antidoping
Norge for å sikre seg at
kvaliteten på analysene
til de tre WADA-laboratoriene blir bedre?
– Analyse er ikke vårt
hovedområde. Det er
Norges laboratorium for
dopinganalyse. Antidoping Norge har imidlertid
tillit til at WADA har et
godt system for å sikre
kvaliteten og følge opp
de WADA-akkrediterte
laboratoriene, og registrerer fra tid til annen at
laboratorier blir suspendert på bakgrunn av den
oppfølging som gjøres.
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Ekstremismen går som en
understrøm gjennom Europas
historie de siste århundrene.

TEMA:
Ekstremisme

Arven fra giljotinen
Tekst: Morten S. Smedsrud
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D

a kong Ludvig XVIs hode trillet ned i bastkurven etter et øksekvast giljotinhogg i Paris
i januar 1793, markerte det slutten på de herskendes
privilegier og starten på en rekke hendelser som
skulle føre til etableringen av det liberale, representative demokratiet i Europa.
Men enhver aksjon har en reaksjon. Klassene
som tapte på omveltingen av samfunnet, gikk snart
til angrep på revolusjonsideene om frihet, likhet
og brorskap mellom alle mennesker.
Kontrarevolusjonen hadde begynt. En ny politisk ideologi var i støpeskjeen: Den som sto imot
ideer om politisk representasjon, maktfordeling,
individuelle menneskerettigheter og folkesuverenitet. Reaksjonære ideer som vi i dag forbinder med
den radikale, eller ekstreme, høyresiden.
Førsteamanuensis i historie ved Universitetet i
Oslo, Elisabetta C. Wolff, har arbeidet med fascisme
og høyreradikalisme i årevis. Hun ser høyreradikalismens historie som en langvarig reaksjon på ideene
som fikk hegemoni etter den franske revolusjonen.
– De første som gjorde motstand, var franske
rojalister som marsjerte mot den første republikken. De representerte standen som mistet hodet
under revolusjonen, bokstavelig talt, sier Wolff.
Tema i denne utgaven av Apollon er ekstremisme. I denne artikkelen ser vi på fremveksten av
høyreradikalisme- og ekstremisme i Europa gjennom de siste to hundreårene.
En strøm i historien. Etter at de franske frihetsidealer var blodig kjempet fram, kom en periode
med tilbakefall til et autoritært styresett under Napoleon Bonaparte. Men frøet til det liberale demokratiet var sådd.

I løpet av århundret bredte revolusjonsideene seg
utover Europa. Liberale grunnlover ble skrevet så
blekket sprutet, blant annet i Norge i 1814.
Men det var ikke slik at det representative demokratiet, parlamentarismen og rettsstaten oppsto ved én omdreining. Grunnleggende omkalfatringer av samfunnet tar tid. Lang tid.
– Det er en omstendelig prosess som i Europa
gikk gjennom flere vesentlige faser før og etter den
franske revolusjonen. Vi pleier å si at året 1789
var blant de viktigste vendepunktene og at denne
prosessen var ferdig i Vest-Europa etter den andre
verdenskrig, forteller Wolff, som understreker forskjellen mellom radikalisme og ekstremisme.
– Høyreradikale kritiserer det liberale demokratiet, men handler etter de demokratiske spillereglene. Høyreekstremister vender seg i retning
bruk av vold, sier Wolff.
Etter hvert som det representative demokratiet fikk fotfeste i Europa, ikke minst i Frankrike
gjennom alminnelig stemmerett for menn i 1848,
utviklet høyreradikalismen seg som nettopp en
selvstendig tankeretning i opposisjon til demokratiseringsprosessen.
Wolff beskriver motstanden mot demokratiseringsprosessen og særlig motstanden mot en universell oppfatning av menneskerettigheter, som en
understrøm som går gjennom europeisk historie fra
den franske revolusjon og som fortsatt er med oss.
– Den ligger alltid der, men noen ganger er det
lange perioder uten at den når overflaten. Men
plutselig bobler den opp, sier Wolff.
Krise og pogromer. Midten av 1800-tallet var en
periode der de liberale ideene fikk dominere. Vellykkete stater inspirert av politisk liberalisme ble
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Ekstremisme
• Å ta en politisk idé til
dens grenser, uavhengig
av «uheldige» konsekvenser, upraktiske forhold,
argumenter og følelser
for det motsatte, og med
intensjon om ikke bare å
konfrontere, men også
eliminere opposisjon.
• Intoleranse mot alle
andre oppfatninger enn
ens egen (…).
• Bruk av midler for å nå
politiske mål som setter
til side aksepterte standarder for handling, særlig
virkemidler som viser
hensynsløshet overfor
andres liv, frihet og menneskerettigheter.
Dreyfus-saken
• Alfred Dreyfus var en
fransk-jødisk artillerioffiser, hovedperson i en av
de mest omtalte rettsskandaler i verden.
• I 1894 ble det oppdaget
at franske militære
hemmeligheter var kommet erkefienden Tyskland
i hende.
• Dreyfus fikk mistanken
rettet mot seg, men hevdet hele tiden at han var
uskyldig. Den 5. januar
1895 ble han likevel av en
krigsrett i Paris dømt til
degradering og livsvarig
deportasjon til Djevleøya
ved kysten av Fransk
Guyana.
• Rettssaken og dommen
førte til en sterk antisemittisk stemning i Frankrike.
Sions vises protokoller
• Kjent antisemittisk
verk, som ble avslørt som
fabrikkert i 1921.
• Dokumentet utgir seg
for å være en samling protokoller fra et hemmelig
møte mellom ledende
jøder og frimurere, som
skal ha funnet sted samtidig med den første sionistkongress i Basel i 1897.
• Her skal jødiske ledere
ha lagt planer om å gripe
makten i verden og ødelegge all kristen kultur.
Kilde: snl.no

etablert, for eksempel Italia. De var preget av en
åpen økonomi og åpne grenser.
Fra rundt 1880 snudde det igjen.
– Europa opplevde en «kulturell krise» – en
kraftig reaksjon mot positivisme, individualisme,
vitenskapens seier, demokrati, egalitarisme og
liberalisme.
– Hvorfor akkurat 1880- og 1890-tallet?
– I denne perioden møtte Europa flere utfordringer. Først og fremst økonomiske og sosiale
vanskeligheter blant annet på grunn av økende
kornimport fra USA og Russland og effektivisering av industrien, som førte til arbeidsledighet og
massemigrasjon til blant annet USA.
Dessuten økte isolasjonen av det enkelte individet som følge av urbaniseringen og massesamfunnet. Og til slutt kom titusener flyktende vestover, særlig jøder som flyktet fra pogromene.
– I mellomtiden økte også rivaliseringen mellom de europeiske stormaktene og konkurrerende
imperialistiske ambisjoner ble mer aggressive, sier
Wolff.
Pogromene var forfølgelse av jøder med brann,
vold og drap, primært i Russland fra slutten av
1800-tallet og opp mot 1920-årene. De var ofte
oppmuntret av myndighetene selv, men utført av
kosakker.
– Det er ikke tilfeldig at antisemittismen forsterket seg i Europa fra og med 1890-årene. Dette
hører sammen med Dreyfus-saken og konspirasjonsteoriene rundt «Sions vises protokoller». (Se
egen faktaramme)
Terrorismens fremvekst. Ekstremisme er på ingen måte forbeholdt den reaksjonære høyresiden.
På samme tid som pogromene sendte folk på flukt
til Europa, kjempet anarkister og marxister for å
styrte lederen for riket de flyktet fra. I Russland
satt den eneveldige tsaren ved makten.
Teknologisk utvikling gjorde det dessuten plutselig mye lettere å være voldelig ekstremist. Ved
hjelp av sprengstoff kunne terroristene spre frykt
langt ut over det ressursene deres skulle tilsi.
I dag kjenner vi Alfred Nobel som en fredsambassadør, men på 1800-tallet var han indirekte
sentral i å bevæpne revolusjonære. Dynamitten var
en viktig del av de første terroristenes arsenal.
Anarkistene kalte terrorismen «handlingens propaganda».
Den anarkistiske grupperingen Narodnaja
Volja (Folkets vilje) blir ofte beskrevet som en av
de første terrorgruppene i verden. I 1881 gjorde
gruppen et bombeattentat som tok livet av tsar

Alexander II. Seks år senere forsøkte anarkister å
ta livet av den neste tsaren. Men planene mislyktes, og fem av gruppens medlemmer ble henrettet
for forsøket på å ta tsarens liv.
En av de hengte var Vladimir Ilitjsini Uljanovs
bror, Aleksandr Uljanov. Men Vladimir Uljanov
fikk sin hevn mot regimet. 30 år senere tok han og
hans ideologiske kumpaner makten i det veldige
riket. Uljanov hadde da byttet etternavn. Han gikk
nå under navnet Lenin.
Første verdenskrig: slusene åpnes. Da Lenin
og bolsjevikene tok makten i Russland for 100 år
siden, var det mot slutten av den største krigen
verden til da hadde vært vitne til. I løpet av litt over
fire år, fra 1914 til 1918, ble minst 16 millioner mennesker drept i det som senere ble hetende den første verdenskrig. Den ufattelige lidelseshistorien
påvirket etterkrigstiden.
Én ingrediens hadde nemlig manglet for at det
europeiske, høyrevridde tankegodset hos 1880- og
1890-tallets høyreradikale skulle bikke over i det
ekstreme: vold. Vold hadde rammet Europa i fire
lange år. Vold og revolusjon hadde brakt Lenin til
makten, slik at vi snakker om bolsjevikenes kommunisme som en form for venstreekstremisme.
– Voldsbruk markerer overgangen fra radikalismen til ekstremismen, som under de fascistiske og
høyreautoritære regimene i mellomkrigstiden.
Etter krigen fantes det en hel generasjon der
voldsbruk virket helt naturlig, nærmest en dagligdags del av deres liv.
– Kombinasjonen av kulturell stemning preget
av skarp kritikk mot statsinstitusjonene, demokratiet og parlamentarismen, og en generasjon
som var vant til å tenke at politikk og vold hører
sammen, la grunnlaget for fascismen i Italia på
1920-tallet, mener Wolff.
Like etter den første verdenskrigen var flertallet
av landene i Europa liberale og demokratiske. 20
år senere, på slutten av 1930-tallet, var det kun et
mindretall bestående av Storbritannia, Beneluxlandene og Skandinavia, som ikke hadde gått over
til enten autoritære eller fascistiske regimer.
Fascismen og nazismen. Fascismen i Europa er
et sammensatt fenomen. I Italia hadde fascismen
for eksempel sine røtter i den revolusjonære syndikalismen.
– Den polskfødte israeleren Zeev Sternhell betrakter fascisme, med referanse særlig til Italia og
Frankrike, som en syntese av en autoritær nasjonalisme som oppfatter nasjonen som et organisk

kollektiv, og en antimaterialistisk og revolusjonær
sosialisme som står i sterk kontrast til den klassiske marxismen.
I Tyskland var nazismen preget av antisemittisme og imperialistiske ambisjoner fra starten av.
I Romania var den tuftet i religiøs tradisjonalisme,
slik at teoretikere snakker om klerikal fascisme.
Men alle former for fascisme har noe vesentlig
til felles:
▪ De er ekstreme fordi de legitimerer voldsbruk
i politikken.
▪ De allierer seg med høyreradikale og høyrekonservative kretser for å komme til makten.
▪ De står for en autoritær og ekskluderende
nasjonalisme der man isolerer «fienden»,
skulle dette være jøder, kommunister eller
begge deler.
– Fascismen var et opprør mot individualismen,
rasjonalismen og materialismen som preget den
borgerlige liberalismen og den demokratiske sosialismen, sier Wolff.
Men det som mest karakteriserer fascismen, er
alliansen med de høyreradikale og høyrekonservative, rasisme, antisemittisme og voldsbruk.
Det tydeligste, mest gruvekkende eksempelet på
høyreekstremisme var nazismen som kulminerte
med andre verdenskrig og Holocaust.
– Fascismen er det aller sterkeste uttrykket vi
så langt har sett for en reaksjon eller kontrarevolusjon mot idealene og målene fra 1789.
Historiens ende? Den hensynsløse fascismen og
nazismen ble beseiret av de allierte under den andre verdenskrig. I Vest-Europa ble politikken igjen
preget av de liberale og demokratiske prinsippene,
denne gang med enda større vekt på å forankre
dem i internasjonale organisasjoner som FN.
Høyreradikalisme og -ekstremisme dukket ned
under overflaten igjen.
Etter Sovjetunionens og Berlinmurens fall
proklamerte historikeren Francis Fukuyama «The
End of History» i den forstand at det liberale demokratiet ikke lenger hadde noen ideologiske eller
praktiske utfordrere. Fukuyama har angret siden
den gang.
I dag er nemlig bekymringen for høyreradikalismen, -populismen og -ekstremismen større enn
på lenge. Flere land i Øst-Europa, som Ungarn og
Polen, går i autoritær retning, mens den amerikanske presidenten utfordrer det hevdvunne maktfordelingsprinsippet ved å så tvil om han vil respektere føderale dommeres avgjørelser.
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Er det den høyreradikale understrømmen som
igjen er i ferd med å nå vannskorpa?
– Dreiningen mot autoritære politiske løsninger
og ekskluderende nasjonalisme kommer ofte etter
en økonomisk krise. Vi så det på 1880-tallet, etter
første verdenskrig, på 1930-tallet etter Wall Streetkrakket og nå sist med finanskrisen i 2008. Mønstrene er temmelig like, sier Wolff.
Ligner på tidligere tider. De politiske debattene
fra 1880-tallet eller fra mellomkrigstiden minner
oss om dem vi ser enkelte steder i dag.
– Det er bekymringsfullt at vi igjen ser fremveksten av høyreradikale ideer. De er de samme
som før, men med nytt subjekt. For drøye hundre
år siden var det jøder og kommunister som var
syndebukken. I dag er det muslimske innvandrere.
Man har endret fiende, men trusselbildet er akkurat det samme, sier Wolff.
– Er dette noe vi bare må leve med, at det er en
evig kamp der det veksler fram og tilbake?
– Ja, jeg tror det. I pakt med idealene fra den
franske revolusjonen vil vi ha et åpent og tolerant
samfunn. Dette betyr at vi må avfinne oss med
politiske aktører og intellektuelle kretser som setter spørsmåltegn ved liberalisme og egalitarisme.
Utfordringen er å unngå at kritiske, legitime stemmer utvikler seg til ekstreme handlinger rettet mot
å velte det demokratiske og liberale samfunnet vi
lever i. Det har skjedd før. Det kan skje igjen.=

KJENNER IGJEN MØNSTRENE: – Dreiningen mot
autoritære, politiske løsninger og ekskluderende
nasjonalisme kommer ofte
etter en økonomisk krise.
Vi så det på 1880-tallet,
etter første verdenskrig,
på 1930-tallet etter Wall
Street-krakket og nå sist
med finanskrisen i 2008.
Mønstrene er temmelig like,
sier førsteamanuensis Elisabetta C. Wolff.
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Hva gjør folk villige til å utøve vold mot
mennesker utenfor sin egen gruppe?

Radikaliseres
av symbolske
trusler
FAKTA

Tekst: Morten S. Smedsrud
Om studien
• «Living Under Threat:
Mutual Threat Perception
Drives Anti-Muslim and
Anti-Western Hostility
in the Age of Terrorism»
består av fem forskjellige
undersøkelser som alle
handler om psykologien
bak radikaliseringsprosessen hos muslimer og
ikke-muslimer.
• Forskerne har intervjuet
respondenter i Norge,
Sverige, USA, Tyrkia,
Danmark og Afghanistan.

ihadister og høyreradikale i Vesten hevder at de
kjemper mot hverandre i en sivilisasjonskrig.
Men hva ville erkefiendene si hvis de fikk vite at de i
bunn og grunn er helt like – i alle fall psykologisk?
Det er nemlig det en forskergruppe ved Universitetet i Oslo nå har funnet ut.
I rapporten «Living Under Threat: Mutual
Threat Perception Drives Anti-Muslim and AntiWestern Hostility in the Age of Terrorism» viser
Jonas Kunst på Psykologisk institutt ved UiO og
hans kolleger at det er akkurat de samme mekanismene som radikaliserer muslimer i Midtøsten
og innvandringskritikere i vestlige land som
Norge, Sverige og USA.
– Vi har utviklet en modell som kan forklare
radikal og voldelig atferd i forskjellige grupper og
kontekster, forteller Kunst.
Terrorfrykt er ubetydelig. Helt konkret har
Kunst og kollegene spurt hundrevis av personer
i Midtøsten og vestlige land hvilken type trusler
som gjør at de får lyst til å utøve vold mot andre
mennesker, utenfor sin gruppe. I psykologien kalles dette inngruppe – de som er som deg – og utgruppe, «de andre».
Resultatene var tydelige.

Religiøs identitet skjerpende. Hvilken faktor
spiller religionen i de oppfattede truslene hos
muslimer i Midtøsten, hos muslimske innvandrere
i Vesten og hos ikke-muslimer i vestlige land?
– De som identifiserer seg sterkt som enten
kristne eller muslimer, har en tendens til å oppleve
større symbolske trusler, og viser derfor mer fiendtlighet overfor «utgruppen», enn de med mindre
grad av religiøs identitet.
Denne formen for identifikasjon med en gruppe
kan også spille en rolle for viljen til å utøve vold

mot annerledestenkende, eller personer med en
annen religiøs tilhørighet.
– Vår forskning viser, på gruppenivå, at personer som knytter identiteten sin til medlemskap i en
religiøs gruppe, har en noe høyere grad av voldelige intensjoner mot utgruppen som følge av økte
trusselsoppfatninger, forteller Kunst.
Ideen om en sivilisasjonskrig er omstridt. Hvorvidt en slik krig foregår, er utenfor rammene av
denne artikkelen. Forskningen viser imidlertid at
enkelte mener at en slik krig eksisterer.
– Noen undersøkelser viser at ideen om at det
foregår en sivilisasjonskrig mellom Vesten og den
muslimske delen av verden, har støtte i noen muslimske miljøer som ser på vestlige verdier og prinsipper som truende og fundamentalt forskjellige
fra sine egne, forteller Kunst.
Truet ved stedfortreder. At muslimer i Midtøsten kan føle at landet og kulturen deres er truet
av Vesten, er lite overraskende når man tenker på
hvor mange kriger særlig USA har ført i regionen
de siste tiårene. Mer overraskende er det at muslimer som har flyttet til Vesten, opplever disse
truslene som like reelle.
– De opplever truslene like sterkt ved stedfortreder, eller det som på det engelske fagspråket
kalles «by proxy».
Selv i et land som Afghanistan, som ble hærtatt
av en vestlig, militær koalisjon etter 11. september
2001, med alt det innebar av overtakelse av landområder og statsinstitusjoner, finner forskerne at
den symbolske trusselen forutsier voldelige inten-

SYMBOLER ER VIKTIGST:
De symbolske truslene betyr
mest for viljen til å utøve
vold, ikke de reelle truslene
eller de som er knyttet til terrorisme, viser forsker Jonas
Kunst.

SVART-HVITT: Muslimer i
Midtøsten som støtter vold
mot Vesten, og ikke-muslimer i vestlige land som ser på
muslimene som fiender, er
psykologisk sett helt like,
viser ny forskning.
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• Funnene, på tvers av
religiøs tilknytning og
geografisk plassering,
viser at symbolske trusler
(trusler mot personers
verdier, normer, moral,
filosofi og identitet) er
viktigere for radikaliseringen enn reelle trusler
(trusler mot økonomisk
situasjon, velferd og
velvære). Truslene om
terrorisme spiller praktisk
talt ingen rolle, ifølge
studien.

J

– Vi ser at det er de symbolske truslene som i
størst grad forutsier viljen til vold, ikke de reelle
truslene eller de som er knyttet til terrorisme, forteller Kunst.
Symbolske trusler innebærer at en gruppe oppfatter at deres religiøse verdier, normer, moral,
filosofi og identitet trues av en utgruppe. Disse
truslene oppleves altså mot en gruppes verdens- og
menneskesyn. De reelle truslene retter seg mot
konkrete forhold: deres økonomiske situasjon, velferd og velvære.
Forskernes idé var at oppfatning av den symbolske trusselen, den reelle trusselen og faren for
terrorisme kombinert ville kunne forutsi i hvilken
grad befolkninger stilte seg bak voldelige handlinger mot dem som utgjorde trusselen. Men hvilken
av disse faktorene som veide tyngst, var usikkert.
– Selv om det kan virke kontraintuitivt, spiller
frykten for terrorisme ingen rolle i personers aksept for vold mot dem som kunne tenkes å stå bak
terrorismen, sier Kunst.
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Det samme tankemønsteret ligger bak
muslimers ønske om å angripe vestlige land,
som høyreradikales ønske om å bruke vold
for å forsvare dem.

sjoner i større grad enn den reelle.
Også i Norge var det bare de symbolske truslene som kunne forutsi personers vilje til å støtte
høyreradikale bevegelser som den anti-islamske
bevegelsen Pegida.
– Også her var religiøs gruppeidentitet koblet
med viljen til å støtte Pegida-lignende grupperinger, forteller Kunst.
Dehumanisering av «utgruppe». Det er kjent
fra psykologien at ideen om gruppetilhørighet
kan lede til vold. De som er på utsiden av gruppa,
dehumaniseres, og gruppemedlemmene mister de
moralske sperrene mot å begå voldshandlinger mot
«de andre».
– Våre data tyder på at reaksjonene hos innvandringsmotstandere i Norge og USA primært kan bli
forklart ved frykten for «kulturell forurensning»
på grunn av masseinnvandring fra muslimske
land, framfor frykt for økonomisk konkurranse
eller terrorisme, sier Kunst, som understreker at
undersøkelsene er gjort før bølgen av terrorisme i
Vest-Europa i 2015 og 2016 og at faktorene derfor
kan ha forandret seg.
«Alle barn av Abraham». Tidligere statsminister
Kjell Magne Bondevik yndet å si «alle er vi Abrahams barn» da han talte til muslimske forsamlinger. Bondeviks retoriske poeng finner nå støtte i
forskningen.
– Vi har sett at når vi minner kristne, muslimer
og jøder om deres felles opphav, så fører det til mer
solidaritet og altruisme mellom gruppene. Vi har
data både fra vestlige land som støtter denne mekanismen, og fra kontekster kjennetegnet av et høyt
konfliktnivå, som for eksempel Palestina og Israel.
Ekstremister har ikke dette synet på de monoteistiske religionenes felles historie.
– Religiøs fundamentalisme fører til at troende
forkaster det abrahamske synet som kan være
dempende mot vold, sier Kunst.
Kunst og hans medforskere mener at deres funn
bør vekke interesse hos dem som lager innvandrings- og integreringspolitikken i vestlige land.
– Ved å understreke at det er de samme trusseloppfatningene som fører til fiendtlighet på begge
sider, håper vi å unngå skadelige stereotyper om at
voldelig ekstremisme er noe som bare fins i muslimske befolkninger. Vår modell indikerer at det å
redusere trusseloppfatninger i de miljøene som er
involvert i en konflikt, kan være en effektiv måte å
minske risikoen for framtidig vold.=
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Hinduekstremismen som sto bak drapet på Gandhi
for 70 år siden, har nå spredd seg til resten av
verden og støtter Donald Trump og Brexit.

En høyst
uvanlig allianse

Nye sosiale medier
bringer høyrekrefter sammen:

Tekst: Morten S. Smedsrud

Hinduekstremisme
• Hinduekstreme bevegelser – kalt hindutva
– har røtter tilbake på
1800-tallet.
• Fra starten av 1900-tallet oppsto en rekke organisasjoner som ønsket å
verne om «hinduistiske
verdier», blant annet
Rashtriya Swayamsevak
Sangh (RSS), Bharatiya
Janata Party (BJP),
Bajrang Dal og Vishwa
Hindu Parishad.
• Nathuram Godse, som
myrdet Mahatma Gandhi
i 1948, var tidligere
medlem av RSS og
hindunasjonalist.

Lange, historiske røtter. Hinduekstremismen
kan spores tilbake til kolonitiden på 1800-tallet.
Nasjonalistiske ideologer pekte tilbake på en «gyllen tidsalder» i landets historie, før britene hærtok
India. I denne ideologien var hinduene heltene.
Det fantes ingen plass for muslimer.
– Hindunasjonalismen så ikke bare britene som
sin motstander. Også muslimer ble pekt ut som
«utlendinger» og «inntrengere», forteller Leidig.
Imperiet førte dessuten en politikk som satte de
lokale folkegruppene opp mot hverandre. Da britene først gikk med på valg i 1909, kunne hinduer
bare stemme på hinduer og muslimer bare på
muslimer.

Det er dokumentert at hinduistiske, nasjonalistiske
ledere hadde kontakt med fascister i Italia og senere
det nazistiske Tyskland på 1920- og 1930-tallet.
– Militarisering med sikte på å skape orden i
samfunnet, ble ansett som et alternativ til demokrati, som ble sett på som en britisk verdi.
Enkelte hindunasjonalister adopterte dessuten
Hitler-Tysklands raseideologi.
– Lederen for organisasjonen Hindu Mahasabha så på Hitlers behandling av jødene som en mulig løsning på Indias «muslimske problem», forteller Leidig.
Den indiske nasjonalkongressen, som Gandhi
var knyttet til, var ansett som venstreorientert og
muslimvennlig. Gandhis rolle i delingen av India
i en muslimsk del – Pakistan – og en hinduistisk
del – India – var det uttalte motivet til hindunasjonalisten Nathuram Godse da han drepte landets
åndelige leder med tre skudd 30. januar 1948, kun
måneder etter at britene forlot sitt imperiums juvel.
Fyrt opp av Trump. Ideen om muslimen som
«den andre», og noe man ønsker å ta avstand fra,
lever i beste velgående.
Etter 11. september 2001 er det ikke bare historiske grunner som gjør at mange indiske innvandrere til USA og Storbritannia er fiendtlige mot

ALLIERTE: Indias statsminister Narendra Modi
(t.v.) er hindunasjonalist,
men representerer ikke den
ekstreme utgaven av tankeretningen. Her i et møte med
Donald Trump på Filippinene
i november i fjor.
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MYRDET: Indias åndelige
leder Mahatma Gandhi ble
drept av hindunasjonalisten
Nathuram Godse i januar
1948, under et halvt år etter
at britene forlot sitt imperiums juvel.

kstremismen er global. I Storbritannia og USA
finnes et voksende mindretall av ekstremistiske hinduer som er inspirert av et historisk muslim- og venstresidehat i hjemlandet India.
– Blant etniske minoriteter og innvandrere finnes det enkelte som er svært høylytte i sin støtte
til populistiske og radikale høyrebevegelser. Den
indiske diasporaen er et tydelig eksempel på det,
forteller forsker Eviane Cheng Leidig ved Universitetet i Oslo.
Leidig er opprinnelig fra USA, men jobber i dag
som forsker på ekstremismesenteret ved UiO.
Man kunne kanskje tro at innvandrerbefolkningen, på tvers av religiøse og kulturelle skillelinjer,
så på hverandre som støttespillere i den nye majoritetskulturen de befinner seg i. Slik er det ikke.
– Det er det som er paradokset. De allierer seg
med majoriteten mot andre minoriteter. I hinduenes tilfelle er det muslimene som er den store
fienden, forteller Leidig.
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BRUKER TWITTER: Forsker
Eviane Cheng Leidig har
brukt sosiale medier til å
kartlegge aktiviteten til
hinduekstremister i Storbritannia og USA.

muslimer. Den sosiale og politiske virkeligheten
gjør det opportunt å ta avstand fra islam.
– Det er blitt viktig for hinduene å skille seg fra
muslimene, som blir sett på som barbariske og
voldelige, forteller Leidig.
Den islamofobe retorikken under Brexit-kampanjen og Trumps presidentskap har ytterligere
antent en allerede islamkritisk, indisk diaspora i
disse landene.
– En organisasjon kalt Den republikanske hinduistiske koalisjonen, kjempet på vegne av Trump
under det amerikanske valget. I Storbritannia jobbet hinduekstreme for UKIPs Nigel Farage og for
at britene skulle forlate EU, sier Leidig.
Og Trump gir tilbake til sine støttespillere. I en
tale rett før han ble valgt til president, roste han
Indias rolle i kampen mot radikal, islamsk terrorisme.
– I denne talen benyttet Trump seg av kjent
hindunasjonalistisk retorikk, med vekt på antimuslimsk angst, hvor islam blir sett på som en
utenlandsk trussel mot indisk sikkerhet.
Dette betyr på ingen måte at alle hinduer i USA
og Storbritannia støtter høyrepopulistisk politikk.
30 prosent av hinduene i Storbritannia stemte for
Brexit og 16 prosent av inderne i USA stemte for
Trump.

– Men de som gjør det, er svært høylytte og tar
mye plass, forteller Leidig.
		
Ekstrem, ikke-voldelig. Hinduekstremismen i
hjemlandet India er ofte voldelig. Det aspektet er
ikke eksportert til hinduenes nye hjemland.
– Dette gjør at de kan peke på muslimene som
de usiviliserte og voldelige. Hinduene spiller med
dette rollen som «den gode innvandrer», til forskjell fra muslimene som de hevder det hefter en
rekke problemer ved.
Forskeren vil likevel kalle mange hindunasjonalister for ekstremister.
– De er det kanskje ikke i handlinger, men de er
det i ideologi og retorikk. De benytter seg av høyreekstreme teorier med røtter i hat mot muslimer, og
tar ofte til orde for eksklusjonstiltak overfor muslimsk innvandring og muslimsk, religiøs praksis.
I tillegg til muslimene har hinduekstremistene,
som populister og ekstremister for øvrig, valgt seg
ut den politiske venstresiden som hovedmotstander.
– De bebreider venstresiden for å slippe inn
innvandrere til de vestlige samfunnene.
– Har de en logisk blindflekk for at de selv er
innvandrere til Storbritannia og USA?
– Ja, men igjen koker dette ned til «god innvandrer»-ideen. Hinduene ser seg selv som assimilerte i
Vesten, mens muslimer fortsatt er de «andre», som
ikke har integrert seg i vestlige samfunn.
Blomstrer i sosiale medier. De sosiale mediene
spiller en sentral rolle i dagens politiske diskurs.
Donald Trump tiltrekker seg støttespillere, og frastøter meningsmotstandere, daglig gjennom mikrobloggtjenesten Twitter. I Storbritannia brukte
partiet UKIP sosiale medier som en måte å bygge
støtte til Brexit.
Forsker Leidigs metode er tilpasset denne virkeligheten. – Jeg kartlegger disse politiske bevegelsene gjennom sosiale medier, særlig på Twitter,
forteller Leidig.
Ny teknologi har gjort at utflyttede hinduer
har lettere for å ha kontakt med hjemlandet, og
omvendt. Leidig kaller denne utvekslingen av
informasjon og ideologi for «langdistansenasjonalisme».
– Det er en syklisk prosess, der diasporaen
finner sine «røtter» i hjemlandet og gjør at hindunasjonalismen blomstrer, forteller Leidig.
De utvandrede blir ofte «mer katolske enn paven». – De føler på et tap av hinduistisk identitet,
tradisjon og verdier i møtet med vestlig materialisme, forbruk, umoral og korrupsjon.=
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Mindre høyreekstrem vold i land med innvandringskritiske partier i nasjonalforsamlingen:

Tjener på å
ta debatten
Tekst: Morten S. Smedsrud

190 HENDELSER: Forsker
Jacob Aasland Ravndal ved
Universitetet i Oslos ekstremismesenter, C-REX, har
kartlagt alle de 190 høyreekstreme voldshendelsene
med dødelig utfall i VestEuropa siden 1990.

T

303 drept siden 1990. Forskeren kartla derfor
578 alvorlige, høyreekstreme voldshendelser i 18
vesteuropeiske land etter 1990. 190 av disse hadde
dødelig utfall, og til sammen 303 personer ble
drept.
Fra datamaterialet skilte seks land seg ut ved å
ha et høyt voldsnivå: Sverige, Tyskland, Storbritannia, Hellas, Italia og Spania.
Ravndal har studert seks ulike faktorer som
ofte antas å kunne forklare høyreekstrem vold:
– Innvandring og etnisk mangfold
– Oppslutning til høyreradikale og høyrepopulistiske partier
– Sosioøkonomiske forhold
– Grad av venstreekstrem vold
– Hvorvidt landet har en autoritær historie
– I hvilken grad innvandringskritiske stemmer
slipper til i offentligheten
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rykkokerteorien, legitimeringsteorien, fattigdoms- og innvandringsteorien. Alle er brukt
for å forklare voldelig høyreekstremisme i Europa
de siste årene. Men det er ett problem. Ingen forskere har samlet inn sammenlignbare data om dødelige terrorangrep for å undersøke om modellene
stemmer overens med virkeligheten. Før nå.
Forsker Jacob Aasland Ravndal ved Universitetet i Oslos senter for forskning på ekstremisme,
C-Rex, disputerte sist oktober for doktorgraden i
statsvitenskap, med avhandlingen «Right-Wing
Terrorism and Violence in Western Europe: A
Comparative Analysis».
Ravndal var lei av all synsingen i ekstremismeforskningen.
– Det er mye teori på feltet, men få sammenlignende studier. Denne avhandlingen er et bidrag
til å rydde opp i noen eksisterende hypoteser, sier
Ravndal.

– Et problem er at en del studier kun undersøker
én faktor av gangen. Men i virkeligheten er det
gjerne kombinasjoner av faktorer som samlet kan
føre til utfallet.
Spørsmålet Ravndal stilte seg, var om det kunne
være en sammenheng mellom flere av disse faktorene og høyreekstrem vold. Er det for eksempel slik
at det er mer høyreekstrem vold i samfunn med
høy innvandring og en mer innvandringskritisk
offentlighet, enn i et land med mye innvandring
der motstemmene ikke kommer til orde i mediene?
Ved å analysere alle mulige kombinasjoner av
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Land med et
innflytelsesrikt
høyrepopulistisk parti
og en åpen
innvandringsdebatt opplever
mindre høyreekstrem vold,
viser ny
forskning.

KAN HA DEMPET VOLDEN: Den forholdsvis høye oppslutningen til det innvandringskritiske Fremskrittspartiet og en åpen
debatt om innvandring kan ha gjort det vanskeligere for den
ekstreme høyresiden å mobilisere i Norge.

disse faktorene fant Ravndal at det er særlig to
kombinasjoner som skiller landene med mye vold
fra dem med lite vold:
– I Nord-Europa er det er kombinasjonen av
høy innvandring, men lav oppslutning til innvandringskritiske partier og lite rom for innvandringskritisk debatt i offentligheten. I Sør-Europa er det
kombinasjonen av sosioøkonomiske problemer, en
autoritær arv og mye venstreekstrem vold.

LAND MED MYE VOLD:
Felles for de nordeuropeiske
landene med mye høyreekstrem vold, Tyskland,
Sverige og Storbritannia,
er en kombinasjon av høy
innvandring og lav oppslutning til innvandringskritiske
partier, i tillegg til stigmatisering av innvandringskritiske stemmer i offentligheten.

Er høyrepopulismen dempende? Det kan altså
se ut til at land med høy innvandring som ikke
1/2018
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«tar debatten», verken i mediene eller i
nasjonalforsamlingene, opplever mer vold.
Hvorfor er det slik?
– Forestillingen om å være undertrykt
og utestengt er viktig for mange høyreekstreme aktivister – noen steder er slike
forestillinger lettere å selge inn enn andre
steder, sier Ravndal.
Den såkalte trykkokerteorien sier noe
om nettopp dette. I stedet for at misnøye
med for eksempel innvandring får bygge
seg opp i ytterliggående miljøer uten utløp,
kan høyrepopulistiske partier kombinert
med en åpen debatt fungere som en ventil for misnøyen – en misnøye som ellers kunne ført til mer
ekstreme former for aktivisme.
I norsk sammenheng er det Fremskrittspartiet
som er det tydelige innvandringskritiske, høyrepopulistiske partiet. Kan Frp ha bidratt til å hindre flere ekstreme voldshendelser i Norge?
– At innvandringskritikk ikke blir tatt på alvor,
er vanskeligere å hevde i land som Norge, hvor Frp
har hatt høy oppslutning over mange år, enn for
eksempel i Sverige, der Sverigedemokratene selv
etter sitt politiske gjennombrudd blir sett på som
ekstremister som få vil samarbeide med.
Som forskere flest, er Ravndal klar på hva forskningen hans ikke sier noe om.
– Denne studien tar primært for seg forhold på
nasjonalt nivå, med en viss distanse fra selve volden. Selv om jeg har avdekket noen interessante
mønstre, gjenstår det fremdeles å spore de antatte
sammenhengene mellom disse forholdene og den
faktiske volden – de såkalte kausale mekanismene.
Forskeren er også opptatt av at disse teoriene
ikke gir en fullstendig forklaring på høyreekstrem
vold.
– For å få til det, måtte vi tatt med flere elementer fra sosialpsykologi og også sett på gruppedynamikker. Det er utenfor rammene av min avhandling.
Forskeren vil gjerne komme eventuelle misforståelser i forkjøpet.
– Min forsking gir ingen fullstendig forklaring
på høyreekstrem vold. Men den kan bidra til å forklare forskjeller mellom landene i forekomsten av
den typen vold, understreker Ravndal.

FAKTA

MER FORSKNING: Terrorhandlingene i Oslo og på
Utøya 22. juli 2011 førte til
økt interesse for forskning på
høyreekstremisme i Norge.

Høyreekstremisme
• Samlebetegnelse på
partier og bevegelser til
høyre for de konservative
og borgerlige partiene
i det parlamentariske
systemet.
• Begrepet er gjerne avgrenset til bevegelser
som er åpent anti-demokratiske og som forfekter eller aksepterer voldsbruk som politisk virkemiddel.
• Ordet kan oppfattes
upresist i moderne
politisk debatt, da bevegelser som oppfattes som
høyreekstreme, gjerne
kan støtte en økonomisk
politikk som ligger til
venstre i en økonomiskpolitisk akse.
Kilde: snl.no

Antall dødelige angrep går tilbake. Den ferske
doktorgraden viser ikke bare forskjellene mellom
land, men også en klar tendens i hele Europa for
perioden mellom 1990 og 2015: antall høyreekstreme voldsepisoder med dødelig utfall har gått ned.

– 1990-tallet var et tiår med mye vold, og antallet drapshendelser har gått jevnt nedover utover
2000-tallet. 2014 var et bunnår med null drapshendelser, så det kan hende at vi i framtiden vil
kunne oppleve en oppadgående trend igjen.
– Kan dette være nettopp fordi flere land er
blitt flinkere til å diskutere utfordringer knyttet
til innvandring offentlig, og har fått tydeligere
innvandringskritiske partier i nasjonalforsamlingene, slik vi har sett i Sverige?
– Det er mulig. Men forklaringer på fravær av
vold er ikke nødvendigvis de samme som forklaringer på forekomst av vold. Dette har jeg ikke gått
grundig inn i, men jeg har diskutert noen mulige
hypoteser, som for eksempel det at vi har blitt mer
vant til innvandring enn vi var på 1990-tallet, det
at en mindre voldsorientert subkultur i dag preger
ytre høyre, det at dagens ungdom er mindre politisk aktive, det at voldelig kriminalitet generelt
også har gått ned, og det at mye av aktiviteten har
flyttet seg fra gata til nettet.
Innvandringskritikere kommer til orde. I forlengelsen av diskusjonen om det er fornuftig å «ta
debatten» – en såkalt metadebatt – hører man
ofte påstander, særlig fra høyresiden i det politiske
Norge, om at innvandringsdebatten er forsøkt undertrykt. Det er den ikke, mener Ravndal.
– På skalaen jeg har utviklet, skårer Norge 0 –
null – på undertrykkelse. Dette er selvfølgelig
fryktelig vanskelig å måle presist, så her støtter jeg
meg primært på eksisterende, internasjonal forskning om i hvor stor grad høyreradikale partier og
aktivister har blitt utestengt eller undertrykt i offentligheten.
Ravndal har inntrykk av at den norske offentligheten har lyktes godt med å diskutere både positive og negative konsekvenser av innvandring.
– Det virker på meg som vi har funnet en god
balanse når det gjelder åpen debatt rundt disse
spørsmålene i Norge.
Bruker algebra. Ravndal har tatt i bruk metoder
som man forbinder mer med matematikk, statistikk og informatikk. – Jeg har brukt såkalt boolsk
algebra til å analysere dataene mine, forteller forskeren.
Boolsk algebra er oppkalt etter den britiske
matematikeren George Boole, som viste hvordan
man kan bruke matematikk for å analysere og
systematisere sannhetsutsagn.
Helt konkret har Ravndal matet sine nye data
inn i et program som ser på forekomsten av de

seks forklaringsmodellene og matcher dette med
ekstreme voldsangrep med dødelig utfall.
Ravndals datasett delte seg raskt i to grupper:
Nord-Europa har sine distinkte egenskaper, mens
Sør-Europa har andre. En forskjell er at voldshendelsene i sør er mindre dødelige enn i nord.
– Årsaken til dette kan man kun spekulere i,
men det kan blant annet ha noe å gjøre med drikkekultur. Videre dreier konfliktene seg i Nord-Europa
i større grad om innvandring, mens de i Sør-Europa fremdeles er knyttet til en eldre konfliktlinje
mellom tilhengere av tidligere fascistregimer på
den ene siden og kommunister på den andre, sier
Ravndal.
Annerledeslandet Nederland. Det heter seg at
unntaket bekrefter regelen. Det er nok ikke særlig
vitenskapelig. Ikke desto mindre opptrer unntakene også i Ravndals studie. Her heter annerledeslandet Nederland.
Det liberale treskolandet har nemlig hatt høy
innvandring, men mangel på innflytelsesrike, innvandringskritiske partier (Geert Wilders har ikke
vært aktiv så lenge, selv om det kanskje kan virke
slik), og en innvandringsdebatt preget av bred
skepsis mot innvandringskritikere, men likevel få
dødelige voldsepisoder med høyreekstrem motivasjon.
– Det kan tenkes at det er noe med den særegent
liberale kulturen i Nederland som har virket som en
barriere mot militant høyreekstremisme. Pussig
nok er Nederland et land som ofte havner litt på siden, også i sammenlignende studier innen andre felt.
22. juli forandret alt. Som så mye annen forskning på ekstremisme og terrorisme de siste årene,
begynte også Ravndals med hendelsene i Oslo og
på Utøya 22. juli 2011.
Den skjebnesvangre sommerdagen befant han
seg i Italia.
– Det var helt surrealistisk å liksom skulle være
på ferie mens dette skjedde i Norge. Helst ville jeg
bare reise hjem. Men jeg endte opp med å laste ned
Breiviks kompendium og begynte å lese.
Lite visste Ravndal at han senere skulle bli oppfordret til å skrive doktorgrad om denne tematikken.
– Det resulterte i at jeg la min daværende forskning om etterretning, militære operasjoner og FN
på is og begynte med blanke ark. Det ble en bratt
læringskurve, så nå føles det godt å ha kommet i
havn, sier Ravndal.=

Et svar på 22. juli
C-REX-senteret ved Universitetet i Oslo
er det største forskningsmiljøet på høyreekstremisme i verden.
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ORGANISERT: – De mest
ekstreme på ytre høyre er i
dag velorganiserte og sterkt
ideologiske organisasjoner
av voksne aktivister, sier CREX-leder Tore Bjørgo.

FAKTA
C-REX
Senter for ekstremismeforskning: Høyreekstremisme, hatkriminalitet
og politisk vold (C-REX)
ble opprettet ved Universitetet i Oslo 1. februar
2016.
Formålet er å utvikle
empirisk og teoretisk
kunnskap om årsaker
til og konsekvenser av
høyreekstremisme og
hatkriminalitet i Norge og
andre steder.

tter terroren i Oslo og på Utøya sommeren
2011 ble det smertelig tydelig: Norge manglet
oppdatert, forskningsbasert kunnskap om den
typen ekstremisme som utløste de gruvekkende
handlingene.
– Vi hadde en solid forskning på høyreekstremisme på 1990-tallet, men siden den gang har
forskningen på jihadismen overtatt, forteller Tore
Bjørgo, leder av ekstremismesenteret C-REX ved
Universitetet i Oslo.
På en pressekonferanse i starten av 2015 varslet
statsminister Erna Solberg at regjeringen ønsket å
opprette et senter for forskning på høyreekstremisme.
Et år senere åpnet «C-REX – Senter for ekstremismeforskning» ved Universitetet i Oslo.
– Regjeringen styrker både forskningen og formidlingen av kunnskap om dette feltet, sa Erna
Solberg den gangen.
Regjeringen bevilget samtidig penger til informasjonssenteret om 22. juli i regjeringskvartalet.
– Ingen kan betvile at militant islamisme er et
stort og akutt problem. Men høyreekstremisme
i ulike varianter er også en stor utfordring med
betydelig voldspotensial, forteller senterleder Tore
Bjørgo.
Han fremhever hvor viktig det er å forske på
ekstreme høyrekrefter i dag.
– De mest ekstreme gruppene på ytre høyrefløy
er ikke lenger løse gjenger av skinheads, men velorganiserte og sterkt ideologiske organisasjoner av
voksne aktivister.
I tillegg oppstår det i dag nye grupperinger som
ikke nødvendigvis ser ut slik som vi kjenner den
tidligere høyreekstremismen, som identitær-bevegelsen og den såkalte «alt-right»-bevegelsen.
– De opptrer ikke som i tradisjonell fascisme
eller nazisme. Men vi ser en rekke anti-demokratiske krefter som undergraver menneskerettigheter
og folkestyre og liberale, demokratiske verdier.
Det er minst like utfordrende som den voldelige
ekstremismen, mener Bjørgo. =
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I jihadistiske
‘protostater’ er
ledende talspersoner og
byråkrater,
politisjefer
og dommere
ikke sjelden
unge menn i
begynnelsen av
tjueårene.

Opprør mot patriarkatet:

Jihadistene setter ungdom til å styre
Tekst: Trine Nickelsen

FOTO: OLA SÆTHER
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UNGDOMMENS ROLLE:
– Det er verdt å merke seg
ungdommens rolle i moderne jihadistbevegelser. Dette
er et interessant, men lite
studert aspekt ved moderne
jihadisme, sier Brynjar Lia.

ange samfunn i Midtøsten er utpreget patriarkalske: De unge skal adlyde de eldre,
kvinnene skal adlyde mennene. Dette preger hele
samfunn – fra familie til statsnivå.
Men noe er i ferd med å skje. I den arabiske verden svekkes langsomt de patriarkalske strukturene
som har preget landene i hundrevis av år. De yngre
generasjonene har mer utdanning enn før, de har
tilegnet seg ferdigheter som tradisjonelle autoritetspersoner ikke har. De behersker moderne informasjonsteknologi. Likevel mangler de både posisjoner
og arbeid. I politikken sitter gammelmannsveldet
fortsatt med makten.
Appell blant unge. – Dette kan være noe av årsaken til at jihadismen har så stor appell blant
unge i den arabiske verden i dag – til tross for bevegelsens stadig mer brutale og grusomme voldsbruk, sier professor Brynjar Lia på Senter for islam- og midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo.

Lia er en av landets aller fremste eksperter på
jihadisme og militante islamistbevegelser, og han
forsker nå særlig på opprørskontrollerte områder i
Midtøsten – rebel governance.
Etter folkerevolusjonene som startet vinteren
2011, har nemlig dannelsen av slike selvstyrte,
jihadistiske protostater eller ‘emirater’, skutt voldsom fart. Den såkalte islamske staten, IS, er den
mest kjente. På sitt største kontrollerte den et område større enn Storbritannia, men etter en langvarig, internasjonal militær innsats er bevegelsens
territorielle kontroll nå redusert til noen få mindre
enklaver i Syria.
– I de fem årene mellom 2011 og 2016 opprettet
jihadister flere territoriale protostater enn de
hadde gjort i løpet av de 23 årene før, mellom alQaidas grunnlegging i 1988 og 2011, påpeker Lia.
Få har riktignok overlevd mer enn ett år.
Mest populær. I den arabiske verden er ingen
ideologi for væpnet opprør mer populær enn jihad-

UNGE: At IS rekrutterer unge
menn til tjeneste i frontlinjen,
overrasker ingen. Mer uventet er det at jihadistene lar
svært unge menn besette
maktposisjoner og utøve
myndighet i områder der de
styrer. Bildet er hentet fra en
propagandavideo publisert
av IS, og viser unge menn
som feirer en seier i Zawbaa
i Irak i april 2016.

ismen. Popularitetskurven har steget bratt. Ved
inngangen til 2011 hadde ingen av landene i Midtøsten slagkraftige jihadistgrupper, med mulige
unntak for Algerie og Irak. Siden har jihadisbevegelsene ekspandert voldsomt både i omfang og
slagkraft – aller mest i landene som opplevde den
største uroen under folkerevolusjonene.
– Aldri før har så mange lokale opprørsgrupper
og militante fraksjoner festet på seg jihadistlogoen
og søkt drahjelp fra merkenavnene al-Qaida og IS,
sier Lia.
Meningsmålinger viser oppsiktsvekkende høye
tall når det gjelder sympati for jihadistene og deres
voldsaksjoner. Flere millioner mennesker i regionen
har sympati for – og kan tenkes å støtte IS eller
al-Qaida i varierende grad.
Oppslutningen kommer også utenfra. Antallet
fremmedkrigere til slagmarker i Syria og Irak har
økt dramatisk siden 2011. Titusenvis av frivillige
er blitt rekruttert fra flere titalls land over hele
verden.

• Ekstremisme

I etterkant av 11. september-angrepene i 2001 ble
enorme økonomiske og militære ressurser satt
inn for å forhindre en slik utvikling. Likevel har
jihadistbevegelsens militære styrke, ideologiske
tiltrekningskraft, rekrutteringsgrunnlag og finansieringskilder bare vokst.
Hvorfor? Lia peker på flere årsaker til dette:
• Ideologisk smitteeffekt: Gjennom langvarig og
massiv mediedekning både av spektakulære og
dramatiske terroraksjoner og av den USA-ledete
krigen mot terror, har jihadistenes ideologiske
budskap spredt seg.
• Misnøye: Jihadismen knytter an voldsaksjonene
sine til velkjente konfliktlinjer i Midtøsten og
framstår dermed som et opprør som svarer på
reell, politisk misnøye.
• Folkelig støtte: Jihadistbevegelsen driver ikke
bare væpnet kamp, men også sosial velferd og
bistandsarbeid der slik innsats er mulig og formålstjenlig. Den sosiale forankringen skaper
lokal legitimitet og gir større spillerom.
• «Krigen mot terror»: Militærmakt i antiterrorens navn forårsaker ofte sivile tap og skader.
Samtidig har hatretorikken mot islam økt kraftig etter at «krigen mot terror» startet. Ikke overraskende er oppfatningen om at det foregår en
krig mot islam, ikke mot terror, utbredt i Midtøsten.
• Anti-imperialisme: Jihadistenes tekster, taler og
nettskriverier har utpreget religiøs språkdrakt,
men kallet til motstand mot USAs militære nærvær i regionen er likevel alltid til stede. Jihadismen representerer en form for anti-imperialisme
kombinert med ‘islamsk nasjonalisme’ – i betydningen forsvar for det islamske fellesskapet,
ummaen. Temaet «motstand mot fremmed
styre» ruver i jihadistbevegelsens ideologi og
tiltrekker sympatier langt ut over de religiøses
rekker.
• Globalt fellesskap: Jihadismen har vist seg som
en potent og slagkraftig ideologi. Den tilbyr et
globalt fellesskap med likesinnede opprørere,
der internett skaper arenaer for å bygge dette
fellesskapet. Jihadistbevegelsen representerer
dermed et bredt anlagt og globalt opprør som
ikke begrenses av etnisitet, hudfarge eller geografiske grenser.
• Militære seirer: Kampen for frigjøring gjelder
alle islamske områder og retter seg mot «korsfarere» (vestlige land) og «frafalne» muslimske
stater som har «forrådt den islamske nasjonen»
ved å alliere seg med USA. Hele verden er der1/2018
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Jihadisme
• Jihadisme kan defineres som al-Qaidas ideologi.
• Det er en ytterliggående
og voldelig avart av
islamismen.
• IS er en utbrytergruppe
fra al-Qaida-nettverket,
men deler de fleste trekkene ved al-Qaidas ideologi.
• Idéen om at hele den
islamske verden er okkupert, direkte eller indirekte, av en global allianse
av kristne korsfarerstater,
står sentralt.
• Militær og voldelig
kamp, omtalt som jihad,
er det eneste legitime og
virkningsfulle handlingsalternativet. Hver enkelt
troende muslim har plikt
til å delta i kampen, fortrinnsvis med våpen i
hånd.
• Siden fiendene ikke
er geografisk begrenset
til ett territorium, må
kampen føres uavhengig
av landegrenser.
• Dyrkingen av en martyrkultur og bruk av selvmordsaksjonister er andre typiske kjennetegn.

• Jihadisme kan betegnes
som en type ekstrem,
pan-islamistisk nasjonalisme.
• Teologisk sett er ideologien inspirert av konservativ salafisme.
• Mange muslimske,
væpnete grupper inngår
ikke i jihadistbevegelsen,
som Hamas og Hizbollah,
fordi de er nasjonalt orienterte, deltar i demokratiske valg og har et
nært forhold til Iran, og/
eller er sjiamuslimske.
Kilde: Brynjar Lia:
«Fanatismens seier?»
Babylon, nr. 2-2016

Setter visjonen ut i livet. Jihadistgrupper har
forsøkt å opprette protostater i mange land i den
islamske verden helt siden 1980-tallet. De fleste
har manglet permanent, territoriell kontroll, men
noen har hatt reelle statsstrukturer med sentraladministrasjon, politi og rettssystem. Denne utviklingen skjøt fart etter 2011. Fra det lille emiratet
Zinjibar i Jemen til IS-kontrollerte Raqqa og Mosul
har jihadistopprørere fått sjansen til å omsette
ideologien sin i praksis – implementere islamske
regler som omfatter familie, slektskap, makt og
kjønn.
– Fordi de sverger til en konservativ og bokstavtro tolkning av sharia, har jihadbevegelser ord på
seg for å være autoritære, kvinnefiendtlige og ultramaskuline. Disse bevegelsene sies å demonstrere
de verste og mest ytterliggående sidene ved et patriarkalsk samfunn.
Lia viser til at det under mye av forskningslitteraturen på feltet ligger en antakelse om at islamistisk vold på en eller annen måte er koblet til
patriarkatet, til sosiale normer og politisk kultur
som finnes i de patriarkalske, muslimske majoritetssamfunnene generelt og i Midtøsten og NordAfrika spesielt.
– Og jo – militante, islamistiske bevegelser
består i hovedsak av menn. Krig og vold verdsettes
høyt. Flere studier kobler patriarkalske verdier
til jihadisme: smågutter innpodes patriarkalske
normer og æreskoder – som i neste omgang disponerer dem til å bli terrorister.
Opprør mot autoriteter. Lia mener likevel det er
nødvendig å modifisere denne oppfatningen.
– IS og andre militante opprørsgrupper er først
og fremst radikale, ideologiske prosjekter. De jihadistiske protostatene er overraskende byråkratiserte
og regulerte, de overlater lite rom til dem som har
makt i tradisjonelle, patriarkalske samfunn: de
eldre, det tradisjonelle, religiøse presteskapet,
klanledere og stammeoverhoder, sier han.
Blodsbånd og slektskap spiller en ubetydelig
rolle.
– Bare tenk på fremmedkrigerne, de frivillige fra
andre land som selv ofte bryter med egen ‘patriark’,

sin egen far, for å slutte seg til sine brødre og søstre i troen, minner Lia om.
Militante, islamistiske bevegelser blomstrer i
samfunn hvor patriarkalske og stammeliknende
kulturer er sterke – ikke fordi de stadfester patriarkatet, men fordi de representerer et opprør mot
autoriteten til slike slektskapsbaserte strukturer.
Forskeren viser til at jihadistgrupper har flere
antipatriarkalske trekk både i ideologi og organisasjonsform.
– Eldre menn får ikke dominere over unge menn
gjennom slektskapsorganisasjoner eller gjennom
klientellistiske nettverk – personbaserte avhengighetsforhold mellom den økonomisk-politiske elite
og deres tilhengere, der korrupsjon gjerne inngår
som et sentralt virkemiddel. Det skiller dem klart
fra hvordan autoritet utøves i Midtøsten i dag.
Ekstrem mobilitet for unge menn. IS’ propagandamateriell er fylt med bilder av unge mennesker. Lia mener det er uttrykk for en sosial revolusjon. For unge menn i Raqqa, Mosul og andre
IS-kontrollerte områder var rask sosial mobilitet
oppover mulig.
– Det er ikke overraskende at IS rekrutterer
unge menn til tjeneste i frontlinjen. Mer overraskende er det derimot at jihadistene lar svært unge
menn besette maktposisjoner og utøve myndighet
i områder der jihadistene styrer. Her får de vise
seg fram som angivelig kompetente og dyktige
statsadministratorer med ukorrupt byråkrati og en
ordensmakt som sørger for et puritansk og strengt
islamsk levesett. Dette ungdommelige uttrykket er
spesielt oppsiktsvekkende i en region der lederstillinger i politikk og næringsliv vanligvis er forbeholdt gamle menn, påpeker forskeren.
De tradisjonelle bærerne av makt og myndighet
i patriarkalske samfunn – eldre menn og stammeoverhoder – er degradert til tilskuere i disse ‘statsdannelsene’ eller til maskoter i propagandakrigen.
Kvinner spiller aktiv rolle. Hundrevis av unge
europeiske kvinner har frivillig reist for å slutte
seg til IS i Syria og Irak, til tross for at mediene
stadig rapporterer om slaveri, voldtekt og tvang.
– Det bekrefter oppfatningen om at når jihadistiske opprørere erobrer et territorium, vil de gå i
gang med å etablere en patriarkalsk orden og gjøre
kvinner underdanige og usynlige. Det er ingen tvil
om at kvinner har vært utsatt for grusomme overgrep og alvorlig diskriminering i de ulike jihadistkontrollerte enklavene, understreker Lia, og viser
til at listen over brudd på kvinners rettigheter fra

disse bevegelsene er lang – fra Talibans forbud
mot skolegang for jenter til IS’ praktisering av
kvinnelig slaveri.
– En spesielt beryktet IS-praksis har vært slaveri. Organisasjonen tillot medlemmene å ta kvinnelige fanger som konkubiner, og brukte mye tid
og plass i journaler på internett for å rettferdiggjøre dette. IS tillot riktignok også å gjøre menn til
slaver, som ironisk nok ga en slags likestilling mellom kjønnene i undertrykkelsen av ikke-troende.
Tilsvarende ser vi at regler som spesifiserer streng
kleskode, ikke bare var rettet mot kvinner, men
også mot menn.
Genuint eierskap. Men tilgjengelige kilder viser
likevel at mange kvinnelige IS-aktivister følte et
genuint eierskap til IS’ utopiske statsprosjekt, framholder Lia. I IS’ ideologiske utopia så unge, kvinnelige rekrutter en måte å flykte fra de tradisjonelle
begrensningene som deres mannlige familieoverhode la på dem.
Kilder viser at kvinner spilte en rolle på nøkkelområder i IS-styret.
– Kvinnene i de IS-kontrollerte områdene var
ikke bare hjelpeløse ofre i en patriarkalsk verden.
Det synes klart at kvinnelige jihadister var aktivt
med på å forme bevegelsen. Rollene, pliktene og
rettighetene deres er nedskrevet i detalj av jihadbevegelsens ideologer. Selv om kvinner ble oppfordret til å finne sin plass i den private sfæren som
husmødre, hadde kvinner også roller utenfor husholdet, inkludert operative og militære stillinger.
Det utfordrer bildet av kvinner som passive ofre,
mener Lia.
Kvinners «rolle i jihad» og i kampen for et islamsk samfunn, er et viktig tema i ideologien. Mange ideologiske skrifter legger stor vekt på kvinnenes
bidrag til kampen – med titler som «Kvinnenes
rolle i jihad» og «Kvinner på slagmarken».

Men det er stor variasjon mellom gruppene. Mens
IS har brukt kvinner i militære angrep, har al-Qaida
vært mer forsiktig med å sende kvinner i kamp.
Men også IS henviste kvinnene først og fremst til
den private sfære, hvor rollen deres som mødre og
koner ble verdsatt høyt.
– Når IS opplevde tilbakeslag på flere fonter,
fikk kvinner gjerne nye oppdrag – knyttet til lederskap, logistikk, frakt av våpen og produksjon av
eksplosiver, og også som selvmordsbombere. IS
opprettet flere kvinnelige politienheter, forteller
forskeren.
Kvinnelige jihadister har også spilt en rolle i propaganda, media, utdanning og rekruttering. På disse og mange andre områder ble kvinnene trent opp
til å fylle spesifikke roller IS hadde utpekt til dem.
– IS portretterer seg selv som en ideologisk stat
der kvinner ville ha spesialiserte roller i samfunnet
som de trengte trening og utdanning for å fylle. IS
oppmuntrer bare til utdanning for kvinner i den
grad det samsvarer med hva kvinner trenger for å
kunne oppfylle sine roller i samfunnet. Det finnes
også eksempler på at kvinner har skrevet teologiske og ideologiske tekster.
Barnesoldater. Den omfattende rekrutteringen
av barnesoldater er også et uttrykk for at IS bryter
patriarkalsk autoritet.
– Barn blir tatt fra familien sin, sendt til leirer
for militær og religiøs trening. Tidlig i 2017 viste
tall at én av tre selvmordsbombere var barn. Gutter ned i seksårsalderen ble rekruttert. Slik utnytting av barn for ideologiske formål er ikke typisk for
patriarkalske samfunn.=

Kilde: Brynjar Lia: «The Jihādī Movement and
Rebel Governance: A Reassertion of a Patriarchal
Order?» Die Welt des Islams 57, no. 3-4 (2017)

BARNESOLDATER: Barn blir
tatt fra familien sin og sendt
til leirer for militær og religiøs trening. Tidlig i 2017 viste
tall at én av tre selvmordsbombere var barn. Gutter
ned i seksårsalderen ble
rekruttert. Slik utnytting av
barn for ideologiske formål
er ikke typisk for patriarkalske samfunn.

Emirat og kalifat
• Emirater betyr prinsedømmer og var historisk
sett provinser i det islamske kalifatet. De færreste
jihadistgrupper med
territoriell kontroll har
våget å kalle seg kalifat.
• Unntaket er ‘Den islamske staten’ (IS), som
utropte seg selv til Kalifat
juni 2014 etter erobringen av millionbyen Mosul i
Irak.
• Talibanbevegelsen kalte
seg selv ‘Det islamske
emiratet i Afghanistan’ da
den kontrollerte Afghanistan mellom 1996 og
2001. Navnet er beholdt
etter at bevegelsen ble
styrtet fra makten i den
USA-ledete intervensjonen senhøstes 2001.
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• Ideologien avviser etniske og nasjonale skillelinjer til fordel for en felles
pan-islamsk identitet.

for legitime arenaer for jihadistbevegelsens
militære operasjoner. Dermed blir bevegelsen
mindre sårbar enn etnisk og geografisk definerte
opprørsgrupper. Ved å samle jihadistgrupper
verden over i én global, ideologisk bevegelse, kan
en hele tiden feire militære seirer så lenge minst
ett av frontavsnittene har framgang.
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• Ekstremisme
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Vårt naboland
i øst har over
10 ganger så
mange høyreekstreme drap
per innbygger
som VestEuropa.

BLODIGE DATA: Historiker
Johannes Due Enstad har
laget en database som kartlegger 650 høyreekstreme
drap i Russland de siste 13
årene.

H

va er det med Russland? Spørsmålet dukker
opp i mange sammenhenger: i amerikansk
valgkamp, i krigen i Syria og doping i idretten.
Ikke minst er spørsmålet betimelig når man ser
på statistikk over høyreekstrem vold. En ny oversikt viser at det de siste årene er drept 650 mennesker i høyreekstreme angrep i vårt store naboland i øst. Til sammenligning viser ny forskning
(se side 26 til 29) at 303 personer er blitt drept i
høyreekstreme angrep i Vest-Europa.
Men mens statistikken i vest går 25 år tilbake
og gjelder et område med totalt over 400 millioner
innbyggere, går tilsvarende tall for Russland kun
13 år tilbake og gjelder et land med under 150 millioner innbyggere.
Dette betyr at høyreekstreme drap er over 10
ganger hyppigere i Russland enn i Vest-Europa.
Hvordan kan dette ha seg?
En voldelig historie. Historiker Johannes Due
Enstad ved Universitetet i Oslo arbeider med å
finne svaret. Forskeren bygger blant annet en database der hvert kjente høyreekstreme drap i Russland er plottet inn.
– Det er skrevet mye om russisk nasjonalisme
og nasjonal identitet etter Sovjetunionens fall, men
lite om den militante, høyreekstreme bevegelsen.
Jeg ønsker å forklare hvorfor nettopp Russland,
et av de land som ofret mest i kampen mot NaziTyskland, ble åsted for framveksten av Europas
desidert voldeligste høyreekstreme bevegelse etter
1990, sier Enstad.

Han er postdoktor på Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) og tilknyttet forsker ved Senter for ekstremismeforskning
(C-REX) ved Universitetet i Oslo.
Han peker på det postsovjetiske Russlands generelle voldsnivå, med drapsrater ti til tjue ganger
høyere enn i vesteuropeiske land, som delforklaring på den høyreekstreme volden.
– Vi må også huske på at Russlands historie på
første halvdel av 1900-tallet var ekstremt voldelig.
Lenins og Stalins bolsjeviker brutaliserte landets
befolkning på en måte som antakelig ennå preger
Russlands politiske kultur, forteller Enstad.
Som vi har sett i den innledende artikkelen i
temadelen av dette nummeret, er det også vanlig å
tidfeste den moderne terrorismens fødsel til Russland rundt 1870.
– Russiske, revolusjonære anarkister var blant
de første moderne terroristene. Gruppen Narodnaja volja (Folkeviljen) arbeidet på 1870–80-tallet
for å styrte tsarveldet med voldelige midler.
Under bolsjevikene kom terroren ovenfra. Lenin
og Stalin var villige til å ofre ufattelig mange menneskeliv for selv å holde på makten og holde unionen samlet.
– Den russiske befolkningens historisk utsatte
tilværelse, ikke bare på grunn av undertrykkende
regimer, men også geografiske og klimatiske vilkår,
har gitt opphav til en kollektivistisk mentalitet der
individer i større grad innretter seg etter gruppens
behov for samhold snarere enn sine personlige
preferanser. Kollektivisme senker terskelen for en

Har politisk støtte. Russland har også reelle utfordringer knyttet til innvandrerbefolkningen. For
eksempel ble enkelte markedsplasser overtatt av
kriminelle utlendinger. Illegale arbeidsinnvandrere presset etniske russere ut av bygge- og anleggsbransjen. Etnisk baserte gjenger skapte utrygghet i
gatene. Terrorister fra Nord-Kaukasus har gjort en
lang rekke angrep.
– Slike hendelser bidro til å radikalisere den
nasjonalistiske opinionen, av og til hjulpet av medier og høyreradikale politikere. For eksempel lan-

serte partiet Rodina i 2005 en valgkampvideo som
viste bilder av innvandrere fra Kaukasus og oppfordret til å «renske byen for slikt søppel».
Derfra var det ikke langt til en slutning om at
Russland måtte beskyttes mot «okkupanter» og
«rasefiender».
– At folk med ekstreme holdninger føler at de
har politikere i ryggen, kan gjøre terskelen lavere
for å begå ekstreme handlinger, mener Enstad.
Putins forhold til ekstremismen. Kan Vladimir
Putin ha spilt en rolle i framveksten av høyreekstreme miljøer i Russland?
– Putin er nasjonalist. Men han er ikke etnonasjonalist. Presidenten er en stats- og imperienasjonalist. Han skiller ikke mellom de forskjellige
etnisitetene som til enhver tid befinner seg i Russland, slik de høyreekstreme gjør.
Det er avgjørende for Putin å holde på en flerkulturell fred i riket, som alltid har bestått av flere
nasjonaliteter enn den russiske.
– Han har vært tydelig på å fordømme rasistisk
vold, men enkelte ganger spilt på etnonasjonalisme
for å få støtte i deler av opinionen.
Selv om Putin ikke kan knyttes direkte til høyreekstremismen i Russland, kan han ha fremmet
utviklingen indirekte ved å marginalisere landets
politiske opposisjon.
– Putins autoritære tilstramming siden tidlig
2000-tall har rammet opposisjonelle av alle
støpninger, herunder etnonasjonalistene. Deres
muligheter for å påvirke politikk på lovlig og legitimt vis, er blitt kraftig begrenset. Mye tyder på at
denne utviklingen har fått en del radikale aktører
til å trekke den slutning at revolusjonær og voldelig motstand er den eneste mulige løsningen, sier
Enstad.=

Russland på 1990-tallet
• Da Sovjetunionen ble
oppløst i desember 1991,
satte Boris Jeltsin i gang
omfattende reformer i
det nye Russland. Høyest
prioritet ble gitt den økonomiske omstillingen
med innføring av prisliberalisering og privatisering.
• I januar 1992 ble prisene på de fleste varer
sluppet fri. Dette førte
umiddelbart til kraftig
inflasjon og fall i levestandard for store deler
av befolkningen.
• Den utrygge økonomiske og politiske virkeligheten var godt jordsmonn for radikale høyreekstreme elementer, som
skinhead-bevegelsen.
Kilde: snl.no
Putins Russland
• Da han ble president i
1999, var Vladimir Putins
mål å gjøre Russland til
en internasjonal stormakt. Oppskriften var en
liberal, økonomisk
politikk kombinert med
resentralisering av
politisk makt.
• Riksdekkende tv-kanaler kom igjen under direkte eller indirekte statlig
kontroll, mens Putinkritiske medieoligarker
gikk i eksil.
• Godt hjulpet av en sterk
økonomisk utvikling lyktes Putin i løpet av sin
første presidentperiode
med å befeste sin
stilling som Russlands
ubestridte leder.
• Siden Putin tok over
som president, har det
vært en merkbar tilstramming av organisasjonsfriheten i landet, særlig
rettet mot grupper som
mottar økonomisk støtte
fra utlandet og bruker
midlene til politisk virksomhet.
Kilde: snl.no
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Tekst: Morten S. Smedsrud

FØR OG NÅ: Den voldelige historien fra Josef Stalins regjeringsperiode i Sovjetunionen har ringvirkninger langt inn i
Vladimir Putins Russland.

FOTO: WIKICOMMONS

Ekstreme Russland

Skinhead-bevegelsens framvekst. Den russiske bjørnen slikket sine sår tidlig på 1990-tallet.
– Sovjetunionens kollaps og overgangen til
markedsøkonomi førte Russland ut i dyp krise.
Folk mistet jobber, sparepenger og elementær
trygghet. Korrupsjon og kriminalitet blomstret,
bestikkelser, utpressing og mafiavold preget hverdagslivet.
Dette ga grobunn for ekstreme elementer i samfunnet. Samtidig slo nye ungdomskulturer rot, delvis importert fra det nå tilgjengelige utlandet og
delvis formet av sovjetiske røtter. Den høyreradikale skinhead-bevegelsen kom til å prege deler av
1990-tallets ungdomskultur. I løpet av tiåret gikk
den fra å bestå av noen få titalls personer, til å
romme tusenvis av mennesker.
– Det er disse radikaliserte ungdommene som
står for flesteparten av de høyreekstreme drapene
i Russland de siste 20 årene, forteller Enstad.
Da det turbulente 90-tallet var forbi og dagens
president, Vladimir Putin, tok makten, opplevde
landet igjen økonomisk vekst. Med den kom millioner av gjestearbeidere, primært fra Sentral-Asia
og Kaukasus. De var ikke like velkomne i alle deler
av samfunnet. Høyreradikale ideologer og enkelte
medier dehumaniserte innvandrerne.
Den allerede radikaliserte ungdommen lot seg
raskt mobilisere. På 2000-tallet kom en bølge av
høyreekstrem vold der hundrevis ble drept og
tusenvis skadet. Den typiske framgangsmåten er
like enkel som den er grusom.
– Det vanligste scenariet har vært at en gruppe
unge menn mellom 15 og 25 år tar med seg kniver
eller andre stikk- og slagvåpen ut på gata for å
jakte på personer med ikke-slavisk opphav. De slår
eller stikker ned sine ofre, som oftest i mørke portrom, men mange angrep har også skjedd på åpen
gate og høylys dag, forteller Enstad.
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Slakter gjestearbeidere på
åpen gate:

del typer vold, og slike samfunn har gjerne høyere
voldsnivå enn de mer individualistiske.
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Det anti-islamske paradokset
Tekst: Morten S. Smedsrud

Kan man
tilhøre ytre
høyre og være
liberal på en
og samme
gang?

F

eminister, LHBT-bevegelsen og likestillingsforkjempere har kjent på et ubehag de siste
årene. Ikke fordi de mangler gjennomslag. Men på
grunn av sine nye allierte – en alliert de ikke har
bedt om og på ingen måte ønsker: Ytre høyre.
– De moderne, anti-islamske gruppene kjemper
for tradisjonelle så vel som moderne, progressive
verdier i møte med islam. For eksempel den kristne
kulturarven, ytringsfrihet og demokratiet, samt
jøder, kvinner og homofiles rettigheter, sier Lars
Erik Berntzen.
Sosiologen har nettopp satt punktum for sin
doktoravhandling, «The Anti-Islam Movement:

Far Right and Liberal?».
– Anti-islamistbevegelsen hevder å representere
det opplyste Vesten i motsetning til en totalitær og
kvinneundertrykkende, islamsk kultur, forteller
Berntzen.
Fire bølger av anti-islamsk aktivisme. I doktorgraden han har tatt ved European University
Institute i Firenze, ser Berntzen på framveksten
av den anti-islamske høyresiden i Vest-Europa og
USA etter terrorangrepene i New York 11. september 2001.
Han har identifisert fire ulike bølger av antiislamsk aktivisme siden islamistisk terror virkelig
begynte å sette spor i Vesten. Hver bølge er kjenne-

– Den første bølgen startet parallelt på nett i USA
og i partipolitikken i Nederland. I den andre bølgen
tok nettaktivistene til gaten for første gang i London, og ulike organisasjoner som Stop Islamization
of Europe ble opprettet. Den tredje bølgen startet
med English Defence League i Storbritannia, mens
den siste ble drevet av den eksplosive veksten til
Pegida med utgangspunkt i Dresden, Tyskland.
Enkelte anti-islamske grupper har bånd til parlamentariske partier.
– Vi kan gjøre et analytisk skille mellom den
anti-islamske reorienteringen av høyreradikale
partier, og den anti-islamske utvidelsen av ytre
høyre. Utvidelsen, som jeg studerer, er hovedsakelig et utenomparlamentarisk fenomen. Det eksisterer også en del bånd mellom partier og utenomparlamentariske grupper, men partiene holder
seg stort sett borte fra Pegida og andre som tar til
gaten. Når det er sagt, er standpunktene mer eller
mindre identiske, sier Berntzen.
To veier inn. Historisk er det ikke muslimene som
har vært ytre høyres fiende. Tvert imot.
– Høyreekstreme fra 1930-tallet og framover
var til dels positive til islam. Religionen ble sett på
som en konservativ, antimodernistisk kraft. Slik er
det fortsatt i deler av Øst-Europa, men bildet har
forandret seg kraftig.
Tidligere forskning har beskrevet anti-islamske
gruppers omfavnelse av liberale og progressive
verdier som en fasade. Fasaden skal skjule en
mørk, jødefiendtlig, kvinnehatende og anti-demokratisk bakside. Den gamle høyreekstremismen
ligger på lur.
– Mine funn viser imidlertid at de liberale verdiene stikker dypere hos disse grupperingene, både
når det kommer til deres organisatoriske bånd og
hos medlemmene. Mange av lederne og ideologene
har dessuten bakgrunn fra venstresiden.
Berntzen mener det fins to veier til en antiislamsk virkelighetsforståelse. Den ene bygger på
en rasjonell kalkyle for å unnslippe anklager om å

Ytre høyre og liberal? Leder for Universitetet i
Oslos senter for forskning på ekstremisme (C-REX),
Tore Bjørgo, sier i denne temautgaven av Apollon
at det moderne samfunnet må være på vakt mot
høyreekstreme krefter som ikke umiddelbart er
gjenkjennelige som tradisjonell fascisme eller nazisme.
Den nye anti-islamske bølgen er av en slik karakter. Den nye høyresiden tar sterk avstand fra de
mer tradisjonelle, ekstreme høyreuttrykkene.
– Det er en sterk bevissthet om andre verdenskrig i bevegelsen, med en total avvisning av fascisme og nazisme. Den anti-islamske, ytre høyresiden ser på islam som jevngod med nazismen, og
viser derfor en klar forakt for nynazister.
Der man forbinder høyreekstreme bevegelser
med suspekte grupperinger som tar hatet sitt til
gatene, bestreber den nye anti-islamismen seg på å
være stueren.
– Det er svært få av disse gruppene som overhodet har vært involvert i voldelige aksjoner, forteller Berntzen.
Tvert imot legger de prestisje i å opptre i henhold til loven og ordensmakten.
– De søker om lov til å demonstrere, og hvis
politiet sier nei, respekterer de det og holder seg
hjemme, forteller Berntzen.=

NYORIENTERING: – Det er
en sterk bevissthet om andre
verdenskrig i bevegelsen,
med en total avvisning av
fascisme og nazisme. Den
anti-islamske, ytre høyresiden ser på islam som
jevngod med nazismen, og
viser derfor en klar forakt
for nynazister, sier Lars Erik
Berntzen.

LHBT
Forkortelse for lesbiske,
homofile, bifile og
transpersoner. Dette
er et samlebegrep for
seksuelle minoriteter og
kjønnsminoriteter, som
brukes både av myndigheter, rettighetsorganisasjoner og forskere.
Kilde: snl.no
Om doktoravhandlingen
Foruten en historisk oversikt og analyse av deres
offisielle ideologi, har
Lars Erik Berntzen kartlagt nettverkene mellom
anti-islamske grupper og
analysert diskusjonene
som foregår mellom
medlemmer av 300
anti-islamske grupper på
Facebook.
Forskningen viser at de
anti-islamske nettverkene på Facebook har
økt betraktelig de siste
årene. De har også blitt
tettere sammenvevd. I
kjølvannet av flyktningkrisen har de opprettet
koblinger til mange grupper i Øst-Europa.
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Lesbiske, homofile, bi- og transbevegelsen (LHBT) har fått en upopulær alliert:

• Angrepene 11. september 2001.
• Muhammed-karikaturene i 2005.
• Islamister som aksjonerte ved begravelsen til
britiske soldater som falt i Afghanistan og
Irak, 2009.
• Charlie Hebdo-angrepet i 2015 og salafistopptøyer i Tyskland i 2014.

være fordomsfull. Stigmaet ved å bli kalt høyreekstrem og rasist, er betydelig og kan gjerne medføre
sosial utfrysing.
– Forskning viser at dersom man er fordomsfull
mot én gruppe, er man som regel det mot andre
også. Er man fiendtlig mot muslimer, så er man
gjerne fiendtlig til jøder og homofile. Men, det kan
lønne seg å skifte fokus til islam og beskrive seg
som en støttespiller til de andre gruppene.
En annen vei inn i den anti-islamske virkelighetsanskuelsen er gjennom et traume.
– I motsatt ende har man dem som hadde et
liberalt og progressivt syn før de ble fiendtlige til
islam og muslimer. Den kausale ruten her er fundamentalt annerledes, de drives av frykt i etterkant
av terrorhandlinger eller liknende sjokk der de
opplever at deres levesett blir satt i fare.
Som med enkelte av lederne, kan den siste
gruppen ha bakgrunn fra den politiske venstresiden, og i noen tilfeller fortsatt oppleve at de hører
hjemme der.
– Men sluttpunktet er det samme. Med andre
ord er den anti-islamske vendingen, som jo er det
som har gjort at ytre høyre har vokst de siste tiårene, til en viss grad også en liberal vending.

FOTO: MORTEN SMEDSRUD
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SØKER NYE VENNER: Bevegelser på ytre høyre fløy
ønsker å alliere seg med
liberale grupper i samfunnet
i sin kamp mot islam.

tegnet ved av det oppsto nye aktivistgrupper med
undergrupper i flere land.
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Farmasiprofessoren står opp kvart på fem
hver morgen og lar seg begeistre av alt fra morkaker,
fostre og legemidler til franske ord, svømmeregler
og avdanket porselen.

SVANGERSKAP: Professor
Hedvig Nordeng er landets
fremste ekspert på hvordan
mors medisin under svangerskapet påvirker fostre
senere i livet.

Trives best i
ukjent farvann
Tekst: Yngve Vogt · Foto: Ola Sæther

J

Vi forskere må være skrudd sammen som toppidrettsutøvere.

eg trives best i ukjent farvann. Det er nettopp
der mulighetene er størst til å oppdage noe
nytt, forteller professor Hedvig Nordeng på Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo.
Fire dager i uken står hun opp klokka kvart på
fem i familiens hvite åttitallsvilla på Rykkinn i
Bærum og svipper eldstesønnen på fjorten innom
morgentreningen hans i svømmehallen på Hundsund før hun seiler inn på kontoret på Blindern
innen klokka runder slaget null seks null null.
– Da får jeg lagt ned en god arbeidsøkt før de
andre kommer på jobb ved halv ni-nitiden.
Hedvig Nordeng blir kalt superkvinnen. Hun
gir alltid bånn gass. Selv et par fødsler legger ingen
demper. Hun jobbet til veene kom og skrev bøker
innimellom ammingen.
Hennes store lidenskap er hvordan alskens pilleknask som antidepressiva, smerte- og kvalmestillende, migrenemedisin og antibiotika påvirker
hjernen og sentralnervesystemet i fosteret. Det er
greit å vite. Åtte av ti gravide bruker legemidler
under svangerskapet. Det betyr – fortalt i store
tall: Hvert år sluker nesten femti tusen norske
kvinner en eller annen form for medisin mens de
går gravide med nye verdensborgere.
Det har lenge vært velkjent at visse legemidler,
som thalidomid og valproat, kan skade fosteret.
Uheldigvis mangler samfunnet fortsatt mye kunnskap om hvordan en rekke andre medisiner påvirker det gryende livet i mors mage.
Det nye målet til Hedvig Nordeng er å under-

NAVN: Hedvig Nordeng
FØDT: 17.10.1972
STILLING: Professor i
farmasi. Bistilling som
forsker ved Folkehelseinstituttet.
VITENSKAPELIG: Hedvig Nordeng har publisert over hundre vitenskapelige artikler, både
nasjonalt og internasjonalt. Arbeidene hennes
er sitert i nesten 3000
andre vitenskapelige
artikler.
VERV: Leder av Nasjonal
forskerskole i farmasi.
Leder av endringsmiljøet PharmaTox ved Det
matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Fagansvarlig for farmakologi
i Store norske leksikon.
BØKER: «Legemidler og
bruken av dem», som
brukes i sykepleierutdanningen. «Lærebok
i farmakologi for sykepleiere».
PRISER: I 2016 ble hun
kåret til Årets farmasøyt
for arbeidet sitt med å
sikre legemiddelbehandlingen av barn, gravide
og ammende.

søke hvordan legemidler påvirker fosterets hjerne
på sikt. Jobbingen er beinhard.
Hun sammenligner forskerlivet sitt med det å
være toppidrettsutøver.
– Det er undervurdert hvor mye jobb og trening
som må til for å drive forskning i verdensklasse.
Vi drives av en nysgjerrighet om å forstå de spørsmålene vi ennå ikke vet svarene på. Vi må være
enormt tålmodige og ha så mye is i magen at vi
makter å vente i ti år før vi finner svarene. Da må
vi være skrudd sammen som toppidrettsutøvere.
Men som hun sier:
– Det er ikke bare snakk om talent og trening.
Du må også ha gode folk rundt deg og være i et
miljø som lar deg blomstre.

D

en store arbeidskapasiteten sin fikk hun
allerede som sekstenåring da hun dro fra det
trygge hjemmet sitt på Gjettum til Lyon i Frankrike for å ta videregående.
– Skolen var veldig god, men i starten skjønte
jeg ingenting. For å bli like flink som de andre,
måtte jeg jobbe vanvittig mye. Da trengte jeg
fighterinstinktet mitt.
Vertsfamilien var antikvitetsforhandlere. De
vasset i kuriositeter.
– Jeg ble tatt inn i den fantastiske kunstnerfamilien. De var med på å påvirke meg. Og dette
var Frankrikes gastronomiske hovedstad! I dag
angrer jeg litt på at jeg jobbet så mye. Vi hadde
skole også på lørdager. Vi var så bevisste og skulle
representere Norge og ville ikke gjøre noe galt.
Vi skjønte hvor mye arbeid som måtte legges ned.
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Det var der jeg fikk arbeidsdisiplinen min. Vi var
alene. Uten hjelp fra foreldre.
Frankrike ga henne så mye luft under vingene
at Hedvig Nordeng fikk lyst til å flakse mer. Dragningen kom godt med da hun skulle søke penger
fra Det europeiske forskningsrådet i Brussel. Her
var det ikke nok å være god forsker. Du måtte også
vise til forskeropphold i utlandet.
– Det fins mange måter å få internasjonal erfaring på. Jeg benyttet muligheten min om somrene.
Etter noen runder på et sykehus i Toronto var
hun en sommer gjesteforsker på Harvard. Neste
sommer tok hun familien med seg til Universitetet
i San Diego.
Her er det et stort men.
– Jeg reiser bare hver tredje sommer. Familien
er ikke så mobil.
Forklaringen er av det enkle slaget. Mannen
hennes er sørlending og trives best på hytta innerst i Topdalsfjorden ved Kristiansand.
– Han er den rettferdige og kloke strafferettsadvokaten som jeg ville bygge familie med. Jeg er
hans største fan, og det er han som drar meg ned
på jorda og sier: Nå må burugla ut! Han elsker
friluft og drar meg ut på tur og skjønner ikke hvordan jeg kan sitte inne når solen skinner. På hytta
får jeg en helt spesiell ro.
Takket være fjernaccessen rekker hun likevel å
skrive og rette oppgaver.
– Ferie er avveksling, men jeg duger ikke til å
ligge på en strand. Da er jeg som en pesende hvalross. Jeg er rastløs og finner ikke roen på stranden, men jeg elsker å være sammen med guttene
mine på 12 og 14 år. De er inne i en utrolig spennende alder og får meg med på mye moro. Jeg tør
ikke tenke på hvordan livet mitt hadde sett ut om
jeg ikke hadde hatt barna. De får meg ut av forskerboblen min.

D

a hun en av de mange gangene var midt inne
i forskerboblen sin og hadde en knallhard
helgeinnspurt, ble hun reddet av den fjerde mannen i hennes liv.
– Jeg var alene med guttene og hadde kjøpt inn
60 wienerpølser. Guttene måtte greie seg selv og
spise når de var sultne. Søndag kveld ringte
Adams Matkasse på døren. Det var god timing.
Det ble ham! Matkassen altså.

Likevel tar ikke farmasien hele livet hennes.
Humaniora står også hennes hjerte nær.
– Selv om jeg er realist, elsker jeg språk og kuriøse ord. Når jeg blir pensjonist, skal jeg studere
kunsthistorie og lære mer språk. Da drømmer jeg
om å ha et lite emerituskontor og vanke nede på
Litteraturhuset.
Bøker drar henne rett tilbake i boblen.
– Når jeg leser en god bok, enser jeg ikke folk
rundt meg. Favorittboken min er Ringenes Herre.
Jeg har lest den på både norsk, engelsk og fransk
for å sammenligne ordbruken og se hvor rikt engelsk og fransk er. Her er det utrolig mange nyanser
og skildringer av personer og stemninger.
Hun sluker også Harry Potter som andre sluker
Paracet.
– Akkurat nå skriver eldstesønnen min en særoppgave om tilpasningen av Harry Potter-bøkene
til film. Jeg har lyst til å ta over hele oppgaven!
Om høsten og våren er hun tungt inne i loppemarkedbransjen fordi yngstesønnen spiller det
«bisarre instrumentet trombone».
– Da tømmer jeg dødsbo og sjauer ned sofaer
fra fjerde etasje.
Men det største vervet hennes er jakten på finlopper, som porselen og andre verdifulle klenodier.
– Jeg gleder meg alltid til alle seansene med
loppemarked. Jeg får da en reise gjennom Norgeshistorien, med mye norsk design og kuriositeter
og samleobjekter, men jeg prøver å skjerme meg
fra de tyngste vervene. Jeg kan ikke være loppegeneral. Det går ikke. Men jeg bidrar med mitt på
husgeråd og baker drøssevis av kaker, vel å merke
posebaserte.
Innsatsen har satt sine spor i heimen.
– Mange hjem ser ut som IKEA. Hjemmet vårt
ser ut som hummer og kanari. Det er ikke der jeg
har lagt sjelen min. Vi har rosa plysjsofa fra loppemarkedet. Den var det mannen min som fant.

D

en andre sønnen hennes satser på svømming.
Hun tilbringer derfor mye tid i svømmehallen. Tribuneplassen ble for kjedelig.
– Som farmasøyt er jeg opptatt av lover og regler. Det er det mye av i svømming. Jeg har derfor
tatt på meg vervet som svømmedommer.
Hver gang dømmer hun i timevis, ikledd hvit
dommeruniform med emblem og det hele.

Ferie er avveksling, men jeg duger ikke til å ligge på en
strand. Da er jeg som en pesende hvalross.

– Dømmingen skal være lik. Jeg kan holde fokus
i mange timer i strekk. Svømming er vannvittig
interessant. Det handler om hvordan du beveger
deg i vann og bruker kroppen på den mest effektive
måten. Her dreier det seg om de små nyansene.
Svømmerne legger ned like mange timer som de
beste langrennsløperne. Akkurat som oss forskere.
Jeg kommer til å se tilbake på disse årene som
noen av de mest fantastiske i mitt liv.
– Hvor får du all energien din fra?
– Jeg blir lett entusiastisk og nysgjerrig. Det
er drivkraften min, både hjemme og på jobb. Men
søsteren min er enda mer ekstrem enn meg. Hun
har fire barn, tok medisinstudiet mens hun var
finansanalytiker i Statoil og løper maraton på si.
Moren deres har betydd mye. Hun var prestedatteren som dro til New York i 1968 og ble med i
hippiebevegelsen, før hun kom tilbake og ble lærer
på Ila landsfengsel.
– Hun har alltid vært mitt store forbilde og har
aldri vært opptatt av verken titler, ære eller prestisje. Hun jobber med de svakeste i samfunnet,

SVØMMEDOMMER: – Svømmere trener like mange timer
som andre idrettsutøvere –
og forskere, forteller Hedvig
Nordeng, som på fritiden er
svømmedommer.

mens jeg har de mest lærehungrige studentene.
Tenk deg kontrasten! Det står enormt respekt av
valget hennes. Jeg snakker med henne nesten hver
dag.
Moren var svært bevisst på å lære de to søstrene
å ta sine egne valg.
– Hun sa: Hvorfor velge som alle andre? Du må
ikke være redd for å bryte med mainstream. Selv
om ideene våre var crazy, fikk vi aldri nei, men vi
måtte alltid argumentere med hvorfor. Når andre
tenkte ballett, tenkte vi på stepping, og når andre
tenkte på norsk videregående, tenkte vi på hvor i
verden vi ville.
Det var likevel litt tilfeldighet som brakte Hedvig Nordeng inn i farmasiens verden.
– Jeg var nok ikke så bevisst da jeg valgte faget,
men jeg elsker kombinasjonen realfag og medisin.
Dessuten var jeg arvelig belastet av bestemor. Hun
var farmasøyt på Bien Apotek på Frogner, fikk seks
barn og hadde sitt å holde på med. Hun var minst
like aktiv som meg.

Som farmasøyt er jeg opptatt av lover og regler. Det er det
mye av i svømming.
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et var også tilfeldigheter som styrte Hedvig
Nordeng inn i svangerskapsmedisinens
verden. Under mastergraden i legemiddelanalyse
måtte hun ty til ensomme kveldstimer fordi apparaturen var opptatt på dagtid. Der møtte hun
tilfeldigvis professor Ingrid Matheson, som forsket
på hvordan mors legemidler kan påvirke barnet
gjennom morsmelken. Møtet med Ingrid Matheson hadde store konsekvenser for Hedvig Nordeng.
Hun ble hennes vitenskapelige assistent.
– Ingrid Matheson var en fantastisk fagperson
og lidenskapelig opptatt av faget sitt. Jeg var utrolig heldig som fikk henne som veileder.
Under doktorgraden fikk Matheson dessverre
alvorlig kreft. Veiledningstimene fortsatte mens
hun lå på dødsleiet.
– Da kunne hun bare nikke og si ja og nei.
I løpet av arbeidet med doktorgraden fikk Hedvig Noreng anledning til å følge opp medisinske
bivirkninger til fem nyfødte unger. Mødrene deres
hadde brukt en ny type antidepressiva tett opp
imot fødselen. Ungene var urolige og hadde problemer med å puste.

LEGEMIDDELHÅNDBOKEN:
Ved siden av sin professorgjerning er Hedvig Nordeng
også ansvarlig for å oppdatere informasjonen om hvilke
legemidler som kan tas av
gravide kvinner.

– Det ble en sterk opplevelse. Det var da jeg ble
klar over hvor viktig det var med rett medisinering
av gravide kvinner.
Hedvig Nordeng overtok arbeidet til Ingrid
Matheson. En av oppgavene hennes var å oppdatere informasjonen om hvilke av de nesten 2000
virkestoffene i den norske legemiddelhåndboken
som kan brukes under svangerskap og amming. Ti
år etter er Hedvig Nordeng fortsatt like engasjert i
dette arbeidet.
– Vi lager anbefalinger om hvilke legemidler
som kan brukes, men vi mangler dessverre opplysninger om mange av dem. Vi prøver å finne ut av
hvilke som er trygge, hvilke som gravide må holde
seg unna og hvilke forholdsregler de bør ta.
Helt frem til 1960-tallet trodde de fleste at morkaken, som forresten er yndlingsorganet til Hedvig Nordeng, var en beskyttende barriere mellom
mor og foster.
– I dag vet vi at det ikke stemmer. Morkaken
lekker som en sil. Hvis dosen er høy eller medisinen tas over lang tid, vil nesten alle vanlige legemidler passere gjennom morkaken og over til

Spørsmålene til juryen vippet meg av pinnen. Jeg ble
skikkelig sjokkert.

fosteret. Før så man bare på de synlige skadene
ved fødsel. Man telte fingre og tær og veide barna
og så etter misdannelser. Vi er derimot opptatt av
de usynlige skadene på hjernen – som tar flere år
å oppdage.
Paracet, som halvparten av alle gravide bruker,
kan påvirke barnets hjerne. Hedvig Nordeng slår
fast at litt Paracet er OK, men at mer enn fire uker
med Paracet kan øke risikoen for ADHD. Hun har
også funnet at psykofarmaka, en type medisin som
brukes ved psykiske lidelser, kan føre til at barnet
får forsinket psykomotorisk utvikling, atferdsproblemer og konsentrasjonsvansker.
– I praksis er det likevel et større problem at
mange gravide er redde for å bruke nødvendig
medisin. Listen er lang over de sykdommene som
må behandles for å unngå å sette mor og barn i
fare. Gravide kvinner med kroniske sykdommer
som epilepsi, astma og alvorlig psykisk sykdom og
for lavt stoffskifte må fortsatt bruke reseptmedisinen sin.
Ettersom det naturlig nok er uetisk å eksperimentere med legemidler til gravide, bruker Hedvig
Noreng data fra den store Mor- og barn-undersøkelsen, der 100 000 barn er fulgt opp gjennom
mange år. Hun kobler disse dataene med de store
nasjonale helseregistrene, slik som reseptregisteret.
– Vi kan ikke utføre randomiserte, kontrollerte
studier på sikker legemiddelbruk hos gravide. Vi
bruker derfor våre fantastiske helseregistre til å
simulere disse studiene.

F

or to år siden fikk Hedvig Nordeng et europeisk forskningsstipend for yngre, fremragende
forskere på femten millioner kroner. Hun fikk da
muligheten til å forsterke forskergruppen sin.
Første gangen hun søkte, gikk det ikke så bra.
Vel fremme i Brussel gjorde hun det virkelig dårlig
på intervjuet.
– Spørsmålene til juryen vippet meg av pinnen.
Jeg ble skikkelig sjokkert.
De lurte på hvorfor hun ikke sammenlignet
aborterte fostre med søsknene fra samme familie.
– Jeg svarte måpende at det aldri kom på tale å
samle slike data.
Neste år søkte hun på ny, men denne gangen var
hun forberedt på spørsmålet og fikk svart juryen
på en bedre måte.

– Jeg har derfor lært: Et nei er kanskje bare et utsatt ja.

H

edvig er et ja-menneske. Hun blir likevel
svært fornøyd når hun greier å si nei.
– Jeg sier ja til mer enn jeg burde. Da ryker nok
en helg. Nå er jeg blitt flinkere til å si nei. Hver
gang jeg svarer nei, sier jeg yes! Det er godt å si nei
noen ganger.
Hun er opptatt av at alle forskerne hennes skal
få de beste mulighetene.
– Vi bygger karriere sammen. Jeg vil at de tar
universitetspedagogikk, publiserer gode, vitenskapelige artikler og tar forskeropphold i utlandet
og veileder masterstudenter for å få mest mulig
erfaring. Hele poenget er at de skal kunne konkurrere om faste stillinger i akademia, men også være
godt rustet til en fremtid utenfor universitetet.
Forskningsformidling er også viktig.
– Vi øver på klar tale og formidling til allmennheten. Stipendiatene må kunne samarbeide med
forskningsjournalister og kunne forklare hovedbudskapet i ny forskning på tre minutter.
Hun er også opptatt av kort vei fra forskning til
innovasjon. En av hennes nye ideer er å finne en
biomarkør for nevrotoksiske stoffer fra legemidler.
Da vil det være mulig å ta en blodprøve av nyfødte
og reagere i tide før ungen får vansker senere i
livet.

S

om om dette ikke er nok: For et par år siden
ble Hedvig Nordeng også leder for en tverrfaglig forskningsgruppe. Her skal de ikke bare se på
sammenhengen mellom legemiddelbruken til mor
og utviklingen til barnet, men også forstå hva som
skjer i cellen og på molekylært nivå. De er spesielt
interessert i å undersøke hvordan medisinen til
mor er med på å skru av og på barnets gener.
For å klare det har Hedvig Nordeng inngått et
tett samarbeid med både epigenetikere, biologer,
farmasøyter, statistikere, matematikere og bioinformatikere. Her erkjenner svømmedommeren
at hun er på dypt vann.
– Jo mer du kan, desto mer vet du at du ikke
kan. Jeg trives i ukjent farvann og er der hver dag.
Det er nettopp der potensialet er størst for å finne
noe helt nytt og unikt, forteller Hedvig Nordeng.
=

Hver gang jeg svarer nei, sier jeg yes! Det er godt å si nei
noen ganger.
1/2018
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Departementet tolket loven feil fra 2009 til
2017. Konsekvensene er enorme: Tusenvis av
tillatelser til å bygge i 100-metersbeltet langs
sjøen er ulovlige. Hva nå?

Stortinget skjerpet byggeforbudet, likevel:

Massiv nedbygging av strandsonen – med
departementets
velsignelse
D

et er under arbeidet med håndboka «Juss i
strandsonen» at to unge jurister forstår at
noe ikke stemmer. Året er 2012 og Nikolai K. Winge
og Fredrik Holth ved Universitet for miljø- og
biovitenskap på Ås har fått i oppdrag å skrive en
veileder til hjelp for kommunene når de skal håndtere juridiske problemstillinger i forvaltningen av
strandsonen.
Et halvt år og mange timers arbeid senere er den
nye håndboken, som etter hvert teller 90 sider,
ferdig. Juristene sender den til sin oppdragsgiver,
Miljøverndepartementet.
– Departementet leser det vi har skrevet og sier
seg stort sett enig i våre lovtolkninger – men med
ett viktig unntak, forteller Nikolai Winge, som
i dag er førsteamanuensis i forvaltningsrett ved
Universitetet i Oslo.

KONGENS GULL: I 2012
forsvarte Nikolai K. Winge
doktoravhandlingen Kampen om arealene. For dette
arbeidet mottok han H.M.
Kongens gullmedalje.

Strengt regulert i 64 år. Fire år tidligere, i 2008,
hadde Stortinget vedtatt ny plan- og bygningslov
til erstatning for den gamle fra 1985. Plan- og bygningsloven er viktig i vår sammenheng – for det er
den som regulerer strandsonen.
Bak arbeidet med den nye loven ligger en alvorlig erkjennelse: Strandsonen i Norge blir stadig mindre åpen for dem som ikke eier. «Attraktive arealer

TIE SAKEN I HJEL? – Det Kommunal- og moderniseringsdepartementet nå bør frykte aller mest, er
at noen bestemmer seg for å prøve en av de minst
7000 ulovlige byggetillatelsene rettslig, sier Nikolai
Winge. Han tror departementet prøver å tie saken i
hjel. – Statsråden var veldig på banen da han mente
han hadde rett. Etterpå har det vært merkelig stille.

i strandsonen i Oslofjorden, som er tilgjengelig for
allmennheten, er redusert med 75-80 prosent de
siste 30 årene», heter det i et rundskriv fra regjeringen i 1999, som samtidig slår fast at byggepresset langs Sørlandskysten er om lag like sterkt.
Varselklokkene har ringt lenge. Allerede i 1954
kom den første midlertidige loven om byggeforbud
i strandsonen. Når vi leser forarbeidene til loven,
er det tydelig at lovkomiteen som jobbet med denne loven for mer enn 60 år siden, opplevde at tiden
var knapp: «Opplysninger som Komitéen sitter
inne med, viser at utviklingen d.v.s. å stenge
almenheten ute fra strandstrekningene har fortsatt som før, ja kanskje til og med øket som følge
av det foreliggende forslag til lov. Hvis det ikke
snarest mulig blir gitt midlertidig lov på området,
er det etter Komiteens mening grunn til å frykte

FOTO: OLA SÆTHER
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for at en regulering av forholdene mange steder vil
komme for sent til å bli virkelig effektiv.»
Må ha en plan. Behovet for å gjøre noe med et
voksende og irreversibelt problem, har hjemsøkt
våre politikere siden. For 64 år siden kom altså det
første forbudet, som så er blitt fulgt opp i alle nye
lover på området. Med dette har Stortinget igjen
og igjen villet markere at 100-metersbeltet langs
sjøen er av nasjonal interesse og skal holdes fritt
for bebyggelse.
Virkeligheten forteller noe annet. Hvert eneste
år popper det opp hundrevis av nye hus, hytter,
anneks, terrasser, brygger og gjerder nettopp her.
Det er flere grunner til det, men kanskje aller viktigst: Byggeforbudet trumfes av et sterkere kort –
kommunale planer.

En vedtatt plan for et område som åpner for utbygging, setter til side forbudet mot å bygge. Slik var
det allerede i loven fra 1954: «Strekning som inngår i stadfestet byplan etter bygningsloven, er ikke
gjenstand for forbud etter denne lov.»
Hopper vi fram til 1985 og den forrige plan- og
bygningsloven, lyder det på samme måte: «Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke i tettbygd
strøk eller i områder som omfattes av reguleringsplan eller strandplan.»
– Lovgiver har tatt et klart og bevisst valg: Vi
skal ha byggeforbud, men hvis kommunen finner
det formålstjenlig å ha en reguleringsplan som
åpner for utbygging i strandsonen, så skal det veie
mer enn forbudet, påpeker Nikolai Winge. En sikkerhetsventil, legger han til, er imidlertid at andre
myndigheter kan fremme innsigelse til et planfor-

“På
Kommunaldepartementets nettsider
står fremdeles den
gamle lovtolkningen.
Det er i seg selv
urovekkende.”
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Byggeforbud og strandsone
• I 1954 vedtok
Stortinget midlertidig
lov om byggeforbud i
strandsonen.
• Siden 1965 har det
vært et generelt forbud
mot å bygge nærmere
enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig
høyvann.
• Byggeforbudet framgår
i dag av plan- og bygningsloven § 1-8.
• Forbudet gjelder alt av
såkalte tiltak – som hus,
gjerder og brygger.
• Kommunene forvalter
regelverket og kan gi
tillatelse ved å vedta
reguleringsplaner med
byggegrense eller dispensasjon fra forbudet.
• Forbudet skal sikre
allmennhetens tilgang til
strandsonen, og ivareta
miljø og biologisk mangfold.
Plan- og bygningsloven
(2008)
• Lov om planlegging og
byggesaksbehandling.
• Plandelen trådte i kraft
1. juli 2009.
• «Loven skal fremme
bærekraftig utvikling til
beste for den enkelte,
samfunnet og framtidige
generasjoner.» (Fra § 1-1:
Lovens formål)
• «I 100-metersbeltet
langs sjøen og langs
vassdrag skal det tas
særlig hensyn til naturog kulturmiljø, friluftsliv,
landskap og andre
allmenne interesser.»
(Fra § 1-8: Forbud mot
tiltak mv. langs sjø og
vassdrag)

slag som er i strid med loven eller med politiske
føringer.
Loven strammer inn. Plan- og bygningsloven
som gjelder i dag, ble altså vedtatt av Stortinget
for snart ti år siden. I lovens første kapittel, under
overskriften ‘Fellesbestemmelser’, finner vi paragrafen 1-8: Forbud mot tiltak mv. langs sjø og
vassdrag.
Kort fortalt: Fremdeles er all byggeaktivitet i
strandsonen i utgangspunktet forbudt. Og fremdeles gjelder visse unntak fra bestemmelsen, som
at kommunene kan tillate bygging i tråd med vedtatte planer. Men loven strammer inn. Nå holder
det ikke lenger bare å ha en reguleringsplan.
– Den nye loven krever mer. Den krever at kommunen tegner inn en byggegrense mot sjøen i planene sine, presiserer Winge.
– På hvilken måte representerer dette en innstramming?
– Når kommunene tegner inn en byggegrense,
tar de konkret stilling til hvor utbygging skal tillates og hvor byggeforbudet skal gjelde. Da vil det
være naturlig å tegne en linje som følger husene og
hyttene som allerede er satt opp i 100-metersbeltet
langs sjøen. Det blir ingen rett linje, men en linje
som bukter seg bortover eller markeres rundt eksisterende bygg. Å gå over denne nye grensen, er det
ikke snakk om. Og dermed skrumper arealene til å
bygge på inn. Akkurat slik Stortinget ville.
Diskuterer lenge. Så langt, så vel. På disse punktene tolker de to juristene og Miljøverndepartementet – som den gang hadde ansvar for plan- og
bygningsloven – loven på samme måte.
Hvor er det så uenigheten oppstår? Jo, i synet
på gamle planer:
Skal innstrammingen bare gjelde reguleringsplaner som er vedtatt etter 2008, eller også de som
eksisterte før den nye plan- og bygningsloven kom?
Planer som er vedtatt i henhold til 1985-loven,
1965-loven eller kanskje enda tidligere. Skal disse
gamle planene fremdeles gi grunnlag for utbygging
– selv om de mangler inntegnet byggegrense?
– I «Juss i strandsonen» skriver min kollega
Fredrik Holth og jeg vårt synspunkt på dette. På
dette tidspunktet var vi ikke klar over hvordan
Miljøverndepartementet forstod loven. Det skjønte
vi først da svaret fra departementet kom: Tolkningen dere har gjort, kan ikke stå på trykk. Den er feil.
Hva er det de to jusforskerne mener loven sier –
og som departementet er uenig i?
Jo, dette: Innstrammingen skal gjelde alle
planer. Eldre planer uten byggegrense gir ikke
unntak fra byggeforbudet. Disse planene gir altså

ikke uten videre rett til å bygge i strandsonen, slik
de gjorde før.
Departementet sier nei, sånn er det ikke. Innstrammingen gjelder bare framover i tid, for nye
planer og planendringer. Områder som omfattes
av eldre planer uten byggegrense mot sjøen, er
unntatt fra byggeforbudet.
Det ble starten på en langvarig diskusjon.
Hvor stort er problemet? – Da kollegaen min og
jeg diskuterte lovforståelsen med departementet i
2012, kjente verken vi eller noen andre til omfanget av eldre planer i strandsonen. Departementet
hadde ikke gjort noen undersøkelser av hvilke
konsekvenser lovtolkningen deres ville ha. Er det
et begrenset problem? Eller er det stort – fordi de
fleste gjeldende reguleringsplaner er vedtatt i en
tid da byggeforbudet ikke stod like sterkt som i
dag?
Nikolai Winge presiserer at det ikke er slik at
hver gang det kommer en ny plan- og bygningslov,
må alle eldre planer oppheves og nye lages.
– Nei. Det ville vært svært tungvint. Reguleringsplaner som er vedtatt i tråd med 1985-loven
eller tidligere lover, skal gjelde videre. Overgangsbestemmelsene i den nye plan- og bygningsloven
bekrefter dette.
– Det vi kranglet om, var derimot dette: Skal en
innstramming i en ny lov gjelde for eldre planer?
Gamle planer – stor frihet. I 2013 er det regjeringsskifte. Plan- og bygningsloven overtas av
Kommunal- og moderniseringsdepartementet,
med Jan Tore Sanner i spissen.
– Da utfordrer vi den nye kommunalministeren
på det samme spørsmålet. Vil han tolke loven på
samme måte som det tidligere Miljøverndepartementet gjorde? Ja. Raskt blir det klart at Sanner
opprettholder tolkningen til den forrige regjeringen.
Et kjernepunkt i diskusjonen mellom de to
juristene og departementet er dette: Er kravet
til å ha inntegnet byggegrense kun et teoretisk,
akademisk spørsmål – eller har det også praktisk
betydning?
– Vi mente det siste. Når kommunene skal tegne
inn en byggegrense i reguleringsplanene sine, kan
det komme klager fra naboer og interesseorganisasjoner. Og det kan komme innsigelser fra berørte
myndigheter. Om en kommune trekker byggegrensen for nær sjøen, risikerer den at fylkesmannen
setter foten ned. Når departementet gir uttrykk for
at eldre planer gjelder foran byggeforbudet, har
ikke kommunene noe incitament til å endre planene. Da kan alt bare fortsette som før. De gamle
planene gir kommunene større frihet til å tillate

bygging nær sjøen.
Og en viktig ting til: Åpner en reguleringsplan
opp for utbygging, har du som grunneier i utgangspunktet en rett til å bygge om du søker.
– Da har du krav på tillatelse i henhold til planen. Hvis planen ikke er gjeldende, trenger du derimot en dispensasjon.
På hodet. – Da snus hele rettssituasjonen på hodet. Vi forlater politikken og er plutselig midt inne
i jussen. Og loven – ja, den setter strenge kriterier
for når en dispensasjon kan gis. Blant annet må
det foreligge en klar overvekt av fordeler. Ifølge
forarbeidene er dette en «rettslig skranke» eller
«et vilkår» som domstolene kan overprøve. Men
hvis det er slik departementet hevder, at eldre reguleringsplaner gir grunnlag for byggetillatelse, er
det bare å søke, og du har krav på å få tillatelse.
Resultatet er, argumenterer Winge og Holth
overfor departementet, at Stortingets innstramming i loven ikke får den virkningen som den var
ment å få.
– For dersom eldre planer skulle gå foran byggeforbudet, vil lovgivers innstramming ikke få særlig
effekt. Hva var da hensikten med å vedta en ny og
strengere lov? spør Winge.
– Forbudt. Ennå har diskusjonen mellom departement og jurister ikke vært ute i offentligheten. I
2014 endrer dette seg. Nikolai Winge og Fredrik
Holth skriver artikkelen «Byggeforbudet langs sjø,
og forholdet til eldre planer». Den vitenskapelig
bedømte artikkelen publiseres i Kart og plan, det
fremste tidsskriftet når det gjelder plan- og bygningsrettslige problemstillinger.
– Her gjør vi rede for vårt syn på saken. Vi bruker det som er gyldige rettskilder, nemlig lovens
forarbeider og naturligvis forståelse av lovteksten.
Er det mulig å lese ut en lovgiverhensikt her, at
innstrammingen i muligheten til å bygge i strandsonen bare skulle gjelde nye planer? Er lovgivers
ønske at eldre reguleringsplaner skal gå foran
byggeforbudet i paragraf 1-8?
– At det er tale om en innskjerping av byggeforbudet, bekreftes i forarbeidene. Loven delvis
viderefører og delvis strammer inn dagens unntaksregler, påpeker Winge. I forarbeidene står det:
«I planer som bare angir arealbruk til byggeformål, vil byggeforbud i 100-metersbeltet fortsatt
gjelde inntil annen byggegrense er fastsatt.»
Artikkelen avslutter de to jusforskerne slik: «Vår
konklusjon er etter dette at behandling av søknad
om tiltak i 100-metersbeltet etter 1. juli 2009, med
henvisning til planer uten byggegrenser, skjer i
strid med § 1-8 tredje ledd, og er følgelig forbudt.»

– Men å publisere en artikkel er ikke nok. Spørsmålet måtte settes på spissen i en konkret sak.
Da først kunne vi få en rettslig prøving av lovforståelsen til departementet. Implisitt i artikkelen
oppfordrer vi derfor noen til å ta dette inn til Sivilombudsmannen eller domstolene.
Trosser Sivilombudsmannen. Juristene må
ikke vente lenge. Året etter klager en nabo på byggingen av et lysthus i strandsonen i Lier i Buskerud.
Kommunen og fylkeskommunen tolker loven på
samme måte som departementet. Innstrammingen
gjelder bare for nye planer. Dermed blir det grønt
lys til lysthuset. Da går klagen til Sivilombudsmannen.
– Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger forstår loven på samme måte som oss. Eldre planer
uten byggegrense kan ikke gå foran byggeforbudet
i strandsonen.
– Da spisser det seg til. Jan Tore Sanner er uenig
og vil ikke gi seg. Statsråden gjør et valg som vi
sjelden ser maken til i norsk forvaltningsrett. Han
velger å trosse Sivilombudsmannens uttalelse. I
brev til alle fylkesmenn gir han beskjed om at Sivilombudsmannens uttalelser ikke skal følges, og ber
fylkesmennene formidle dette videre til alle landets kommuner.
«At departementet velger å holde fast på en
uriktig lovforståelse, til tross for Sivilombudsmannens klare konklusjon, vitner om manglende evne
til å rette opp egen feil», skriver Holth og Winge i
en ny artikkel i tidsskriftet Kart og plan.
Hva er praksis ute i kommunene nå? Høyst
uensartet. Noen kommuner retter seg etter Sivilombudsmannens syn, andre kommuner etter Sanners syn. Den ulike praksisen skyldes at departementet ikke kan instruere kommunene. Det sørger
det kommunale selvstyret for. Men departementet
kan instruere fylkesmennene og si, at hvis vedtak
blir påklaget, så skal dere forstå loven slik.
Usikkerheten om hva som er gjeldende rett, er
nå så stor at Sanner i det samme brevet til fylkesmennene varsler at departementet ønsker å endre
loven i tråd med egen forståelse.
Men han sier også: vi går ikke tilbake på det vi
har gjort, vi står fast ved vår forståelse: Eldre planer gir byggerett i 100-metersbeltet.

“Departementet hadde
ikke gjort noen
undersøkelser av
hvilke konsekvenser
lovtolkningen
deres ville ha.”

Varsler Stortinget. Snart kommer en ny sak på
Sivilombudsmannens bord: En hytteeier søker dispensasjon til å bygge en dobbeltgarasje. Klagerne
får medhold. Men heller ikke i denne saken retter
Sanner seg etter ombudsmannens uttalelse.
Da varsler Sivilombudsmannen Stortinget. I to
saker på kort tid har Kommunalministeren ikke
1/2018
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Apollons spørsmål til
Jan Tore Sanner
Apollon kontaktet
departementet med
spørsmål om å få snakke
med kommunal- og
moderniseringsminister,
Jan Tore Sanner. Det
hadde statsråden ikke
anledning til. Isteden ble
Apollon bedt om å sende
spørsmålene på epost til
departementet. Dette er
våre spørsmål:
1) Hvorfor opprettholdt
du lovforståelsen fra den
rød-grønne regjeringen til
tross for at Sivilombudsmannen og det juridiske
fagmiljøet var klare på
at departementet tolket
loven feil? Det var jo først
under din regjering av
motforestillingene kom
på banen.
2) Er det greit å slå seg
til ro med at det som
hovedregel ikke er noen
plikt til å vurdere om
tillatelse skal omgjøres?
Skal dette gjelde alle
tillatelser, eller bare
der bygget allerede er
oppført?
3) På grunnlag av den
feilaktige lovforståelsen
er det gitt minst 7000
ugyldige byggetillatelser.
Har departementet gjort
nok for å rette opp feilen
som ble begått?

FOTO: NTB SCANPIX

Se svar på spørsmålene
i det grå feltet ytterst på
høre side.

JAN TORE SANNER holdt
fast på sin lovforståelse, i
strid med forståelsen til det
juridiske fagmiljøet og Sivilombudsmannen.

fulgt mine uttalelser, påpeker han.
Sivilombudsmannen er utnevnt av Stortinget
for å kontrollere forvaltningens avgjørelser og
sikre borgernes rettigheter.
– Ombudsmannen spiller en særlig viktig rolle
nettopp innen plan- og bygningsrett, understreker
Winge. Om forvaltningen åpner for bygging i
strandsonen i strid med loven, er Sivilombudsmannen trolig siste instans for dem som klager i
disse sakene. For ytterst få privatpersoner vil ta
den økonomiske risikoen med å bringe en sak inn
for domstolene. Det kan koste dem flere årslønner.
Saken ender hos Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, der Sivilombudsmannen,
Sanner og Winge kalles inn til utspørring. Komiteen behandler spørsmålet om det er akseptabelt
at departementet ikke følger Sivilombudsmannens
standpunkt. Det er flertallet i komiteen kritisk til.
Komiteen uttaler seg ikke om lovtolkningen.
Tallenes tale. Men under høringen på Stortinget
i mai 2016 kommer det fram mer. For nå – endelig
– har departementet gjort en jobb med å kartlegge
hvor mange eldre planer som finnes.
Kommunalministeren legger selv faktaene på
bordet:
«Det er ifølge KOSTRA-tall gitt 7000 byggetillatelser for nye bygg i 100-metersbeltet langs sjøen
i perioden 2009–2013 med plan, i tillegg kommer
mange mindre tilbygg og påbygg og så videre. Det
er gjort undersøkelser i noen østlandskommuner
som viser at de aller fleste reguleringsplaner ikke
har inntegnet byggegrense mot sjøen. I Hvaler
kommune har for eksempel bare 5 av 51 reguleringsplaner i strandsonen slik byggegrense. Dersom
dette er situasjonen for hele landet, snakker vi altså om flere tusen byggesaker som måtte gjennomgås på nytt.»
– Her blir alle våre argumenter servert på sølvfat. Nå er det ingen tvil: Spørsmålet om innstrammingen også skal gjelde eldre planer, kan ikke
reduseres til et spørsmål kun av akademisk interesse. Nei, det har stor praktisk betydning. Flere
tusen byggetillatelser kan være gitt på feilaktig
grunnlag. Nesten alle reguleringsplaner i Hvaler
ble vedtatt før den nye og strengere loven kom –
reguleringsplaner som det gis byggetillatelse på
grunnlag av – hele tiden. Nå vet vi at dette gjelder
andre kommuner også. Ministeren viser jo selv
til at det skal være gitt minst 7000 tillatelser på
grunnlag av planer, hvorav de fleste er uten
byggegrense – bare i årene 2009–2013.
– Sanner villeder. Under høringen hevder Sanner
at det ville få store konsekvenser for enkeltmenn-

esker dersom departementet skulle rette seg etter
Sivilombudsmannens forståelse av loven. Da må
flere tusen byggesaker i tilfelle behandles på nytt.
Det blir derfor en tung vei å gå, om vi skulle høre
på Sivilombudsmannen, argumenterer han. Et
enormt arbeid må gjøres, tusenvis av hytter må
rives.
Men har Sanner rett i at flere tusen byggesaker
må behandles på nytt? Nei, mener Winge.
– Sanner bruker antallet byggetillatelser som
argument for at departementets lovforståelse er
den korrekte. Her spiller han med meget høye
kort. For dersom departementet ikke gis rett i lovtolkningen sin, har de i klartekst innrømmet konsekvensene av å ha tolket loven feil: en massiv og
ulovlig nedbygging av strandsonen med departementets velsignelse.
«Sanner villeder Stortinget» hevder Holth og
Winge i en kronikk i Aftenposten etter høringen.
– Forvaltningen plikter ikke å omgjøre vedtakene sine selv om de er truffet på grunnlag av feil
lovtolkning. Ministeren tar derfor feil når han sier
at sivilombudsmannens lovforståelse betyr at flere
tusen byggesaker må behandles på nytt, fastslår
juristene.
«Med Sanners villedende uttalelser vikler departementet seg ytterligere fast i det edderkoppspinnet de selv har skapt», skriver de to jusforskerne videre i sin kronikk.
Vil endre loven. I februar 2017 skal det endelige
slaget stå. Da behandler Miljø- og energikomiteen
på Stortinget forslaget til lovendring. I forkant
kalles Holth og Winge inn til et lukket møte for å
redegjøre for sitt syn på saken.
– Vi sier at vi er kritiske til hvordan departementet tolker loven. Men vi sier også at vi ikke er
kritiske til at det foreslås lovendring. Det er departementet fullt ut berettiget til. For oss er det viktig
at Stortinget forstår konsekvensene av de lovendringene de nå skal vurdere. Derfor advarer vi: Lovendringen Sanner foreslår, vil undergrave plan- og
bygningslovens intensjon om at byggeforbud er
hovedregelen, mens byggetillatelse er unntaket.
Hva gjør Stortinget?
Flertallet, det vil si representantene fra alle
partier bortsett fra Høyre og Fremskrittspartiet,
støtter juristenes og Sivilombudsmannens syn.
Flertallet mener at hensikten med den nye loven er
å hindre ytterligere byggeaktivitet i 100-metersbeltet. Flertallet går imot departementets foreslåtte endring.
Da kryper departementet til korset. Nytt brev
går ut til alle fylkesmenn i mars 2017: «Departementet endrer på denne bakgrunn tolkingen og vil

legge Sivilombudsmannens standpunkt til grunn.»
Er siste ord sagt? Det rettslige spørsmålet om
byggeforbudet og forholdet til eldre planer har nå
fått sin endelige avklaring. Men hva med alle tillatelsene som er gitt på grunnlag av eldre planer?
Må disse sakene vurderes på nytt? Skal hytter,
naust og brygger som er satt opp de siste årene, nå
rives?
I april 2017 sender Kommunaldepartementet
spørsmålet til Lovavdelingen i Justisdepartementet. Svaret derfra er at planmyndighetene som
hovedregel ikke har plikt til å ta de aktuelle tillatelsene opp til ny vurdering. I april 2017 sender
Kommunaldepartementet brev til fylkesmennene
og informerer om Lovavdelingens konklusjon.
– Er det slutt nå? Er siste ord sagt?
– Nei. På mange måter er det først nå det begynner, sier Winge.
Jusforskeren mener vi umulig kan slå oss til ro
med at minst 7000 ulovlige tillatelser til å bygge
langs sjøen, ikke tas opp til ny vurdering.
– Én ting er at planmyndighetene ikke har noen
plikt til å vurdere dette av eget initiativ. Men hva
om noen angriper en byggetillatelse med påstand
om at vedtaket må kjennes ugyldig? Lovavdelingen
tok forbehold om at dette kan skje, men valgte ikke
å gå inn på de rettslige spørsmålene det reiser.
Winge mener det er for enkelt å behandle alle
de ulovlige tillatelsene som en homogen gruppe
vedtak.
– En privatperson som har fått tillatelse til å
bygge hytte i strandsonen, får neppe krav om å rive
en oppført hytte. Her må hensynet til en uskyldig
borgers innrettelse veie tyngst. Men hva med de
tilfellene der tillatelse er gitt, men hvor bygningen
ikke er oppført? Hva med kommunenes egne bygg,
reist i strid med loven?
Winge mener at det er for enkelt å si at det ikke
er noen plikt til å omgjøre vedtakene. – Spørsmålet bør være om kommunene har plikt til å vurdere
de enkelte sakene på nytt.
– Urovekkende. Juristen viser til at det i flere
kystkommuner i indre og ytre Oslofjord har vært
nesten fritt fram å bygge i 100-metersbeltet langs
sjøen. – Årsaken er departementets feilaktige lovtolkning.
Spørsmålet nå, mener han, er om departementet har gjort nok for å oppklare misforståelsen om
at gamle planer gir rett til å bygge.
– Hva vet egentlig kommunene? Skjer det fremdeles at byggetillatelser gis på grunnlag av gamle
planer?
Winge forteller at han og kollega Holth stadig

får telefoner fra kommuner og fylkesmenn rundt
om i landet som lurer på hvordan byggeforbudet
skal forstås. Mange er usikre. Han etterlyser at
departementet nå kommer på banen.
– Kommunaldepartementet er øverste planmyndighet. Da må departementet ta ansvar for at
kommunene håndhever plan- og bygningsloven
riktig, understreker juristen.
– På Kommunaldepartementets nettsider står
fremdeles den gamle lovtolkningen. Det er i seg
selv urovekkende.
En tikkende bombe. Winge tror Kommunaldepartementet prøver å tie saken i hjel. – Statsråden
var veldig på banen da han mente han hadde rett.
Etterpå har det vært merkelig stille, konstaterer
han.
– Det departementet nå bør frykte aller mest,
er at noen bestemmer seg for å prøve en av de
minst 7000 ulovlige byggetillatelsene rettslig. Det
kan være en privatperson, en nabo som har fått en
hytte rett framfor seg og ikke lenger har noen vei å
gå ned til badeplassen.
– Hva om naboen får vite at tillatelsen er gitt
på ulovlig grunnlag? Kan det tenkes at hun er villig til å gå til sak med krav om omgjøring?
Plan- og bygningsloven slår fast at det skal tas
særlig hensyn til naturmiljø og friluftsliv i strandsonen. Hva om en interesseorganisasjon, som Turistforeningen, Naturvernforbundet eller Sabima,
går til søksmål med krav om omgjøring?
– Da kan det bli snakk om massesøksmål.
Dette er en tikkende bombe.

Slik svarer Kommunalog moderniseringsdepartementet, ved
ekspedisjonssjef Jarle
Jensen, i epost til
Apollon:
(Se Apollons spørsmål
i den grå spalten ytterst
på venstre side.)
Svar til spørsmål 1:
Departementet opprettholdt sin tidligere lovtolking også etter Sivilombudsmannens uttalelse. Grunnen til det var
at denne tolkingen hadde
vært lagt til grunn helt
siden loven trådte i
kraft 1. juli 2009, og
at tolkingen ville gi
en fornuftig løsning i
praksis. Departementet
ville derfor foreslå en lovendring som presiserte
denne tolkingen, og det
ble ansett som uryddig
å endre tolkingen i mellomtiden.
Departementet sendte
brev 15. april 2015 til
fylkesmennene om dette.
Svar til spørsmål 2 og
3: Når Stortinget ikke
vedtok forslaget til lovendring, fant departementet det riktig å endre
tolkingen og legge Sivilombudsmannens standpunkt til grunn framover.
Dette framgår av brev 8.
mars 2017 til fylkesmennene.

– Vil dømme oss hardt. Praksisen med å bygge
nær sjøen i strid med den nye plan- og bygningsForholdet til tidligere
loven, fikk pågå i åtte år, fra 2009 til 2017.
gitte tillatelser ble tatt
opp med lovavdelingen i
Tusenvis av tillatelser ble altså gitt på
Justis- og beredskapsuriktig grunnlag.
departementet, og lov– Dette er irreversible inngrep
avdelingen ga uttalelse
i brev 11. april 2017.
som begrenser tilgangen til et av
Departementet
våre aller viktigste områder for
“Da kan det
sendte brev til
rekreasjon og naturopplevfylkesmennene
bli snakk om
om dette 25.
elser, understreker Nikolai
massesøksmål.
april 2017, der
Winge. – Når kommende geDette er en
det ble lagt
nerasjoner spør hva som gikk
tikkende bombe.” til grunn at
tidligere gitte
galt i 100-metersbeltet langs
tillatelser
ikke
sjøen, blir ulovlighetene i disse
skulle tas opp til
åtte årene en viktig del av histony behandling.
rien.=
-Hvordan gikk det forresten med veilederen «Juss i strandsonen»? Den
endte i en skuff hos departementet
og er siden aldri blitt publisert...
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Ned 15 prosent:

Enkle grep
reduserte bruken
av antibiotika
Tekst: Yngve Vogt · Foto: Ola Sæther

Gruppediskusjoner mellom
fastleger, konkurranse om
hvem av dem
som skriver ut
minst antibiotika og
strengere regler for urintester reduserte bruken
av antibiotika
med femten
prosent.
FAKTA

Antibiotikareduksjon
• Altfor mange luftveisinfeksjoner og urinveisinfeksjoner blir behandlet
med antibiotika.
• For høyt forbruk av
antibiotika skaper resistente bakterier. Forbruket
må derfor ned.
• Små og enkle grep fra
Antiobiotikasenteret for
primærmedisin har redusert antibiotikabruken
med femten prosent i
løpet av ett år.

H

vert år tar antibiotika-resistente bakterier
livet av 25 000 europeere. Det viser tall fra
Det europeiske senteret for forebygging av og kontroll med sykdommer (ECDC). Dødstallene er like
dramatiske i USA.
Jo mer vi svelger i oss antibiotika, desto større
er faren for at menneskeheten blir utsatt for resistente bakterier. Resistensen er dessverre økende. I
verste fall kan antibiotika miste effekten sin.
I gjennomsnitt tar det femten til tjue år før et
antibiotikapreparat fører til resistens. Ved å kutte
forbruket vil levetiden til det enkelte preparatet
kunne forlenges. De siste tretti årene er det ikke
utviklet nye klasser antibiotika.
– Vi må derfor gjøre hva vi kan for å bevare
virkningen av dagens antibiotika. 90 prosent av
all antibiotika gis til pasienter utenfor sykehus. 60
prosent av dette gis til pasienter med luftveisinfeksjoner. Denne prosentandelen er altfor høy og kan
sannsynligvis halveres. Dette gjelder særlig for
barn, påpeker professor Morten Lindbæk på Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo.
Lindbæk er leder for Antibiotikasenteret for
primærmedisin, et nasjonalt kompetansesenter
som jobber med å begrense antibiotikabruken i
primærhelsetjenesten.

arbeidet, bare gått ned med fem prosent.
Antibiotikasenteret fikk med seg omtrent halvparten av fastlegene i Akershus, Buskerud, Troms
og Finnmark. Forskertrikset var forbausende
enkelt. De fikk en antibiotikarapport fra sin egen
praksis og en ny rapport etter et halvt år for å se
hvor stor antibiotika-reduksjonen hadde vært. De
deltok på e-læringskurs og ble samlet i smågrupper der de kunne diskutere egen praksis.
– Her kunne fastlegene diskutere og sammenligne antibiotikabruken sin. Det var det store
kluet, konstaterer Lindbæk.
Kutter verstingene. De bredspektrete antibiotikatypene kinoloner og makrolider er verstingene. Det er nettopp disse to variantene som skaper
mest resistens.
– Det viktigste var å redusere bruken av
bredspektret antibiotika. Det har vi klart.
Hvis fastlegene ønsker å gi antibiotika
til pasienter med luftveissymptomer, har
Antibiotikasenteret anbefalt legene å gi
dem smalspektret penicillin i stedet. Da

er faren for resistente bakterier langt mindre. I løpet av forsøket økte bruken av smalspektret penicillin med 20 prosent.
Når færre får antibiotika, er faren til stede for at
noen av pasientene kan bli alvorlig syke.
– Det er derfor viktig å følge opp pasientene
som ikke får antibiotika. Legene må da minne
pasientene på at de må ta kontakt om sykdommen
forverres. Noen ganger gir vi antibiotika for å
mildne plagene. Spørsmålet er om det er riktig
å gi antibiotika hvis sykdommen bare forkortes
med tolv timer, forteller førsteamanuensis Svein
Gjelstad.
Hjelper ingenting. For de fleste luftveisinfeksjoner vil en antibiotikakur ikke forkorte sykdomsperioden.
– Poenget vårt er å kutte den antibiotikaen som
åpenbart ikke har noen effekt. Mange tror at de
må lide lenger uten antibiotika. Det er ikke sant.
Vi kutter ikke for at enkeltpersoner skal lide mer,
understreker postdoktor Sigurd Høye.
Noen fastleger kjenner et press til å skrive ut

ANTIBIOTIKAKUTT: Fastleger i fire norske fylker
har i løpet av det siste året
redusert forskrivningen
av antibiotika med femten
prosent takket være de nye
grepene til Morten Lindbæk,
Siri Jensen og Sigurd Høye
(t.h.) på Antibiotikasenteret
for primærmedisin ved Universitetet i Oslo.

antibiotika. Samtidig er pasientenes forventninger
om å få antibiotika blitt mye mindre enn tidligere.
De siste årene har mange fått en større forståelse
for at legen vil se an sykdomsforløpet.
– Vi håper alle lærer at de kan bli like fort friske uten antibiotika. Da går de ikke til legen neste
gang de får de samme symptomene. Vi håper den
nye holdningen kan skape en god og selvforsterkende trend, sier Sigurd Høye.
Administrativ leder i Antibiotikasenteret, Siri
Jensen, minner om at det kan være lurt å vite hvor
lenge en infeksjon vanligvis varer. En ørebetennelse varer i snitt i fire dager, en halsbetennelse i
en uke, en forkjølelse i ti dager, en bihulebetennelse i atten dager og en bronkitt kan vare så lenge
som tre uker.
Travle leger er verst. De
fleste land bruker langt
mer antibiotika enn
Norge.

Femten prosent ned. Regjeringen ønsker å redusere den norske antibiotikabruken med 30 prosent
innen 2020.
Antibiotikasenteret for primærmedisin har nå
testet ut en svært enkel løsning som har ført til at
fastleger i løpet av det siste året har redusert antibiotika-forskrivningen med femten prosent.
– Det er gode tall, mener Lindbæk.
Til sammenligning er antibiotika-forskrivningen til de fastlegene som ikke var med i dette sam1/2018
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Unødig behandling på sykehjem. Antibiotikasenteret har også samarbeidet tett med sykehjemmene og de kommunale akutte døgnenhetene i
Østfold. Der er antibiotikabruken i løpet av det
siste året redusert med fjorten prosent.
Halvparten av all antibiotika på sykehjem blir
brukt mot urinveisinfeksjon. De fleste av disse
pasientene er gamle. Brorparten er demente. Diagnostiseringen er vanskelig.
– Halvparten av kvinnene og tre av ti menn på
sykehjem er ikke plaget av bakterier i urinen. Da
har de ingen nytte av antibiotika, forteller Morten
Lindbæk.
Likevel får mange av dem antibiotika. For å gjøre
noe med dette, har forskerne innført et smart lite
triks.
I dag oppdages bakterier i urinen med en urinstrimmel. Hvis fargen på urinstrimmelen endres,
har det vært vanlig å gi antibiotika. Slik er det ikke
lenger.
– Nå ber vi de ansatte på sykehjemmet fylle ut
en sjekkliste og notere ned symptomene til pasienten før de kan ta en urinstrimmelsjekk. Da er terskelen høyere for å skrive ut antibiotika, påpeker
Nicolay Jonassen Harbin.
Antibiotikasenteret skal nå sjekke om de får de
samme resultatene på sykehjemmene i Hedmark,
Oppland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Målet er
å få med alle fylkene innen utgangen av 2020.=

Jordens indre
sluker
verdenshav
Verdenshavene renner ned i Jordens indre.
Vanntapet er enormt.

Tekst: Yngve Vogt
ALLE FOTO: MOSTPHOTOS

Svein Gjelstad skal nå undersøke om det er en
sammenheng mellom hvor mye antibiotika som
forskrives og hvor legen er utdannet.
Mange tror dessuten at eldre leger skriver ut
mer antibiotika enn yngre leger.
– Dataene våre viser at dette ikke stemmer.
Forskerne har derimot oppdaget at de travleste
legene forskriver femti prosent mer antibiotika
enn de legene som er minst travle.
– De travleste legene er også de som forskriver
mest bredspektret antibiotika. Her snakker vi om
dobbelt så mye. Antibiotika gis ofte for å slippe
diskusjon med pasientene, forteller Svein Gjelstad.
Forskerne mener også det er mulig å minske
bruken av antibiotika ved å redusere lengden på
kurene.
– Den anbefalte behandlingslengden ved ulike
infeksjoner bygger på tilfeldigheter og gammel
forskning. Nå kommer stadig nye studier som viser
at kortere kurer fungerer like godt. Det er derfor
viktig at retningslinjene oppdateres jevnlig, slik at
fastlegene kan få tilgang til de nyeste anbefalingene, sier Sigurd Høye.

• Magma

FRA HAV TIL VULKAN: I løpet av noen
tusen år blir en del av havvannet som
renner ned i Jordens indre, spydd tilbake
igjen via eksplosive vulkaner.

D

e fleste av oss lever i den lykkelige villfarelse
at alt vannet på Jorden befinner seg oppå
jordskorpen. Virkeligheten er en helt annen. Jorden har i uminnelige tider slukt enorme mengder
med havvann. Mye av vannet havner langt nede i
Jordens indre. Noen forskere mener at så mye som
halvparten av vannreservoaret på Jorden befinner
seg inni kloden.
Postdoktor Valentina Magni på Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) forsker på hvor
mye vann som renner ned i Jorden, hvordan dette
foregår og hvordan deler av dette vannet spys opp
igjen.
For å forstå forskningen hennes, er vi nødt til å
ta et lite dypdykk i platetektonikken, et fagfelt som
først så dagens lys for vel femti år siden. Platetektonikken er den vitenskapsgrenen innen geologien
som forklarer hvordan jordskorpen endrer seg.
Jordskorpen består av en rekke tektoniske plater.
Noen av dem er kontinentalplater. Andre er havbunnsplater. Alle platene beveger seg på toppen av
mantelen, som er den meget seigtflytende og glovarme massen nede i Jorden. Når to plater beveger
seg mot hverandre, og da snakker vi enten om en
kontinentalplate som kolliderer med en havbunnsplate, eller to havbunnsplater som kolliderer med
hverandre, kan den ene havbunnsplaten bli presset
ned og inn mot Jordens indre.
Vannet forsvinner i havsprekker. Når havbunnsplatene presses ned i mantelen, ser de ut som underjordiske tunger. Geologene kaller dem for subduksjoner. Ettersom tungene er tyngre enn mantelen, synker de videre nedover i mantelen. I løpet
av ett år synker platene to til ti centimeter ned i
dypet. Det er opptil ti meter på hundre år. I løpet
av én million år kan en plate ha sunket videre ned i
mantelen med så mye som 100 kilometer.
I områder der den ene havplaten synker ned i
Jordens indre, kan det skapes sprekker under havbunnen. Det er nettopp gjennom disse sprekkene
at havvannet renner ned i Jorden.
– Når platene synker ned i mantelen, brekkes
de lite grann. Da trenger vannet enda lenger ned.
Hvert minutt forsvinner mer enn én million
liter havvann. Dette høres kanskje ikke så mye ut,
men i løpet av en million år, en tidsskala som geologene elsker å bruke, renner det omkring 700 000
kubikkilometer vann ned i Jordens indre. Dette
tilsvarer mer enn hele Svartehavet.
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Varmesøyle

Eksplosiv vulkan
Havbunnsplate

Kontinentalplate

Størst tap rundt Stillehavet. Med
noen få unntak ligger alle subduksjonssonene rundt StillehavsregioSubduksjonsnen.
plate
– Det største «vannsluket» er i
det dype havområdet langs kysten
ved Andesfjellene.
En femtedel av alt vannet som
renner ned i Jordens indre, kommer
derfra. Havsprekken i Polynesia i
Stillehavet sluker en åttendedel av
alt vannet. Utenfor Stillehavet er det
også en del lekkasjer; i Karibia, sør i Italia og innerst i Middelhavet.
Når vannet renner ned i disse subduksjonsområdene, reagerer det med bergartene og lagres som
mineraler. Jo lenger platetungene synker ned i den
glovarme mantelmassen, desto varmere blir de.
De eldste havbunnsplatene er de kaldeste og de
som synker raskest ned i mantelen. De rekker å
komme langt ned i mantelen før de blir varmet
opp. Og det er nettopp disse kalde og raske platene
som tar med seg mest vann.
Når platene fortsetter nedover i mantelen, øker
både temperaturen og trykket. Da vil noen av mineralene bryte sammen og frigi vannet.

– Det er nettopp i dette dypet i mantelen at mesteparten av vannet er
lagret. Vi vet ennå ikke hvor lang tid
Varmepunkt
det vil ta før dette vannet er resirkuØvre mantel
lert og sendt tilbake til jordoverflaten.
Nedre mantel
Varmesøyler som går igjennom
det vannholdige området i mantelen,
kan på vei oppover ta med seg vann,
men dette tar veldig lang tid.
Fenomenet ble oppdaget da det
ble funnet diamanter fra mantelen
FIGUR: VALENTINA MAGNI/UIO
med vann i seg.
LIKE MYE SOM SVARTE– Jeg forsøker å forstå hvordan mengden med
HAVET: En havbunnsplate
vann dypt nede i mantelen har endret seg gjennom
presses ned mot Jordens
historien. I fortiden var mantelen varmere. Da var
indre når den kolliderer med
en kontinentalplate eller en
det kanskje vanskeligere for vannet å trenge ned
annen havbunnsplate. I løpet
i mantelen og bli der nede. Vi vet ikke hvor mye
en million år forsvinner like
vann vi har på planeten, fordi vi ikke aner hvor
mye vann som hele Svartehavet gjennom subduksjonsmye vann som er i mantelen.
sonene. En del av vannet
Det er derfor viktig å vite når vannet begynte å
returnerer i løpet av et par
renne ned i mantelen.
tusen år til Jordens overflate via eksplosive vulkaner.
– Om fenomenet startet for to eller tre milliResten av vannet forsvinner
arder år siden, har noe å si for hvor mye vann som
ned i mantelen. Noen forsfins i planeten vår.
kere mener at så mye som
halvparten av hele vannreservoaret på Jorden befinner
seg i Jordens indre.

FOTO: YNGVE VOGT

Returnerer i vulkaner. Når vannet senker smeltetemperaturen til mantelmassen, blir den lettere
enn den omkringliggende mantelmassen og vil
derfor stige til værs som varmesøyler. Mange av
dem blir til vulkaner.
En del av vannet kommer derfor tilbake igjen til
jordoverflaten allerede i løpet av noen få tusen år.
Resten av vannet forsvinner ned i Jordens indre.
– Vi vet ennå ikke hvor mye vann som havner
langt nede i mantelen og hvor mye som returnerer
til Jordens overflate. Her er det en hærskare estimater med store feilmarginer, men mange hevder
at det fins så mye som en hel havmasse i mantelen.
Det betyr med andre ord at halvparten av alt vannet i verden befinner seg nede i mantelen. Men
ikke alle er enige i dette.
Mye vann i Jordens indre. Flere og flere studier
viser at det fins en sone i mantelen på mellom 410
og 660 kilometers dyp som er mer vannholdig enn
resten av mantelen. Vanninnholdet styrer viskositeten – som sier hvor tyktflytende eller seig massen
er. Jo mer vann i mantelen, desto lavere er viskositeten. Da flyter den lettere. Dette er likevel ikke
vann i fri form. Vannet har reagert med mantelmassen.

• Krig

BEREGNENDE: Valentina
Magni skal beregne hvor
mye vann som forsvinner
ned i mantelen.

Avanserte beregninger. Ved hjelp av matematiske modeller skal Valentina Magni beregne hvor
vannet blir av.
I modellene tar hun hensyn til trykk, temperatur, hvor mye vann og hvilke mineraler som er i
de forskjellige tungene, når mineralene bryter
sammen, hvor mye vann som forsvinner underveis
og hvor mye vann som blir med dypt ned i Jorden.
– Da kan vi beregne hvor mye av vannet som
forsvinner videre ned i mantelen og hvor mye som
kommer opp igjen gjennom vulkaner. Vannholdig
magma er svært eksplosiv. Det er derfor de mest
brutale vulkanene som spyr vannet ut igjen, slike
som Vesuv og Stromboli.
Ikke alle vulkaner er eksplosive. Det finnes også
varme strømmer, slik som vulkanen på Hawaii.
– Selv om varme strømmer ikke er spesielt
eksplosive, kan det tenkes at også denne vulkantypen har med seg vann fra den spesielt vannholdige sonen nede i mantelen.
Selv om den matematiske modellen høres avansert ut, sprenger den ikke kapasiteten på Abelmaskinen, som er en av landets raskeste tungregnemaskiner.
– Hver beregning tar bare noen timer, forteller
Valentina Magni på Senter for Jordens utvikling
og dynamikk.=

KRIGENS MEST BRUTALE:
Snøstormene kunne rase på
Saltfjellet vinterstid. Her ble
sovjetiske krigsfanger satt
i slavearbeid, godkjent av
NSB. Mange sultet og frøs
i hjel.
Denne mannen overlevde.
Bildet av ham ble tatt i Bjørnelva fangeleir i mai 1945.

FOTO: NORSK JERNBANEMUSEUM / JERNBANEVERKET OG LEIF KREYBERG / RIKSARKIVET / APOLLON

Slavearbeid på Nordlandsbanen:

NSB tiet om brutal historie
og slapp gransking
NSB og de tyske okkupantene var enige om å bruke sovjetiske krigsfanger.
Etter krigen ble fangenes arbeid definert som sivilt og ikke militært. Dermed
gikk NSB fri for ansvaret.
1/2018
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Tekst: Trine Nickelsen

avhandlingen har forfatteren funnet nytt materiale.
Det omfatter blant annet nye dokumenter om hvordan rettsapparatet i Norge forholdt seg til det å
bygge jernbane under krigen.
– Dette kan være ett av flere bidrag til å forklare
hvorfor utnyttelsen av krigsfangene mangler i NSBs
historiefortelling – og også i den store, norske fortellingen om andre verdenskrig, sier han.

E

Taus. I drøyt tre år under krigen ble flere tusen
sovjetiske krigsfanger brukt i byggingen av Nordlandsbanen. Fangene måtte yte slavearbeid under
umenneskelige forhold.
– Dette har NSB valgt å være taus om – en taushet som i liten grad er blitt utfordret, sier Westlie,
som nå skriver en doktoravhandling om nettopp
denne delen av okkupasjonshistorien.
For tre år siden kom Bjørn Westlie ut med boka
Fangene som forsvant. NSB og slavearbeiderne
på Nordlandsbanen. Under arbeidet med doktor-

FOTO: OLA SÆTHER

r det ikke mulig å skaffe et stort nok antall
norske arbeidere, kan vi bruke krigsfanger
på hele strekningen over høyfjellet.
Slik formulerer overingeniør på Nordlandsbanen, Bjarne Vik seg i brev til Wehrmacht og Kodeis
11. januar 1942.
Overingeniøren vet hvilke snøstormer som kan
rase på Saltfjellet vinterstid. Han vet også at krigsfanger aldri kan regne med samme arbeids- eller
leveforhold som vanlige arbeidere. Fornedrelse,
sykdom, mishandling og sult var det som ventet
dem. Mange ville komme til å dø. Likevel godkjenner han og NSBs ledelse at sovjetiske krigsfanger
settes inn for å få bygd ferdig den 140 kilometer
lange strekningen fra Mo i Rana til Fauske.
– Dette er starten på historien om Norges Statsbaner og krigsfangene, forteller Bjørn Westlie.

«NYTTIG FOR NORGE»: – To
anerkjente jurister slo fast at
jernbanebyggingen under
krigen var et sivilt prosjekt.
Det bidro til å tone ned brutaliteten i det militære prosjektet som Nordlandsbanen
i realiteten var, sier Bjørn
Westlie.

Trengte arbeidskraft. NSB var Norges største
statseide selskap under krigen, med 20 000 ansatte.
– Det er enestående i europeisk sammenheng at
et statseid selskap deltar i byggingen av jernbane
med krigsfanger, påpeker Westlie.
Han viser til at Adolf Hitler, i likhet med andre
ledende nazister, var voldsomt opptatt av jernbane.
Norge var tilbakeliggende på dette området. Hitlers
plan var å bygge jernbane gjennom hele landet,
helt nord til Kirkenes, Die Polarbahn – som så
skulle kobles til jernbanen i Sovjetunionen. Da
hadde han et samlet jernbanenett i hele sitt store
rike.
Øverstkommanderende i Norge, Nicolaus von
Falkenhorst, krevde 145 000 krigsfanger for å
kunne gjennomføre planene. I første omgang var
målet Narvik, slik at jernmalm fra Kiruna kunne
fraktes sørover på land og ikke langs kysten, som
var utsatt for alliert bombing. Malmen skulle trygt
fram til de store stålverkene i Ruhr i Tyskland.
– Det ikke vanskelig å forstå at NSB ville utnyt-

te tyskernes voldsomme iver etter å bygge – slik
også andre bedrifter gjorde. Mangelen på arbeidskraft hadde lenge hindret jernbaneutbyggingen i
Norge. Alvoret og det virkelige problemet oppsto
da utbyggingen også innebar å benytte krigsfanger.
Da ble NSB en inkludert del av det brutale tyske
slavearbeidersystemet, framholder Westlie.
En avsporing. Bjarne Vik samarbeidet med tyskerne – både som overingeniør på Nordlandsbanen
og som distriktssjef i Trondheim, og også etter at
han overtok som generaldirektør i NSB i 1944.
– Han gikk inn for, eller i beste fall aksepterte,
at det ble brukt krigsfanger på Nordlandsbanen
og på NSBs verksted i Trondheim. Etter krigen ble
han arrestert og tiltalt, og etterforskning ble satt i
gang. Da kom det fram at Vik ikke var medlem av
Nasjonal Samling. Utnyttelsen av krigsfangene var
ikke et tema under granskingen, påpeker Westlie.
Han mener at saken mot Vik var en avsporing,
juridisk og politisk.
– Selv om Vik ikke ble dømt for noe, ble han
fjernet fra NSB og stemplet som landssviker og
nazist. Merkelig, siden han bare ledet NSB i ett av
de fem årene krigen varte.
Under den første delen av det store landssvikoppgjøret etter krigen var Sven Arntzen riksadvokat.
Westlie mener at både riksadvokaten, politiet og
NSB ønsket å legge alt ansvar for samarbeidet med
tyskerne over på bare én mann, nemlig Bjarne Vik.

SAMARBEID: Norske flagg
og tysk hakekors. Hver ny
jernbanestrekning gjorde
tyskerne til en propagandaforestilling – som da Nordlandsbanen ble åpnet til Elsfjord sør for Mo i Rana i mars
1941. Her er overingeniør
ved NSB Bjarne Vik nummer
to fra høyre, sammen med
blant andre generaloberst
Nicolaus von Falkenhorst.
Det var han som planla og
ledet angrepet på Norge, og
han var øverstkommanderende for de tyske troppene.
Foto: Norsk Jernbanemuseum, Jernbaneverket
BEVÆPNEDE VAKTER følger med mens krigsfanger
arbeider på den nye jernbanen vest for Fauske. Her
var tyskere ansvarlige for
arbeidet, men fram til Fauske
hadde NSB ansvaret.
Foto: Nordlandsmuseet

– Alt som måtte være problematisk i forholdet
mellom NSB og okkupantene, ble knyttet til ham
alene, selv om hele ledelsen samarbeidet med tyskerne. Saken mot Vik ble henlagt, mot at han aldri
fikk vende tilbake til NSB.
Sivilt, ikke militært. Under det økonomiske
landssvikoppgjøret etter krigen stod to spørsmål
sentralt: Det ene var om norske firmaer på en
utilbørlig måte hadde bydd sine tjenester fram for
tyskerne. Det andre var om samarbeidet kunne
betraktes som sivilt eller militært. Ble det definert
som militært, kunne det være snakk om landssvik
ved å ha hjulpet fienden.
Det var særlig det siste spørsmålet som var aktuelt for NSBs del. Hvordan ble samarbeidet med
okkupantene i byggingen av jernbane vurdert?
Svaret på dette spørsmålet skulle få store konsekvenser, påpeker Westlie.
Mens den patriotiske grunnfortellingen om krigen fikk sin form rett etter krigens slutt, ble viktige
rettslige prinsipper besluttet.
– Norske interesser og behov ble stående helt
sentralt da det økonomiske landssvikoppgjøret
skulle forberedes, konstaterer Westlie.
I juni 1945 avgjorde riksadvokat Sven Arntzen
at bygging av jernbane og veier juridisk sett var sivilt arbeid – og ikke skulle defineres som militært.
Samarbeidet med tyskerne på Nordlandsbanen,
mente han, var mer til nytte for Norge enn for okkupantene.
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Vordende statsadvokater. – Rettsoppgjøret var
gigantisk, og mangelen på statsadvokater som
skulle prosedere i de mange økonomiske landssviksakene, var stor. Arntzen ga dr. jur. Johs.
Andenæs på Universitetet i Oslo oppdraget med å
undervise ferskingene i lovverk og straffeprosessregler.
I juni 1945 holdt Riksadvokatembetet og det nye
Erstatningsdirektoratet et kurs for dem. Beskjeden
fra Andenæs til de vordende statsadvokatene var
klar: Veiene og jernbanestrekningene som ble bygd
under krigen, var «av en tysk interesse». Men,
understreket han, det var også av norsk interesse,
det skapte verdier.
– Den avgjørende beskjeden fra Andenæs til
de nye statsadvokatene var at veiene og jernbanestrekningene som ble bygd under krigen, nå etter
krigen var så viktige for Norge at de måtte ta hensyn til dette rettslig.
At krigsfanger bidro til byggingen, var ikke et
tema.
Andenæs og Arntzen var helt på linje: Anleggsarbeid på jernbane og veier var ikke krigsviktig
– og det til tross for at tyskerne selv presiserte at
arbeidet var militært.
Noen uker etter Johs. Andenæs’ foredrag til de
kommende statsadvokatene, var det NSBs generaldirektør Kristian Løkens tur til å fortelle om sitt
syn på anleggsarbeidet. I et radioforedrag i juni
1945 går Løken enda lenger i sin argumentasjon
for det spesielle ved jernbane- og veibygging:

FANGET PÅ FJELLET: Ingen
led mer på norsk jord under
krigen enn krigsfangene.
NSB tiet om alt etter krigen.
Her fra en fangebrakke på
Saltfjellet i mai 1945. På
Nordlandsbanen var mange
av fangene så svekket at
de knapt kunne gå. En stor
andel var dødssyke da freden endelig kom.
Foto: Leif Kreyberg / Riksarkivet
DAMPLOKOMOTIV pyntet
med bilde av Stalin og det
russiske flagget i tog med
frigitte sovjetiske krigsfanger på Grønfjelldal stasjon på
Nordlandsbanen.
Foto: Ukjent / Jernbaneverket

«De entreprenører og arbeidere som mer eller
mindre frivillig har deltatt i jernbane- og veiutbyggingsarbeider under krigen må derfor etter min
mening stilles i en helt annen klasse enn de som
bød seg fram til byggingen av flyplasser, festningsanlegg og barakker.»
– NSBs eget anleggsarbeid ble ikke nevnt av
Løken. Den prinsipielle forskjellen på det å bygge
en flyplass og et jernbaneanlegg ble ikke presisert.
Ikke da og heller aldri senere, fastslår Westlie.
– Tjente norske interesser. I september 1946
forsterket riksadvokat Sven Arntzen beslutningen
om å betrakte jernbane- og veibygging som sivilt
arbeid. «Det har tjent norske behov», hevdet han i
et foredrag i Den Norske Dommerforening:
«Overtagelse av entrepriser på bygging av jernbane og veier, som foruten å fremme tyske militære
interesser også har tjent sivile norske behov, vil i
alminnelighet ikke kunne karakteriseres som
utilbørlig.»
Westlie minner om at det var Sven Arntzen som
besluttet at Bjarne Vik ikke skulle få vende tilbake
til NSB.
– Det paradoksale var at Vik hadde stått bak
jernbanebygging under hele krigen – som Arntzen
mente hadde ‘tjent sivile behov’.
Brøt Haagkonvensjonen. Historikeren peker på
at bruken av krigsfanger ikke ble trukket fram i de
viktige delene av rettsoppgjøret etter krigen.

– NSB, og heller ikke Statens Vegvesen eller Norsk
Hydro ble rettslig prøvd eller etterforsket for utnyttelse av krigsfanger til anleggsarbeid.
I Haagkonvensjonen går det fram at krigsfanger
ikke kan utnyttes til å arbeide for militære prosjekter.
– Hvis NSBs anleggsarbeid under krigen hadde
blitt sett på som militært allerede sommeren 1945,
kunne NSBs rolle ha blitt vurdert på en annen
måte, mener Westlie.
– Da kunne Haag-artiklene ha blitt brukt i en
eventuell rettssak. For konvensjonen ble benyttet
under rettsoppgjøret, men bare ikke den delen
som handlet om krigsfanger. Forholdene for krigsfangene under byggearbeidet på Nordlandsbanen
brøt etter alt å dømme med Haagkonvensjonen,
påpeker han.
Inntrykket som isteden festet seg, var at NSB
hadde klart seg gjennom krigen på uklanderlig vis.
– På den måten ble NSB fratatt ansvaret for at
sovjetiske krigsfanger ble satt til å bygge Nordlandsbanen, mener Westlie.
– Nei, militært! Men oppfatningen om at anleggsarbeidet er sivilt arbeid, skulle ikke bli stående.
Arntzens beslutning blir satt til side da Andreas
Aulie overtok som riksadvokat i november 1946.
Beskjeden fra ham er klar: Anleggsarbeidet er
militært. Umiddelbart sender Aulie sin beslutning
ut i et meddelelsesblad fra Riksadvokaten til alle
dommere i Norge. Les!

FAKTA
Krigsfangene
• «Polarbanen» var
navnet på Hitlers prosjekt
for å bygge jernbane helt
nord til Kirkenes.
• Under byggingen ble
det brukt 12 312 krigsfanger fra 1942 til 1945.
Svært mange døde.
• I 28 leirer langs
Nordlandsbanen ble de
sovjetiske soldatene
holdt fanget.
• NSB planla og ledet
arbeidet med Nordlandsbanen fra Mo i Rana til
Fauske.
• Strekningen, 140 km
lang, går over Saltfjellet.
• NSB godkjente at det
ble brukt krigsfanger.
NSBs ingeniører var
ansvarlige for byggingen. Den tyske hæren
– Wehrmacht – skaffet
krigsfanger til arbeidet og
drev fangeleirene.
• Alle i NSBs sentrale
toppledelse fortsatte i
sine posisjoner lenge
etter krigen, bortsett fra
én – som ble etterforsket
for å ha samarbeidet med
okkupantene. Ingen av
dem var medlemmer av
Nasjonal Samling.

– Men da er det for seint. Skaden er allerede
skjedd. Påstanden om at jernbaneutbyggingen var
et sivilt prosjekt, hadde allerede gjort sitt til å nedtone brutaliteten i det militære prosjektet som
Nordlandsbanen i realiteten var, framholder Westlie. Det fikk ingen tilbakevirkende kraft. Det ble
ingen rettssak mot NSB.
I 1947 kommer Høyesterett på banen. Aulies
innstilling blir bekreftet. En dom i Høyesterett
slår fast at byggingen av Nordlandsbanen var militær: Nordlandsbanen er «en jernbane av den største strategiske betydning for fienden under krigen»
og at det «er utvilsomt».
– En slik karakteristikk av arbeidet på Nordlandsbanen, og dermed også av NSB selv, har aldri
kommet med i historiefortellingen om NSB, påpeker Westlie.
Han viser til at Høyesteretts tydelige melding
om hvor viktig Nordlandsbanen var for tyskernes
krig, heller ikke har fått noen følger, verken politisk eller historiefaglig.
– Høyesteretts dom er heller ikke blitt referert
til, slår Westlie fast.
Johs. Andenæs, som noen uker etter kurset for
de nye statsadvokatene ble utnevnt til professor
ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo,
skiftet imidlertid aldri syn i saken.
– Det er vanskelig å forstå at Andenæs, den
store gudfaren i norsk rett, i sin memoarbok fra
1987, Et liv blant paragrafer, fastholder at byggingen av jernbane og veier under krigen var sivilt
arbeid, sier historikeren.
Taushet. Han mener at NSB har gjort sitt ytterste
for å fortie samarbeidet med nazistene, også at
statsbedriften var med på å frakte norske jøder fra
hele landet til skipet Donau og tilintetgjørelsen.
– Det manglende rettsoppgjøret sparte landets
største statlige bedrift for negativ, offentlig oppmerksomhet etter krigen. Det kan være med på å
forklare hvorfor de sovjetiske krigsfangenes innsats og lidelser lenge ikke hadde noen plass i den
norske historien om krigen.
At de fysiske sporene etter fangeleirer og byggearbeid gradvis er forsvunnet eller bevisst ødelagt,
har bidratt til at historien om krigsfangene som
bygde Nordlandsbanen, ikke er blitt fortalt.
– Den store tausheten om NSBs forhold til
krigsfangene startet med NSBs egen taushet.
Men tausheten kan ikke vare evig, sier Bjørn
Westlie.=
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D

en gjør det ved å trekke fram historiske artikler, de fleste skrevet av allsidige intellektuelle
som er lite kjent utenfor fagfolkenes krets, og ved
å plassere dem i deres samtid. Gode eksempler
på det eller de forsømte er å finne i professor Kjell
Lars Berges velskrevne 25 sider om Det Trondhjemske Selskabs skrifter, med belysning av forgrunnsfigurer som biskop Johan Ernst Gunnerus
(1718–1773), Peter Frederik Suhm (1728–1798) og
Gerhard Schøning (1722–1780) og deres innsats.
Disse tre mer eller mindre innfødte «trønderne»
(ingen av dem kom derfra) fikk til og med gater
oppkalt etter seg i Christiania. I en kort periode
nøt de godt av den trykkefrihet som ble etablert
av reformatoren Johann Friedrich Struensee
(1737–1772) før han la seg ut med mektige krefter
i kongens København og endte sitt liv i galgen.
Gunnerus var teolog, men som botaniker og
zoolog bidro han med imponerende mye naturvitenskapelig grunnarbeid, og året etter hans død,
i 1774, kom også en Oeconomisk Afhandling om
alle de Maader, hvorpaa Melken nyttes i Norge.

D

et begynte et sted, og fortjenstfullt nok inneholder boken et verk fra 1657, ført i pennen
av Mickel Pedersøn Escholt, en skåning som ble
slottsprest på Akershus slott i 1646. I det kortfattede skriftet Geologia Norvegica skildrer han det
store jordskjelvet på Østlandet i april 1657, og
Lise Camilla Ruud, Merethe Roos og Jørn Hurum
kommenterer det som det svært tidlige eksempel
det er på folkeopplysning, lenge før det ordet var
oppfunnet.

F

ra vår nære fortid har professor emeritus
Svein Sjøberg en gnistrende artikkel om Ofagssyndromet. Her kvister han ettertrykkelig den
lave faglige standard – tydeligvis en følge av en
skandaløst mangelfull godkjenningsprosedyre –

på læremateriellet i naturfag i norsk videregående
skole i 1990-årene. Om én lærebok i den såkalte
U-serien skriver han lakonisk: «Alt om magneter
og magnetisme er misforstått.» Et annet sted heter det: «Hele framstillingen av ‘Energi og elektrisitet’ er feilaktig og gir stort sett gale assosiasjoner.
Elektrisitet blir forklart som ‘mangel på noe’, uten
at vi forstår hva forfatterne mener med det (…)
Energibegrepet er feilaktig brukt, øvelsene som
foreslås, er uten sammenheng med fagstoffet, de
er ubegrunnet og viser stort sett noe helt annet
enn det forfatterne ser ut til å anta.»
Både Sjøberg og andre av forfatterne berører
i slike sammenhenger avstanden mellom «de
to kulturer», slik den blir diskutert i den britiske
forskeren og politikeren C. P. Snows kjente verk.
Fysikere og kjemikere ble gjennomgående holdt
unna de lærebøkene som Sjøberg behandler.

E

n annen interessant mangel viser sitt tankevekkende ansikt i Øivind Larsens og Magne
Nylennas ellers svært gode artikkel om medisineren Frederik Holst (1791–1871). De har tidligere
skrevet om tidsskriftet Eyr og Holsts innsats i
Norsk Magazin for Lægevidenskaben. I denne
boken er det naturlig, som de to forfatterne gjør,
å veie hans virke som folkeopplysningsmann
mot hans arbeid som en fagets lærer. Han var
begge deler, muligens litt mer det siste enn det
første. Men han var også blant de mange norske
pionérer som omhyggelig holdt seg orientert om
medisinske fremskritt i utenlandske miljøer.
I noe som kan fortone seg som en glipp,
skriver Larsen og Nylenna om betydningen av
rettsmedisinske uttalelser i forbindelse med rettssaker: «Det var fortsatt dødsstraff i Norge, så det
var en alvorlig sak for en lege å avgi en sakkyndig uttalelse.» Vel, det er fremdeles alvorlig. To
dommer i Høyesterett, i 2013 og 2016, viser det:
Høyesterett ga erstatning til kvikksølvforgiftede
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Merethe Roos og Johan Tønnesson (red.):
SANN OPPLYSNING?
Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire århundrer

Sammenholdt med Storbritannia og Frankrike kommer de nordiske språksamfunnene til kort når det er tale om sakprosaens og
essayets litterære anseelse. Denne oversikten, som også er en interessant essaysamling, er et fortjenstfullt forsøk på å sette faglig
farge på en flekk som kanskje ikke er så hvit som vi gjerne antar.

SKOLENS O-FAG: Mannen
mangler øyne og ser ikke
virkeligheten slik den er. Ut
av sporene vokser blomstene i en annen form.
Bokens anmelder, Per Egil
Hegge, viser til professor
Svein Sjøbergs «gnistrende
artikkel om O-fagssyndromet», og hans påpekning av
den lave faglige standard på
læremateriellet i naturfag i
norsk videregående skole i
1990-årene.

tannlegesekretærer som hadde fått avslag på
grunnlag av psykiatriske diagnoser som ikke holdt
faglig mål. (HR-2013-2590A og HR-2016-293A).
Det hadde ikke akkurat vært noen embetsforsømmelse hvis Tidsskrift for Den norske legeforening
hadde skrevet en stubb om disse to etisk svært
viktige dommene.

D

en ene av bokens redaktører, Johan Tønnesson, er en svært spennende reisefører i sin
beretning om det fjerde skandinaviske naturforskermøtet i Christiania i 1844. Stjernen på møtet
var den engelske geologen Sir Roderick Impey
Murchison, og et av høydepunktene var en ekskursjon helt til Krogkleven (Krokkleiva) vest for
Christiania. Dette bidro til utforskningen av det vi i
dag kjenner som Oslo-feltet, og de grunnleggende arbeider som gjør at Waldemar Christopher
Brøgger (1851–1940) fremdeles er et verdensnavn
i geologenes fagkrets.
Tønnesson kaller sin artikkel ‘Naturvitenskapens kommunikative landskap’, og selv om det
åpenbart var for strevsomt for hovedstadsavisenes medarbeidere å bli med til Krokkleiva, forteller han at det daglig sto referater fra denne
forskerkonferansens møter. Også bankettene fikk
pressefolkene med seg.

D

kulturene fikk i den perioden boken beskriver.
Professor Sverker Sörlin gir en oversikt i et etterord, hvor han blant annet fremhever at sakprosa
som begrep har fått en sterk posisjon i Norge:
«Ställningen har underbyggts av att norska idéhistoriker arbetat textnära og undersökt begrepp
och textkulturer, inte minst tidsskrifter, i en utsträckning som saknar motsvarigheter i de andra
nordiske länderna.» Dette gjelder ikke minst arbeider omkring den forbløffende rike tidsskriftutgivelsen i 1770-årenes Trondhjem, fram til opprettelsen av det professorat som Johan Tønnesson har hatt ved Universitetet i Oslo fra 2004.

E

n gjennomsnittsleser venter neppe at et
samleverk av denne typen skal ha underholdningsverdi i tillegg til den opplysningsfunksjon som må være hovedsiktepunktet. Men med
kapitler som Titanic-katastrofen (Mads B. Claudi),
Argumentasjonen for den normale og ideale nordiske (kvinne)kroppen (Kerstin Bornholdt), Norsk
tranreklame i lys av vitaminrevolusjonen (Sissel
Myklebust) og Populært tidsskrift for seksuell
opplysning (Siv Frøydis Berg) mangler det ikke på
allsidighet eller bredde. Og når selv også de tyngre artiklene er velskrevne og åpenbart grundig
gjennomarbeidet, er dette en bok som gir både
leseglede og lærdom. Det er godt gjort.=

et bringer oss over til den mellomfolkelige
funksjon som fremveksten av disse tekst1/2018
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KRITISK TRUET: Rødknappsandbien er kritisk truet i Norge. Den samler pollen bare fra rødknapp og er avhengig av
denne blomsterarten og nærliggende sand å grave i, for å føre slekten videre.

Biologisk mangfold under press
NESTE UTGAVE: Klimaendringer, forurensning og menneskets stadig større
utbredelse på Jorda truer det biologiske mangfoldet. Les mer i neste utgave om
hvordan mennesket presser ut både planter og dyr.
Truet, biologisk mangfold er tema i neste nummer av Apollon.

www.apollon.uio.no

