
1/2016

8   Kan få millioner av blinde til å se igjen
26    Slipper å betale for norsk oljesøl i Russland
62   Den skjulte makten i FN

T
e

m
aN RD-

       områdene



2 3

1/2016

INNHOLD • Apollon 1/2016

APOLLON
FoRSKNiNgSmagaSiN FRa UNiveRSitetet i oSlo

www.apollon.uio.no

aBoNNemeNt (gRatiS): apollon@admin.uio.no • 22 85 62 55

aDReSSe: Apollon, Postboks 1076 Blindern, 0316 Oslo

NUmmeR 1/2016 • 26. årgang

ISSN 0803-6926 • Opplag 28 500

Apollon redigeres etter Redaktørplakaten.

aNSvaRlig ReDaKtØR: Trine Nickelsen

trine.nickelsen@apollon.uio.no • 22 85 41 33 / 94 86 32 33

JoURNaliSteR:  

Yngve Vogt 

yngve.vogt@apollon.uio.no • 22 85 40 31 / 90 56 64 83 

Camilla Smaadal

camilla.smaadal@apollon.uio.no • 22 85 63 49 / 99 29 35 12 

gRaFiSK DeSigN: Hanne Utigard 

PRoDUKSJoNSKoNSUleNt: Alv Reidar Dale 

tRyKK: 07 Media

FoRSiDe: Colourbox/Apollon

Oslo, februar 2016

K
O

LO
FO

N

 Artikler

8 fÅR SYNET TILBAKE 40 GoRETEx SKAdER44 ARKTISK fLoRA

58 MoTEhuS GjENoppSTÅR 18 KINESISK SoT vARMER opp ARKTIS

34 GpS-KAoS

8 MILLIoNER Av BLINdE KAN SE IGjEN
 Dyrker vev fra munnhulen

10 ALKohoL & dEpRESjoN
 Immunforsvaret svekkes

12 BRudEGAvER GjENNoM 700 ÅR
 Skulle sikre enkepensjonen

52 poRTRETTET: GRo hAGEMANN
 På leting etter kvinnene

58 fRANSKE MoTEhuS GjENoppSTÅR
 Nye penger i gamle merkenavn

62 pÅ BAKRoMMET I fN
 Religiøse allianser får mer makt

  

44 TIdENES føRSTE pANARKTISKE fLoRA
 Russland og USA enige etter 90 år

48 SvæRT MYE uKjENT Sopp pÅ SvALBARd
 Kartlegges med DNA-prøver

50 ARKTIS pÅ TIMEpLANEN
 Tenner elever med ribbemanet

65 SIKTET SoM TYSKERTøS
 Uten rettslig forankring

66 STjERNEKLART
 Opplysende og underholdende

67 EN GRIpENdE hISToRIE 
 Legen på Fram ble narkoman

14–51 TEMA: NoRdoMRÅdENE

Tema  Nordområdene

14  hAvISEN SMELTER
 Nordområdene blir viktigere 

18 SoT fRA ASIA TIL ARKTIS
 Utslipp i sør varmer i nord 

21 poLITISK SpILL I NoRd
 Fisken endrer politikken 

24 LøSER oLjEGÅTEN I BARENTShAvET
 Svalbardfjell gir ledetråd

26 NoRGE SLIppER Å BETALE foR oLjESøL
 Russland sitter med svarteper

30 puLSERENdE BREER pÅ SvALBARd
 Besynderlig fenomen 

34 SKAL fINNE ÅRSAKEN TIL GpS-KAoS
 Sender opp bisverm med raketter

40 GoRETEx oG MATpApIR SKAdER MILjøET
 DNA-et i arktiske fugler endres

52 poRTRETT: GRo hAGEMANN 12 BRudEGAvER I 700 ÅR

 Boknytt

JA       NEI
26 vIL, vIL IKKE BETALE foR oLjESøLET

58  GAMMEL MoTE pÅ MoTEN

PowerPoint 2013 Smart og avansert



4 5

1/2016

LEDER •

Universitetet ser 
mot nord 

Trine nickelsen
ansvarlig redaktør 

AKTUELT • Nyheter

Det er i nord det skjer. Temperaturen øker dobbelt så fort i Arktis som 
i resten av verden. Knapt noen gang før i historien er natur og folk blitt 
utsatt for større og raskere endringer: 

Innlandsisen på Grønland smelter. Mer enn 100 kubikkilometer is- 
masse forsvinner hvert år. Hver dag tiner det nok til å dekke vann-
forbruket i Oslo i fire år. 

Sjøisen smelter. Et areal tilsvarende Finnmark blir borte hvert år om vi 
ser året under ett, mens issmeltingen er enda større om sommeren, 
forteller klimaforsker Borgar Aamaas på Cicero. Av sommerisen for-
svinner både Finnmark og Troms, og sannsynligvis en bit av Nordland 
også. I siste halvdel av dette århundre er det trolig ikke is igjen i Arktis 
på sommerstid.

Også permafrosten tiner, vegetasjonen forandrer seg, skoggrensen 
flytter seg to kilometer nordover hvert år, marine arter vandrer til nye 
steder, økosystemer endres og biodiversiteten påvirkes. Tradisjonelle 
levesett og fangstmetoder er mange steder truet. Det sies at Arktis er 
et enestående laboratorium for å forstå hva klimaendringene på  
kloden fører til. 

I dette laboratoriet er også Universitetet i Oslo. Det er nærliggende å 
tenke at det helst er andre steder enn på UiO, beliggende på fattige  
60° nord, at polarforskning drives. Vi er flere som har tenkt slik – inntil 
noen gode krefter, på initiativ fra rektor, begynte å kartlegge hva som 
virkelig finnes. Det skulle vise seg å være riktig mye.

På fire fakulteter og to museer, og innen en lang rekke disipliner,  
drives forskning på nordområdene. Et lite utvalg av dette viser vi i 
denne utgaven av Apollon. 

Nå skal det satses, samordnes, formidles, utdannes. Breddeuniversi-
tetet, med sine muligheter for tverrfaglige tilnærminger, åpner for flere 
perspektiver og helhetlig tenkning. UiO er rustet til å ta tak i sammen-
satte og kompliserte problemstillinger i nord.

Midt oppe i denne satsingen er det verdt å minne oss selv på hvilken 
lykkelig stilling landet vårt befinner seg i. Norsk sokkel på den nord-
lige halvkulen strekker seg over mer enn to millioner kvadratkilometer 
– nesten sju ganger landområdet. En tynn stripe land, skarve 1,6 km 
på det smaleste, ut mot et enormt hav, har gitt oss full råderett over 
enorme naturressurser, og dermed stor rikdom. Dette takket være en 
FN-ledet verdensorden med Havrettstraktaten i bunn. Våre økonom-
iske bidrag til FN blir i denne sammenheng for lommerusk å regne.  
Vi skylder verden mye. Universitetet i Oslo har skjønt det for lengst.

 

Kritisk til politiets barneavhør
Politiet har i løpet av de siste ti årene 
fortsatt ikke endret hvordan de avhører 
barn i overgrepssaker. 

Miriam S. Johnson på Psykologisk institutt 
har i avhandlingen sin undersøkt hvordan 
politiet håndterer barneavhør i overgreps-
saker. Hun har analysert 224 barneavhør 
fra 2002 til 2012.
     Bare to prosent av spørsmålene var 
åpne, selv om politiet ble anbefalt å stille 
slike spørsmål.
     Tretten prosent av spørsmålene virket 
svært negativt inn på avhøret og barn-
ets forklaring. Disse spørsmålene var 
misledende, repeterende eller inneholdt 
elementer av press og belønning for be-
stemte svar. 
     – I flere avhør ble barna oppfordret til  
å visualisere situasjoner som kunne ha 
skjedd, uten av dette nødvendigvis hadde 
hendt. 

Resultatene er de samme som kom frem i 
et tidligere forskningsprosjekt om politiets 
avhørsteknikker fra 1990 til 2002.
    – I løpet av en periode på 22 år ser vi 
ingen positiv utvikling i form av økt bruk av 
åpne spørsmål, påpeker Johnson.
     Etterforskerne var ofte forutinntatte. 
     – I avhør hvor barna ikke fortalte noe 
om seksuelle overgrep, ble det stilt dob-
belt så mange ledende spørsmål eller 
spørsmål som inneholder press, sammen-
lignet med de avhørene der barna spon-
tant fortalte om overgrep.
     Johnson er kritisk til dette.
     – Vi vet fra forskning at slike spørsmål 
påvirker avhøret svært negativt og kan få 
barn til å fortelle om hendelser som ikke 
har skjedd. En rekke studier har vist at 
slike spørsmål forringer avhørskvaliteten 
og fører til systematiske feil, advarer John-
son.=
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AVSLØRER POLITIET: Når politiet avhører barn om overgrepssaker, er bare ett av femti spørsmål åpne. Hvert 
åttende spørsmål er misledende, repeterende eller inneholder elementer av stress.
 

Eldre kan ha 
tygget seg til 
Alzheimer
Forskere har sett på mulige sam-
menhenger mellom bakterier, 
virus og sopp fra munnen og ut-
viklingen av Alzheimers sykdom. 
Les mer på Apollons nettsider: 
apollon.uio.no= 

Vanlig med  
syreskader
Nesten to av tre norske ungdom-
mer har syreskader i tennene. 
Det skyldes først og fremst juice 
og brus, men også sure godte-
rier, viser Jenny Bogstad Søvik i 
avhandlingen sin på Institutt for 
klinisk odontologi.= 

Kan forutsi  
hjerteslag
Enkle undersøkelser kan forut- 
si risikoen for hjerte- og kar- 
sykdommer og diabetes 2  
tjue år frem i tid. Sigrid Nordang 
Skårn viser i avhandlingen sin 
på Institutt for klinisk medisin  
at man kan forutsi sykdommene 
ved å ta blodtrykksmålinger to 
dager på rad.=

menn tar mest 
økonomisk 
ansvar 
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ANSVAR: Flesteparten av mennene i undersøkelsen 
strekker seg langt for å holde familieøkonomien oppe.
 

Norske menn tar fortsatt den største øko-
nomiske byrden i dagens norske kjerne- 
familier.
 
Selv om mye ligger til rette for likestilling i kjer-
nefamilier i dagens Norge, er menn vanligvis 
hovedforsørgerne. 
     – Den manglende likestillingen er innhyllet  
i en bemerkelsesverdig taushet, bemerker 
May-Linda Magnussen i avhandlingen sin på 
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. 
I stedet for å peke på hva menn gjør for lite av 
i hverdagen, mener Magnussen at man må ta 
utgangspunkt i det familiearbeidet menn fak-
tisk gjør – og gjør mer av enn kvinner.
     Magnussen har i avhandlingen sin intervju-
et tolv etnisk norske familiefedre fra Sørlandet. 
Felles for dem er at de har eller har hatt kreft.
     – Flesteparten av disse mennene strekker 
seg langt for å tjene penger og undertrykker 
både kropp, tanker og følelser for å holde 
familieøkonomien i gang. Det er de som plan-
legger og tar ansvaret for den største delen av 
familieøkonomien, poengterer Magnussen. 
     Studien hennes sannsynliggjør at mange 
menn i dagens Norge fremdeles møter for-
ventninger om å være familiens hovedforsørg-
er, selv om det ikke snakkes om dette.= 
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Skal forske på høyreekstremisme
UiO skal lede det nye senteret for forsk-
ning på høyreekstreme. Forskningsrådet 
har bevilget 50 millioner kroner. Den på-
troppende lederen for senteret er profes-

sor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen. Han 
har doktorgrad i rasistisk og høyreekstrem 
vold i Skandinavia.=
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Fjorten timer med terapeutisk behand-
ling kan være nok til å kvitte seg med 
tvangstanker og tvangshandlinger. 

Mellom én og tre prosent av barn og ung-
dom lider av tvangslidelsen OCD. Denne 
lidelsen består av tvangstanker og tvangs-
handlinger som skal skjule angst.
     Lidelsen er tidligere blitt regnet som vel- 
dig vanskelig å behandle. Nor Christian 
Torp på Psykologisk institutt har i avhand-
lingen sin forsket på effekten av en behand-
ling som kalles eksponeringsbasert kognitiv 
atferdsterapi. Halvparten av pasientene ble 
helt symptomfrie.
    Behandlingen varer i 14 timer og handler 
om å kjempe mot tankene sine og gradvis 
lære å ta kontroll over egne handlinger.  
    De som fikk minst glede av terapien, var 
de som hadde de mest alvorlige diagnos-
ene og eldre ungdommer med symptomer 
på andre psykiske lidelser.=

Hjerneslag hos flerspråklige
 
logopedundervisning på norsk hjelper 
flerspråklige med hjerneslag.

Det er hittil forsket lite på hvordan flerspråk- 
lige personer med hjerneslag og afasi, kan 
hjelpes. Afasi er en sykdom der man mis-
ter evnen til å bruke og forstå ord.
      – Undervisning på norsk kan ha gunst- 

ige effekter på flere av 
språkene. Funnene 
våre viser at språk-

ene til flerspråklige 
personer er for-
bundet med hver-
andre i hjernen, 
påpeker logoped 
Monica Knoph i 
avhandlingen sin 
ved Institutt for ling-
vistiske og nordiske 
studier.=

Maneter jager i flokk
manetene har ingen hjerne. De har svært 
få måter å kommunisere på. til tross for 
dette jakter de i flokk.

I dypet av Lurefjorden på Vestlandet lever 
dyphavsmaneten Periphylla periphylla. Ma-
netene samler seg i små grupper på to til 
tre der det finnes krill.
     Ifølge de matematiske modellene til 
professor Stein Kaartvedt på Institutt for 
biovitenskap har manetene en fordel av å 
slå seg sammen når de skal få tak i mat.
     Dyphavsmaneten fanger krillen ved å 
svømme sakte med tentaklene foran seg. 
Noen krill merker faren før det er for sent 

og spretter unna. Kanskje havner de da 
rett i fanget på nabomaneten. Mens den 
første maneten ikke taper mer enn den ell-
ers ville ha gjort, har følgesvennen fått en 
ekstra matbit. Neste gang kan rollene være 
snudd. På denne måten kan det lønne seg 
for manetene å holde sammen. 
    Manetene er i stand til å produsere 
sitt eget lys. Det kan tenkes at manetene 
bruker lyssignalene til å koordinere sam-
arbeidet.
     Elina Melteig har skrevet en lengre sak 
om dyphavsmanetene. Les mer på nett-
siden til Institutt for biovitenskap.= Kurerer tvangstanker hos barn
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i enkelte land med store mengder res-
surser bruker eliten immigranter og 
gjestearbeidere for å fremme sine egne 
økonomiske interesser.
I enkelte ressursrike land blir immigrant-
ene stengt ute, i andre utgjør de mer enn 
halvparten av befolkningen. Innvandring 
og gjestearbeidere kan brukes bevisst for 
å favorisere elitens økonomiske interesser. 

Dette er et slående trekk i de oljerike Gulf-
statene. 
    – Ressursrike land har i gjennomsnitt 
ikke bare lavere økonomisk vekst og mind- 
re utvikling, men også større indre forskjel-
ler mellom folk og et mindre utviklet demo-
krati enn andre land, ifølge avhandlingen  
til Gry Tengmark Østenstad på Økonomisk 
institutt.=
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Terapi mot 
dårlig hørsel
Redusert hørsel kan føre til 
psykisk stress. Ny terapi kan 
dempe dette.

Over én million nordmenn er 
hørselshemmet i 2020. Noen  
lever godt med hørselstap. Andre 
kan få en alvorlig svekkelse av 
den psykososiale funksjonen. 
Katharina Cecilia Williams har i 
avhandlingen sin på Institutt for 
klinisk medisin undersøkt hvilke 
faktorer som fører til psykososiale 
problemer, slik som utmattelse, 
sosial isolasjon og konsentra- 
sjonsvansker. Hun har dessuten 
utviklet kognitiv terapi som dem-
per angstplagene og øker mest-
ringstroen på seg selv.= 

Årsaken til 
Parkinson
Forsker har funnet hvilke gen-
varianter som kan føre til Park- 
inson.

Lasse Pihlstrøm har i avhand-
lingen sin på Institutt for klinisk 
medisin undersøkt hvilke gen-
varianter som fører til Parkinson. 
Han har oppdaget at bestemte 
genvarianter forsterker hver-
andre. Han har også funnet en 
sammenheng mellom genetiske 
risikofaktorer og reguleringen av 
gener, som kalles epigenetikk. 
Epigenetikk er læren om hvordan 
gener slås av og på.= 

al-Qaida i Irak
Avhandlingen til Truls Hallberg 
Tønnessen ved Institutt for arkeo- 
logi, konservering og historie 
forklarer hvordan en liten gruppe 
av utenlandske fremmedkrigere 
greide å etablere det som skulle 
bli en av al-Qaidas historisk sett 
sterkeste lokale avdelinger i Irak, 
til tross for nærværet av over  
100 000 amerikanske soldater 
som nettopp skulle bekjempe 
al-Qaida.=

Nettavis med 
realfagsnyheter
Det matematisk-naturvitenskape-
lige fakultet har nettopp lansert 
nettstedet titan.uio.no, som skal 
bli universitetets fremste nettavis 
for realfagsnyheter.=
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Immigrantene taper

HJERNELØS JAKT: Siden 1970-tallet har dyphavsmaneten Periphylla periphylla inntatt norske fjorder. 
Selv om de mangler hjerne, jager de i flokk.
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TEMA • BarndomODONTOLOGI • Stamceller

FAKTA
Limbal stamcellesvikt  

•	Hornhinnen	er	øyets	
vindu. Den er avhengig av 
stamceller for å fungere 
og se normal ut. 

•	Ved	limbal	stamcelle-
svikt fungerer ikke stam- 
cellene slik de skal, og 
andre celler vokser inn 
over hornhinnen. 

•	Hornhinnen,	som	vanlig- 
vis er klar og gjennomsik-
tig, blir sløret, det fører til 
redusert eller tapt syn.
 
•	Prosjektet	med	lagring	 
av stamceller fra munnen  
til øyet er et samarbeid  
mellom Oslo universitets- 
sykehus og Institutt for 
oral biologi ved Universi-
tetet i Oslo, Linköping 
universitet	og	Harvard	
Medical School, med 
blant andre Rakibul Islam 
og Tor Paaske Utheim 
som sentrale forskere. 

Det høres revolusjonerende 
ut, men har vært kjent i ti år: 
Dyrket vev fra munnhulen 
kan gi blinde synet igjen. 
Ny forskning gjør det nå mul-
ig å lagre og frakte vevet også 
til den fattige delen av verden 
– der flest er rammet.  

tekst: Camilla Smaadal

Limbal stamcellesvikt kalles øyesykdommen    
  som gir sviktende syn og store smerter. Det 

finnes ikke noe klart tall på hvor mange som har 
denne sykdommen i verden, men bare i India er 
om lag 1,5 millioner mennesker rammet, ifølge 
ekspertene i landet. I den rike del av verden er det 
imidlertid langt færre.

Problemet har vært at teknologien som kan be-
handle denne typen blindhet, nettopp befinner seg 
i den rike delen. Ny forskning kan nå legge til rette 
for at flere blinde med stamcellesvikt i hornhinnen 
kan få synet igjen.  

Store smerter. Det var japanske forskere som 
først oppdaget at laboratoriedyrkede celler fra 
munnslimhinnen kunne erstatte skadede celler 
i øyet. I over ti år har det vært kjent at man kan 
dyrke stamceller på denne måten. Pasientene har 
imidlertid vært avhengige av å være i nærheten av 
dyrkingslaboratorier og klinikker for å kunne bli 
behandlet. 

Det siste på forskningsfronten er at dette vevet 
nå kan lagres over en lengre periode, slik at metod- 
en også kan komme mennesker i utviklingsland til 
gode. Og ikke minst: det kan redusere smertene 
som denne type blindhet kan føre med seg. 

– Dette er en type blindhet som skyldes at stam- 

cellene i hornhinnen, øyets vindu, ikke lenger 
fornyer seg selv og dermed gjør hornhinnen uklar. 
Mange av pasientene har dessuten store smerter, 
sier øyelege og professor ved Institutt for oral bio-
logi, Tor Paaske Utheim, som også er innovasjons-
leder ved Oslo universitetssykehus. 

Kan lagres i én uke. Forskere har tidligere trodd 
at det kun er mulig å lagre cellene fra munnen ved 
å fryse dem ned, noe som byr på en rekke utford-
ringer. 

– Vi har nå funnet ut at cellene kan lagres i hele 
syv dager i en temperatur mellom 12 og 16 grader, 
noe som gjør det mulig å frakte vevet over hele 
verden. Nå trenger vi ikke å transplantere vevet 
umiddelbart, men kan vente en ukes tid ved behov, 
sier Rakibul Islam, som er doktorgradsstipendiat 
ved Det odontologiske fakultet på UiO 

 Det dyrkede vevet kan plasseres i en hermetisk 
lukket container. Da vil det ikke være fare for at 
mikroorganismer kommer til under lagring og 
transport.

– Med under ti sentre i verden som dyrker frem 
denne type vev for klinisk bruk, når vi ikke ut til 
hele verden. Majoriteten av dem som er rammet, 
lever i utviklingsland, mens utstyr og ekspertise 
befinner seg i den rike delen av verden, opplyser 
Islam. 

Stamcellesvikt. De som kan få nytte av behand-
lingen, er pasienter med stamcellesvikt i hornhin-
nen, som er det klare vevet i øyets forflate, for-
klarer Utheim. Etseskader, infeksjoner, genetiske 
sykdommer og autoimmune sykdommer, hvor 
immunforsvaret angriper seg selv, kan føre til slik 
stamcellesvikt. 

Hvor godt disse pasientene kan se, varierer, det 
kan være alt fra uendret syn til blindhet. At det 
spesielt er den fattige delen av verden som ram-
mes, skyldes ofte øyeinfeksjonene som finnes der. 

– Forskningen oppleves spesielt meningsfull 
nettopp fordi den kommer flere enn de rike til 
gode, sier Islam.
 
Henter celler fra munnen. Stamceller er spesi-
elle: De kan gi opphav til spesialiserte celler, som 
hudceller eller hjerteceller, samtidig som de kan 
fornye seg selv. 

En grunn til at forskerne høster stamceller fra 
akkurat munnslimhinnen, er at den har fellestrekk 
med hinnen rundt øyet. Da kan stamcellene fra 
munnen hjelpe til med å stimulere stamcellene 
som er slått ut i øyet. 

– De aller fleste tilstandene som forårsaker 
stamcellesvikt, rammer begge øynene. Da har vi 
ingen celler å ta av fra pasientens øyne. Et alter-
nativ er å hente celler fra en avdød person eller 

slektning, men da må det benyttes sterke immun-
drepende medisiner, som kan ha alvorlige bivirk-
ninger. Å fjerne celler fra et friskt øye, er heller 
ikke ideelt. Ved å bruke celler fra munnslimhinnen 
slipper vi å benytte medikamenter som hemmer 
immunforsvaret, sier Islam, som legger til at han 
nå har klart å identifisere hvilke områder fra 
munnslimhinnen som ser ut til å være best egnet. 

Kontaktlinse for blinde. Forskerne har også 
demonstrert at det går an å dyrke munnslimhinne 
direkte på kontaktlinser. 

– Dette vil kunne være med på å forenkle det 
kirurgiske inngrepet, sier Utheim. 

Hornhinnen er øyets vindu. Ved stamcellesvikt 
dekkes hornhinnen til med kar og bindevev som 
vokser inn over den. 

– I behandlingen av stamcellesvikt i hornhin-
nen må kar og bindevev som dekker hornhinnen, 
fjernes før kontaktlinsen med de dyrkede cellene 
plasseres på øyet. Ved vellykket operasjon kan pasi- 
enten allerede etter noen uker oppleve å se godt 
igjen, og smertene kan forsvinne, sier Utheim.

Når vi vet at nervetettheten i hornhinnen er ca 
300 ganger høyere enn i huden, er det lett å for- 
klare de sterke smertene som kan oppstå ved 
stamcellesvikt i hornhinnen. Ved behandling får 
pasientene reetablert det ytterste laget i hornhinn-
en. Ifølge Utheim blir tre av fire operasjoner med 
bruk av munnslimhinneceller karakterisert som 
vellykkede. 

Ikke klart til å fraktes ennå. Forskerne har 
akkurat funnet ut at det er mulig å lagre vevet 
uten å fryse det ned. Målet er å gjøre denne type 
behandling tilgjengelig over hele verden, også i 
utviklingsland. 

– Da kan forhåpentligvis en øyelege ta en vevs-
bit fra munnslimhinnen og sende denne til et sen-
ter som dyrker disse cellene. Etter omkring to uker 
vil laben sende vevet tilbake, slik at pasienten kan 
få plassert vevet på øyets overflate, som er nødven-
dig for å behandle stamcelleblindheten, sier Islam. 

Han er forsiktig med å si når metoden vil bli 
tatt i bruk, men håper det kan være en realitet 
innen fem år. 

– Vi ønsker nå å forbedre metoden slik at vevet 
kan lagres lenger. Vi vil også forsøke å finne ut om 
metoden kan brukes til å lagre andre dyrkede celle- 
typer, for eksempel insulinproduserende celler, 
som kanskje kan vise seg å bli viktig for å behandle 
diabetes i fremtiden.=

 

Enkel lagring 
av munnceller: Kan få millioner blin de til å se igjen 

UTVIKLINGSLAND: Limbal 
stamcellesvikt rammer sær-
lig mennesker i u-land, mens 
ekspertisen er i rike land. Ny 
lagring av celler kan få hjel-
pen ut der behovet er størst.

FORENKLER OPERASJON-
EN: Forsker Rakibul Islam 
og Tor Paaske Utheim har 
også funnet ut at det er mu-
lig å dyrke munnslimhinne 
direkte på en kontaktlinse. 
Det kan gjøre det kirurgiske 
inngrepet enklere. 

FO
TO

: N
TB

 s
C

a
N

p
iX

FO
TO

: p
R

iVaT
FO

TO
: C

a
m

iLLa
 s

m
a

a
D

a
L



10 11

1/2016

Immunforsvaret 
svekkes av alkohol 

og depresjon 

MEDISIN • Rus og avhengighet
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Cytokiner
•	Cytokiner	er	involvert	 
i	inflammasjon.
 
•	De	er	små	proteiner	 
som fungerer som 
signalmolekyler og 
produseres av immun-
forsvaret.

•	Cytokinene	samhandler	
med endokrine, meta-
bolske og biokjemiske 
systemer i kroppen. 

•	Endrede	nivåer	av	cyto- 
kiner	finnes	i	både	 
somatiske og psykiske 
lidelser, blant annet i 
depresjon, bipolar lidelse, 
schizofreni og traume. 

Depresjon og alkoholmisbruk 
kan hver for seg påvirke im-
munforsvaret. Ny forskning 
viser at kombinasjonen er 
enda verre.  

tekst: Camilla Smaadal

For ti år siden ble Sudan Prasad Neupane vitne 
til noen ulykkelige skjebner. Det skulle bli star-

ten på forskerkarrieren hans. Han jobbet da som 
allmennlege på et distriktssykehus i Katmandu i 
Nepal. Ved siden av sykehuset lå en lokal bar som 
ble hyppig besøkt av en kvinne. Kvinnen utviklet 
alkoholproblemer, og Neupane oppdaget at leveren 
hennes var dårlig. En dag ble kvinnen fraktet til 
sykehuset, hun var bevisstløs, og legene klarte ikke 
å få liv i henne igjen. Ektemannen var svært lei 
seg og begynte å drikke alkohol selv. Han utviklet 
depresjon rett foran øynene til Neupane. Tre mån-
eder senere kom sønnen til sykehuset. Han hadde 
fått panikkanfall fordi faren hadde tatt selvmord. 
Dette gjorde sterkt inntrykk på allmennlegen. 

– Det fikk meg til å ønske å gå dypere inn i 
dette, og forsøke å finne ut hvorfor så mange med 
alkoholproblemer opplever depresjon, og omvendt. 
Fra før av vet vi at nesten alle med alkoholproblem- 
er opplever depresjonssymptomer – en tredjedel 
av dem utvikler depresjon det samme året. På den 
andre siden har opptil halvparten av deprimerte 

alkoholproblemer, så uansett hva som kommer 
først, er det en kobling. Vi kaller det gjerne for 
samsykelighet, eller dobbel diagnose, forteller 
Neupane, som er forsker ved Senter for rus- og av-
hengighetsforskning på Universitetet i Oslo. 

Sosiale ulikheter. Hvem som utviklet depresjon 
og alkoholmisbruk i Nepal, hang mye sammen 
med hvor i landet de kom fra, og fra hvilken klasse, 
fant forskeren ut. 

– Hvis nepaleserne var ugift, uten jobb og sosi-
alt nettverk, var det større sannsynlighet for at de 
utviklet alkoholproblemer. Hvis de hadde alkohol- 
misbruk eller psykiske problemer i familien fra før, 
var det også større risiko for at de med alkohol-
problemer ble deprimerte i tillegg, forteller Neu-
pane. 

 Men dette er et velkjent fenomen. Så hva med 
den biologiske mekanismen i kroppen? Hva skjer i 
kroppen til dem som har denne samsykeligheten? 
Det var nettopp dette forskeren ønsket å finne ut 
av i doktorgraden sin. 200 nepalesere med alkohol- 
problemer, hvor litt under halvparten av dem også 
slet med depresjon, var med. I tillegg til intervjuer 
ble blodprøver samlet inn fra pasientene. 

– Jeg undersøkte markører i blodet og forsøkte 
å finne ut hvorfor noen av disse pasientene utvik-
let depresjon, mens andre ikke. Vi så blant annet 
på flere ulike cytokiner, som er signalstoffer som 
kroppens immunforsvar bruker for å kunne for-
svare og reparere seg selv. Når vi får en infeksjon, 
vil kroppen produsere cytokiner for å kunne bli 
frisk. De er viktige for immunsystemet og for at vi 
skal fungere normalt. Samtidig er forhøyet nivå av 
cytokin over lang tid skadelig, sier Neupane. 

Utvikler avhengighet. Cytokinene er med i flere 
av kroppens funksjoner. De produseres både av 
hjerneceller og ellers i kroppen, men signalene går 
uansett til hjernen. 

– Hvis vi har en jevn økning av inflammasjon i 
blodet, vil vi også ha en ha jevn økning av inflam-
masjon i hjernen. Det er ikke bra å ha økte nivåer 
av cytokiner i hjernen over lang tid, for det påvirk-
er humøret og oppførselen.

Tidligere forskning har vist at hvis vi blokkerer 
inflammasjonscytokiner i hjernen, er sannsynlig-
heten for at personen utvikler alkoholavhengighet, 
kraftig redusert. 

Så disse cytokinene kan også spille en viktig 
rolle i å utvikle avhengighet. Cytokinene er i tillegg 
relatert til kroppens stressrespons, som kan øke 
dersom vi har et forhøyet nivå av cytokiner over 

lengre tid. Dette henger igjen sammen med depre-
sjon. Deprimerte mennesker har nemlig hyper-
aktive stressresponser.

 
Svikter å produsere. Det hele kan virke nokså 
komplisert. Det blir ikke lettere å skulle fortelle 
resultatene. Men heng med. I studien fant nemlig 
forskeren ut at personer med høyt alkoholinntak 
hadde økt nivå av cytokiner i kroppen. Deprimerte 
med store alkoholproblemer hadde derimot ikke 
denne økningen. Neupane forklarer det slik: 

– Kroppen mislyktes i å produsere ekstra cyto-
kiner hos personer med samsykelighet. Selv om 
det kan virke harmløst at de ikke blir produsert, 
er dette en viktig kroppsfunksjon. Det er vanlig 
å ha økte nivåer av cytokiner hvis man er depri-
mert, for kroppen trenger det, men hvis man har 
alkoholproblemer i tillegg, klarer ikke kroppen å 
produsere dem. Det er enda farligere, for det fører 
til immunsvikt, forklarer Neupane. 

Hva kan studien bidra med?
– Dette er et viktig funn, for det har tidligere 

vært fokusert på de to diagnosene hver for seg. 
Men i virkeligheten er dette et komplekst samspill. 
Det er veldig få som kun har depresjon og ikke 
noe annet. Vi er blant de første som ser på dette 
samlet.  

I fremtiden ønsker forskerne å gi alkoholavheng-
ige pasienter inflammasjonsdempende medisiner, 
for å se om dette fører til mindre risiko for å utvik-
le depresjon. 

Men det finnes hundrevis av typer cytokiner, og 
noen er farligere enn andre. 

– Vi ønsker derfor å identifisere hvilke cytokin-
er som gir størst risiko for å utvikle depresjon. Da 
kan vi forutsi bedre om en person med alkohol-
avhengighet vil utvikle depresjon senere i livet, og 
motsatt. Problemet er at dagens inflammasjons-
medisiner blokkerer flere typer cytokiner. Hvis vi 
kan finne ut hvilke cytokiner som er farlige i denne 
sammenheng, kan vi bruke spesielle cytokin-
blokkerere til å fange akkurat dem det gjelder og 
stoppe dem. 

Forskeren forteller at det ikke finnes en god nok 
kur mot depresjon i dag. Det er en stor andel depri- 
merte som ikke blir bedre av dagens medisiner, 
og mange alkoholmisbrukere faller tilbake etter 
behandling. 

– Målet mitt er at vi skal kunne bruke immun-
basert terapi for å behandle denne samsykelig-
heten, sier Neupane.=

BIOLOGISK SAMMEN-
HENG: Opptil 90 prosent av 
dem med alkoholmisbruk 
opplever depresjoner, og 
halvparten av deprimerte har 
alkoholproblemer. Forsker 
Sudan Prasad Neupane ser 
på hvordan dette henger 
sammen biologisk.

KOBLING: En ny studie viser at immunsystemet spiller en 
viktig rolle i å forstå både hvordan depresjon og alkohol 
virker sammen og hvilke konsekvenser samtidige lidelser 
kan ha.
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Bruregåveskikkane

•	Festargåve	frå	mannen	
ved festarmålet, dvs. 
då avtalen om framtidig 
ekteskap vart inngått. 
Gåva styrkte og stadfeste 
ekteskapsavtalen.

•	Benkegåve	var	ei	gåve	
brudgommen vanlegvis 
gav før vigselen på bryl-
laupsdagen. 

•	Morgongåve	var	ei	
gåve brudgommen gav 
morgonen etter bryl-
laupsnatta. Alle tre 
gåvene var tilskot til 
kvinna sin økonomi 
dersom ho blei enke.

tekst: Camilla Smaadal

I dag vert det nærast venta at brura skal få eit  
 smykke eller ei anna verdifull gåve morgonen 

etter det store bryllaupet – som eit ekstra uttrykk 
for kjærleik frå ektemannen. Tradisjonen kan 
sporast heilt tilbake til mellomalderen i det norske 
samfunnet, men hadde den gongen ein heilt annan 
funksjon. 

 – Eg veit ikkje nøyaktig kvar skikkane kom frå, 
men dei har eksistert allereie før den kristne kyrkja 
fekk fullt gjennomslag for sine ekteskapsreglar 
rundt 1270, og dei heldt seg nokså uendra fram til 
1800-talet. Eg vart fascinert av skikkane og ønskte 
å finne ut kvifor dei varte i så lang tid, seier Her-
leik Baklid, som disputerte ved Institutt for kul-

Alle tre gåvene var altså eit tilskot til brura sin 
økonomi viss mannen fall frå. Det var som oftast 
pengar det dreia seg om, men hestar, salar og 
skinnfellar var også populært. Blant kongelege og i 
høgare klassar kunne jordeigedommar eller len bli 
gitt bort. Di høgare summen var, desto meir stas 
var det for brura sine foreldre.  

– Festargåva vart gitt ved trulovinga, eller 
festarmålet, som det heitte den gongen. Det kunne 
vere alt frå smykke og sølvskeier til jordeigedom. 
Festargåva skulle styrkje og stadfeste lovnaden 
om ekteskapet. Dette skjedde som oftast med 
vitne til stades, fortel Baklid. 

På sjølve bryllaupsdagen fekk brura benke-
gåve. Dette var ei gåve som skulle løyse brura frå 
benken. Det symboliserte at brura skulle reise frå 
foreldreheimen for å stifte sin eigen familie. Gåva 
skulle også fortelje kva brudgommen var villig til 
å betale for si komande kone, og kunne vere alt frå 
eigedommar til smykke.  

Skikkane levde lengst i Telemark. Frå Kvites-
eid i Telemark i åra 1790–1792 finst det ei rettssak 
om benkegåva som enka Inger Johnsdatter fekk av 
sin avlidne ektemann Halvor Øyulfsen på bryl- 
laupsdagen. 

– Det hadde kome til usemje om gåva mellom 
Inger og arvingane. I retten blei gjester frå bryl- 
laupet avhøyrde som vitne. Saka var oppe på fleire 
tingmøte og enda med at enka vart tilkjend benke-
gåva til slutt. Slike rettssaker var ikkje uvanlege 
på den tida, fortel Baklid. 

Benkegåveskikken var særleg godt dokument-
ert frå Telemarksområdet. 

– Det kan verke som om skikkane levde lengst 
i øvre Telemark og i Setesdal. Det trur eg heng 
saman med jordeigarstrukturen. I desse områda 
var bøndene i stor grad sjølveigarar. Jordeigedom 
var knytt til status; det var eit uttrykk for sosial 
tilknyting. Skikkane viste at ein var sjølveigande 
bonde, og dei blei difor viktige å halde på. 

Morgongåva. Den eldste og lengst bevarte skikk-
en, er likevel morgongåva. 

– Ho vart gitt morgonen etter vigselen. Dersom 
mannen døydde, blei gåvene til enka tekne ut av 
buet før resten av eiga vart fordelt i familien, fortel 
Baklid, som no er førsteamanuensis ved Høgskol-
en i Telemark. 

Morgongåvene blir omtala allereie i romartida 
og mellom germanarane, og skikken lever framleis 
i dag, men med eit litt anna føremål. 

 – Eg kan ikkje seie sikkert om vår tids morgon- 

Morgongåve 
er ikkje noko 

nytt fenomen. 
Tradisjonen 
har eksistert 

i norske ekte-
skap i over 700 
år. Men det var 

ikkje av kjær-
leik den først 

kom til.  

gåve etter bryllaupet er ei revitalisering. I dag gir 
ein morgongåve som eit uttrykk for kjærleik og 
kjensler, medan det frå mellomalderen hadde ein 
økonomisk funksjon. 

Baklid vedgår likevel å ha funne nokre brev 
som vitnar om at morgongåva også då blei gitt av 
kjærleik:

– Adelsmannen Martin Georg von Rochlenge 
skreiv i sitt morgongåvebrev frå 1680-åra: Da til 
ydermer declaration af dend Kierlighed, som ieg 
till hende bær, haver Jeg af frj Villie velberaad hu 
villet vnde oc bebreve […] till een kierligst Morgen- 
gave. 

Fjerna rettskravet. I 1854 kom det likevel ei lov 
som gjorde at enka ikkje lenger hadde rett til å 
ta ut morgongåve, benkegåve eller festargåve ved 
arveskiftet etter ektemannen. Grunnane til dette 
var fleire. Ei av årsakene var at gåvene ofte skapte 
rettstvistar. 

Ein annan grunn var at det romantiske ekte-
skapet, tufta på gjensidige kjensler og romantikk, 
blomstra opp på 1800-talet. Dei økonomiske 
skikkane kom då i strid med det romantiske ekte-
skapsidealet. Kvinna hadde ikkje lenger krav på 
gåver. 

Frå økonomi til humor. Før benkegåva vart heilt 
vekke, fekk skikken ei tid eit meir humoristisk 
preg over seg, og fungerte som eit underhaldnings-
innslag i bryllaupsmarkeringa. 

– På 1800-talet var dette vanleg, at brudgom-
men skulle forhandle fram ein verdi av brura på 
ein morosam måte, for å more gjestene. Brura 
kunne bli kjøpt for all den mosen som fanst på fjel-
let, eller all stein som låg på elvebotnen. Kanskje 
ikkje dagens humor, men på den tida hadde dette 
stor underhaldningsverdi. 

Gåveskikkane var i utgangspunktet kopla til 
ekteskap med særeige, der altså brura og brud-
gommen eigde kvart sitt. 

 – Då formuesfellesskap vart vanleg mellom 
ektepar frå slutten av 1600-talet, heldt likevel 
gåveskikken fram. Det kan hengje saman med at 
dette var eit ekstra tilskot til kvinna viss ho vart 
enke, sjølv om ho ville få halvparten av buet ved 
arveskiftet etter mannen. Det kan også ha vore eit 
element for å markere sosial tilknyting, og vise at 
ein høyrde til høgare sosiale lag i samfunnet. Men 
den økonomiske funksjonen er nok hovudgrunnen 
til at skikkane heldt seg så lenge.=

turstudium og orientalske språk på Universitetet i 
Oslo sist haust. 

Ved å gå gjennom ulike kjeldetypar, alt frå saga-
er og mellomalderdokument med rettsleg innhald 
til kapitelbøker, skifteprotokollar, rettsprotokollar 
og spørjelister, har Baklid verkeleg teke eit djup-
dykk i den eldgamle tradisjonen. 

– Før i tida blei ekteskapet sett på som ein øko-
nomisk affære. Det er eit viktig bakteppe for å for-
stå tradisjonane. Gåvene, anten det var snakk om 
festar-, benke- eller morgongåver, skulle vere med 
på å sikre brura økonomisk dersom ho blei enke. 

Tre typar gåver. Morgongåve har dei fleste høyrt 
om. Men festar- og benkegåver er meir ukjende. 

ØKONOMI: Morgon-, festar- 
og benkegåver skulle vere 
eit tilskot til brura sin øko-
nomi viss mannen fall frå, 
fortel Herleik Baklid. 

Bruregåver for 700 år sidan:

Skulle sikre enkepensjonen 
 

HISTORIE • Ekteskap

FØR I TIDA blei ekteskapet sett på som ein 
økonomisk affære. Det er eit viktig bakteppe 
for å forstå tradisjonane. 
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Nordområdene er spesielt utsatt for den globale 
oppvarmingen.

– Før i tiden hadde gruvearbeiderne med seg 
kanarifugler for å sjekke om det var nok oksygen i 
gruvene. I dag er nordområdene klimaets kanari-
fugl. Det er her vi ser de første effektene av klima-
endringene, påpeker rektor Ole Petter Ottersen ved 
Universitetet i Oslo (UiO).

Når store deler av polhavet tiner, kan det føre til 
en rekke betydelige endringer: 

ringene er uhyre komplekse. UiO har et spesielt 
fortrinn. Vi har det mest omfattende perspektivet 
på nordområdene av alle landets universiteter. 
Forskningen vår har stor faglig bredde, og så å si 
alle fakultetene våre er med, poengterer universi-
tetets rektor.

Nordområdeforskning er mer enn naturviten-
skap og teknologi.

– Vi snakker i høyeste grad også om humanist-
iske fag. En ting som gjør meg veldig vondt, er 
hvordan urbefolkningen blir påvirket av klimaend-
ringene og utnyttelsen av naturressursene i nord. 

Det bor fire millioner mennesker i Arktis, deri-
blant 40 ulike urfolksgrupper. Når permafrosten 
tiner, eroderer jorda. Det kan få konsekvenser for 
bosetningene, den økologiske balansen og det arkt-
iske matfatet.

– Vi må derfor sikre oss at urbefolkningen kom-
mer helskinnet igjennom dette, påpeker Ottersen. 

= Skipstrafikken vil øke, fordi den nordlige sjø-
 ruten mellom Europa og Asia blir åpen større  
 deler av året.
=  Naturressursene blir lettere tilgjengelig. De må 
 kartlegges, overvåkes og i noen tilfeller fordeles 
 mellom stater. 
=  Næringsvirksomheten øker.                                                                                                                                            
= Økosystemet endres.
= Turismen øker.
= Forurensningen øker og det blir større press 
 på miljøet.
=  Faren for politisk spenning øker.

Norge på tredjeplass. Norges forskningsråd har 
ytret ønske om at Norge i 2020 skal bli en ledende 
forskningsnasjon i nordområdene. Norge er, etter 
antall vitenskapelige publikasjoner å dømme, alle-
rede verdens tredje største nasjon på arktisk forsk-
ning. Her er Norge bare slått av USA og Canada.

Hver tiende vitenskapelige, norske publisering  
i internasjonale tidsskrifter handler om nordom-
rådene. Over halvparten av artiklene hadde med-
forfattere fra utenlandske institusjoner. De fleste 
artiklene er om biologi og geologi. De neste plas-
sene innehas av samfunnsvitenskap og teknologi.

På tvers av fagene. Nå ønsker rektor Ole Petter 
Ottersen mer nordområdeforskning på tvers av 
fagene.

– Universitetene har et betydelig ansvar for å 
ta vare på nordområdene på en god måte. Vi er 
opptatt av bærekraftig forvaltning, men utford-

Klimaendringene øker presset på nordområdene. UiO intensiv-
erer forskningen i nord. Universitetssenteret på Svalbard skal 
dobles. Barentshavforskerne får over to milliarder kroner.

ARKTISK FORSKNING: Bo-
setningen Ny Ålesund, vest 
på Svalbard, er et senter for 
arktisk forskning og miljø- 
overvåking. Her er en rekke 
internasjonale forsknings-
stasjoner. Rett nord for byen 
ligger Kongsbreen, som 
glasiologer har studert i en 
årrekke. Nordlysrakettene 
blir skutt opp fra der bildet 
ble tatt.

ARKTISK  
foRSKNING

= Den globale oppvarm-
ingen gjør nordområd-
ene spesielt sårbare. 
Økosystemene endres, 
skipstrafikken	øker	og	
det blir større press på 
miljøet.

= Norge er verdens 
tredje største nasjon på 
arktisk forskning. Nå skal 
det bli mer nordområde-
forskning på tvers av 
fagene ved UiO.

= Universitetssenteret 
på Svalbard (UNIS) plan-
legger å doble aktiviteten 
med nye fag innen arktisk 
juss, arktisk reiseliv og 
arktiske samfunnsfag,

= Svalbard har en rekke 
store og avanserte forsk-
ningsinstallasjoner. De 
største måler aktiviteten 
i ionosfæren. Nordlys-
raketter skytes opp 
fra forskerbosettingen 
Ny-Ålesund (bildet).

=	Høsten	2017	sjø-
settes tidenes mest 
avanserte forskningsskip 
til	1,4	milliarder	kroner.	
Det er bygd som en is-
bryter. Skipet skal brukes 
til å forske enda mer på 
klimaet og økosystemet 
i Arktis.

= Urbefolkningen i nord 
blir påvirket av klima-
endringene. Les mer i 
neste Apollon.

Store endringer i  
nordområdene TE
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Vil doble på Svalbard. Takket være gode kom-
munikasjoner og moderne infrastruktur, har 
Svalbard allerede trukket til seg polarforskere fra 
tretti nasjoner. 

Norge har siden 1920 hatt suvereniteten over 
øygruppen. – For å håndheve suvereniteten på 
Svalbard på en effektiv måte, må vi ha tilstede- 
værelse. Rent humoristisk kan man si at det holder 
med en sysselmann og et norsk flagg, men for å 
være seriøs: Det er et uttalt ønske at Longyearbyen 
skal være et helårlig, stabilt familiesamfunn med 
samme infrastruktur som vanlige norske byer, for-
teller Ole Arve Misund, direktør på Universitets-
senteret på Svalbard (UNIS). UNIS drives i nært 
samarbeid med universitetene på fastlandet.

UNIS har i løpet av de siste 22 årene blitt en av 
de største institusjonene i Longyearbyen, med 130 
ansatte og 700 studenter. 

Samtidig er det norske kullkompaniet Store 
Norske på Svalbard inne i en dyp økonomisk krise. 
Verden har et overskudd av kull. Prisene er lave. 
Dessuten er det politisk vanskelig å forsvare CO2-
utslippene fra kull.

– For å opprettholde Longyearbyen, må andre 
aktører ta sin del av samfunnsansvaret, påpeker 
Misund.

tisk mål å ha et familiesamfunn på Svalbard. Når 
kulldriften reduseres, vil både forskning, utdan-
ning og turisme bli viktigere for å kunne opprett-
holde et samfunn av et visst omfang. Samtidig er 
det viktig for oss at aktiviteten ikke fører til noen 
synlige skader på naturen, påpekte daværende sys-
selmann Odd Olsen Ingerø da Apollon intervjuet 
ham på Svalbard i sommer.

mer havforskning. Havområdet til Norge er seks 
ganger større enn fastlandet. Fire femtedeler av de 
norske havområdene ligger nord for polarsirkelen. 
Her skal det gjøres betydelig forskning i årene som 
kommer.

I august returnerte professor Yngve Kristoffer-
sen ved Universitetet i Bergen og polfarer Audun 
Tholfsen etter et år på polisen i luftputefartøyet 
Sabvabaa, som betyr «flyter hurtig over» på inuit-
språket. De hadde da gjennomført en rekke viten-
skapelige målinger av både isen, havstrømmene, 
det marine livet, havbunnen og geologien langs 
Lomonosov-ryggen – en massiv og flere tusen kilo-
meter lang, undersjøisk fjellkjede på tusen meters 
dyp i Polhavet.

Fridtjof Nansen, den mest berømte polarforsk- 
eren i historien, var professor i zoologi og oseano-
grafi fra 1897 og utførte en rekke vitenskapelige 
observasjoner om havisen og havstrømmene på 
Fram-ekspedisjonen (1893–1896). Fram var det 
første forskningsskipet i norsk historie. 

Nå bygges tidenes mest avansert forsknings-
skip, Kronprins Haakon, som skal sjøsettes høsten 
2017. Skipet blir en 100 meter lang og 21 meter 
bred isbryter, som skal koste så mye som 1,4 mil-
liarder kroner. Skipet har plass til 35 forskere og 
kan seile kontinuerlig i to måneder. Forskerne får 
muligheten til å fjernstyre arbeidsubåter ned til 
6000 meters dyp. Skipet skal eies av Polarinstitut-
tet. Havforskningsinstituttet skal stå for driften.

– Vi kan nå gå i Nansens fotspor. Vi ønsker en 
mer helhetlig forståelse av arktisk klima og arktisk 
økosystem i endring. Skipet gjør det mulig å frem-
skaffe helt nye data fra både over og under isen. 
Ved å forstå hva som skjer og hvorfor det skjer, vil 
vi være mer rustet til å forholde oss til de endrin-
gene som kommer, poengterer professor Nils Chr. 
Stenseth på Senter for økologisk og evolusjonær 
syntese (CEES) ved UiO. Han er nestleder i styret 
for «Arven etter Nansen», som er et nasjonalt forsk- 
ningssamarbeid mellom åtte forskningsinstitusjon- 
er, deriblant landets fire største universiteter. 

Her skal polarforskere kunne studere alt fra 
meteorologi, oseanografi, marinøkologi, isfysikk, 

marin geofysikk, økotoksikologi og marine øko-
systemer. De vil kunne bidra med den kunnskapen 
som trengs for å bedre varslingen av vær, isforhold, 
bølger og ising.

– Vi skal se på alt fra hvordan forurensningen 
har endret seg over tid og dynamikken mellom 
vær, plankton og hele den økologiske balansen i 
havet. Vi vil også se på hvordan klimaendringene 
påvirker det økologiske samspillet i det nordlige 
Barentshavet. Vi har allerede en mengde historiske 
data fra de siste 50 årene, men disse er hovedsake-
lig fra de sørlige delene av Barentshavet. Nå kan 
vi få tak i enda bedre data fra de områdene som er 
mest utsatt for klimaendringene, poengterer Nils 
Chr. Stenseth.

Prosjektet «Arven etter Nansen» har nå frem-
met et forslag til regjeringen om 800 millioner 
kroner til havforskningen i nord, fordelt over fem 
år. Dette kan bli en av de største forskningssatsing- 
ene i Norge noen gang.

Kunnskapsdepartementet er positive. – For-
valtning og bærekraftig næringsutvikling i nord-
områdene krever omfattende forskning av høy 
vitenskapelig kvalitet. «Arven etter Nansen» kan 
gi viktige bidrag – og kan dessuten bidra til god 
utnyttelse av det nye isgående forskningsfartøyet 
«Kronprins Haakon». Hvordan regjeringen even-
tuelt vil følge opp «Arven etter Nansen»-initiativ-
et, er en sak som vil bli drøftet i budsjettprosess-
ene i årene fremover, poengterer statssekretær 
Bjørn Haugland i Kunnskapsdepartementet.=

Han er nå klar til å doble størrelsen på UNIS. I 
dag omfatter UNIS de fire fagene arktisk biologi, 
arktisk geologi, arktisk geofysikk og arktisk tekno-
logi.

– Vi ønsker å utvide med fagfeltene arktisk sik-
kerhet og samfunnsvitenskapelige fag, slik som 
forvaltning av nordområdene, og arktisk juss. 
Andre muligheter er ingeniørfag, kulturminne-
vitenskap og arktisk reiseliv. Dette er vel anvendte 
penger. Nasjonen får tilbake gode studenter med 
relevante kunnskaper om Arktis. Studentene blir 
dessuten drillet i Helse, miljø og sikkerhet, og tar 
derfor ofte ledelsen når de skal ut på felt andre 
steder i verden, sier Misund.

Misund poengterer at forskning og høyere ut-
danning på Svalbard er viktig for å bevare aktivi-
teten, og derigjennom suvereniteten på Svalbard. 

Sysselmannen på Svalbard mener derimot at 
forskningen ikke betyr noe for suvereniteten.

– Norge har hatt suvereniteten siden 1920 og 
myndighetsutøvelsen siden 1925. Så vidt meg be-
kjent er det ingen som i fullt alvor mener at Norge 
ikke har full suverenitet i evig tid. Suvereniteten 
på Svalbard er klarlagt en gang for alle i Svalbard-
traktaten. Derimot betyr forskningen avgjort mye 
for tilstedeværelsen. Det har over tid vært et poli-

FLERE FAG: Direktør Ole 
Arve Misund på Universitets-
senteret på Svalbard (UNIS) 
ønsker å doble aktiviteten 
med nye fag som arktisk 
juss og arktiske samfunns-
fag.

SYSSELMANNEN: Sysselmann Odd Olsen Ingerø bekrefter at forskningen vil bety mye for 
tilstedeværelsen på Svalbard når kulldriften reduseres.

STØRST BREDDE: – UiO har 
det mest omfattende per- 
spektivet på nordområdene 
av alle landets universiteter, 
påpeker rektor Ole Petter 
Ottersen ved UiO.

HAVFORSKNING: Professor 
Nils Chr. Stenseth ser frem 
til å gå i Nansens kjølvann 
med det nye forsknings-
skipet Kronprins Haakon.
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Det er ikkje lenge sidan verdssamfunnet kom 
saman i Paris for – nok ein gong – å prøve å 

bli samde om ein måte å stogge den globale opp-
varminga på. Det er utsleppa våre av karbondi-
oksid (CO2) som har det aller meste av skulda for 
at verda blir varmare. 

Men andre typar utslepp har også effekt på 
oppvarminga. Maria Sand er forskar ved CICERO 
Senter for klimaforsking, som er ei uavhengig forsk- 
ingsstifting knytt til Universitetet i Oslo. Ho har 
leia ein studie som har sett på utslepp av såkalla 
kortliva klimadrivarar og deira bidrag til oppvarm- 
inga i Arktis. Kortliva klimadrivarar er partiklar 
som forsvinn frå atmosfæren etter kort tid, til døm- 
es sotpartiklar, svovel og ozon. 

Mens vi ventar på CO2-kutt. – CO2 er sjølvsagt 
kardinalsyndaren når det gjeld global oppvarming,  
og dessverre blir det ikkje gjort så mykje for å 
redusere utsleppa. Men i mellomtida kan det vere 
ein god idé å gjere noko med desse kortliva klima-

drivarane. Dei kan vere lettare å kutte, og ein vil 
sjå effekten etter kort tid, seier Sand på Skype frå 
kontoret sitt hos NASA i New York, der ho skal til-
bringe to år som gjesteforskar.

Saman med internasjonale kollegaer har ho 
brukt fleire forskjellige klimamodellar til å simu-
lere korleis dei kortliva partiklane fordeler seg i 
atmosfæren. Dei har delt opp utsleppa etter geo-
grafisk region og samfunnssektor, og rekna ut tem-
peraturbidraget frå kvar sektor og region. Fordi 
partiklane forsvinn etter kort tid, rekk dei ikkje å 
blande seg jamnt i atmosfæren, slik CO2 gjer. Kon-
sentrasjonen vil vere størst nær utsleppsstaden, 
men noko vil bli transportert med atmosfæren. 
Dermed kan desse kortliva komponentane bidra til 
oppvarming på ulike måtar. Samstundes utgjer dei 
også eit folkehelseproblem. Millionar av menneske 
døyr kvart år fordi dei pustar i forureina luft.

Mest varme frå Asia. Så kvar kjem dei kortliva 
klimadrivarane frå? Simuleringane viser at det 
største bidraget til oppvarminga i Arktis kjem frå 
sotutslepp i Asia. Og det er ikkje industrien som 

slepper ut mest, men millionar av hushaldningar 
som brenner kol og ved for å varme opp husa sine 
og lage mat. Mesteparten av desse sotpartiklane 
kjem aldri så langt som til Arktis, men dei varmar 
opp atmosfæren der dei blir sleppte ut, og gjer så-
leis at meir varme strøymer mot arktiske område.

– Utsleppa frå Asia spelar ei stor rolle fordi ut-
sleppa er så store. Men evna til å påverke tempera-
turen i Arktis blir større di nærare Arktis utsleppa 
skjer. Vi har sett spesielt på fakling, altså brenning 
av overskotsgass frå oljeinstallasjonar. Det er ein 
del utsleppskjelder i Russland der det skjer mykje 
fakling med nokså dårleg forbrenning, som fører 
til sotutslepp. Sidan dei ligg nær Arktis, blir sota 
transportert rett inn og legg seg på snø og is, fortel 
Sand.

Når isen blir svart av sot, absorberer han meir 
varme frå sola, og dermed aukar smeltinga. Når 
sjøisen smeltar, kjem det mørke vatnet til syne, 
som igjen absorberer meir solvarme og forsterkar 
smeltinga endå meir – og så vidare. Det er slike 
mekanismar som medverkar til at temperaturen 
aukar så mykje raskare i Arktis enn i resten av 

verda, og den raske auken får globale  
konsekvensar.

Klima eller folkehelse? Som om ikkje  
det var nok, er rolla til dei kortliva klima- 
drivarane meir komplisert enn som så. Dei  
ulike partiklane har nemleg ulike eigenskapar  
og reagerer med kvarandre og med atmosfæren 
omkring på ulike måtar. Medan nokre verkar  
oppvarmande, verkar andre nedkjølande.

– Til dømes kjem ofte sot og svovel frå same  
utsleppskjelder, men forholdet mellom dei kan 
variere, seier Sand.

– I utsleppa frå hushaldningar er det oftast 
mykje sot i høve til svovel, så den totale effekten 
er oppvarmande. I utsleppa frå industri er det 
typisk omvendt, mykje svovel i høve til sot. Svovel-
partiklane er lysare, og totaleffekten blir dermed 
nedkjølande.

– Så då er det lurt av politikarane å la indus-
trien få drive på med sitt, og i staden gjere noko 
med den private vedfyringa i Asia?

– Men så må dei jo også tenkje på luftkvalitet-

Sjøisen i  
Arktis smeltar i 

rekordfart.  
No har forsk-
arar funne ut 
korleis vi kan 

bremse den 
arktiske opp-

varminga ved å 
redusere  

sotutslepp heilt 
andre stader i 

verda. 

FRÅ ASIA TIL ARKTIS: Kor kjem dei kortliva klimadrivarane frå? Det største bidraget til oppvarminga i Arktis kjem 
frå sotutslepp i Asia, viser forsking. Industrien slepper ut mykje, men millionar av hushaldningar som brenner kol 
og ved for å varme opp husa sine og lage mat, slepper ut mest. Utsleppa frå Asia spelar ei stor rolle fordi utsleppa 
er så store. Men evna til å påverke temperaturen i Arktis blir større di nærare Arktis utsleppa skjer. Også vår eigen 
peiskos varmar Arktis.Sotpartiklar varmar Arktis 
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en. I Nord-Amerika og Europa har ein dei siste 
tiåra innført reinseteknologi for å få bukt med sur 
nedbør. Det har vore effektivt, og det er bra for 
helsa, men samstundes ser ein at temperaturen 
har auka fordi partiklane som verka nedkjølande, 
er blitt fjerna.

Politisk interesse. For å rekne ut korleis partik-
lane oppfører seg, har forskarane brukt fleire for-
skjellige klimamodellar som kan simulere partik-
keltransport i atmosfæren, og samanlikna resul-
tata med målingar frå stasjonar ulike stader i Ark-
tis. Modellane simulerer ikkje berre transporten 
av partiklane, men også korleis dei oppfører seg i 
atmosfæren.

– Dei kan til dømes ta til seg vatn og fungere 
som såkalla kondensasjonskjernar, altså at dei 
dannar skyer omkring seg. Slikt må modellane ta 
omsyn til, seier Sand.

Dette forskingsprosjektet er utført i regi av det 
arktiske miljøprogrammet AMAP. Det er landa i 
Arktisk råd som står bak programmet, og mein-
inga er at resultata skal kome til nytte i rådet sitt 
arbeid for berekraftig utvikling i nord. Sand og 
kollegaene har rekna ut at oppvarminga i Arktis 
kan bli redusert med 0,2 grader i 2050 dersom ein 
kuttar kraftig i utsleppa av dei kortliva klimadriv-
arane som har mest å seie for oppvarminga. Arb-
eidet med å kartleggje kvar utsleppa kjem frå og 
kvar dei blir av, held fram. Det er framleis mange 
uvisse storleikar i dette reknestykket.

Usikre utsleppstal. – Modellane våre strevar 
litt med å representere visse fenomen. Det oppstår 
ofte store skogbrannar i Russland om sommaren, 
som fører til at store mengder partiklar blir trans-
porterte inn i Arktis. Det kan også skje at ørken-
sand frå Asia blir transportert inn. Det blir forska 
ein del på å forbetre modellane, slik at dei klarar å 
gje ein god representasjon av slike episodar, fortel 
Sand.

I tillegg heftar det sjølvsagt uvisse ved sjølve 
utsleppstala. Til dømes veit ein ikkje heilt kor 
store utsleppa frå industrien i Russland og Asia 
eigentleg er. Mykje arbeid blir lagt ned i å estimere 
storleiken på utsleppa.

– Når politikarane skal bestemme kva som er 
best å gjere, må dei dessutan tenkje på kostnadene 
knytte til å kutte i utsleppa. Det har ikkje vi sett 
på, men der er andre som forskar på det. Vår grup-
pe skal halde fram med arbeidet, og det er spenn-
ande å forske når vi veit at nokon er interesserte i  
å bruke resultata våre, seier Sand.

Isfritt arktis. Inntil tiltaka kjem, ser det ut til at 
verda styrer støtt mot den mest dramatiske temp-
eraturauken FNs klimapanel opererer med i sine 
framtidsscenarium. I så fall vil Arktis bli isfritt om 
sommaren om berre nokre tiår. Arktisk råd har 
difor også sett i verk eit prosjekt som skal skaffe 
kunnskap om kva for faktorar som driv endring-
ane i Arktis, slik at lokalsamfunn og regjeringar 
kan ta betre avgjerder for å tilpasse seg ein kvar-
dag i rask forandring. 

Robbie Andrew, som også er forskar ved CIC-
ERO, har i samband med dette prosjektet system-
atisert ein del av dei sterkaste trendane som ser 
ut til å vere avgjerande for Arktis, i tillegg til for-
andringane i klima. Han peikar på at det er store 
skilnader mellom dei nordiske landa, som har res-
sursar til å tilpasse seg og ta vare på innbyggjar-
ane sine, og andre delar av Arktis, der levemåten 
er meir direkte knytt til klimaet og tilpassing difor 
blir vanskelegare.

– Allereie er det folk i Alaska som har måtta 
flytte fordi sjøisen, som har fungert som ein barri- 
ere mot ekstremvêr, er blitt redusert, seier And-
rew.

Alle har sett bilete av isbjørnen som driv på eit 
einsamt isflak med berre ope vatn på alle kantar, 
men det at sjøisen smeltar, er ein av dei viktigaste 
endringane for både folk og natur i Arktis. Urfolk 
som lever av fangst, kan ikkje lenger jakte på den 
måten dei er vande med, og må dermed sjå seg om 
etter anna livsgrunnlag. På same tid fører mindre 
is til at ressursar som olje, gass og mineral blir 
lettare tilgjengeleg for utvinning.

Utgangspunkt for handling. – Personleg er 
eg ikkje i tvil om at issmelting i Arktis vil føre til 
meir industriell aktivitet der. Fordi utvinning av 
olje og gass er med på å forverre klimaendringane, 
så trengst det eit enormt demokratisk trykk for å 
hindre slik aktivitet. Mange som tilhøyrer urfolk i 
Nord-Amerika, arbeider no i oljeindustrien, fordi 
dei treng arbeidsplassane industrien kan tilby når 
det tradisjonelle livsgrunnlaget forsvinn, seier 
Andrew.

Ulike framskrivingar for befolkingsutvikling, 
plante- og dyreliv og næringsaktivitet i Arktis 
varierer sterkt, og det er uråd å vite akkurat kva 
livsvilkår arktiske lokalsamfunn må førebu seg på. 
Men i mellomtida veit forskarane altså litt meir om 
kva som gjer at sjøisen smeltar, og korleis vi kan 
bremse oppvarminga. Mindre sotutslepp vil vere 
ein god start.=

Kortliva klimadrivarar 

•	Sot	og	metan	står	for	
heile	30-40	prosent	av	
dei menneskeskapte 
klimaendringane, såkalla 
kortliva klimadrivarar. 
Desse forsvinn mykje 
raskare frå atmosfæren 
når utsleppa stansar, enn 
tilfellet	er	for	CO2.  

•	Reduserte	utslepp	
vil derfor bremse opp-
varminga fortare enn 
reduksjonar i utsleppa av 
CO2 kan gjere aleine. 

•	Når	det	er	mindre	om-
råde som er dekte av snø 
og	is,	vert	jordoverflata	
og havet mørkare. Dette 
gir	redusert	refleksjon	og	
auka opptak av solenergi 
på	vatn-	og	jordoverflata	
i Arktis, med temperatur-
auke som resultat.
 
Kjelde: regjeringa.no

FAKLING: – Vi har sett 
spesielt på fakling, altså 
brenning av overskotsgass 
frå oljeinstallasjonar, fortel 
Maria Sand. I Russland skjer 
mykje fakling med nokså 
dårleg forbrenning, som 
fører til sotutslepp. Sidan 
desse utsleppa skjer nær 
Arktis, blir sota transportert 
rett inn og legg seg på snø 
og is. 
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Verdenshavene blir varmere. Raskest stiger  
 temperaturen i nord. Når isen trekker seg 

tilbake, blir mindre solvarme reflektert og mer tatt 
opp i havet. De økte temperaturene påvirker det 
marine livet, framfor alt produksjonen av plank-
ton. I Barentshavet finnes verdens største stammer 
av torsk og lodde, og her er også oppvekstområde 
til verdens største sildebestand. 

– Varmere hav kan gjøre at fisken endrer vand-
ringsmønsteret sitt. For noen bestander kan det 
godt tenkes at en større andel enn før kommer inn 
i havområder der ingen stat har råderett over res-
sursene i vannspeilet. Det kan by på politiske ut-
fordringer. Hvordan dette skal styres og reguleres, 
er ikke klart, sier professor Olav Schram Stokke på 
Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. 

Han viser til at de fem kyststatene rundt Pol-
havet – Norge, Danmark/Grønland, Russland,  
Canada og USA – har stor myndighet når det gjel-
der utnytting og forvaltning av ressursene som 
finnes i havet og på havbunnen. 

– Dagens internasjonale styringssystem plass-
erer kyststatene i førersetet – noe disse statene 
selvsagt er svært fornøyd med, sier han. 

Viktigst er FNs havrettstraktat, «havenes 
grunnlov», som ble vedtatt 1982 og trådte i kraft 
i 1994. Traktaten gir verdens kyststater suverene 
rettigheter og forvaltningsansvar over alle forny-
bare ressurser ut til 200 nautiske mil, det vil si 370 
kilometer fra kysten. 

– Når det gjelder olje og gass, går kyststatenes 
råderett enda lenger, helt til kontinentalsokkelen 
faller ned mot dyphavet, påpeker Schram Stokke. 

Lovløse tilstander? Professoren har fulgt den 
politiske utviklingen i nordområdene tett og over 
mange år. Mindre is i Polhavet sommerstid, for-
ventninger om olje- og gassressurser og stadige 
meldinger om kyststater som gjør krav på større 
kontinentalsokkel, har fått mange til å tro at det 
foregår et kappløp om herreløst land. Godt hjulpet 
av pressen, har det festet seg et inntrykk av rettslig 
vakuum og politisk strid om Arktis: «Kampen om 
de enorme ressursene er i gang», «Nå er det lovløse 
tilstander i nord». 

Noen uavklarte spørsmål eksisterer rett nok.
– Kyststatene i nord gjorde bare det de var 

forpliktet til etter Havrettstraktaten, nemlig å 
dokumentere vitenskapelig hvor kontinentalsokk-
elen deres slutter og hvor yttergrensene derfor bør 
trekkes. At det oppstod overlapp mellom landenes 
krav, er naturlig når grenser utvides og må hånd-
teres gjennom forhandlinger. FNs kontinentalsok-
kelkommisjon avgjør bare om den vitenskapelige 
dokumentasjonen er fullgod og dermed om de 
ulike kravene er i tråd med traktatens bestemm-
elser eller ikke, påpeker Schram Stokke. 

Forestillingen om strid og kappløp fikk ny nær-
ing i 2007 da en privat finansiert ekspedisjon ledet 
av Putins polarrådgiver, med stor bravur og medie- 
oppmerksomhet viste fram bilde av det russiske 
flagget plantet på Nordpolen – på 4000 meters 
dyp. På denne måten fyrte russerne opp under 
spekulasjoner om rettighetsforholdene i Arktis. 

de mektiges interesser. Men virkeligheten er 
langt mindre dramatisk, understreker professoren. 
Et juridisk og politisk rammeverk er utviklet over 
mange tiår, tuftet nettopp på havrettstraktaten. Og 
rammeverket er solid.

Dersom fis-
ken trekker 

nordover og 
inn i inter-

nasjonale 
farvann, kan 

dette kaste 
om på det 

politiske  
spillet om  

reguleringer 
og kvoter. 

varmere hav –  
bestander trekker nordover: Når fiskens 
vandring blir politikk 
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– Så grunnleggende og sammensatte avtaleverk 
som havretten blir sjelden utfordret med mindre 
det er et stort sprik mellom hva en stat kan oppnå 
innenfor rammeverket og hva staten kan oppnå 
ved å bryte eller trekke seg fra det. At situasjonen i 
Nordområdene er stabil, skyldes først og fremst at 
havretten er helt i tråd med egeninteressene til de 
mektigste statene i nord, Russland og USA. Disse 
statene stod i første rekke da utvidet kyststatsjuris- 
diksjon ble framforhandlet på 1970-tallet, og de 
har ingenting å vinne på å undergrave dagens 
rettsorden, påpeker Schram Stokke. 

Han viser til en pågående forskyvning av øko- 
nomisk makt i verden, fra det tradisjonelle Atlanter- 
havsområdet og mot Stillehavsområdet. Kan dette 
endre situasjonen på sikt? Vil rettighetsfordeling-
en kunne komme i spill fordi andre stater blir 
viktigere? 

– Nei, lite tyder på det. Kina og India er sterke 
tilhengere av kyststatsregimet og er ikke interes-
sert i å undergrave havrettstraktaten. Kort sagt er 
de som er mektigst i dag, både økonomisk og mili-
tært, godt fornøyd med den havrettslige situasjon-
en, og det samme gjelder de økonomisk oppadstig-
ende statene. Når de mektiges egeninteresser på 
denne måten spiller på lag med allment aksepterte 
internasjonale normer og prinsipper, er det ingen 
grunn til å vente store endringer. 

aktivt samarbeid. I tråd med dette viser de fem 
kyststatene i nord at de er interessert i å finne 
fram til løsninger som er minnelige, og inngå 
kompromisser også om vanskelige og følsomme 
spørsmål, som hvor havgrenser skal gå. Delelinje-
avtalen mellom Norge og Russland i Barentshavet 
er ett av flere uttrykk for dette. Et annet eksempel 
er Ilulissat-erklæringen fra 2008. 

– Erklæringen, undertegnet i byen Ilulissat på 
Grønland, sender et tydelig signal til verden om at 
de fem kyststatene er seg bevisst både rettighetene 
og ansvaret havretten gir dem i nord. Mye har 
de myndighet over på egen hånd, men på andre 
områder, som miljø og skipsfart, er de avhengige 
av samarbeid med andre stater, sier professoren, 
og viser til at slikt samarbeid skjer både gjennom 
globale fora, som Den internasjonale maritime 
organisasjon (IMO), og gjennom regionale organi-
sasjoner som Arktisk råd, det eneste sirkumpolare, 
politiske samarbeidsorganet på regjeringsnivå. 

– Arktisk råd er blitt stadig viktigere og mer 
retningsgivende og er nå det fremste møtestedet 
for drøfting av spørsmål som angår alle de arktiske 
statene, påpeker han. 

Langt dypere enn samarbeidet som finner sted i 
Arktisk råd, er likevel samarbeidet mellom Norge 
og Russland om forvaltningen av fisk. Dette 
samarbeidet innebærer å sette bindende reguler-
inger. Den norsk-russiske fiskerikommisjonen eta-
blerer det en gjerne kaller «hard lov» – regler som 
er bindende for begge parter når de har akseptert 
dem. Noe slikt har ikke Arktisk råd anledning til. 
Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen 
møtes årlig og fastsetter tekniske reguleringer, 
samlet fangstnivå og kvotefordelingen mellom 
Norge, Russland og tredjeland. Andre viktige sam-
arbeidsområder er utstrakt kontrollvirksomhet  
og forskning på felles bestander.  

Professoren understreker at det ikke er klart hvor-
dan endringer i havtemperatur og strømninger vil 
komme til å påvirke fiskens vandringsmønster. 
    – Fiskebestander har en komfortsone, og blir det 
varmere, trekker de gjerne litt nordover om andre 
forhold ligger til rette. Da kan det bli endringer i 
sammensetningen av bestander som finnes i det 
samme området. 

Men for å undersøke om enkelte bestander vil 
vokse i størrelse eller trekke nordover eller utover 
nasjonale soner, er det ikke nok bare å se på tem-
peraturforhold. Forskerne må forstå hele økosyste-
met, fra planktonproduksjonen og oppover.

– Den største produktiviteten i Arktis skjer på 
dette laveste nivået i næringskjeden, og er helt av-
gjørende for de kommersielle bestandene lenger  
oppe i kjeden. Varmere vann og mindre is er guns-
tig for planktonproduksjon, men tøffere vind og 
våtere vær kan virke i motsatt retning: Havover-
flaten blir mer urolig, lystilgangen dårligere og 
konkurranseforholdet mellom ulike bestander kan 
endre seg. Det er derfor slett ikke sikkert at de 
artene som vi fisker på, som torsk og lodde, samlet 
sett vil tjene på dette. 

Professoren viser til at slike naturvitenskape-
lige spørsmål har tunge, politiske implikasjoner. 

– Om deler av en viktig fiskebestand forskyv-
er seg fra én nasjonal sone til en annen, kan 
dette framkalle krav om nye fordelingsnøkler. Og 
dersom noen bestander blir mer tilgjengelige i 
internasjonale farvann, blir det lettere for andre 
aktører enn kyststatene å blande seg inn i det poli- 
tiske spillet om reguleringer og kvoter. I interna-
sjonalt farvann har en dessuten den utfordringen 
at grunnlaget for inspeksjoner og fiskerikontroll  
er mye smalere. 

– Hvordan møtes slike utfordringer best? Bør i 
noen tilfeller helt nye institusjoner etableres, slik 
USA har foreslått for Det sentrale Polhavet? Bør 
grensene for eksisterende institusjoner utvides, 
eller nye medlemmer inviteres med? Eller bør en 
heller styrke samarbeidet mellom regimene som 
finnes? spør Olav Schram Stokke. =

– Omfanget og dybden av dette samarbeidet skyl-
des den sterke, gjensidige avhengigheten mellom 
to land som deler en betinget, fornybar ressurs. 
Begge vet at dersom den andre parten driver rov-
fiske på sin side av grensen, hjelper det ikke om en 
selv holder igjen egne fiskere. 

Fisk på vandring. Men hva skjer med dette sam-
arbeidet når fisken vandrer inn i nye områder? 

– Over tid har statene bygd opp regionale insti- 
tusjoner som forvalter ulike bestander. Nå ser 
mange for seg at deler av disse bestandene etter 
hvert vil bevege seg ut over de geografiske om-
rådene de ulike institusjonene dekker. Dette er 
bakgrunnen for samtalene som i noen år har vært 
holdt om en mulig ny fiskeriorganisasjon med an-
svar for Det sentrale Polhavet, utenfor kyststatenes 
200-milsgrenser.

POLITISK SPILL: Varmere 
hav kan endre fiskens vand-
ringsmønster. Dersom noen 
bestander blir mer tilgjenge-
lige i internasjonale farvann, 
blir det lettere for andre ak-
tører enn de fem kyststatene 
rundt Polhavet å blande seg 
inn i det politiske spillet om 
reguleringer og kvoter.

PÅ TVERS: – Mange av de 
mest spennende forsknings-
spørsmålene om hvordan 
klimaendringene vil påvirke 
de viktige fiskeriene i nord, 
kan best besvares gjen-
nom prosjekter som bringer 
naturvitere, jurister og sam-
funnsforskere sammen, sier 
Olav Schram Stokke. 
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tekst: yngve vogt, Svalbard/oslo

Et av de store spørsmålene til oljeindustrien er 
  hvor oljen gjemmer seg i Barentshavet, et 

havområde som er fire ganger større enn det norske 
fastlandet og dobbelt så stort som Nordsjøen. 

Mesteparten av dagens olje pumpes opp fra 
Nordsjøens geologiske lag fra juratiden, som er 
den geologiske perioden fra 200 til 146 millioner 
år siden, den gangen dinosaurene dominerte land-
jorda. Et unntak i nord er oljen fra Goliatfeltet i  
Barentshavet nordvest for Hammerfest. Her pump- 
es olje fra de geologiske lagene fra triastiden, den 
geologiske perioden fra 252 til 200 millioner år 
siden, da fiskeøglene regjerte i havet.

Dette er olje fra svart, skiferlignende stein, som 
hovedsakelig består av alger som falt til havbunn-
en og ble forsteinet. Det finnes enorme mengder 
svartskifer under havbunnen i Barentshavet, 
men det skilles ikke ut olje fra all skifer. Det store 
spørsmålet er hvor oljeskiferen finnes og når oljen 
presset seg ut. Her kan den fremtidige oljeformuen 
ligge. Goliatfeltet alene inneholder olje for 70 milli- 
arder kroner. Oljedirektoratet forventer at sokkel-
en i Barentshavet kan inneholde så mye som én 
million Sm3 oljeekvivalenter, hvorav en tredjedel 
er olje og resten er gass. Med høstens oljepriser 
betyr dette at Barentshavet kan skjule olje for så 
mye som tusen billioner kroner.

Kartlegger Barentshavet. – Før oljeselskapene 
kan lete mer presist etter olje i Barentshavet, må 

havbunnen kartlegges. Jo mer basiskunnskap vi 
har om hvordan havbunnen så ut, desto lettere vil 
det være for oljegeologene å spore hvordan oljen 
og gassen har forflyttet seg fra den gang til dagens 
reservoarer, forteller professor Alvar Braathen på 
Institutt for geofag ved UiO. Han leder forsknings-
prosjektet «Trias nord – Utviklingen av Barents-
havet i trias».

Han leter ikke etter olje, men skal forklare 
hvordan geologien så ut i Barentshavet i trias. 

– Vi skal beskrive og forklare hvordan sediment-
ene havnet på havbunnen. Så kan oljeindustrien 
bruke kunnskapen vår til best mulig å forutsi hvor 
oljen fins i dag, forteller Alvar Braathen.

Arbeidet deres skal munne ut i en paleografisk 
modell av Barentshavet. Denne modellen skal be-
skrive hvordan havet rent geologisk har endret seg 
gjennom de 52 millioner årene trias varte.

elveslam begravde havbunn. Gedigne elver fra 
Sibir dro med seg store mengder sand, avsetninger 
og organisk materiale gjennom enorme deltasys- 
temer og ned i Barentshavet. Kystlinjen begynte 
helt ved Ural. 

Sedimentene ble vasket inn fra syd og øst og la 
seg ned over sokkelen i løpet av 30–40 millioner år.  

– Det er nesten ingen andre områder i verden 
med en havbunn som er fylt opp med så mye sedi-
menter som Barentshavet. Her ble det avsatt mye 
sandstein, og det er nettopp reservoarsandstein 
over den organiske svartskiferen som er det mest 
spennende i dag.  

Avsetningene begravde det organiske materialet 
før det rakk å råtne, og da snakker vi om alt fra 
planter og alger til små dyr. Hvis alt hadde råtnet, 
hadde det ikke eksistert verken olje eller fossiler i 
dag.

– Poenget for oss er å finne ut av hvor sanden 
på strendene flyttet på seg utover i Barentshavet i 
løpet av den geologiske perioden.

Speilbilde av havbunnen. Under trias var Sval-
bard en del av Barentshavet. Først for femti til 
seksti millioner år siden, flere millioner år etter at 
dinosaurene var sopt vekk fra Jordas overflate, løft- 
et Svalbard seg opp fra havet. 

Fjellene på Svalbard har nøyaktig den samme 
geologien og den samme sammensetningen av  
bergarter som havbunnen i Barentshavet. 

Ved å undersøke Svalbard-geologien er det der-
for mulig å få et bedre bilde av hvor det er aktuelt å 
finne olje i Barentshavet.

– Mange av de bergartene som oljeselskapene 
undersøker i Barentshavet, kan sees på tørt land 
på Svalbard.

Blekkspruttriks. Braathen kan derfor bruke 
Svalbard-geologien til å forstå detaljert hvordan 
Barentshavet ser ut under havbunnen. En av mulig- 
hetene er å studere alderen på de ulike sediment-
ene på Svalbard. Det gjør de ved å analysere en 
type blekksprutfossiler som kalles ammonitter. De 
hadde rask evolusjon og endret seg hele tiden. 

Ammonittene kan derfor gi et svar på hvor 

gamle de geologiske lagene er. Det er mulig å be-
dømme alderen med en nøyaktighet på 500 000 
år. Det er svært bra i geologisk sammenheng. 

Forskergruppen til Braathen har dessuten til-
gang til nesten alle de seismiske dataene og infor-
masjonen fra oljebrønnene i Barentshavet. Norge 
er et av de få landene i verden der akademikere 
kan få fri tilgang til de dataene som oljeindustrien 
bruker. En stor del av jobben deres går ut på å 
tolke disse dataene.  

Stinker diesel. Rett utenfor Longyearbyen har 
forskere allerede boret seg ned i geologiske lag fra 
trias, 700–800 meter under bakken. Forskerne 
sammenligner dem med geologiske prøver fra  
Sassenfjorden, ikke langt fra fjellpartiet der pro-
fessor Jørn Hurum på Naturhistorisk museum de 
siste somrene har lett etter fiskeøgler fra triastid-
en. Da Apollon intervjuet ham på felt i sommer, 
skulle det mye til for å unngå å kjenne dieselstank- 
en fra skifersteinene. Hurum gravde med andre 
ord etter fiskeøgler og andre fossiler i oljeskifer. 
Dette var fossiler som ikke hadde rukket å råtne 
for mer enn 200 millioner år siden, før de ble be-
gravd i avsetningene fra de sibirske elvene.

Olje på grunt område? På Edgeøya, sørøst på 
Svalbard, var vanndypet i sin tid grunnere enn i 
resten av Barentshavet.

– Her vil vi undersøke hva som skjer geologisk 
når havbunnen endrer seg fra 300 til 30 meters 
vanndyp. Hypotesen vår er: Jo grunnere vann og 
dess mer bølger som vasket sedimentene, desto 
mer konsentrasjon av god sandstein. Det gir en 
pekepinn på hvor det er best å lete etter gode sand-
steiner sydover i Barentshavet. Kanskje dette kan 
bli hemmeligheten bak det neste store oljefunnet, 
undrer Alvar Braathen.

Hvis dette stemmer, kan det kanskje være mu-
lig å finne mer olje på de grunneste områdene i 
Barentshavet, der bølgene under triastiden slo inn 
mot kystlinjen.

– For å lete etter de gode reservoarsystemene, 
må vi ha god forståelse av de sedimentære avset-
ningssystemene i trias. Oljedirektoratet har stud-
ert trias på denne delen av sokkelen de siste åtte 
til ti årene. Trias nord-prosjektet vil være et svært 
nyttig supplement til Oljedirektoratets eget arbeid. 
Det er derfor en fordel for Oljedirektoratet at trias- 
perioden i seg selv, geologisk sett, er en meget 
interessant periode og derfor er attraktiv for aka-
demisk forskning, poengterer seniorgeolog Harald 
Brekke i Oljedirektoratet.=

Svalbardfjell løser oljegåten i Barentshavet 
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Barentshavet

•	Bergartene	i	havbunnen	
i Barentshavet er fra
trias, som er den geolog-
iske	perioden	for	200	til	
252	millioner	år	siden.	

•	Forskere	skal	nå	
beskrive hvordan hav-
bunnen ble dannet under 
trias.Oljegeologene kan 
da bruke denne kunn-
skapen til å beregne hvor 
det	finnes	olje	og	gass.

KARTLEGGER: Når Alvar 
Braathen har kartlagt hvor- 
dan havbunnen i Barents-
havet så ut for to hundre mil-
lioner år siden, kan det være 
lettere å finne olje og gass.

ENORME VERDIER: Med 
høstens priser kan Barents-
havet skjule olje for tusen 
billioner kroner. Goliatfeltet 
utenfor Hammerfest er det 
første området på norsk 
sokkel der olje fra triastiden 
pumpes opp. Her er Goliat-
plattformen på vei inn til 
Hammerfest april 2015. Den 
er verdens største i sitt slag 
og spesialkonstruert for 
tøffe forhold i Barentshavet. 

Fjellene på Svalbard 
kan løse gåten om hvor oljen 

er i Barentshavet. 
Første steg er å beskrive 

hvordan havbunnen så ut 
den gangen fiskeøglene 

regjerte i havet.
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tekst: yngve vogt
tekst: Camilla Smaadal

tekst: trine Nickelsen

FOTO: YNgVe VOgT

tekst: trine Nickelsen

Barentshavet er et av de siste rene, rike og høy- 
 produktive, marine økosystemer i verden. 

Det kryr av liv: Enorme bestander av torsk, sild og 
lodde, sjøpattedyr og noen av verdens største kolo-

esser, ikke utenlandske. 
Loven Røsæg sikter til, er den norske petroleums- 

loven. Den regulerer myndighetenes forvaltning av 
de norske olje- og gassressursene på kontinental-
sokkelen. Et helt kapittel er viet regler for erstat-
ning når ulykken er ute – når oljen spruter ukont-
rollert ut fra plattformer og andre installasjoner i 
norsk sektor.   

– Etter loven er det likegyldig om det er et norsk 
eller et svensk, et amerikansk eller et meksikansk 
oljeselskap for den saks skyld, som står bak olje-
sølet. Det avgjørende er hvor skaden oppstår. 

Røsæg har analysert de norske ansvarsreglene 
grundig, og hvilke erstatningsrettslige spørsmål 
som kan oppstå.

– Det som er viktig, er å forstå konsekvensene 
av det som står i loven. For hva om oljesølet flytter 
på seg? Hva om oljen simpelthen ikke respekterer 
den norsk-russiske grensen? 

Han ber oss forestille oss at det skjer et utslipp 
fra en oljeplattform i et av de norske feltene som 
ligger helt inn mot den russiske grensen, altså 
langs den nye delelinjen.  

– For de eventuelle norske skadelidte er saken 
grei: Hoteller og hytteeiere som får stranden til-
griset, fiskere som får garn ødelagt, og andre kan 
saksøke rettighetshaverne. Rettighetshaverne er 
de som er gitt konsesjon til for eksempel å utvinne 
olje, enten det er norske eller utenlandske oljesel-

nier av sjøfugl. Den store, biologiske produksjonen 
er resultat av en lykkelig kombinasjon av gunstige 
strømforhold og grunt hav; Barentshavet har en 
gjennomsnittsdybde på 230 meter. I polarfronten, 
der varmt vann fra Atlanterhavet møter kaldt vann 
fra Polhavet, og langs iskanten, er det mest næring 
og størst produktivitet. Men økosystemene er sår-
bare. Det biologiske mangfoldet er nemlig mindre 
her enn lenger sør, og næringskjedene er kortere.  

Men det finnes også en annen type rikdom – 
under havet: Store, uoppdagede petroleumsressur-
ser. I 2010, etter mer enn 40 års forhandlinger, ble 
Norge og Russland enige om hvor den maritime 

delelinjen mellom de to landene skulle gå. Og ikke 
lenge etter åpnet regjeringen opp for nye letemulig- 
heter etter olje og gass gjennom den såkalte 23. 
konsesjonsrunden. 

Kritikerne har pekt på hvor katastrofale følgene 
av et oljeutslipp i Barentshavet kan komme til å 
bli, særlig nær iskanten i Arktis.

– Heldigvis er erstatningsreglene temmelig tøf-
fe. Forurenseren skal betale. Det marine livet skal 
sikres. Men lovens gode hensikter har sine geograf- 
iske begrensninger, påpeker professor Erik Røsæg 
ved Nordisk institutt for sjørett på Universitetet i 
Oslo. – Filosofien er tydeligvis å sikre norske inter-

NORGE    RUSSLAND

TAKK, ATLANTERHAV!  
Havstrømmene vil komme 
framtidige oljesølere på 
norsk side av delelinjen til 
unnsetning: Oljen fraktes 
østover med det varme, 
atlantiske vannet, og ender 
opp i sårbart kystmiljø i 
Russland. Forurenseren 
slipper å betale for skaden.

Russland sitter med svarteper:

Oljeutslipp som krysser delelinjen, 
gir ikke rett til erstatning
Norsk lov beskytter den som forurenser:  
Oljesøl som driver med havstrømmene og 
treffer den russiske nordkysten, tar ikke  
Norge ansvar for. Ødelagte økosystemer kan 
bli resultatet. 
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A Lodda er særlig utsatt 

Apollon kontakter Leif 
Christian Stige, som er 
forsker ved Senter for 
økologisk og evolusjon-
ær	syntese,	CEES,	Uni- 
versitetet	i	Oslo.	Han	
studerer hvordan klima 
og andre faktorer, deri-
blant mulige oljeutslipp, 
påvirker dyreplanktonet 
og	fiskesamfunnene	i	
Barentshavet. 
 
– Hvilken virkning, over 
tid, kan en utblåsning 
av olje ha på økologien 
i dette området, og da 
særlig om oljesølet blir 
liggende? 
 
– Trolig er de lokale 
bestandene av sjøfugl 
spesielt utsatt, og også 
organismer i strandson- 
en og arter nær iskanten. 
For	fisk	er	det	egg-	og	
larvestadiene som er 
mest sårbare for olje-
forurensning, blant annet 
fordi de i liten grad kan 
svømme unna om de 
kommer ut for olje.  
 
Forskeren minner om at 
lodda	er	en	fiskeart	som	
gyter langs Finnmarks- 
og Murmanskkysten, og 
at de unge livsstadiene 
til lodda derfor er utsatt 
for olje både på den nor-
ske og russiske siden av 
grenselinjen. 

 
– Lodda spiller en nøk-
kelrolle i økosystemet. 
Dersom denne rammes, 
vil det gi ringvirkninger 
for andre arter som 
torsk, sjøfugl og sjø-
pattedyr.

skaper, påpeker Røsæg. 
Erstatningsreglene er strenge, og mye hardere 

enn i mange andre land.  
– Den skadelidte vil få erstatning på objektivt 

grunnlag, uten skyld og ubegrenset, slik det står i 
loven. Det betyr at en slipper å vise at det er blitt 
begått en feil. Og mens en oljetanker som lekker 
olje, bare har ansvar opp til et visst beløp, er det 
ikke noe tak på forurensningsansvaret fra oljevirk-
somheten. 

Gjelder ikke en russer. Men hva om oljen driver 
østover og inn mot sårbare kystmiljø på russisk 
side? 

– Var jeg russer, ville jeg bli møtt på en ganske 
annen måte: «Beklager, den norske loven gjelder i 
all hovedsak skade som er oppstått på den norske 
kontinentalsokkelen. Skaden du vil ha erstatning 
for, derimot, befinner seg utenfor vårt ansvars- 
område. Noen erstatning etter norsk lov kan du 
derfor ikke påberope deg.» Og det står også ut-
trykkelig i loven at rettighetshaveren bare kan gjør- 
es ansvarlig for forurensningsskade etter reglene  
i denne loven. 

Det var da Røsæg arbeidet med et kapittel i bok- 
en Offshore Contracts and Liabilities, som kom ut 
i fjor, at han fullt ut forstod hvilken uheldig stilling 
Russland befinner seg i. 

– Jeg ble temmelig overrasket, sier han til Apol-
lon. 

– Hvordan tolker du dette? 
– Jeg ser det slik: Selv om norske myndigheter 

har tatt initiativ til oljevirksomhet i nord og har 
sett behovet for strenge erstatningsregler, har de 
altså valgt ikke å ivareta russiske interesser.

anerkjenner ikke dommen. Røsæg viser til at 
jeg som russer selvsagt kan gå til en russisk dom-
stol og saksøke forurenseren den veien.

– Det er helt kurant, og det skjer også hos oss: 
Når et utenlandsk skip forurenser kysten vår, sak-
søker vi dette skipet i Norge. 

Men problemene stopper ikke her, ifølge Røsæg. 
– Det er all grunn til å tro at du ville fått med-

hold i russisk rett, framholder han. De russiske er-
statningsreglene er omfattende og vil ofte gi større 
erstatninger enn de tilsvarende, norske reglene. 

– Men om rettighetshaverne på norsk side ikke 
godtar dommen, og derfor heller ikke vil betale 
for skaden, oppstår et problem. Det finnes nemlig 
ingen måte å tvinge forurenseren til å betale på. Vi 
har ingen avtale med Russland, slik vi har med de 
fleste andre europeiske landene, om gjensidig an-

erkjennelse og fullbyrdelse av dommer.
– Hvorfor ivaretar ikke norsk lov de russiske 

interessene på en bedre måte?
– Jeg tror, for det første, at norske myndigheter 

har tenkt at det viktigste tross alt, er å ta vare på 
egne interesser. For det andre har nok hensikten 
vært å forsøke å tvinge fram bilaterale avtaler, 
altså avtaler inngått mellom to parter, i dette tilfel-
let Norge og Russland. Loven åpner nemlig for det. 
Norge har flere avtaler med nabolandet i øst som 
har med forurensning å gjøre. Men noen avtale om 
erstatning som følge av oljesøl som krysser dele-
linjen, eksisterer ikke.  

At reglene er så restriktive, tror Røsæg ikke er 
tilfeldig. 

– Tvert imot. Den norske lovgiveren har bevisst 
ønsket å begrense rekkevidden av loven. Jeg ser 
minst to tydelige tegn på det: I loven er det sær- 
regler for skade på fiskeredskaper og liknende 
utenfor kontinentalsokkelen. Men reglene gjelder 
bare norske fiskeredskaper. Her kommer den  
nasjonalistiske kloa fram, mener Røsæg. 

Et annet tydelig uttrykk for at de norske er-
statningsreglene ikke er ment å gjelde Russland, 
ser han i Miljøvernkonvensjon fra 1974, mellom 
Norge, Danmark, Finland og Sverige. 

– Avtalen sikrer nordiske borgere like rettighet-
er, slik at statsborgerskap ikke har noen betydning 
for retten til erstatning. Det hadde vært naturlig å 
tolke konvensjonen dithen at den gjelder kontinen-
talsokkelen til de nordiske landene. Men slik ser 
vi det ikke i Norge. Nei, i petroleumsloven har lov-
giver valgt å tolke miljøkonvensjonen innskrenk-
ende, slik at den kun gjelder landenes territorium 
og territorialfarvann, altså inntil 12 nautiske mil 
fra land. Utenfor, på kontinentalsokkelen, blir 
dansker og svensker behandlet som russere. 

Det er likevel en viktig forskjell mellom våre 
nordiske småbrødre og storebror i øst:

– De nordiske landene har som nevnt inngått 
avtaler om gjensidig anerkjennelse og fullbyrdelse 
av dommer. En dom mot en norsk rettighetshaver 
i disse landene vil kunne fullbyrdes i Norge. Som 
russisk skadelidt befinner du deg fremdeles i en 
uheldig særstilling, fastslår juristen.

Ødelegger for oss selv. Erik Røsæg minner om  
noe vi kanskje ikke tenker på, men som kan være 
relevant i denne sammenhengen: En norsk dom-
stol bruker ikke alltid norsk rett. Når det skal 
avgjøres om et ekteskap er gyldig eller ikke, for 
eksempel, kan utfallet selvsagt ikke avhenge av 
hvilket land saken reises i. Når et erstatningssøks-

mål etter oljeskade kommer for en norsk domstol, 
er det mulig å si at dette har nærmere tilknytning 
til Russland og at vi derfor bruker russisk rett. 

– En slik regel ble opprinnelig inkorporert i 
loven. Men regelen er fjernet. Det lille hullet som 
fantes, ble tettet igjen med den nye petroleums-
loven av 1996, påpeker professoren. 

Han mener at Norges restriktive holdning er 
svært uheldig – også for Norge. Havstrømmene i  
Barentshavet, der oljeutvinningen er planlagt, 
går østover. Det er derfor sannsynlig at et utslipp 
på norsk side ender opp på russisk side. De store, 
marine økosystemene i Barentshavet går på tvers 
av delelinjen. Et av disse systemene ligger nord om 
Norge og Russland. 

– Når et oljeselskap på norsk side ikke betaler 
for forurensningsskaden det påfører den russiske 
delen av Barentshavet og kystmiljøet der, er risi-
koen stor for at det ikke blir ryddet opp. Da er det 
også vårt eget økosystem vi ødelegger. 

Utmåling av miljøskade. – Hvordan ser olje-
næringen på dette?

– Erstatningsansvaret etter norsk lov er strengt,  
og det er godtatt av næringen. Men norsk lov for-
holder seg bare til de rent økonomiske skadene av 
oljesøl. Russerne, derimot, har lagt økologien inn 
i sine regnestykker. Fører oljeutslipp til at fiske-
yngel dør, ja, så skal det betales for. Og det ganske 
mye. Russerne har formler for å beregne dette. For 
selskapene ville det nok derfor vært bedre å bli 
saksøkt i Norge enn i Russland.

Røsæg peker også på en annen ting som kan 
gjøre at oljeselskaper som har forurenset russisk 
kyst, heller vil ha søksmålet her i landet. – De nor-
ske prosessuelle reglene gjør det attraktivt å føre 
sak i Norge. Hos oss er regelen slik at alle saker 
skal samles om én domstol, og det kan settes frist-
er for å reise sak. Dessuten kanaliseres alt ansvar 
fra rettighetshaverne som driver et oljefelt og fra 
dem som har begått feil, til én enkelt operatør. Når 
alle kravene samles på denne måten, blir de mye 
enklere å håndtere.

Røsæg peker på at det også er bedre å føre sak 
og vite hva en får, enn å risikere en kanskje lang  
og usikker prosess i Russland. – Jeg tror at olje- 
industrien ser det som jeg mener å se, nemlig at de 
er bedre tjent med at de norske reglene utvides. 

– Må tilpasses virkeligheten. Apollon kontakter 
Norsk olje og gass, som er en interesse- og arbeids-
giverorganisasjon for oljeselskaper og leverandør-
bedrifter på den norske sokkelen.  

– Hvordan ser oljeindustrien på en mulig utvidelse 
av de norske reglene?

– Norsk olje og gass forholder seg til gjeldende 
erstatningsrettslige regler slik de er fastsatt i 
petroleumsloven, forurensningsloven og interna-
sjonale konvensjoner, sier juridisk fagsjef Oluf 
Bjørndal til Apollon. 

– Vi er opptatt av at rammeverket til enhver tid 
blir tilpasset den virkeligheten vi lever i, under-
streker han. 

– Petroleumsvirksomheten i nordområdene 
gjør det naturlig å drøfte dette saksforholdet med 
Olje- og energidepartementet.

Internasjonalt. Har Norge anledning til å være 
så selektiv med hvem de gir erstatningsrettslig 
beskyttelse til? Hva sier internasjonal rett? 

Erik Røsæg mener det ikke finnes noen klare, 
internasjonale regler om det.  

– De fleste land, og Norge framfor noen, bygger 
på prinsippet om at forurenser betaler. Tankegang-
en er denne: Det skal ikke være gratis å forurense, 
for da forurenser en mer. Erstatningsreglene i den 
norske petroleumsloven er et brudd på dette prin-
sippet, poengterer han. 

– Finnes det noen regler i internasjonal rett 
som gjør at en blir erstatningsansvarlig? 

– Det skal nok en del til, og de gjelder uansett 
statens ansvar. Hvis staten har tillatt en virksom-
het som ikke burde ha vært tillatt, kan den bli an-
svarlig. Men det ville vært bedre med effektive,  
internasjonale regler om ansvar for dem som driver 
oljevirksomheten. FNs internasjonale lovkommi- 
sjon har lagd et utkast til regler om dette. De hen-
viser faktisk til Den nordiske miljøkonvensjonen, 
og har sagt at en må stilles likt med de lokale inn-
byggerne. Men dette er ennå ikke anerkjent som et 
internasjonalt prinsipp, konstaterer Røsæg.=

STOR SKADE: Knapt noe 
annet havområde på kloden 
kan framvise en slik rikdom 
av hekkende sjøfugl. Minst 
20 millioner sjøfugl har 
tilhold i Barentshavet som-
merstid. Disse fordeler seg 
på 40 ulike arter og 1600 
hekkekolonier.  

ØDELEGGER FOR OSS 
SELV: – Når et oljeselskap 
på norsk side ikke betaler 
for forurensningsskaden på 
russisk kystmiljø, er risikoen 
stor for at det ikke blir ryd-
det opp. Da er det også vårt 
eget økosystem vi ødeleg-
ger, sier Erik Røsæg. 
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Mange breer på Svalbard 
oppfører seg svært forskjellig 
fra andre breer i verden. De 
ekspanderer voldsomt i noen 
år, trekker seg kjapt tilbake 
– for så å stå stille i femti til 
hundre år – før de eser ut 
igjen. 

tekst og foto: yngve vogt, Svalbard/oslo

En av de mange farene med den globale oppvarm- 
 ingen er at isbreene smelter. For å kunne vite 

hvordan smeltingen påvirker havnivået i fremtiden, 
er det viktig å vite hvordan isbreene oppfører seg. 

For fem år siden slo professor Jon Ove Hagen 
på Institutt for geofag ved UiO fast i Apollon at 
nedsmeltingen av de mindre breene i Arktis betød 
like mye for økningen av havnivået som bresmelt-
ingen på Grønland. Den arktiske nedsmeltingen er 
formidabel. I løpet av tre sommermåneder mistet 
Svalbard-breene ene og alene fire og en halv mil-
lioner tonn smeltevann i timen. 

Nå har det nordiske senteret for fremragende 
forskning som Jon Ove Hagen leder, Stabilitet og 
variasjoner av arktisk landis, studert en helt spe-
siell type breer på Svalbard, som oppfører seg helt 
annerledes enn de fleste andre breene i verden. 

Disse breene kan stå nærmest stille i 50 til 100 
år, før de i løpet av noen år eser ut i et voldsomt 
tempo. Så trekker de seg tilbake igjen og tar en 
hvilepause på nye femti til hundre år – før de plut-
selig eser ut igjen.

– En bedre forståelse av dynamikken til disse 
breene vil øke kunnskapen om hvordan utløperne 
fra de store breene på Grønland og i Antarktis 
oppfører seg. Da kan vi bedre forutsi hvor mye 
havnivået vil stige når disse breene smelter, sier 
Jon Ove Hagen.

Besynderlig fenomen. De spesielle breene kalles 
surgingbreer, etter det engelske ordet surge, som 
på norsk best kan oversettes med bølge eller brott-
sjø. Apollon har for anledningen døpt om disse 
breene til pulserende breer.

De pulserende breene oppfører seg så ulikt de 
fleste andre breene i verden at forskere allerede i 
mange år har prøvd å forklare dette besynderlige 
fenomenet. 

Breene oppfører seg 
annerledes på Svalbard 

FEMTI METER HØY: De 
fleste breene i verden er 
klassiske kalvebreer, slik 
som Lilliehöökbreen helt 
nord på Svalbard. Fronten 
på denne breen er to kilo-
meter bred og nesten femti 
meter høy. Hver gang den 
kalver, høres enorme drønn 
over hele fjorden. Nå har 
forskere undersøkt en type 
breer som oppfører seg på 
en helt annen måte.
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øker friksjonen. Da stopper breen opp. 

Livsfarlige sprekker. Det interessante er å stud-
ere de pulserende breene når de har satt opp fart-
en, men da kan det være svært farlig å gå på breen 
for å sette ut måleinstrumentene.

– Det er ikke mulig å gå ut på breer som beveger 
seg fort. Hele breoverflaten er da et kaos av farlige  
sprekker. Den eneste perioden du kan studere 
breene på en skikkelig måte, er når de beveger seg 
sakte, men da er det ikke like interessant å forske 
på dem. Når breene har begynt å rykke frem, er 
det for sent å finne ut av hvordan fremrykningen 
startet, forteller Jon Ove Hagen. 

Isbreflaks. Med flaks nok fikk forskergruppen  
plassert ut fem permanente GPS-målere på sørsi-
den av Europas største isbre, Austfonna på Nord-
austlandet, for noen år siden, før de oppdaget at 
bredelen, med det lite klingende navnet Basseng 3, 
var av det pulserende slaget. Målerne ble plassert 
fem til tjue kilometer fra brefronten, men dess-
verre ikke på de områdene av breen som noen år 
senere bevegde seg aller raskest.

Breen begynte å bevege seg raskere i 2009. 
Hastigheten økte trinnvis hver sommer. Selv om 
hastigheten naturlig nok gikk noe tilbake om vint-
eren, ble den likevel doblet i forhold til vinteren 
før. Den trinnvise økningen varte i tre år. I 2012 
tok breen helt av. De kjappeste delene av breen 
bevegde seg tjue meter om dagen. Sprekkene ble 
opptil ti meter brede.

Vanligvis kalver hele brekappen av Austfonna 
to og en halv kubikkilometer is i året. Nå er den 
enorme kalvingen tredoblet, men fenomenet er 
kortvarig. 

– Vi har også sett på Grønland at hastigheten 
øker på mange utløpere. Vi kan derfor lære av 
Austfonna på Svalbard noe om hva som skjer med 
andre store iskapper. Det viktigste spørsmålet er 
hvor stabile utløperne er i Antarktis. De kan bety 

mye for havnivået, forteller Hagen.
For å måle bevegelsene og høydeendringene på 

breen, bruker de både satellittmålinger og GPS-
målinger nede på breen. De har tidligere brukt 
snøscooter til å ta radarmålinger på tykkelsen av 
isen. Breen er blitt tykkere i de sentrale delene og 
tynnere langs kanten. Nå er breen blitt så farlig at 
de må bruke helikopter for å sette ut måleinstru-
menter.

I høst dro glasiologene til Tunabreen, som ligger 
litt sør for den russiske bosettingen Pyramiden. 
Tunabreen ekspanderte voldsomt for ti år siden, 
men trekker seg nå tilbake. Her har de montert 
instrumenter i breen og et kamera på fjellet som i 
løpet av noen måneder tar bilder i faste intervaller 
for å måle hastigheten på breen. De skal også stud-
ere topografien i fjorden.

Heidi Sevestre har undersøkt femten pulserende 
breer på Svalbard. Breene utvider seg ikke samtid-
ig. Mens noen utvider seg nå, er andre i tilbake-
trekningsfasen. Takket være satellittbilder kan de 
se hvilke breer som endrer seg.

På 1930-tallet var det en varm periode på Sval-
bard. Så ble det kaldere – og varmere igjen. Nå re-
agerer Svalbard-breene sterkt på klimaendringer.

– Selv om prosessen i de pulserende breene 
strengt tatt ikke har noe med klima å gjøre, kan 
klimaet påvirke hvor ofte de ekspanderer, poeng-
terer Jon Ove Hagen.

Beregner snømengdene. For å forstå isbrebeveg- 
elsene må forskerne også ta hensyn til nedbørs-
mengdene på breene. Uheldigvis har de lite kjenn-
skap til de lokale nedbørsvariasjonene.

– Vi har dessverre altfor få faste værstasjoner 
på Svalbard. Det er en i Hornsund, helt sør på 
Svalbard, en i Longyearbyen, i Ny-Ålesund og helt 
nord på øygruppen. Det er ikke nok. Vi trenger 
flere værstasjoner. Inntil videre må vi bruke mate-
matiske modeller for å estimere nedbøren på bre-
ene, forteller Sevestre. =

Minst én av fem isbreer på Svalbard pulserer. I 
resten av verden er antallet én av hundre. Det be-
tyr at pulserende breer er tjue ganger mer vanlig 
på Svalbard enn ellers i verden. 

Noen glasiologer hevder at så mange som ni av 
ti Svalbard-breer pulserer. Et breatlas fra 1993 
anslår hundre pulserende breer fra 1860 til 1992, 
men mange av disse observasjonene er upresise.

Bare noen få breer pulserer samtidig. I noen 
sesonger kan alle være rolige. 

Det finnes ingen pulserende breer i fastlands-
Norge. Heller ikke i Alpene. Derimot finnes det 
noen breer i Alaska og på Island som våkner opp 
og beveger seg på den samme måten. En del av bre-
ene på Grønland og i Antarktis er også pulserende.

– Svalbard er derfor det beste stedet i verden å 
studere det merkverdige fenomenet. Dette er lev-
ende breer med egen oppførsel, forteller den frans-
ke forskeren Heidi Sevestre.

Hun har i doktoravhandlingen sin ved Univer-
sitetet i Oslo og Universitetssenteret på Svalbard 
(UNIS) prøvd å forklare hvorfor breene oppfører 
seg så rart. 

Seig masse. Alle breene er som en seig masse. 
Takket være den enorme tyngden i isen, flyter is-
massene sakte ned mot havet. De fleste store breene 
beveger seg noen meter på en vanlig sommerdag. 

Den klassiske isbreen er den som kalver. Bre-
fronten ligger uti vannet. Isblokkene løsner og 
faller ut i fjorden. Disse breene trekker seg nå fort-
ere og fortere tilbake og mister stadig mer is, slik 
som Kongsbreen innerst i Kongsfjorden ved Ny-
Ålesund. De siste 30 årene har den trukket seg fem 
kilometer tilbake, det vil si 166 meter i året.

Et eksempel på en pulserende bre er Nathorst-
breen i Van Keulenfjorden, 90 kilometer sør for 
Longyearbyen. Den består egentlig av mange 
brearmer som samler seg i en større bre. I løpet av 
bare tre år, fra 2009 til 2011, bevegde fronten seg 
20 kilometer fremover.

– På det raskeste har Nathorstbreen bevegd seg 
over tjue meter i døgnet, eller ti ganger raskere 
enn en vanlig isbre. All isen som havner i fjorden, 
vil etter hvert smelte. Så vil brefronten trekke seg 
tilbake, forteller Jon Ove Hagen.

Men selv om disse breene, i likhet med alle de 
andre breene, er påvirket av klimaendringene, er 
ikke klimaendringene forklaringen på hvorfor de 
pulserer. 

De vanlige breene beveger seg jevnt og trutt 
takket være det høye trykket fra snømengdene på 
brekappene.

De pulserende breene klarer ikke å bevege seg 
raskt nok til å kvitte seg med overskuddet av snø.

Noen av de høyereliggende delene på disse bre-
ene er blitt tretti meter høyere før de har begynt å 
utvide seg. Når de er blitt tunge nok, vil den enor-
me vekten føre til at breen glir raskere og strekker 
seg ut. Volumet i breen vil likevel fortsatt være det 
samme.

Nathorstbreen er 200–400 meter tykk og 5–6 
kilometer bred. Her er det snakk om mange milli-
oner tonn is. Forklaringen på hvorfor denne enor-
me mengden med is kan bevege seg over ti meter 
om dagen, er at det dannes smeltevann mellom 
isbreen og underlaget.

Det finnes to typer is. Den ene er kald is der 
temperaturen alltid er under smeltepunktet. Da er 
friksjonen mot underlaget så stort at isen beveger 
seg sakte.

Den andre typen kalles varm eller temperert is. 
Her er temperaturen nær smeltepunktet. Når det 
dannes vann under isen, glir breen raskere. 

– Når isbreen blir tykkere, øker trykket i isen. 
Da vil også temperaturen øke noe. På bunnen av 
tykke breer er isen så varm at den begynner å 
smelte. Hemmeligheten med slike pulserende bre-
er er derfor mer trykk fra oven. Så lenge smelte- 
vannet ikke renner vekk, surfer isen på vannet, 
forteller Sevestre.

Når smeltevannet under isen dreneres vekk, 

PULSERENDE BRE: Bas-
seng 3, som er den sørlige 
delen av Austfonnabreen, 
Europas største iskappe, 
helt nord på Svalbard er en 
typisk pulserende bre. En 
pulserende bre er en bre 
som ekspanderer voldsomt i 
noen år, før den trekker seg 
kjapt tilbake og står stille 
i femti til hundre år til den 
utvider seg igjen. For noen 
år siden bevegde den kjapp- 
este delen av breen seg tjue 
meter om dagen. Sprekkene 
ble opptil ti meter brede.  
Det gjorde det svært farlig å 
undersøke breen. 

LEVENDE BREER: – Sval-
bard er det beste stedet i 
verden å undersøke slike 
pulserende breer, forteller 
Heidi Sevestre. 

PÅ FELT: Jon Ove Hagen har 
gjennom en årrekke vært på 
feltarbeid på Svalbard for å 
undersøke hvordan og hvor 
mye breene beveger seg.
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Solstormene kan lamme mo-
derne kommunikasjon. Nå 
skal forskere sende opp en 
bisverm med raketter for å 
forstå hvorfor. Målet er bedre 
varsling av romvær.

tekst og foto: yngve vogt, Svalbard/oslo

Solstormer kan skape fantastiske nordlysshow  
 på Jorda. Uheldigvis kan solstormene også slå 

ut både navigasjonen og radiokommunikasjonen 
til flyene. For bare noen måneder siden, i begynnel- 
sen av november 2015, var solstormen så intens 
at hele flytrafikken ble innstilt i Sør-Sverige. Det 
hører til sjeldenhetene. Faren for flykaos er størst i 
polare strøk.

Solstormer ødelegger ikke bare for flytrafikken, 
men kan også skade romfartsinstallasjoner, satel-
litter og astronauter, elektriske anlegg på Jorda, 
telekablene i havet og kommunikasjon med skips-
trafikken og oljeinstallasjonene i nord.

– Nå når polisen smelter, blir nordområdene 
stadig viktigere. Da trenger vi romværvarsling for 
å forutsi når kommunikasjonen ikke fungerer og 
om satellittene midlertidig bør slås av, forteller 
førsteamanuensis Wojciech Jacek Miloch på Fysisk 
institutt ved UiO. Han leder den nesten førti mann 
store tverrfaglige forskergruppen 4DSpace, som 
undersøker turbulens og ustabiliteter i ionosfæren.

Ionosfæren er den øverste delen av jordatmosfær- 
en, 80 til 500 kilometer over bakken. Gassen i iono- 
sfæren er elektrisk ladd og kalles plasma. Ionosfær- 
en er viktig i radiokommunikasjon fordi den reflek- 
terer radiobølgene tilbake til Jorda. 

– For oss fysikere er det viktig å forstå de fysis-
ke prosessene som skaper irregulariteten i plas-
maet, poengterer Miloch.

Solskyer bombarderer Jorda. Hva er det som 
egentlig skjer? Eksplosjonene på Sola slynger ut 
voldsomme mengder plasmaskyer med elektrisk 
ladde partikler, slike som elektroner, protoner og 
heliumpartikler. Partiklene når Jorda med en ufat-
telig hastighet på 400 kilometer i sekundet.

Uten magnetfeltet rundt Jorda hadde plasma-
skyene fra Sola svidd av Jorda for lenge siden.  
Takket være magnetfeltene blir solvinden holdt 
unna Jorda på god avstand. Unntaket er ved de 
magnetiske polene. Her trenger solvinden ned til 

– Med Superdarn kan vi 
studere ionosfæren i hele 
polområdet.

Sender opp en bisverm med raketter:

Skal finne årsaken 
til GPS-kaos
 

BYGDE ANLEGGET: Det nye 
radaranlegget Superdarn 
på Svalbard ble egenhendig 
satt opp av fysikere i sommer. 
Superdarn gjør det mulig å 
måle hvordan ionosfæren ser 
ut i de polare områdene. Fra 
venstre: Dag Lorentzen fra Uni-
versitetssenteret på Svalbard og 
Chris Thomas fra Universitetet i 
Leicester i Storbritannia.
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ionosfæren. Den enorme kollisjonen med de ladde 
gassene i ionosfæren skaper det berømte nordlyset.

Og det er nettopp her i de elektrisk ladde skyene 
at det skapes så mye turbulens at radiosignalene 
reflekteres feil. Det går ut over både kommunika-
sjonen og det satellittbaserte navigasjonssystemet 
GPS. Turbulens er et klassisk problem i fysikken 
som dessverre ennå ikke er løst. 

– Vi trenger denne forskningen for bedre å 
forstå hvordan nordlyset påvirker GPS, hvor lenge 
GPS-en vil være nede og hvor store forstyrrelsene 
blir. Når Sola varmer opp atmosfæren, blir den 
ionisert. Elektrontettheten vil da øke i dette om- 
rådet, forteller professor Dag Lorentzen ved Uni-
versitetssenteret på Svalbard (UNIS). 

Solstormene danner to typer nordlys. Det ene 

Da Apollon besøkte Svalbard i sommer, satte fysik- 
ere opp Superdarn på et platå litt øst for Longyear-
byen. Anlegget har to rekker med antenner. De 
største antennene er tjue meter høye. Prislappen 
er ti millioner kroner. 

– Svalbard-radaren er det norske bidraget i det 
globale Superdarn-nettverket, forteller professør 
Jøran Moen, som i en årrekke har vært primus 
motor for nordlysforskningen ved UiO.

Takket være de nye antennene på Svalbard kan 
forskerne studere hvordan ionosfæren ser ut i de 
polare områdene. De kan faktisk se så langt som 
3000 kilometer.

Superdarn måler alt i storskala. Forskerne får 
med andre ord ingen detaljerte bilder.

Nordlysforskerne er spesielt interessert i å 
bruke Superdarn til å undersøke hvordan solvinden 
danner såkalte konveksjonsceller i ionosfæren. 
Når plasmaet fra Sola presses ned mot Jorda, 
transporteres det mellom konveksjonscellene, som 
endrer form hele tiden, frem til det området der 
nattnordlyset tennes. 

– Romforskerne bruker derfor nordlyset som et 
verktøy til å studere hva som skjer når solgassene 
dundrer inn i Jord-atmosfæren, forteller stipendiat 
Xiangcai Chen, som tar doktorgraden sin på nord-
lysfysikk i Arktis.

er dagnordlyset, som blir til mer enn 250 kilo-
meter over bakken. Det andre er det mye sterkere 
nattnordlyset, som tennes så langt ned som 100 
kilometer over bakken.

Svalbard er perfekt geografisk plassert for å 
studere dagnordlys. Nattnordlyset dannes hypp-
igst på den breddegraden som Tromsø ligger på.

For å avsløre det indre livet i ionosfæren, har 
forskerne tilgang til en rekke installasjoner. Tre av 
dem er på Svalbard. 

Ser 3000 kilometer. Den ene installasjonen kalles 
Superdarn (Super Dual Auroral Radar Network),  
det er et internasjonalt nettverk av svære radar-
stasjoner som måler aktiviteten i ionosfæren over 
store deler av jordkloden. 

Sjekker temperatur og hastighet. Den andre 
store installasjonen på Svalbard kalles Eiscat (Eu-
ropean Incoherent Scatter Scientific Association). 
Den ligger bare noen hundre meter fra Superdarn. 
Eiscat har to svære parabolantenner på over 30 og 
40 meter i diameter, som brukes til å undersøke 
mye mindre områder av ionosfæren enn Super-
darn, men med langt bedre oppløsning.

Forskerne bruker også Eiscat til å måle temp-
eraturen, ionehastigheten og elektrontettheten i 
plasmaet.

For noen år siden brukte professor Jøran Moen 
data fra Eiscat til å slå fast at Jorda pumper ut 
ufattelige 300 tonn oksygen daglig i en 100 meter 
bred og 50 000 kilometer høy fontene fra iono-
sfæren og ut i verdensrommet. Bare halvparten  
blir sugd tilbake igjen til Jorda. Svalbard har luft- 
fontenen rett over hodet fire til seks timer hver dag.

observerer bare i mørketiden. Det tredje store 
installasjonen er Kjell Henriksen-laboratoriet, 
oppkalt etter fysikkprofessor Kjell Henriksen 
(1938–1996) ved Universitetet i Tromsø. Det gamle 
nordlysobservatoriet lå nede i dalen, men måtte 
flyttes lenger unna fordi det etter hvert ble for mye 
lys fra Longyearbyen. Det nye ble plassert rett 
overfor Eiscat.

– Vi trenger nordlysdataene fra Eiscat for å vite 
når raketten skal skytes opp.

TRENGER RAKETT: Raket-
ter gir oss unike observa-
sjoner som vi ikke kan få fra 
verken bakke eller satellitt, 
poengterer Wojciech Jacek 
Miloch.

MÅLER LADDE GASSER: 
Med de to parabolantenn-
ene på Eiscat kan forskerne 
måle temperaturen, hastig-
heten og elektrontettheten i 
den elektrisk ladde gassen i 
ionosfæren.

NY-ÅLESUND: Denne nordlysraketten ble skutt opp fra Ny-Ålesund i 2011. Nå planlegger forskerne å skyte opp en bisverm 
med raketter i 2018. Da kan de få tredimensjonale målinger av turbulensen i nordlys.
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Nordlys

•	Nordlyset	inntreffer	når	
plasmaskyer med elek-
trisk ladde partikler fra 
Sola treffer atmosfæren i 
polområdene på Jorda.

•	Nordlyset	kan	slå	
ut navigasjonen og 
radiokommunikasjonen 
med	flyene.

•	Forskere	bruker	en	rek-
ke avanserte anlegg på 
Svalbard for å observere 
hva som skjer når nord-
lyset herjer som verst.

•	Snart	skal	forskere	
skyte opp en bisverm 
med raketter for å 
forstå mer av fysikken i 
nordlyset.

Dette er et optisk laboratorium som bare fungerer i 
stummende mørke. Om sommeren er glasskuplene 
tildekket med aluminium for å hindre at lyset skal 
skade instrumentene. 

I laboratoriet finnes 32 optiske instrumenter. 
Det ene er eid av UiO. Her kan forskerne se på hva 
som skjer i ionosfæren og hvordan nordlyset end-
res over tid. – Linsen er et ekstremt fiskeøye som 
tar bilde av hele himmelhorisonten, forteller Dag 
Lorentzen.

De fotograferer helt bestemte bølgelengder av 
nordlyset. Dataene sammenlignes så med observa-
sjonene fra Superdarn og Eiscat. 

Skyter rakett inn i nordlyset. Når forskerne  
observerer ionosfæren fra landjorda, må de stud-
ere den på flere hundre kilometers avstand. For å 
få et mer detaljert bilde, er de nødt til å måle hva 
som skjer, midt inne i nordlyset. Den eneste måten 
å gjøre dette på, er å sende opp raketter. 

– Raketter gir oss unike observasjoner som vi 
ikke kan få fra bakke eller satellitt, påpeker Mil-
och.

Forskerne har allerede i flere år sendt opp rak-
etter. De har vært proppet med avanserte instru-
menter som i løpet av noen få minutter har målt 
finstrukturene i plasmaskyene. Intet er hyllevare. 
Mye er konstruert på fysikkverkstedet på UiO.

Et av de viktigste instrumentene i raketten er 
noen små antenner som skal måle elektrontetthet-
en i ionosfæren. Det ble konstruert for fire år siden 
av noen stipendiater og professorer ved Fysisk in-
stitutt, og kunne den gang måle elektrontettheten ti 

ningsrakett fra Ny-Ålesund på Svalbard. Da må de 
være sikre på å treffe blink. 

Denne raketten er tre meter lang, veier 140 kilo 
og skal fly opp til 350 kilometers høyde. Raketten 
koster tjue millioner kroner. De får bare ett forsøk. 
De må derfor beregne når det er lurest å sende den 
opp.

– Det er tricky å skyte opp en rakett. 
De kan velge når de vil skyte opp raketten i 

løpet av en periode på ti dager, med mulig utskyt-
ning noen timer hver dag.

– I denne perioden kan luftrommet stenges på 
kort varsel. Vi er avhengig av både nordlys og at 
det ikke blåser for mye. Ellers styrter raketten, 
forklarer Miloch.

For å få finne det beste utskytningstidspunktet, 
baserer de seg på observasjoner fra både Super-
darn, Eiscat og Kjell Henriksen-laboratoriet.

– Da kan vi se når de kraftige plasmaskyene, 
som ødelegger kommunikasjon med satellittene, 
kommer. Når vi vet hastigheten på plasmaskyene, 
kan vi beregne når det er lurest å sende opp raket-
ten. Men det er alltid en liten gambling å skyte opp 
en rakett. Vi må forutsi hva som kommer til å skje 
de neste fem til ti minuttene, sier Miloch.

Før solstormen treffer Jorda kan de få et diskret 
lite hint, med en times varsel, av ACE-satellitten, 
som befinner seg halvannen million kilometer 
unna, på gravitasjonslikevekten mellom Jorda og 
Sola. 

– Da kan vi si noe om hvor stor sjansen er for 
nordlys, sier Dag Lorentzen.

Utskytningen kan stoppes i siste liten. Nesten i 
hvert fall.  

– Det er faktisk mulig å stoppe raketten når det 
bare er 40 sekunder igjen, men da er så å si alt i 
gang, forteller Lorentzen.

Hundre døtre. I fremtiden håper Miloch å kunne 
skyte ut raketter med opptil hundre døtre om gan-
gen. 

– Da får vi en bisverm av instrumenter som 
følger raketten gjennom nordlyset.

Den første utfordringen er å lage døtrene små 
og samtidig kunne kommunisere med dem. Dess-
uten ønsker forskerne å plassere instrumenter i 
døtrene, som både kan måle elektrontettheten og 
magnetiske og elektriske felt. 

– Da må vi erstatte avansert elektronikk med 
en liten chip. 

Her får nordlysforskerne hjelp av nanotekno- 
logene på Institutt for informatikk ved UiO, men 
det er en annen historie.=

tusen ganger raskere enn det NASA klarte. Avstand- 
en mellom observasjonspunktene ble da redusert 
fra sju kilometer til under en meter.

Dagens raketter gir bare et detaljert bilde langs 
rakettbanen, det vil si observasjoner i to dimen-
sjoner, men det er ikke nok. For å få et romlig bilde 
trenger forskerne å observere fenomenet i tre di-
mensjoner. 

rakett med seks døtre. Til sommeren skal UiO 
være med på tidenes mest moderne forsknings-
rakett. Vel oppe i ionosfæren skal raketten spy ut 
ekstra måleinstrumenter.

Dette er første gang i verdenshistorien at nord-
lysforskere tar denne teknikken i bruk.

– Da kan vi omsider studere turbulensen i tre 
dimensjoner, forteller Miloch.  

I første omgang skal de teste ut om det nye sys-
temet fungerer. 

Raketten må rotere for å være stabil. Det er det 
samme prinsippet som at du faller av sykkelen om 
du ikke beveger deg. Vel oppe i ionosfæren vil den 
roterende raketten slenge ut seks døtre. Takket 
være sentrifugalkraften vil døtrene sakte, men sik-
kert bevege seg vekk fra moderraketten.

Døtrene, som bare er ti centimeter brede og 
fire centimeter høye, skal ha kontakt med moder-
raketten inntil de er én kilometer unna. I praksis 
betyr det at forskerne kan gjøre tredimensjonale 
målinger i fire til ni minutter, avhengig av hvor 
høyt raketten går.

– Den store utfordringen vår er å få døtrene til 
å kommunisere med raketten.

All kommunikasjon til bakken skjer mens rak-
etten er i lufta. Etter endt misjon styrter både 
raketten og døtrene ned i havet. Selv om raketten 
freser igjennom nordlyset med en svimlende has-
tighet på én kilometer i sekundet, er måleinstru-
mentene så raske at avstanden mellom hver enkelt 
måling bare er på noen få centimeter.

– I praksis betyr det at vi kan få nesten kontinu- 
erlige målinger. 

Finberegning av rakettstart. Sommerens rakett 
skal skytes opp fra Andøya. Dette er et samarbeid 
med Norges arktiske universitet i Tromsø. Rak-
etten skal måle plasmastrukturene i støvskyer. 
Støvskyene påvirker ekkosignalene fra radar. 
Denne fysikken er ikke forstått. Nordlysforskerne 
benytter samtidig anledningen til å sjekke om alle 
instrumentene i både moderraketten og døtrene 
fungerer som de skal.

I 2018 planlegger de å sende opp en egen forsk-

– Nordlys kan slå ut 
navigasjonen til flyene.

MØRKT: Kjell Henriksen-
laboratoriet er et optisk 
laboratorium som bare 
fungerer i mørketiden. Her 
fotograferes helt bestemte 
bølgelengder av nordlyset.

VAKKERT, MEN UHELDIG: 
Nordlyset kan slå ut både 
navigasjonen og radiokom-
munikasjonen med flyene 
og skade elektriske anlegg 
på Jorda og telekablene i 
havet. Nå skal nordlysforsk-
ere skyte opp tidenes mest 
avanserte forskningsrakett 
for å finne årsaken til kaoset. 
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Klimaendringene forsterker 
effekten av miljøgifter i arkt-
iske strøk. Nå undersøker 
forskere hvordan miljøgiftene  
skader arvematerialet til arkt- 
iske fugler. 

tekst: yngve vogt, Svalbard/oslo

På femti- og sekstitallet ble det nervelammende 
og ekstremt giftige stoffet DDT sett på som et 

vidundermiddel. Fjøsene ble fluefrie. Grønnsakene  
og frukten ble penere å se på. Uheldigvis ble dyre-
livet skadet i Arktis. Det gikk verst ut over isbjørnen.

Nå truer langt mer moderne giftstoffer livet i 
nord. EU har allerede registrert 3000 stoffer som 
kan være potensielt farlige for naturen. De har 
rukket å regulere 300 av dem. De andre er fortsatt 
helt lovlige å bruke. 

Her er det snakk om alt fra bromerte flamme-
hemmere til vannavstøtende kjemikalier. Flamme-
hemmerne skal gjøre det vanskelig for tekstiler og 
sofaer å brenne. De kan ligne på hormoner og feste 
seg til arvematerialet vårt. De vannavstøtende 
materialene brukes både i matpapir og i goretex-
jakker. 

Felles for alle disse miljøgiftene er at de brytes 
svært sakte ned og kan skade dyrelivet. Konsent-
rasjonen av miljøgiftene øker jo høyere opp i nær-
ingskjeden de kommer. 

Stoffene har en tendens til å fordampe i varmere 
strøk og transporteres til kaldere områder, der de 
brytes enda saktere ned. 

Konsentrasjonen av miljøgifter er i dag høyere 
i Arktis enn i Antarktis, men det betyr likevel ikke 
at effekten av miljøgiftene er lavere i Antarktis enn 
i Arktis. 

– Poenget er hvordan blandingen av miljøgifter 
er satt sammen. Noen ganger kan giftene forsterke 
hverandre. Andre ganger kan de nulle hverandre 
ut, men vi vet fortsatt ikke hvordan de ulike cock-
tailbombene påvirker naturen, forteller stipendiat 
Norith Eckbo på Institutt for biovitenskap ved 
Universitetet i Oslo. Under ledelse av professor 
Katrine Borgå skal hun sammenligne forekomsten 
av miljøgifter i Arktis og Antarktis og hvordan de 
påvirker miljøet.

Måler stress i fuglene. I sommer tok Norith 
Eckbo, sammen med masterstudent Ane Haarr, 
blodprøver for å måle stresset i genene til arktiske 
sjøfugler i Ny-Ålesund på Svalbard, som er en av 

Goretex blant synderne:

moderne miljøgifter endrer 
DNA-et til arktiske f ugler

MILJØGIFTBOMBE: Forskere 
undersøker nå hvordan kom-
binasjonen av moderne miljø-
gifter, som bromerte flamme-
hemmere og vannavstøtende 
materialer, stresser arve- 
materialet til arktiske fugler. 
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verdens nordligste bosetninger. I vinter er Norith 
Eckbo på motsatt side av jorda. Der skal hun måle 
stresset i genene til sjøfugler ved den franske felt-
stasjonen Dumont d’Urville i Antarktis, flere tusen 
kilometer sør for det australske fastlandet. 

– Sjøfuglene er varslerne på havet. De kan si 
noe om hvordan det står til i økosystemet og er 
derfor indikatorer på helsetilstanden i havet, sier 
Norith Eckbo.

Akkurat som hos oss mennesker, kan arvema-
terialet til fugler bli skadet av stress. Dette kalles 
oksidativt stress og er en helt naturlig prosess i 
cellene når vi og alle andre dyr lager energi. Opp-
gaven til enzymer og antioksidanter er å reparere 
og opprettholde balansen.

Miljøgiftene kan dessverre forstyrre denne ba-
lansen og skade DNA-et.

I praksis skjer dette ved at endepunktene i kro-
mosomene, som er en del av DNA-strengen til alle 
levende vesener, kortes ned. Disse endepunktene 
kalles for telomer. Det er helt vanlig at telomerene 
kortes ned, men det skjer langt fortere under oksi-
dativt stress. 

Stresset kan også føre til brudd på DNA-trådene. 
Alle celler har mekanismer som hele tiden prøver 
å reparere de ødelagte DNA-trådene, men jo mer 
stress cellene utsettes for her og nå, desto flere 
ødelagte DNA-tråder.

Forskerne undersøker sammenhengen mellom 
begge stresstypene og hvilken sammensetning av 
miljøgifter fuglene blir utsatt for.

– DNA-skaden gir svar på stressnivået hos fug-
len den dagen blodprøven tas. Denne testen gir 
altså et snapshotbilde av fuglestresset der og da. 
Telomer-testen gir et bilde av hvor mye stress fug-
len har vært utsatt for gjennom hele livet.

Blodet avslører matvanene. Sjøfuglene får i seg 
miljøgiftene via maten de spiser. 

– Det er derfor viktig å forstå sammenhengen 
mellom miljøgiftene og dietten. 

Blodprøven kan både gi et bilde av hva fuglen 
har spist de siste ukene og hvor fuglen befinner seg 
i næringskjeden.

Forskerne kan utrolig nok finne ut av hvor høyt 
oppe i næringskjeden fuglen er, ved å måle ulike 
typer nitrogenisotoper i blodprøven. En del sjøfug-
ler spiser fisk. Noen fisk spiser andre fisk. Lenger 
nede i næringskjeden er dyreplankton. Bunnen i 
næringskjeden er planter og alger. De inneholder 
nitrogen. For hvert ledd som nitrogenet har gått 
igjennom, vil artene skille ut den lette nitrogen-
isotopen raskere enn den tunge isotopen. Andelen 

av tungt nitrogen vil derfor øke oppover i nærings-
kjeden.

– Ved å måle forholdet mellom tungt og lett 
nitrogen kan vi derfor si hvor langt oppe i nærings- 
kjeden fuglen er.

Blodprøven kan også gi et bilde av hvor fuglen 
har spist. Planter fra land, i fjæra eller i havover-
flaten har sine helt spesielle karbonsignaturer. På 
samme måte som i nitrogen finnes det ulike typer 
karbonisotoper. Planter på land og alger i havet 
har ulike måter å ta opp karbon på under fotosyn-
tesen. De vil derfor ha ulike profiler av karbon- 
isotopene. Men i motsetning til nitrogen endrer ikke 
karbonsignaturen seg oppover i næringskjeden.

– Vi kan derfor få et bilde av om fuglen har 
marin eller landlig diett. Dette er en svært viktig 
analyse for oss. Sjøfuglene får inn miljøgiftene via 
maten. Vi kan da sjekke hva de ulike fugleartene 
spiser, forklare forskjeller i nivåene i næringskjed-
en og effektene av de miljøgiftene vi måler, sier 
Norith Eckbo.

Teist og storjo. I Arktis undersøkte hun både 
teist, en svart sjøfugl med røde føtter og store, 
svarte og hvite flekker på vingene og storjo, en 
brunspraglet sjøfugl. I Antarktis skal hun under-
søke sørjo, den sørlige fetteren til storjo, som er 
brunere på oversiden enn på undersiden, samt et 
par pingvinarter. 

Forskerne skal også måle hvor mye miljøgifter 
fuglene har i blodet, for å se hvordan dette henger 
sammen med skadene på arvematerialet. Uhel-
digvis er denne analysen svært kostbar og utgjør 
brorparten av budsjettet. En enkelt prøve av fem-
ten miljøgifter koster så mye som ti tusen kroner. 

– Vi skal her undersøke en del nye miljøgifter.
Miljøgiftene reguleres etter tre kriterier; at de ikke 
brytes ned i naturen, at de er giftige, har negativ 
effekt og at de samles opp i næringskjeden.

Katrine Borgå påpeker at samfunnet har kon-
troll på de tradisjonelt farligste stoffene i industri 
og landbruk. 

– Problemene i dag er de nye miljøgiftene fra 
hverdagsprodukter som sminke, sjampo, bilvoks, 
gortex, tekstiler og plast. Og selv om miljøgiften 
blir forbudt å produsere eller bruke i Norge eller 
i EU, er det fortsatt mulig å kjøpe produkter med 
disse farlige miljøstoffene i Kina. Når produksjon-
en skrus igjen i Europa, flyttes den ofte til andre 
deler av verden med en annen og mindre streng 
regulering av miljøgifter, forteller professor Kat-
rine Borgå.

Hun er polarøkotoksikolog og har de siste tjue 

årene jobbet med giftstoffer i fugl i polare strøk.
– Det vi gjør i Arktis, betyr mye for internasjon-

ale avtaler. Forekomsten av miljøgifter i Arktis er 
med på å styrke bevisbyrden for at et stoff er lite 
nedbrytbart, fordi miljøgiftene havner i et område 
langt unna produksjon og bruk. Dette er områder 
som skulle ha vært rene og som vi ønsker å bevare 
som rene, poengterer Katrine Borgå.

Hun forteller at metoden de bruker for å sjekke 
hvordan miljøgiftene skader DNA i fugl, er vel-
brukt på pattedyr, inkludert oss mennesker. Metod-
en er aldri tidligere blitt brukt på ferskt fugleblod.

Forskerne har en lang liste med miljøgifter som 
de skal se nærmere på. Listen samkjøres med Mil-
jødirektoratet. 

Klimaendringer gjør vondt verre. Katrine Borgå 
ønsker også å undersøke hvordan klimaendringene 
kan forsterke stresseffekten av miljøgiftene og 
gjøre det hele verre.  

I Antarktis har hennes franske kolleger vist at 
bestanden av kongepingviner er på vei ned og at 
det kan skyldes klimaendringer.

– Vi skal undersøke om det har vært endringer 
i sammensetningen av miljøgifter i pingvinene de 
siste femten årene og om dette kan ha en sammen-
heng med endringer i matfatet.

Her kan de bruke nitrogen- og karbonmetoden 
for å måle hva slags mat fuglene spiser og hvor 
høyt oppe i næringskjeden de er.

Uheldigvis endrer klimaendringene også de 

VANSKELIG Å FANGE:  
– Sammen med polarmåken 
og storjoen er tyvjoen gan-
ske høyt oppe i næringskje-
den. Vi forventer derfor at 
den har relativt høye nivåer 
av miljøgifter – særlig hvis 
den har spist egg og unger 
fra andre fugler, forteller 
masterstudent Ane Haarr. 
Tyvjoen ble forsøkt fanget 
av Sveinn Are Hanssen fra 
Norsk institutt for naturforsk-
ning, men han lyktes ikke 
denne gangen. 

biologiske forutsetningene for liv, slik som når 
hekkingen begynner og hvordan fuglene tar til seg 
energi under hekkingen. 

Sørlige arter er så heldige at de spiser mens de 
reproduserer seg selv. Det gjør ikke de arktiske 
artene. De tærer i stedet på fettet. De nordlige 
artene blir derfor mer sårbare når mattilgangen 
endrer seg.

Sammen med stipendiat Daniel Hitchcock skal 
Katrine Borgå neste sommer både undersøke sam-
menhengen mellom klimaendringer og forplant-
ning, og overføringen av miljøgifter fra mor til egg.

Farlig skitt under fuglefjell. Katrine Borgå skal 
neste sommer også kaste seg over enda en problem- 
stilling:

Sjøfuglene har havet som matfat, men hekker 
i fuglefjell på land, der de legger fra seg enorme 
mengder skitt. Fuglene vasker seg i nærliggende 
innsjøer. Disse innsjøene har vist seg å være mye 
mer forurenset enn innsjøene lenger unna.

Her holder det til en type primitive, insektlign-
ende leddyr, kalt spretthaler. De fleste er mellom 
en tiendedels millimeter og en millimeter store, og 
befinner seg nesten nederst i næringskjeden.

– Det er forsket lite på forurensningen av miljø- 
gifter under fuglefjell. Vi skal se på miljøgiftene 
og hvordan de påvirker bunnen av næringskjeden, 
forteller Katrine Borgå.=

BLODPRØVER: Masterstud-
ent Ane Haarr var i sommer 
med båt i Kongsfjorden ved 
Ny-Ålesund for å ta blod-
prøver av sjøfuglene teist 
og storjo. 

DNA-SKADER: Professor 
Katrine Borgå undersøker 
hvilken sammenheng det er 
mellom miljøgifter og skader 
i arvematerielat i blodprøver 
fra arktisk sjøfugl. 
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Først da den kalde krigen var 
over, ble det mulig å lage en 
felles, arktisk flora. Den nye 
floraen er nødvendig for å 
kunne bevare det biologiske 
mangfoldet i nord.

tekst: yngve vogt, Svalbard/oslo

Botanikere fra Russland, Norge, Canada og  
 USA utga for noen år siden tidenes første 

panarktiske flora.
– Kartleggingen av det arktiske, biologiske 

mangfoldet er svært viktig for at vi skal vite hvilke 
arter samfunnet bør ta vare på og hvilke arter som 
er så utbredt at de klarer seg selv, forteller initiativ- 
takeren til floraen, professor emeritus Inger Nor-
dal på Institutt for biovitenskap ved Universitetet 
i Oslo.

Arbeidet med den arktiske floraen har vært 
langt mer krevende enn det vi kanskje skulle tro.
Det kan ofte være svært vanskelig å bli enige om 
hvor skillet mellom to arter i planteriket skal gå.

I dyreriket, og spesielt blant virveldyrene fung-
erer «det biologiske artsbegrepet»: Innen en art 
kan individer utveksle gener seg imellom, men 
mellom artene er det sperrer for genutveksling. Det 
biologiske artsbegrepet er derimot langt vanskelig-
ere å anvende i planteriket. Mange individer pro-
duserer frø uten befruktning – altså en form for 
jomfrufødsel. De fleste blomstene er tokjønnete. 
De kan befrukte seg selv.

– Det er derfor vanskelig å definere plantearter 
ved hjelp av genflyt mellom individer, påpeker 
Nordal.

Internasjonal uenighet. På slutten av 1800-tal-
let hadde botanikere i nordområdene en ganske lik 
forståelse av hvordan de skulle definere en art. Et-
ter den russiske revolusjonen startet uenigheten.

Botanikerne i nordområdene delte seg i tre 
leire. Under den kalde krigen var uenigheten aller 
størst. Den russiske og den amerikanske artsfor-
ståelsen gikk i hver sin retning og skilte seg begge 
fra den europeiske tankegangen.

– Russerne hadde et snevert artsbegrep og de-
finerte geografisk isolerte populasjoner som egne 
arter. Europeerne definerte de samme underpopu-
lasjonene som underarter. Underartsbegrepet var 

ikke tillatt i russisk botanikk før ti år etter Stalins 
død. Russerne fikk derfor forferdelig mange arter, 
forteller professor emeritus Reidar Elven på Natur- 
historisk museum ved UiO.  

Amerikanske botanikere hadde derimot en tradi- 
sjon for å slå sammen altfor mange arter.

– Gjennom hele den kalde krigen stod de euro-
peiske botanikerne midt imellom den russiske 
artssplittingen og den amerikanske sammenslå-
ingen av arter, forteller Reidar Elven. Komplika-
sjonene ble ikke mindre av at også amerikanske og 
canadiske botanikere var uenige seg imellom.

Norsk diplomati. Et amerikansk forsøk på å løse 
denne vitenskapelige floken under Gorbatsjov og 
Reagen, gikk i vasken. Først på slutten av det tju-
ende århundre startet det vellykkete, botaniske 
diplomatiet, i regi av botanikere ved Universitetet 
i Oslo.

Professor Inger Nordal fikk i 1998 muligheten 
til å forske ett år ved Senter for høyere studier, nå 
omdøpt til Senter for grunnforskning, ved Det Nor-
ske Videnskaps-Akademi i Oslo. Hit inviterte hun 
botanikere fra Ottawa, St. Petersburg, Moskva, 
Oslo og Fairbanks i Alaska for å diskutere og bli 
enige om artsdefinisjonene i Arktis. Diskusjonene 
fortsatte i ulike fora helt frem til 2010. Etter mye 
om og men klarte de å bli enige om en felles forstå-
else av de arktiske artene. 

– Vi er blitt enige om 3000 arter i Arktis. Rus-
serne mente opprinnelig at det var 30 til 40 pro-
sent flere arter. Vi trodde ikke helt på russerne. På 

REINROSE: Reinrosen er 
formet som en parabol, 
slik at solstrålene samles 
og temperaturen øker inni 
blomsten.  

Tidenes første 
panarktiske flora 

FOTO: YNgVe VOgT
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RØDSILDE: Rødsildren 
vokser i tette tuer, noe som 
er vanlig for mange arktiske 
planter. Den er en av de aller 
tidligste til å blomstre. Ofte 
finner man blomster som har 
vokst gjennom snøen. 
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vanlig vestlig vis ba vi russerne argumentere for 
sine løsninger, men det var russerne nesten ikke i 
stand til. Overraskende nok var ikke vitenskape-
lige diskusjoner utbredt i Russland, forteller 
Reidar Elven, som for femten år siden overtok sta-
fettpinnen etter Inger Nordal, samlet alle trådene 
og ble primus motor og hovedredaktør for den nye 
floraen.

Russerne var svært autoritetstro, spesielt 
overfor professorer som var medlemmer av det 
russiske vitenskapsakademiet. Mangelen på viten-
skapelige argumentasjoner gjorde at de europeiske 
og amerikanske forskerne brukte lang tid på å bli 
enige med dem. I den andre enden av skalaen stod 
de amerikanske og canadiske forskerne.

– Selv om vi kunne sitte med en hel haug med 
planter, kunne amerikanerne og canadierne ikke 
se forskjeller på dem. De hadde ikke den samme 
treningen som europeerne og russerne i å se ny-
anser.

 
Felles forståelse. Elven poengterer at floraen 
vil være spesielt viktig når neste generasjons bo-
tanikere skal kunne dokumentere hvordan det 
biologiske mangfoldet i Arktis har endret seg om 

tjue, tretti år. 
– For å kunne forvalte den arktiske naturen 

internasjonalt, trenger vi denne dokumentasjonen. 
Uten floraen vil det være meningsløst å diskutere 
det biologiske mangfoldet. Det blir tull om noen 
land oppgir utrydningstruete arter, hvis artene er 
delt feil opp. Vi må derfor ha en felles, internasjo-
nal forståelse av hvor grensen mellom artene går. 

Under arbeidet med den arktiske floraen dro 
Reidar Elven på en rekke ekspedisjoner fra Alaska 
i vest til Sibir i øst. De innsamlete plantene er lag-
ret i universitetets herbarium, som er den viten-
skapelige dokumentasjonen av biologisk mangfold.

– Herbariet vårt er trolig det eneste i verden 
som har ferskt materiale fra alle de arktiske hoved- 
områdene, påpeker Reidar Elven.

Gensjekk endrer slektsforståelsen. I plante-
riket er det ikke nødvendigvis noen sammenheng 
mellom utseende og slektskap. Ulike planter kan 
høre til samme art, mens prikklike planter kan 
tilhøre helt ulike arter. Det kalles kryptiske arter. 
Den eneste måten å skille disse artene på, er med 
genetisk sjekk.

– Jo ferskere den innsamlete planten er, desto 

lettere er det å få til en genetisk analyse. Plante-
materialet i de fleste arktiske herbariene i Amerika 
og i Russland er dessverre blitt for gammelt til å 
kunne brukes til DNA-analyser. Herbariet i Oslo 
har derfor vært svært viktig i arbeidet med den 
arktiske floraen, forteller fungerende herbariesjef 
og førsteamanuensis Charlotte Sletten Bjorå på 
Naturhistorisk museum ved UiO. Hun var  
i sommer med øglegraver Jørn Hurum i  
felt på Svalbard for å samle 
inn flere eksemplarer blant  
annet fra den kompliserte  
slekten skjørbuksurt til det  
arktiske herbariet på Tøyen.=

Se floraen på nett:
nhm2.uio.no/paf/

PLANTEPRESSE: Botanik-
ere har presset planter i felt 
i flere hundre år. – Det kan 
være en utfordring å holde 
plantepressa tørr i fuktig 
vær, forteller førsteamanu-
ensis Charlotte Sletten Bjorå 
på Naturhistorisk museum, 
som samlet inn en rekke 
planter mens hun var med 
øglejegeren, professor Jørn 
Hurum på felt på Svalbard i 
sommer. 

SVALBARDVALMUE: Sval-
bardvalmuen er Svalbards 
fylkesblomst og er vanlig 
over store deler av Svalbard. 
På det norske fastlandet er 
den derimot veldig sjelden. 
  
POLARSKJØRBUKSURT: 
Polarskjørbuksurt er en 
plante med stor variasjon på 
Svalbard, fra små rosetter på 
næringsfattig grunn, til store 
og kraftige eksemplarer som 
denne i Barentsburg. 

Panarktisk flora

•	Den	panarktiske	floraen	
dokumenterer det biologiske 
mangfoldet i Arktis.

•	Botanikere	fra	Russland,	
Norge,	Canada	og	USA	sam-
arbeidet i nesten femten år før 
de ble enige om hvordan artene 
skulle	defineres.	Arbeidet	ble	
ledet av botanikere ved Universi- 
tetet i Oslo.

•	Den	panarktiske	floraen	er	
viktig for at samfunnet skal 
kunne vite hvilke arter de bør ta 
vare på og hvilke arter som er så 
utbredt at de greier seg selv.

•	Den	panarktiske	floraen	doku-
menterer 3000 arter i Arktis.

FOTO: YNgVe VOgT FOTO: haNNe UTigaRD FOTO: haNNe UTigaRD

 

POLARKARSE: Her er en flatpres-
set polarkarse. I tillegg til å presse 
planter, legges små bladbiter på 
silica til DNA-analyser. Dette gjøres 
for at plantevevet skal tørke ekstra 
raskt, slik at DNA-et i minst mulig 
grad degraderes. 

FOTO: YNgVe VOgT
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Forskere bruker nå DNA-
analyser for å kartlegge det 
biologiske mangfoldet av sopp 
på Svalbard. De har allerede 
funnet flere hundre ukjente 
arter.
 
tekst: yngve vogt, Svalbard/oslo

Det er stort mangfold av sopp her på Svalbard.  
 Sopp er trolig svært viktig for den arktiske 

økologien, men vi vet altfor lite. De aller fleste 
soppartene er ikke beskrevet. Vi ønsker derfor å 
vite hvor stort artsmangfoldet er og hvilken rolle 
soppen har i nord, forteller professor Håvard  
Kauserud på Institutt for biovitenskap ved Univer-
sitetet i Oslo.

Sopp kan også være viktig for oss mennesker. 
Mange soppslag har vært viktige i legemiddelindu-
strien. Bare tenk på penicillin og på soppen fra 
Hardangervidda som nå brukes i organtrans-
plantasjoner.

Nå har Kauserud og en rekke andre forskere gått 
sammen om å kartlegge soppmangfoldet i nord.

Lever under bakken. Det er allerede dokumen-
tert 750 ulike sopptyper på Svalbard, men det reel-
le antallet er sannsynligvis mange ganger høyere. 

Det er likevel bare småtterier i forhold til resten 
av verden. Noen soppforskere anslår at det finnes 
halvannen million ulike sopparter på jorda, andre 

hverandre. Soppen hjelper plantene med å ta til 
seg vann og næring. Som takk får soppen karbo-
hydrater som plantene danner via fotosyntesen.

Sopprot er spesielt viktig på Svalbard. Den 
arktiske jorda er ekstremt næringsfattig, med lite 
tilgjengelig nitrogen.

– Det aller meste av nitrogenet som disse plant-
ene tar opp, kommer gjennom sopproten. Sopp- 
hyfene kan bre seg utover i jorda og kan til sammen  
få mye større overflate enn plantens egne røtter. 
Soppen har derfor muligheten til å ta opp langt 
mer næring enn det planten klarer alene, forteller 
Kauserud.

Soppforskerne har undersøkt sopp som lever 
sammen med planterøtter. 

– Bare i ett enkelt rotsystem på én enkelt plante 
kan det være oppimot hundre ulike sopparter, sier 
Bronken Eidesen.

Likevel har de ikke funnet fruktlegemer fra 
noen av de vanligste soppene i jorda. 

– Vi tenker oss at fruktlegemene til disse sopp-
ene kanskje er så mikroskopiske at de ikke synes 
for det blotte øye. Men uten fruktlegemer og spo-
rer hadde de trolig ikke hatt muligheten til å spre 
seg over så store avstander, sier Kauserud.

Forskere har tidligere forsøkt å kartlegge sopp-
mangfoldet på Svalbard ved å studere nettopp 
fruktlegemene. Metoden har sine svakheter.

– Det er vanskelig å reise rundt på Svalbard. 
Fruktlegemer vokser bare en kort stund over bak-
ken. Noen fruktlegemer kommer bare en gang hver 
tiende år. Mange sopper har ingen fruktlegemer. 
Det er derfor vanskelig å kartlegge soppmang-
foldet ved bare å studere fruktlegemer, påpeker 
Bronken Eidesen.

dna-sjekk. Nå har soppekspertene tatt i bruk 
moderne DNA-teknologi for å få et innblikk i det 
biologiske mangfoldet. Da kan de få et mer full-
stendig bilde av hvilken artsrikdom som finnes i 
en jordprøve. 

Det gir helt nye muligheter.
– Den nye teknologien blir stadig rimeligere, 

og den er i dag relativt enkel å bruke for å hente ut 
millioner av DNA-sekvenser fra røtter og jordprøv-
er, sier Bronken Eidesen.

DNA-sekvensene sammenlignes med de artene 
som allerede er registrert i et referansebibliotek. 
Når DNA-koden skannes, skal arten dukke opp, 
men det skjer ofte at de ikke får noe napp.

– For å lage dette referansebiblioteket er vi der-
for fortsatt avhengige av de gode, gammeldagse 
innsamlingene av fruktlegemer til herbariet. Ellers 

Svært mange ukjente soppa rter på Svalbard
mener sju millioner, men Kauserud understreker 
at disse estimatene er svært usikre.

Problemet er at det er langt mer krevende å doku- 
mentere sopp enn planter og dyr. Mange forbinder 
sopp med de fruktlegemene som innimellom duk-
ker opp over bakken og som soppsankere har en 
stor forkjærlighet for.

Soppens egentlige liv er sopphyfene under bak-
ken. Sopphyfene, som er svært tynne tråder, er 
umulige å se med det blotte øye. Frem til i dag er 
det bare gjort spede forsøk på å analysere rikdom-
men under bakken. 

– Mangfoldet er enormt. En stor del av de art-
ene vi har funnet de siste årene, er ukjente, bekref-
ter førsteamanuensis Pernille Bronken Eidesen 
ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

Gjensidig nytte. Det finnes mange ulike typer 
sopp. Noen bryter ned døde planter. Noen er para-
sitter. Andre er endofytter, sopp som vokser inne i 
planten.

En stor mengde sopp lever i symbiose med plan-
terøttene og danner noe som kalles for sopprot.  
     Symbiose betyr at arter har gjensidig nytte av 

DNA: Pernille Bronken 
Eidesen og Sunil Mundra 
bruker DNA-analyser for 
å kartlegge det biologiske 
mangfoldet av sopp.

SJELDEN SOPP: Mycetinis kallioneus er en svært sjelden art som foreløpig ikke har noe 
norsk navn. Hittil bare funnet på Grønland og Svalbard og kjennes blant annet på en 
sterk, hvitløkaktig lukt. Disse ble funnet av mykologen Ellen Larsson i Longyearbyen.

SOPPJEGERNE: Soppforskere lette i sommer etter ukjente sopper under    bakken i Bolterdalen rett utenfor Longyearbyen på Svalbard. 

RUSSISK MATSOPP: Lepista multiformis – fjellridderhatt – er en stor, kjøttfarget sopp og en 
utmerket matsopp, som blant annet russerne i Barentsburg samler i store mengder. Den 
har også blitt servert på restauranter i Longyearbyen. Bildet er tatt i Longyearbyen. 

PARASITT: Rhytisma salicinum – seljetjæreflekk – er utbredt over hele Norge på selje og 
flere vierarter, på Svalbard vanlig som parasitt på polarvier. Gjenkjennes på de svarte, glins- 
ende flekkene (soppens overvintringsorgan) på bladene. Påfølgende vår, etter at bladene 
er falt på bakken, utvikles sporene. Bildet er tatt i Longyearbyen.
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vil mange av de artene vi oppdager med DNA-
analyse, fortsatt forbli ukjente.

Grundig plantesjekk. Stipendiat Sunil Mundra 
har nettopp tatt doktorgraden sin på hvilke typer 
sopp som vokser på røttene til den svært vanlige 
arktiske planten harerug (Bistorta vivipara). Også 
her var resultatene svært overraskende.

Han samlet inn sopp fra 25 ulike steder på 
Svalbard. Hvert av områdene var på tre ganger tre 
meter.

Han fant opptil 400 sopparter innenfor et lite 
område på ni kvadratmeter. Selv lokalt var varia-
sjonene svært store. Han fant mellom 25 og 75 for-
skjellige typer sopp per plante. 

– En plante kan ha et helt annet soppøkosystem 
enn naboplanten. Og da snakker vi om opptil 30 
ulike sopper. Vi ble litt sjokkert over at sammen-
hengen ikke var større, sier Bronken. 

De fant en rekke DNA-sekvenser som de bare 
klarte å klassifisere innen større taksonomiske 
grupper. De vet derfor verken hvilke arter, slekter 
eller familier det dreier seg om og hvordan de ser 
ut.

Mundra sjekket også variasjonene i soppsam-
funnene i løpet av en sommer og over flere år. 
Noen steder tok han prøver hver uke, andre steder 
bare annethvert år.

Han undersøkte også soppmangfoldet i plante-
røtter ved tjue isbreer som var i ferd med å trekke 
seg tilbake. Da kunne han se hvordan soppmang-
foldet endrer seg jo nærmere han kom breen.

Klimaendringer. Et viktig spørsmål soppforsker-
ne stiller seg, er hva som skjer når klimaet endrer 
seg på Svalbard, isen trekker seg tilbake, perma-
frosten smelter og krattvegetasjonen øker.

– Sopp er svært ømfintlig for klimaendringer. 
Hvis det blir endringer i Arktis, kan et av scenari-
ene være at mye av karbonet i permafrosten blir 
brutt ned av sopp og bakterier. Det kan igjen påvir-
ke mengden av klimagasser i atmosfæren, poeng- 
terer Kauserud.

Forskerne har også samlet inn sopp fra eks-
tremt forurensete steder på Svalbard. Her er sopp-
samfunnet helt annerledes enn i resten av det 
arktiske øysamfunnet i nord.

– Ved gamle gruvetipper, med forurenset jord 
og spor av naturlige oljeforekomster, finner vi et 
helt annet spekter av arter enn på resten av Sval-
bard. Det å finne sopp som kan få planter til å leve 
i et oljeforurenset område, kan derfor også være 
nyttig, påpeker Bronken Eidesen.=

tekst og foto: yngve vogt, Svalbard/oslo

Klokka ti på kvelden, innerst i Magdalenefjord- 
  en helt nord på Svalbard, har marinbiolog og 

naturfaglærer Kyrre Sommerstad fisket opp en fire 
centimeter bred ribbemanet. Han er guide på det 
gamle hurtigruteskipet Nordstjernen, som hele sist 
sommer seilte turister til åtti grader nord. 

Noen timer tidligere har turistene sett en drek-
tig isbjørn på én kilometers avstand. Nå stimler 
turistene sammen for å se hvordan en enslig ribbe- 
manet nyter middagen sin. 

Maneten har fanget fem hoppekreps, som er et  
av de vanligste zooplanktonene på Jorda. Hoppe- 
krepsene sitter limt fast på klebecellene til manet-
ens to lange fangarmer. Så starter en bisarr fore-
stilling. Flanellene på fangarmene forflytter de 
fortapte hoppekrepsene frem til tuppen av fang-
armene.  

Selv om ribbemaneten ikke har noen hjerne, 
klarer den likevel – med stor tålmodighet – å rote-
re rundt inntil fangarmene kleber seg fast til hver-
andre, for så å styre dem inn gjennom en åpning 
helt øverst på organismen. Først da kan maneten 
nyte måltidet.  

– Det er så vakkert. Og tenk på det: Intelligens- 
en har ikke en gang noen hjerne! ler Kyrre Som-
merstad begeistret.

Video av middagsshowet. Turistene følger med 
på det to timer lange spiseritualet. Majken Kors-
ager dokumenterer alt på video. Hun er første- 
amanuensis på Naturfagsenteret, et nasjonalt res-
surssenter ved UiO, som veileder hvordan barne- 
hageansatte og lærere i grunnskolen og videregå-
ende på best mulig måte kan undervise elever i 
naturfag.

Nå planlegger Naturfagsenteret å bruke videoen 
som ett av flere pedagogiske virkemidler for å 
friste skoleelever til å lære om bærekraftig utvik-
ling i Arktis. 

– Zooplankton er svært viktig for næringskjed-
en i havet. I stedet for at lærerne starter med en 
teoretisk gjennomgang av økosystemet, håper vi at 
denne dramatiske filmsnutten, som vi har valgt å 
kalle «Fem slukt levende», skal trigge norske skole- 
barn til å lære om økosystemet i arktisk farvann. 
Poenget er at de skal få et forhold til biologien og 
geologien i nord, forteller Majken Korsager.

avlaster lærerne. Filmen blir i første runde til- 
rettelagt for ungdomstrinnet. På nettstedet natur-
fag.no skal Naturfagsenteret i løpet av det kom-
mende året også legge ut andre filmer om nordom-
rådene, samt en rekke læremidler, simuleringer, 
animasjoner, apper og ikke minst tips til hvordan 
naturfaglærerne i den norske skolen kan under-
vise om bærekraftig utvikling i nord. Da slipper 

FAKTA

Denne ribbe- 
maneten skal 

friste skole- 
elever til å 

lære om  
bærekraftig 

utvikling i 
Arktis.

Naturfagsenteret

•	Naturfagsenteret	er	et	
nasjonalt ressurssenter 
for den norske skolen, 
med tretti vitenskapelige 
ansatte med kunnskap 
om fagdidaktikk innen 
naturfag. Naturfagsente-
ret holder til ved Univer-
sitetet i Oslo. 

•	Naturfagsenteret	er	
bindeleddet mellom 
departementet og skolen i 
spørsmål om hva elevene 
skal lære innen naturfag.

•	Mandatet	deres	er	å	ta	 
forskning om naturfag- 
undervisning ut i skolen  
og utvikle nettbaserte  
læremidler for barnehag- 
en og for naturfaglærere 
i både grunnskolen og i 
videregående.

•	Naturfagsenteret	har	 
ansvaret for Den natur- 
lige skolesekken, natur- 
sekken.no og for nett- 
stedet naturfag.no, som 
inneholder løpende opp- 
datert undervisnings- 
materiell innen ulike pro- 
blemstillinger i naturfag.

•	Les	mer	på	
naturfagsenteret.no

lærerne å bruke masse tid på å finne frem til un-
dervisningsmaterialet selv.

Vil tenne ungdommen. Den nylig avgåtte leder-
en på Naturfagsenteret, professor Doris Jorde i 
naturfagsdidaktikk, håper den nye måten å tenke 
undervisning på kan inspirere flere unge til å stu-
dere realfag i fremtiden.

– Norske barn kan i dag mer om dyrene i Afrika 
enn om dyrelivet i polare strøk. Vi kan hjelpe 
dem til å bli mer nysgjerrige på Arktis. Barna må 
skjønne at det er en sammenheng i økosystemet 
mellom hoppekreps og isbjørn. Barna må lære 
hvordan Golfstrømmen påvirker livet i nord og at 
en hendelse i Arktisk påvirker resten av Jorda – og 
omvendt. Selv om forskerne er enige om mye, må 
barna også få innblikk i den naturvitenskapelige 
tankegangen. De kompliserte klimamodellene kan 
stadig bli bedre. Elevene 
må lære hva forskerne er 
uenige om. Og sist, men 
ikke minst: Det viktigste 
poenget vårt er å rekrut-
tere flere ungdommer til 
realfag. Vi trenger gode 
folk som kan drive Norge 
videre, poengterer Doris 
Jorde.=

MER UNDERVISNING:  
Naturfagsenteret (fra venst- 
re: Eldri Scheie, Aud Ragn-
hild Skår, Lise Faafeng, 
Doris Jorde, Majken Kors- 
ager, Merethe Frøyland og 
Rim Tusvik) skal nå sørge for 
at det blir mer undervisning 
om nordområdene i den 
norske skolen.

RIBBEMANETEN: Her er 
det merkelige dyret fra nord 
som kan bli en pedagogisk 
inngangsport for norske 
skoleelever.

Tenner skoleeleve r med ribbemanet 
Arktis på timeplanen:
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NavN: Gro Hagemann

FØDt: 3. september 
1945

StilliNg: Professor 
emerita ved Institutt for 
arkeologi, konservering 
og historie, UiO

iNteReSSeomRÅDeR: 
Moderne norsk og 
nordisk historie, kjønn, 
velferdsstat, medborger-
skap, feministisk teori

tekst: Siw ellen Jakobsen · Foto: ola Sæther

Som ung, kvinnelig historiker i et mannsdomin- 
 ert fag på 1970-tallet, fant hun dem ikke. De 

var usynlige. 
Med Gro Hagemanns hjelp er mange av disse 

kvinnene nå på plass i historiebøkene. Professor- 
en har vært en drivende kraft bak etableringen av 
kvinnehistorie som eget fagfelt ved Universitetet i 
Oslo. Hun var med på å opprette det som ble het- 
ende Senter for kvinneforskning. 

 For dem som kjenner til 1970-tallet i Norge, er 
det neppe overraskende at også Kvinnefronten og 
ml-bevegelsen var en viktig del av livet hennes i 
mange år. 

Ii dag er Gro Hagemann 70 år. Hun er stolt av 
  mye hun har gjort i livet. Men ikke alt. Noe ble 

ikke som hun hadde tenkt. 
– Å føre kvinnekamp slik jeg har gjort, det har 

noen slagsider. Vi tok det vel ofte for gitt den gang-
en at kvinner alltid hadde rett. Jeg synes det er bra 
at vi etter hvert også begynte å se på kvinner som 
personer med mye makt i noen sammenhenger, 
der det er menn, barn eller andre kvinner som er 
de underlegne.  

Hun var feminist før noen i det hele tatt snak-
ket om feminisme. 

– På gymnaset diskuterte vi ofte kvinnesak og 
kjønnsroller. Guttene hevdet at det var viktig for 
barn å komme hjem til mor som ventet med ny-
stekte boller etter skolen. Jeg sto på at utdanning 
og jobb var like viktig for kvinner.

Hjemme hos Gro Hagemann ventet det aldri ny- 
stekte boller. Moren hennes var alene med to døtre. 
Hun jobbet full tid for å få endene til å møtes. Jent- 

ene måtte smøre på brødskivene sine selv når de 
kom hjem fra skolen.

Faren var der et sted, men som en fjern og til- 
 baketrukket mann de ferierte sammen med 

noen uker om sommeren. For Gro sto han likevel 
som et symbol på hvor problemfritt livet kunne ha 
vært. 

Historien om foreldrene hennes er som en lege-
roman uten happy ending. Faren, legestudenten, 
var under krigen involvert i illegal virksomhet ved 
Rikshospitalet. Moren var ferdig utdannet farma-
søyt. I 1940 giftet de seg på Rådhuset i Stockholm, 
i beksømstøvler, på flukt fra Norge og krigen. Der-
etter la de ut på eventyrreisen via Moskva, Odessa, 
Kairo, Casablanca, Port of Spain og New York, før 
de til slutt endte i Skottland. Der jobbet de begge 
som helsearbeidere for Den norske brigaden. 

Da de kom hjem i 1945, lå Gro i mors mage. Men 
alvoret som møtte dem i Norge, gjorde hjemkomst- 
en håpløs. Faren fikk tuberkulose i Skottland, og 
i Oslo var det boligmangel. Om grunnen var over-
gangen fra den romantiske reisen verden rundt til 
å bo på to små rom på Grefsen med et nyfødt barn, 
vet ikke Gro Hagemann. Det holdt noen år, og en 
lillesøster ble født. Men da tuberkulosen slo til på 
ny, flyttet faren ut. 

For en alenemor å få leid noe i Oslo på 1950-tal-
let, var ikke lett. Mor klarte til slutt å mase seg til å 
få leie en leilighet av en rik kunde på apoteket hun 
jobbet hos. Leiligheten på Frogner ble Gros hjem 
fra hun var fire og hele oppveksten.  

Lenge ville hun bli lege som sin far, som hun 
beundret. Hjemme fikk hun støtte. Mor visste hvor 
viktig det var at kvinner kunne forsørge seg selv.

Formødrene hennes var sterke kvinner. Mormor- 

Hun vokste opp i en ren kvinneverden. Likevel har hun 
store deler av karrieren brukt tiden på å søke etter kvinner.      

                 På leting etter 
  kvinnene

 Å rette oppmerksomheten bare mot kvinnene, ble feil.

STEREOTYPI: – Når  
kvinner gjøres til en egen 
sosial kategori, forsterkes 
stereotypiene vi i utgangs-
punktet ville problematisere. 
Kjønnsforskjell kan dess-
uten ikke forklares ved bare 
å se på kvinnene, sier Gro 
Hagemann.
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semester som hun skulle levere. 
Responsen var avmålt, men han viste seg sen-

ere å være mer positiv enn han ga inntrykk av. Det 
forsto hun da en kvinnelig lærer en dag kom bort 
til henne og spurte om hun ville ha jobb som viten-
skapelig assistent. Norges allmennvitenskape- 
lige forskningsråd hadde bevilget penger til å regi- 
strere kvinnehistoriske arkiver. Læreren ville an-
befale henne til stillingen – etter å ha konferert 
med veilederen. 

Det skulle bli sju år med arkivarbeid på et insti- 
  tutt som senere ble en del av Riksarkivet. 

Først i 1981 ble Hagemann forsker og begynte på 
det som skulle bli doktoravhandlingen. 

Da hadde hun i mellomtiden født to barn, vært 
med på å starte opp Kvinnefronten og blitt med i 
ml-bevegelsen.  

I utgangspunktet var hun mer en SF-er. Men 
hun opplevde Sosialistisk Folkeparti som litt  
snobbete. 

– De satt der og drakk vin og hadde en mild 
forakt for folk flest. 

Hagemann mener i dag at SF-ernes arroganse 
bidro til at valget falt på ml-bevegelsen. De unge 
suf-erne var radikale og handlekraftige, entusias-
tiske og optimistiske. De behandlet nye folk med 
likeverdig respekt. Det falt hun for. I ml-bevegels-
en fikk hun utfordrende oppgaver nesten fra første 
dag og lærte en masse som har vært nyttig siden. 

– Dessuten ga nok bevegelsen svar på mange av 
de eksistensielle spørsmålene jeg strevde med.  
Jeg var nok en sånn person som ofte syntes det var  
vanskelig å være menneske, som leste mye og grub- 
let mye. I ml-bevegelsen hadde de fleste spørsmål 
entydige svar, og meningen med livet ble enkel. 

At det også hang sammen med mangel på kunn-
skap om tilsvarende bevegelser i fortiden, var noe 
hun først forsto langt senere. 

For ml-bevegelsens totalitære karakter ble et-
ter hvert stadig tydeligere for Gro Hagemann. Det 
strammet seg til rundt henne selv da kampen mot 
høyreavviket i partiet ble innledet i 1975. Kvinne-
bevegelsen, som var hennes område, ble særlig 
hardt kritisert, og hun ble resolutt fjernet fra alle 
oppgaver og verv på det området.

I tillegg var det den såkalte proletariserings-
kampanjen, der alle med høyere utdanning og 
akademisk yrke ble oppfordret til å bli industri-
arbeidere. Hun, som både hadde en mormor og 
en mor som hadde slitt for døtrenes utdanning, 
ble oppfordret til å forlate det hele og bli industri-
arbeider.

MAKTPERSONER: – Jeg synes det 
er bra at vi etter hvert også begynte 
å se på kvinner som personer med 
mye makt i noen sammenhenger, 
der det er menn, barn eller andre 
kvinner som er de underlegne, 
påpeker Gro Hagemann.  

PORTRETTET • Gro Hagemann

en fra gården på Solør ble lærer på Kongsvinger. 
Det ble sagt om henne at hun nærmest fødte sine 
seks barn på kateteret. Alle fikk artium, også de 
fire døtrene, noe som langt fra var noen selvfølge 
den gang. Henne har Gro Hagemann skildret i 
boka «Formødrenes stemme», som kom i forbind-
else med stemmerettsjubileet for kvinner i 2013. 
Men hun traff henne aldri, for hun døde før krigen.

Også moren innprentet sine to døtre at de måtte 
få en skikkelig utdanning og bli i stand til å stå på 
egne ben. De kunne ikke basere seg på å bli forsør-
get av andre, formante hun.

Lege skulle hun bli, dermed ventet reallinjen  
 på gymnaset. Men så var hun på et møte om 

yrkesvalg, i regi av Norske kvinnelige akademiker- 
es landsforbund. Der lyttet Gro til en kvinne som 
snakket varmt om universitetsstudier og om filo-
logien. Etter det var det ingen tvil. Hun begynte på 
norskstudiet. 

Gro Hagemann kjente ingen på faget. Det første 

året var en ensom tid. Selv om studiet var morsomt, 
var pausene tunge. Det var fristende å spise mat-
pakken på do. 

Samtiden rundt henne var ladet med politikk. 
Norskfaget ble for fjernt fra selve livet. Derfor gikk 
hun over til sosiologien. Heller ikke her kjente hun 
noen, men dette ble en helt annen opplevelse. Hos 
sosiologene møtte hun også to menn som skulle få 
stor betydning for henne. 

Møtet med den første endte med forelskelse og 
graviditet. Det andre møtet ble ikke like intimt, 
men kanskje vel så sterkt. Det var med klassikeren 
Max Weber. 

– Da jeg leste «Den protestantiske etikk og kapi- 
talismens ånd», opplevde jeg at Weber beskrev sosi- 
al endring jeg kjente meg igjen i. Det ble en form 
for faglig vekkelse. 

Sosiologien, slik jeg møtte den, ble for steril. 
Jeg lærte en masse samfunnsvitenskapelig me-
tode, som jeg har hatt stor nytte av. Men det som 
kom ut, var ikke stort mer enn det vi visste fra før. 
Weber skrev om historie på en måte som lærte meg 
en helt ny måte å tenke på. 

Dermed ble det endelig historie. Et fag fullt av 
empiri, men også av spennende synteser. Det var 
også et svært mannsdominert fag. I korridorene 
på Historisk institutt kunne hun formelig lukte 
den gammelmodige maskuliniteten. Blant profes-
sorene på instituttet var det bare én kvinne, Ingrid 
Semmingsen, som ble ansatt i 1963.  

Mot slutten av tiåret kom studentopprøret til    
 Blindern. Også på Historisk institutt ble  

studentene kritiske, både til faget og foreleserne. 
De ville ha noe nytt. 

– Vi var nok ikke så lette å ha som studenter, 
husker Gro Hagemann. 

– Vi laget bråk om det meste og hadde nok ikke 
alltid så god greie på det vi engasjerte oss i heller. 

En dag på Sognsvannsbanen møtte Gro Hage-
mann en jente som fortalte om hovedoppgaven 
sin. Temaet var kvinner i norske organisasjoner på 
1880-tallet. Da hun gikk av banen, hadde Gro be-
stemt seg. Hun ville skrive om kvinner.

Hovedoppgaven om nattarbeidsforbudet for 
kvinner skrev hun helt på egen hånd. Det ble en 
historie om kvinnekamp og klassekamp. Hun turte 
ikke å vise oppgaven til veilederen sin før samme 

Jeg bøyde meg for dem. Det har jeg hatt vanskelig for 
å tilgi meg selv.
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PARTIET: – Ml-bevegelsen ga svar på mange av de eksisten-
sielle spørsmålene jeg strevde med. Jeg leste mye og grublet 
mye. I ml-bevegelsen hadde de fleste spørsmål entydige 
svar, og meningen med livet ble enkel, sier Gro Hagemann, 
her fotografert en gang på 1970-tallet. 
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ning ble tatt med under paraplyen. 
– Det var utrolig morsomt å jobbe sammen med 

en bredt sammensatt komité og forme grunnlaget 
for programmet. Det var også veldig moro å re-
kruttere unge folk som fikk skrive doktoravhand-
linger. 

Årene fram til årtusenskiftet var utrolig vitale 
og spennende år innenfor kjønnsforskningen, me-
ner hun. Teorier ble utviklet og diskutert i et bredt 
tverrfaglig og internasjonalt miljø. Men så begynte 
debatten å bli vel teoretisk. 

– Jeg syntes diskusjonene løsrev seg for mye fra 
virkeligheten. Jeg lengtet tilbake til empirien og 
arkivene. 

De siste ti årene har Gro Hagemann konsent-
rert seg om husarbeid. I akademisk forstand. 

Hun har ledet forskningsprogrammet «Husarbeid 
mellom ideologi og praksis». Den moderne hus-
moren preger noen viktige tiår på 1900-tallet. 
Kjøkkenet sto sentralt i moderniseringen av det 
norske samfunnet, og husarbeid var et viktig tema 
i offentlighet og politikk. Dette er samfunnstrekk 
som skiller seg klart fra dagens likestillingssam-
funn og også fra det norske 1800-tallssamfunnet. 
Men det spesielle ved denne perioden har knapt 
vært analysert av norske historikere. 

To doktorgrader, flere bøker, mange artikler og 
mye formidling er kommet ut av prosjektet. Men 
selv har Hagemann aldri fått tid til å sette seg ned 
med skrivingen av den store boka om husarbeidet i 
Norge. Nå har hun fylt 70 år og er blitt emerita. 

Nå skal hun i gang. 
– Det er et lystbetont prosjekt. Jeg vil skrive 

om husmødrenes tidsalder og vil forsøke å frigjøre 
meg fra den akademiske skrivestilen. Nå er jeg 
pensjonist og fri, så boka skal ikke merittere meg 
til noe som helst.

En blå barnestol står ved bordet i leiligheten  
 til Gro Hagemann på Majorstua. På gulvet 

ligger det leker. Tre barnebarn trenger mormor 
og farmor. Hun er fri også til å ta igjen litt av det 
forsømte fra 1970-tallet, da politikken tok tiden 
fra barna. Nesten fri i alle fall. Nå har hun latt seg 
velge som leder for Norsk historisk forening. Det 
er vanskelig å frigjøre seg helt fra jobb, og det vil 
hun vel heller ikke helt. 

– Jeg kan sitte her og være bekymret for hvor-
dan universitetet utvikler seg og for hvordan his-
toriefaget mitt endrer seg. Men så tenker jeg: Dette 
er ikke lenger min sak. 

– Det føles helt utrolig fritt å bli pensjonist, 
sukker Gro Hagemann lettet.=

KVINNER PÅ REISE: Gro 
Hagemann på reise til Øst-
errike og Jugoslavia i 1967. 
Hennes mor, Lillo Hage-
mann fotografert i Central 
Park, New York i 1941, på 
flukt fra Norge og krigen.

PORTRETTET • Gro Hagemann

HEKTA: – Forskningen ble 
som en rus, husker jeg. 
De første årene var det 
vidunderlig bare å kunne 
sitte og grave seg ned i alle 
detaljene i arkivene og stati-
stikken.

Forskningen ble som en rus.

Hun blir fortsatt oppbragt når hun forteller om det 
i dag. 

– Det var så rått! Jeg var nyskilt. Jeg hadde et 
lite barn om ennå ikke var året gammelt. Jeg nek-
tet å si fra meg jobben som vitenskapelig assistent. 

I dag forstår hun ikke hvorfor hun ikke bare 
gikk. 

– Jeg har ennå ikke funnet svar på det. Men be-
vegelsen var hele livet mitt. Det kan ha vært derfor 
jeg ble med så altfor lenge. 

Først i begynnelsen av 1980-tallet meldte hun 
seg ut av partiet. Bak seg hadde hun år som kostet 
henne mye, innrømmer hun. Noe av prisen har nok 
barna måttet betale. Det ble mye fravær, med tvil-
somme barnevaktordninger. 

Men det har kostet mye også for henne selv. 
– Jeg bøyde meg for dem. Det har jeg hatt 

vanskelig for å tilgi meg selv. Nå har jeg nok for-
sonet meg med det, men er fortsatt engstelig for å 
komme i en lignende situasjon, hvor jeg bare bøyer 
meg. 

Som arkivar brukte Gro Hagemann noe av ar-    
 beidstiden til i smug å skrive og undervise. 

Studentene tok initiativ til et emne i kvinnehisto-
rie og satte Hagemanns hovedoppgave på pensum-
lista. Hun ble invitert inn som foreleser, men fikk 
ikke betaling for arbeidet før studentene gikk til 

aksjon. Så ble det et fast emne på faget.
I 1981 fikk hun sitt første forskningsstipend. 

Deretter fulgte to spennende tiår. 
– Forskningen ble som en rus, husker jeg. De 

første årene var det vidunderlig bare å kunne sitte 
og grave seg ned i alle detaljene i arkivene og stati- 
stikken. 

I doktoravhandlingen tok Hagemann for seg 
kvinner som drev med søm og telefoni i perioden 
1870 til 1940. Hvorfor havnet kvinnene nederst i 
hierarkiet i begge disse yrkene? Hun fant at kvin-
nene ofte ble oppfattet som uønskede konkur-
renter av sine mannlige kolleger. Fagbevegelsens 
kamp dreide seg om å forsvare menns rettigheter. 
«Fagbevegelsen bærer en stor del av ansvaret for at 
kvinner fortsatt er konsentrert i lavlønnsyrker»,  
konkluderte Gro Hagemann da hun disputerte i 
1989.

Kvinnehistoriens første fase hadde handlet mye  
  om synliggjøring. Det trengtes et nytt blikk 

for å finne kildene og nye måter å lese dem på. På 
1980-tallet dukket nye perspektiver opp, og Gro 
Hagemann engasjerte seg i den teoretiske debatten.  
Hennes store faglige helt ble den amerikanske his-
torikeren Joan Scott. Det var hun som gjorde klart 
for Hagemann dilemmaet med å synliggjøre kvin-
ner i historien. 

– Å rette oppmerksomheten bare mot kvinnene, 
ble feil på minst to måter. For det første gjøres 
kvinner til en egen sosial kategori, og du forsterker 
de stereotypiene du i utgangspunktet ville problem- 
atisere. For det andre kan kjønnsforskjell ikke for- 
klares ved bare å se på kvinnene. Kjønn skapes 
ikke bare av sosiale og økonomiske forhold, men 
også av kultur, forståelser og språk. 

Synliggjøring av kvinner alene fører gjerne til 
samme resultat som en ignorering av dem: Fore-
stillingen om kvinnen som det annet kjønn lever 
videre. 

Mye av Hagemanns prosjekt har senere vært å 
gripe kompleksiteten og mangfoldet. Kvinner må 
inn i historien som hele mennesker, ikke bare som 
kvinner. 

Det fikk hun mulighet til å jobbe med da hun 
ledet Forskningsrådets program «Kjønn i endring» 
fra 1996 til 2002. Dette ble et kjønnsforsknings-
program, ikke bare et kvinneforskningsprogram. 
Både mannsforskning og homoseksualitetsforsk-
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tekst: trine Nickelsen

Chanel og Dior. Trolig er de blant de mest  
 kjente, franske navnene i verden, symboler 

på luksus og kvalitet. Men hva med Vionnet, Patou 
og Schiaparelli? Forbinder vi noe med dem? For 
mange av oss er svaret nei. Like fullt var dette en 

elleve år gammel begynte hun som syerske. Etter 
læreår i London og i Paris hos de kjente motehus-
ene Callot Soeurs og Doucet – hvor hun raskt steg i 
gradene, åpnet hun sitt eget motehus i 1912.

For all ettertid er Madeleine Vionnet kjent som 
dronningen av ‘coupe en biais’: Hun utviklet en 
teknikk der hun skar tøystoffet diagonalt på tråd-
retningen. – Vionnet var en mester i dette. Hun 
var ikke alene om å bruke teknikken, men hun var 
den som utviklet den til sitt fulle potensial, påpek-
er Zanon. 

Når stoffet ble skåret skrått, ble det mykere 
og mer føyelig, liksom flytende. Vionnet lot seg 
inspirere av klassiske, greske statuer der stoffet 
var drapert rundt kroppen. Kjolene hennes er da 
også kjent for perfekt å følge kroppens linjer og 
bevegelser. 

– Uten å tegne noe på forhånd, arbeidet hun 
med stoffet direkte på en dukke, en 80 cm høy 
mannekeng i tre, og fikk sine syersker til å gjen-
skape kjolen i full størrelse. Det skulle vise seg 
nesten umulig for konkurrenter å kopiere en kjole 
fra Vionnets systuer. Kjolene var teknisk svært 
avanserte. 

Et nytt ideal vokste fram på denne tiden. Mote-
bevisste kvinner kastet korsettet og gikk heller på 
dietter og tok gymnastikk for å holde figuren. Kjol-
ene til Vionnet var avhengig av formen på kroppen 
til henne som skulle bære den. 

– Med sin coupe en biais-design dominerte hun 
haute couture på trettitallet. Vionnet var også be-
rømt for sine rosebroderier, forteller Zanon.

Vionnet hadde 26 atelierer og ett tusen ansatte. 
Rik og mektig var hun blitt, men glemte ikke sin  
arbeiderbakgrunn. Syerskene hennes fikk stoler 
med ryggstø, gratis helsetjenester, tannlege, mødre- 
permisjon og subsidiert kantine. Vionnet la ned 
driften i 1939. Etter at hun stengte, falmet navnet 
fort og merkevaren opphørte. Da hadde hun skapt 
om lag 12 000 antrekk. Madeleine Vionnet døde i 
1975, 99 år gammel.

Sportsklær som mote. I 1914 åpnet Jean Patou 
sitt eget motehus, «Patou» i hjertet av den franske 
hovedstaden. Han var født i Normandie i 1880 og 
tilhørte en vellykket forretningsfamilie. Sin første 
kolleksjon rakk han ikke å vise fram; krigen kom 
og han ble sendt til fronten. Men straks freden 
igjen senket seg, åpnet han dørene på nytt. Suk-
sessen lot ikke vente på seg. 

– Antrekkene Patou skapte, var slående i sin en-
kelhet sammenliknet med den rådende moten i de 
første mellomkrigsårene. I 1924 hevet han skjørte-

mellom klær og kropp, forteller Johanna Zanon. 
Haute couture er den høyeste formen for søm-
kunst, og ble etablert i Paris i andre halvdel av 
1800-tallet. 

– Vionnet, Patou og Schiaparelli hadde hver 
flere hundre ansatte og millioner i omsetning. Det 
amerikanske markedet var nærmest umettelig, 
fortsetter Zanon. Selv er hun kommet fra Paris til 
Universitetet i Oslo for å studere nettopp fransk 
motehistorie. Nå skriver hun på en doktoravhand-
ling på Institutt for arkeologi, historie og konserv-
ering om de tre motehusene. 

«Sovende skjønnheter». Men hvorfor vet vi 
bortimot ingenting om dem når de var så betyde-
lige? Forklaringen er enkel nok: De har vært stengt 
i mange tiår. 

– Jeg har valgt å se på de tre motehusene fordi 
de deler mye av den samme historien. De ble etab-
lert i samme periode, oppnådde stor suksess, for 
så å legge ned virksomheten og forbli stengt over 
lang tid. 

De omtales som «sovende skjønnheter». 
– I løpet av de senere årene er de blitt vekket 

opp av tornerosesøvnen av noen riktig sjarmerende 
prinser. Eller mer presist: Av nye investorer. De 
har kjøpt merkenavnene og gjenåpnet motehusene, 
sier Zanon.   

Den unge historikeren ser på hvordan moderne 
investorer i luksusbransjen integrerer gamle merke- 
navn i virksomheten sin. Dette har det knapt nok 
vært forsket på tidligere.

– Jeg vil finne ut hvorfor forretningsfolk er in-
teressert i motehusene fra mellomkrigsårene. På 
hvilken måte er de relevante i dag? Hvordan fortol-
ker de nye eierne fortiden og gjør den til en del av 
seg selv? For å finne svar, har jeg blant annet trålet 
offentlige og private arkiver i Paris, og intervjuet 
ny og gammel ledelse av motehusene, designere 
og parfymemakere, forteller historikeren, som før 
hun kom til Oslo, har skrevet to avhandlinger om 
motehuset Patou og jobbet ved de historiske arkiv- 
ene til berømte Galeries Lafayette, som i dag har 
stormagasiner verden over. 

Fulgte kroppens linjer. Motehuset Vionnets 
grunnlegger, Madeleine Vionnet, ble født inn i en 
arbeiderfamilie i Loiret i Frankrike i 1876. Bare gang motehus med verdensrenommé. 

– De tre hadde voldsom suksess i årene mellom  
verdenskrigene; tusenvis av klesmodeller kom 
hvert år fra disse haute couture-husene, og design-
erne herfra kom til å sette varig preg på moten 
gjennom hele århundret – og også på forholdet 

Motehus fra 1920-tallet har gjenoppstått etter å ha vært stengt – og glemt –  
i generasjoner. Gammel glans er gull verd for nye investorer.

HISTORIE • Mote

IKONISK: Surrealismen kjennetegnet Elsa Schiaparellis 
design. Madeleine Vionnet skar stoffet slik at det ble mykt 
og føyelig, liksom flytende. Jean Patous parfyme Joy ble 
markedsført som verdens dyreste. Tennislegenden Suzanne 
Lenglen i antrekk fra Patou.

ELSA SCHIAPARELLI opp-
nådde voldsom suksess 
på 1930- og 40-tallet. Men i 
motsetning til sin konkurrent 
Coco Chanel, ble hun nesten 
glemt. Nå er navnet hennes 
kjøpt opp av nye investorer 
som vil gjenåpne motehuset.  

Franske moteikoner  
vekket fra dvalen 

 

100 år etter
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kanten, slik at kvinnens knær kom til syne. Det ble 
kjempeskandale. Men for Patou var det en seier. 
Den enkle stilen slo voldsomt an, forteller Zanon. 

Moteskaperen ble en viktig pådriver for la gar-
çonne, gutte-looken i kvinnemoten på 1920-tallet: 
Kort hår, korte skjørt, rene linjer og stor bevegelses- 
frihet. Kjolene fikk rett-opp-og-ned-fasong uten 
livlinje, eller med livlinjen ved hoftene. Kvinnene 
framsto som androgyne. Gjennom å utfordre gren-
sen mellom kjønnene på denne måten, sjokkerte 
Patou sin samtid.

Jean Patou er særlig kjent for å ha introdusert 
sportsklær som hverdagsmote. I 1921 møtte han 
den atletiske, franske tennisspilleren Suzanne 
Lenglen, og han så umiddelbart ‘den nye kvinnen’ 
i henne. Da hun dukket opp på Wimbledon iført 
kort, hvitt plisseskjørt, hvit strikket genser uten 
ermer og orange tørkle knyttet rundt den moterik-
tige, kortklipte frisyren, vakte det oppsikt. Leng-
len vant nesten alle turneringer hun deltok i, over 
mange år, alltid iført Patous antrekk.

På høyden av sin karriere midt på 1920-tallet 
skapte motehuset Patou mellom seks og åtte hund-
re modeller i året. – Nå var han en av de største, ja, 
kanskje den aller største motedesigneren i Frank-
rike. Patou var den første som satte signaturen 
sin utenpå plaggene han skapte, store og tydelige 
bokstaver JP. Han var også den første som hentet 
toppmodeller fra USA til Paris, noe som skapte 
voldsomme reaksjoner i Frankrike.

– Patou gjorde to viktige ting for couture: Det 
ene var å heve skjørtekanten. Det andre var å 
senke den igjen – helt til ankelen, noe han gjorde 
i 1929. Livlinjen kom på plass, og klesplaggene 
fulgte kroppens former. Det var to revolusjoner. 

Det er vanskelig i dag helt å begripe hvor 
store endringer dette var. 

1930-årene var de glamo-
røse silhuettenes tiår. 

Under depresjonen 
skapte Patou parfymen “Joy” 

og markedsførte den som verd-
ens dyreste. Den ble en suksess, 

men Patou hadde dype, finansielle 
problemer. I 1936 kom han til enighet  
med sine kreditorer så han kunne 
fortsette, men døde senere samme år, 
49 år gammel. 

Sjokkrosa. Coco Chanels store rival 
var den nå langt mindre kjente Elsa 

Schiaparelli, som 
åpnet sitt motehus 

i Paris i 1927. Hun innledet karrieren med å desig-
ne strikkegensere, som skulle bli enormt popul- 
ære, og engasjerte armenske flyktningkvinner i 
Paris til å gjøre strikkejobben. En av hennes mest 
ikoniske design er genserne med «trompe l’ oeil»-
mønsteret – som gir en grafisk illusjon av et hvitt 
tørkle knyttet rundt halsen. 

Elsa Schiaparelli hadde stor sans for det humor- 
istiske og absurde. Hun var venn med mange av 
samtidens kunstnere, deriblant surrealisten Salva-
dor Dali. Sammen skapte de hatter formet som en 
sko, som en telefon og som lammekoteletter, blant 
annet, for ikke å glemme den berømte hummer-
kjolen, som hertuginnen av Windsor, Wallis Simp-
son, bar. Schiaparelli tok i bruk nye materialer, 
som cellofan, og benyttet velkjente materialer på 
nye måter, som tweed til aftenkjole. Hun var kjent 
for kunstnerisk utformede knapper og bruk av 
knallfarger: Sist på 1930-tallet skapte hun fargen 
sjokkrosa. Det ble hennes farge.

Schiaparelli var den første designeren som ga 
temanavn til kolleksjonene sine, for eksempel Le 
Cirque, «sirkuskolleksjonen», fra 1938, som ble 
svært populær. 

Elsa Schiaparelli var opprinnelig fra en aristo-
kratisk familie i Roma, hun hadde bodd flere år i 
USA og hadde gode relasjoner til det amerikanske 
markedet. At Schiaparelli la ned i 1954, understre-
ker Zanon, skyldes en lang rekke forhold, og ikke 
nødvendigvis en kreativ eller kunstnerisk tilbake-
gang, slik den generelle oppfatningen har vært. 

Oppvekkingen. De tre motehusene er blitt gjen-
åpnet de senere årene. Dette synes Johanna Zanon 
er interessant, på flere måter. – Ikke minst er det 
interessant å se når de nye eierne finner tiden mod- 
en til å relansere merket, når de vurderer at en 
designers navn er blitt en merkevare å gjøre forret-
ninger med. Hva skal til?

Zanon peker på at det er snakk om en aktiv pro-
sess fra de nye eiernes side. De gjenåpnede mote-
husene forsøker å skape en spesiell aura omkring 
den opprinnelige moteskaperen. 

– Jeg ser på hvordan de gloriøse årene er blitt 
betraktet av generasjonene etter, og hvordan histo-
rien kontinuerlig er blitt omskrevet og gjenfortalt. 
Og ikke minst – hvordan disse husenes historie 
fortelles av dem som investerer penger i dem. Det 
er altså en slags metahistorie jeg undersøker, for-
teller hun.

FORTIDENS GLANS: – Jeg 
ser på hvordan de gloriøse 
årene til motehusene Vion-
net, Patou og Schiaparelli 
er blitt betraktet av genera-
sjonene etter, og hvordan 
historien kontinuerlig er blitt 
omskrevet og gjenfortalt. Og 
ikke minst – hvordan disse 
husenes historie fortelles av 
dem som i dag investerer 
penger i dem, forteller Jo-
hanna Zanon. 

Under: Badeantrekk fra Jean 
Patou.

TRE MOTEIKONER: De endret moten for alltid – for hundre 
år siden: Jean Patou, Madeleine Vionnet og Elsa Schiaparelli 
med sin venn, Salvador Dali.
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tekst: Camilla Smaadal

Det er altfor lite fokus på maktperspektivet i  
 religion. Religiøse aktører har fått økt inn-

flytelse i FN de senere årene, særlig når det gjelder 
verdispørsmål som likestilling, familiepolitikk og 
religionsfrihet. I prosjektet Value Politics ser vi på 
hvordan konservative, religiøse allianser påvirker 
FNs agenda og de ulike staters beslutninger, sier 
Anne Stensvold ved Institutt for kulturstudier og 
orientalske språk på Universitetet i Oslo. 

Hun er professor i religionshistorie og leder det  
tverrfaglige forskningsprosjektet hvor religions-
historikere, statsvitere og teologer undersøker 
religionens såkalte “tilbakekomst” i internasjonal 
politikk.

– Men det spørs om religion ikke alltid har vært 
en maktfaktor, sier Stensvold. I mars skal prosjekt- 
ets første bokutgivelse, kalt Religion at the UN, 
være klar. 

Vatikanets allianse med Saudi-arabia. FN er 
ikke bare et hovedkvarter i New York, men et om-
fattende system med mange ulike organisasjoner, 
både statlige og NGO-er (ikke-statlige organisasjo-
ner), hvor religiøse organisasjoner utgjør rundt 10 
prosent. 

90 prosent av de religiøse NGO-ene er kristne, 
de resterende er muslimske, bortsett fra et par 
buddhistiske og hinduiske. Mens land er involv-
erte i beslutningsprosessene, har NGO-ene en mer 
uformell makt gjennom lobbyvirksomhet og sam-
arbeid på tvers av religionene. 

– Religionsalliansene fungerer ofte ad hoc, fra 
sak til sak. 

– FN er en arbeidsplass, så man skal ikke kimse 
av den personlige kontakten som utvikler seg der. 
De møtes over bordet i enkeltsaker og legger opp 
strategier sammen. Det er nettverksstrukturer 
som kan aktiveres når det er nødvendig og mulig, 
sier Stensvold, som særlig undersøker den katolske 
kirken ved å gjennomgå pavetaler, kirkens inn-
gripen i FN-vedtak og intervjuer med diplomater 
i FN. 

Ifølge forskeren løper nesten alle de katolske 
NGO-ene Vatikanets ærend. Religiøse NGO-er i 
FN er i stor grad erkekonservative og antifeminist-
iske. Ved å påvirke konservative stater, har de for 
eksempel klart å stoppe debatten om befolknings-
planlegging, og har i tillegg gjort det til et tabuord, 
forteller religionsprofessoren. 

– I 1994, under FNs befolknings- og utviklings- 
konferanse i Kairo allierte Vatikanet seg med Saudi- 

Den skjulte makten i FN
 

I DET STILLE: Alliansen mellom konservative stater og 
religiøse, konservative grupper på tvers av religioner ut-
gjør en stor maktblokk i FN, som vi ikke hører så mye om. 
Den har fått leve i det stille, kanskje fordi den ikke har med 
akutte sikkerhetsspørsmål å gjøre, men angår de lange, 
usynlige samfunnsprosesser, mener forskeren.

FOTO: NTB sCaNpiX

Konservative, religiøse allianser på- 
virker FNs agenda i langt større grad  
enn det vi kanskje er klar over.  
Særlig når det gjelder likestilling og 
familiepolitikk.  

Til Italia og england. Johanna Zanon er opptatt 
av hvordan de gamle klesmodellene gir inspirasjon 
til våre dagers designere. Nesten femti år etter at 
Madeleine Vionnet stengte motehuset sitt, ble nav-
net kjøpt av nye investorer – den franske familien 
de Lummen. Mange nye antrekk er blitt skapt av 
flere ulike designere i årene som fulgte, og mange 
har benyttet Vionnets teknikk med å skjære stoffet 
skrått. I dag er motehuset Vionnet i Italia og har 
vært der siden 2009. 

– Hver sesong ser vi noen av Madeleine Vionn-
ets mønstre komme igjen, som for eksempel aux 
petits chevaux, ‘små hester’, som hun skapte i 
1922. Alle designerne har gjort sin egen fortolk-
ning av dette mønsteret, og det er blitt en del av 
merkevaren. Blant kjente kvinner som har båret 
kjoler fra Vionnet, er Madonna, Hilary Swank og 
Cameron Diaz.

Etter Jean Patous død i 1936 fortsatte motehus-
et hans å lage couture under ledelse av designere 
som Karl Lagerfeld, Marc Bohan og Christian 
Lacroix – helt til det stengte i 1987. Den britiske 
gruppen Designer Parfums ervervet seg Patous 
parfymemerker i 2011, som de har relansert, og 
planlegger også å relansere couturen. 

Den italienske luksusgruppen Tod’s sikret seg i 
2007 rettighetene til Elsa Schiaparelli og annons-
erte i 2012 at motehuset skal gjenåpnes. – Husets 
nye designere lager alltid noe i sjokkrosa, og sur-
realismen som kjennetegnet den opprinnelige 
moteskaperens design, har også de nye designerne 
tatt opp i sine kolleksjoner. De lager virkelig rare 
hatter og svært underlige sko, bemerker Zanon, 
som i avhandlingen sin gjør langt mer enn å sam-
menlikne design før og nå. 

– Jeg studerer både forretningshistorien og 
designhistorien til de tre motehusene, og forsøker 
å gi en samlet analyse av økonomien og ledelsen og 
det kunstneriske.  

God forretning. Det å ta et gammelt merkenavn 
og skape en ny forretningsmodell ut av det, har 
skjedd en lang rekke ganger etter årtusenskiftet,  
og særlig etter finanskrisen. Det snakkes om  
“quest for authenticity” og “value from the past”.   
     – Investorene betaler gjerne for store utstilling-
er på offentlige steder, eller bruker utstillingene 
som en del av egen markedsføring. For eksempel 
fikk Elsa Schiaparelli et skikkelig oppsving i 2012 
da Metropolitan Museum i New York viste den 
svære utstillingen “Schiaparelli and Prada: Im-
possible Conversations”.=
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A value politics

• Et	tverrfaglig	forsk-
ningsprosjekt som 
studerer religionens rolle 
i internasjonal politikk, 
med særlig fokus på FN.

•	Ønsker	å	finne	ut	
hvordan stater og NGO-
er samarbeider på tvers 
av religiøse skillelinjer i 
politiske saker, spesielt 
kvinnepolitiske saker. 

•	Boken,	med	tittelen	
Religion at the UN, kom-
mer ut i mars og ser 
historisk på hvordan 
religionsspørsmål er blitt 
behandlet	i	FN	fra	1947	
og frem til i dag.

•	Den	belyser	også	
hvordan religiøse argu-
menter blir brukt; hvor-
dan Russland arbeider 
som en politisk aktør 
og hvordan Tunisia har 
forholdt seg til saker i FN 
før og etter revolusjonen.

Arabia og andre konservative stater og klarte å 
stoppe vedtaket om en konsistent befolkningspoli-
tikk, som altså handler om tilgang til prevensjon 
og informasjon om seksualitet. Alliansen mellom 
konservative stater og religiøse, konservative 
grupper på tvers av religioner har holdt på siden 
den tid. Den utgjør en stor maktblokk i FN, som vi 
ikke hører så mye om. Den har fått leve i det stille, 
kanskje fordi den ikke har med akutte sikkerhets-
spørsmål å gjøre, men angår de lange, usynlige 
samfunnsprosesser, sier Stensvold. 

Hvorfor hører vi så lite? 
– Mangel på kunnskap om religion fører ofte 

til en enten/eller-holdning, hvor religion enten er 
noe dumt og naivt som kan og bør overses, eller 
noe uforståelig og farlig som bør unngås. Begge 
fordommer gir fritt spillerom for religiøse aktører 
til å fremme sine maktpolitiske standpunkter. Men 
religion kan jo være både samfunnsoppbyggende, 
som Den norske kirke, og destruktiv, som IS. Men 
det betyr jo ikke at “god” religion alltid er god, vel-
dig ofte står religiøse verdier stikk imot sekulære 
holdninger. Den katolske kirken har forbud mot 
prevensjon og abort, det er totalforbudt, selv om 
kvinnen risikerer å dø. Det betyr at et kvinneliv 
er mindre verdt enn et foster. Det synes jeg er be-
kymringsfullt. 

Når de konservative, religiøse NGO-ene og Va-
tikanet, som representerer 1,3 milliarder katolik-
ker, mener noe, vinner de ofte gehør ved å si at de 
representerer den tause majoriteten. 

– Det er en forestilling om at folk følger lederne 
blindt, men det gjør de ikke. De har sine egne for-
ståelser. 90 prosent av katolikkene bruker preven-
sjon, hvis de har råd til det. 

Nekter seksualopplysning. FN-programmer 
som handler om seksualopplysning, er også blitt 
stoppet fordi Vatikanet og andre konservative,  
religiøse grupper mener at seksualopplysning ikke 
skal være statens ansvar, men familiens. 

– De nekter seksualopplysning og har forsøkt å 
stoppe dette siden 1994. De sekulære kreftene for-
søker imidlertid å få inn en del av denne politikken 
i FN ved å kalle det for kvinners helse. For ingen 
kan være imot god helsepolitikk. 

Paven som gallionsfigur. Da paven talte til FNs 
generalforsamling i september, ble han hyllet som 

verdens moralske leder. Da hadde han nettopp 
reist fra Paraguay uten å ta stilling til en sak som 
raste i media under pavens besøk, hvor en 11 år 
gammel jente døde fordi lovgivningen i landet følg- 
er den katolske kirkes forbud mot abort. 

Grunnen til at paven allikevel er så populær nå, 
mener Stensvold henger sammen med hans klare 
standpunkt i klimadebatten: Han støtter den viten- 
skapsbaserte tolkningen av klimaendringene. 

– FN bruker paven som en gallionsfigur, og 
det er viktig for å mobilisere religiøse grupper. 
Mange konservative grupper i USA er notoriske 
klimaskeptikere. Klimaspørsmålene blir sett på 
som så betydningsfulle at de trumfer veldig mye. 
Dette er med på å skape den politiske kapitalen til 
paven. Han er også kritisk til forbrukersamfunnet, 
noe venstresiden liker godt. Han blir sett på som 
en moralsk høyverdig person som står utenfor det 
politiske systemet, og han prøver stadig å skape 
fred i Midtøsten. Når politikere blir invitert til 
Vatikanet, kommer de stormende. De får sjelden 
gjort noe, men de får tatt et bilde sammen.

Makten på bakrommet. Forskeren ser en tend-
ens til at de religiøse aktørene får mer makt og 
innflytelse i FN. Den katolske kirken er i en sær-
stilling fordi den gjennom Vatikanstaten har sta-
tus som “ikke-medlem observatørstat”. Det betyr 
at de har adgang til alle prosessene i FN. 

– De uttaler seg og er med i mange debatter og 
i utformingen av konvensjoner, som blir forberedt 
i komiteer og blir lagt frem til videre drøftelser og 
avstemning. Det er nettopp i den forberedende ko-
miteen makten ligger, og der er Vatikanet med og 
bestemmer ordlyden i den ene konvensjonen etter 
den andre. De får med seg andre konservative stat-
er som har interesse av å bevare maktforholdet i 
familien med mannen som overhode, og å beholde 
kontrollen over fruktbarhet og barns utdanning. 

Konservative, religiøse krefter har forsøkt å 
innføre en egen konvensjon for religionsbeskytt-
else. Den ble avvist med henvisning til at menn-
eskerettighetene ikke beskytter systemer, men 
mennesker. 

– For å kunne komme med det argumentet, må 
en være klartenkt. For hva er det religion egentlig 
er? Det er et tankesystem som noen har interesser i. 
Det er organisasjoner med makt, sier Stensvold.= 

Når politikere blir invitert til Vatikanet, kommer de stormende.  
De får sjelden gjort noe, men de får tatt et bilde sammen. 

NETTVERK: Religionsallian- 
sene fungerer ofte ad hoc.  
De møtes over bordet i 
enkeltsaker og legger opp 
strategier sammen. Det er 
nettverksstrukturer som kan 
aktiveres når det er nødven-
dig og mulig, sier professor 
Anne Stensvold. 
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KNUt PaPeNDoRF er 
professor ved Institutt 
for kriminologi og 
rettssosiologi, Universi-
tetet i Oslo.

FRoDe UlvUND er 
professor ved Institutt 
for arkeologi, historie, 
kultur- og religions-
vitenskap, Universitetet 
i Bergen.

Mellom 30 000 og 50 000 norske kvinner hadde  
 forhold til tyske soldater under okkupasjons-

tiden, og mellom 3000 og 5000 av disse ble i mån-
edene etter fredsslutningen internert av norske 
myndigheter i ulike leire. Jentene ble først anholdt 
av hjemmestyrkene eller politiet, og sistnevnte 
kunne administrativt beslutte internering, i første 
omgang i 30 dager og etter søknad til justisdep-
artementet i ytterligere 90 dager. Hjemmelen for 
interneringen var to provisoriske anordninger, 
den såkalte Beskyttelsesanordningen fra februar 
1943 og anordning fra juni 1945 om bekjempelse 
av venerisk sykdom. Beskyttelsesanordningen 
skulle gi politiet hjemmel til tvungen beskyttelse 
av «tyskerjenter» mot gatas justis ved å fjerne dem 
fra lokalmiljøet.  
 
meD UtgaNgSPUNKt i kildemateriale fra inter-
neringsleiren på Hovedøya, hvor Papendorf har 
gått gjennom 347 saker der jenter ble internert og 
løslatt i 1945, undersøkes hvordan Beskyttelses-
anordningen har blitt praktisert. Bokens prosjekt 
er å vise og bekrefte at norske myndigheter imøte-
kom et folkelig krav om å straffe «tyskerjentene» 
– som det ellers ikke var strafferettslig grunnlag for 
å straffe – og at interneringen derfor var en «kvasi-
rettslig» sanksjonering og en del av det Andenæs 
i 1945 omtalte som «rettsoppgjøret i videre for-
stand». Beskyttelsesbehovet var ifølge Papendorf 
ikke reelt, men fungerte som et dekkmotiv for å  
kunne straffe jentene. Et sentralt poeng er at inn- 
grepet mot jentene var preget av utilstrekkelig 
kontroll av politiets fortolkning av anordningen, og 
at praktiseringen dermed er en kime til «rettslig 
svekkelse av rettsoppgjøret». 
    Boken representerer et grundig arbeid og bidrar 
til å belyse problematiske sider ved rettsoppgjøret, 
ikke minst hvilke utfordringer statsapparatet hadde  
i overgangen mellom et forhatt okkupasjonsregime  
og et legitimt, men ennå løselig organisert regime 
som skulle ivareta rettsstatlige prinsipper. Her leg-
ges et nytt kildemateriale til grunn som blant annet 
viser at interneringen kunne gå ut over rammene 
som anordningene hjemlet. 
 
BoKeNS tematiKK kan leses som bidrag på to 

I månedene etter freden i 1945 ble Grunnlovens krav om at ingen 
kan straffes uten dom, brutt da «tyskertøser» ble internert uten 
rettslig forankring.

Knut Papendorf: 
SIKTET SOM TYSKER-
TØS

Novus forlag 2015

det utenomrettslige  
rettsoppgjøret

Anmeldt av Frode Ulvund
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felt. For det første som bidrag til en kritisk forstå-
else av rettsoppgjøret, og for det andre som et 
innspill til norske myndigheters behandling av 
«en nærmest forsvarsløs gruppe i samfunnet». I 
forhold til begge tilnærmingene kunne Papendorf 
med fordel posisjonert sitt bidrag tydeligere. Det 
er skrevet en del om behandlingen av «tyskertøs-
ene» og om interneringen av dem tidligere. Men 
bortsett fra en setning i forordet om at internering-
ens straffefunksjon tidligere «er påstått og delvis 
empirisk behandlet», blir denne forskningen bare 
dryppvis synliggjort undervegs. En nærmere pre-
sentasjon av konklusjoner og argumentasjon i 
den etablerte forskningslitteraturen innledningsvis 
hadde tydeliggjort bokens bidrag i forsknings-
diskusjonen. 
 
avSlUtNiNgSviS pekes det på en rekke spørs-
mål som trenger utdypning, men det mangler ett 
sentralt; hvor unikt var rettsoppgjørets «kvasi-
rettslige» maktutøvelse? Administrativt besluttet 
frihetsberøvelse, som erstatning for ordinær straff, 
var ikke nytt. Fram til 1907 hjemlet fattigloven in-
ternering av alkoholiserte, hjemløse, prostituerte 
og i praksis vanekriminelle, uten å involvere dom-
stolen. Inntil 1894 kunne dette gjøres av politiet 
lokalt, helt uten kontroll eller krav om journalføring/
begrunnelse, noe som i høyeste grad var «kvasi-
rettslig». Her kan også et tydeligere kjønnsper-
spektiv etterlyses. Det var bare kvinner som ble 
utsatt for internering i 1945.  
    Karoline Hille har i sin masteroppgave fra 2013 
vist at praksis med administrativt tildelt straff uten-
for rettsapparatet ble praktisert til 1930-tallet for en 
del kvinner gjennom innsettelse på «kvinnehjem», 
der de uten statlig kontroll var underlagt bestyrels-
ens maktutøvelse og bestemmelser om videre inn- 
settelse. Her kunne også unge jenter med hjem-
mel i vergerådsloven innsettes, også det en lov 
som åpnet for betydelig «kvasi-rettslig» sanksjon- 
ering av forsvarsløse, videreført etter andre verd-
enskrig. Kanskje kan praksisen i 1945 forståes 
også med bakgrunn i tilsvarende politikk i andre 
sammenhenger? Det gjør også boken interessant 
langt ut over rettsoppgjøret i videre forstand.= 
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KaaRe R. NoRUm  
er lege og ernærings-
ekspert. Han er pro-
fessor emeritus ved 
Institutt for medisinske 
basalfag og var rektor 
ved Universitetet i Oslo 
fra 1999 til 2001.
 
SUSaN BaRR har 
arbeidet med polarhis-
torie og kulturminner 
i Arktis og Antarktis 
siden 1979. Hun sitter 
i styret i flere nasjon-
ale og internasjonale 
polarorganisasjoner, 
og hun har selv skrevet 
bøker og artikler om 
polare temaer.

Henrik Greve Blessings liv er en tragisk historie.  
 Han døde som narkotikavrak 49 år gammel, 

mens han kunne ha nytt et eventyrlig vellykket liv. 
Blessings skjebne etter den berømte Fram-ferden i 
årene 1893 til 1896 er en mindre kjent del av polar-
historien, som Norum har belyst på en levende, og 
til dels hjerteskjærende, måte. 
 
Både Blessing selv, hans venner og Norum legger 
vekt på at den første Fram-ferden var det som tipp- 
et livet i feil retning. Det var tross alt der misbruket 
av narkotika begynte. Allikevel, i likhet med hos en 
annen av heltene fra ekspedisjonen, Hjalmar Jo-
hansen, kan vi skimte små svakheter også før den 
store ekspedisjonen tok til. Det var noen rykter 
om litt mye alkohol i hans tid som student, og han 
sikret seg et lager av akevitt og konjakk i sin lugar 
før avgang, til tross for at Nansen egentlig hadde 
forbudt brennevin om bord. Dog ble lageret brukt 
mer for å lage oppmuntring og fest underveis enn 
til eget bruk. 
 
BleSSiNg var en svært populær person, både 
på Fram og ellers. I sine nyktre perioder gjennom 
hele livet var han avholdt og en skaper av moro 
og trivsel rundt seg, og gamle venner forble tro-
faste selv om han sviktet dem gang på gang. Ved 
hans begravelse sto både Fridtjof Nansen, Otto 
Sverdrup og medisinprofessor Francis Harbitz 
æresvakter ved båren. Dødsfallet ble til og med 
omtalt i New York Times. 
 
Da Blessing søkte om å bli med på Nansens pol-
ferd, hadde han igjen et halvt år av legestudiene. 
Men han ble antatt fordi han var god på ski og 
fordi Nansen hadde problemer med å få med aka-
demikere på ekspedisjonen. Blessing ble ut- 
eksaminert bare noen dager før han gikk om bord 
på Fram som lege og botaniker. Han hadde da  
allerede skrevet flere ganger til Nansen for å be 
om lån av penger, noe som han kom til å gjøre 
mange ganger gjennom resten av livet – igjen i 
likhet med Johansen. Nansens vedvarende, gene-
røse støtte og forsøk på å hjelpe Blessing, er godt 
dokumentert av Norum. Det er ikke minst inter-
essant å få referert fra Blessings dagbøker under 
Fram-ferden hans meget krasse kritikk av Nansens 
væremåte – det var nesten ikke til å holde ut. Al-
likevel savnet Blessing Nansen etter at denne dro 

Den unge, livsglade legen om bord på Fram døde som narkotika-
vrak. Fridtjof Nansen ga ham aldri opp.  

Kaare R. Norum: 
POLARLEGEN. Histori-
en om Henrik Greve 
Blessing og Fram-eks-
pedisjonen 1893–1896

Gyldendal 2015

en hjerteskjærende historie

Anmeldt av Susan Barr
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fra skipet med Johansen, og han kom til å ønske 
at han ikke hadde vært så slem mot ham. Noen år 
senere hadde de et svært personlig og rørende 
oppgjør seg imellom, gjennom brevveksling som 
også kaster mer lys over Nansens personlighet og 
evne til selvinnsikt.  
 
Hva vaR det så som skjedde med den unge, livs-
glade legen om bord på Fram? Det var lite arbeid 
for en lege der alle forble ved god helse. Selv den 
fryktede skjørbuken holdt seg borte. Ernærings-
forskeren Norum kan fortelle oss mye interessant 
om grunnen til dette. Ifølge sin egen beretning 
begynte Blessing å eksperimentere med morfin og 
kokain for å se om kroppslige påkjenninger ville ut- 
løse skjørbuk. Dette virker som galskap og ganske 
uforståelig i dag, og det kan spekuleres på om det 
allikevel kunne ha gått galt med Blessing selv uten 
årene på Fram.  
 
Til tross for mange gode intensjoner og forsøk på 
avvenning, ofte organisert og betalt for av Nansen 
og andre trofaste venner, sviktet Blessing både 
dem og seg selv stadig vekk. Flere narkotikafrie 
perioder på opp til ett år ble alltid avløst av på nytt 
å henfalle til tung bruk. Det er slik at leseren støn-
ner fortvilet etter først å ha håpet at nå har han 
fått skikk på livet, for så å konstatere at han igjen 
velger å falle. 
 
Norum beskriver Blessings opphold og arbeid i 
Afrika, som igjen kunne ha reddet ham, og til slutt 
hans tid som lege på hvalfangst i Sørishavet. Dette 
ble hans bane, da han fikk infeksjon av en pasient 
og den herjede kroppen ikke klarte å motstå det. 
 
NoRUmS BoK gir leseren ikke bare detaljene om 
Blessings liv, men også interessante skildringer 
av narkotikaavhengighet og av avvenningstilbud 
rundt forrige århundreskifte, av skjørbuk og ernær-
ing på polarferder, av flere sider ved Fridtjof Nan-
sen. Boken etterlater leseren med en undring over 
hvorfor det skulle gå så galt med en mann som 
ellers hadde så mange positive trekk og mulighet-
er. Kan det ha vært en dypere årsak? Som Norum 
så elegant avslutter: «Han startet sitt eventyr mot 
Nordpolen og endte sine dager nær Sydpolen, så 
geografisk var han i alle fall bipolar».= 
 

Leser du «Stjerneklart», får du svar på alt dette,  
  men først og fremst kommer du til å storkose 

deg med en nydelig samling fortellinger om verd-
ensrommet. 
 
veRDeNSRommet er, for å si det litt forsiktig, et 
tema som rommer mye. Alt i hele universet med 
unntak av jordkloden, for å være nøyaktig. Samti-
dig er det et takknemlig tema å lage en populær- 
vitenskapelig bok om, i og med at massevis av folk 
helt åpenbart setter pris på å lese om verdens- 
rommet. Astrorelaterte saker får kanskje uforholds-
messig stor plass i media sammenligna med mye 
annet vitenstoff, av den enkle grunn at det engasje-
rer. «Stjerneklart – Siste nytt fra verdensrommet» 
gjør nettopp det, den engasjerer. Jostein Riiser 
Kristiansen og resten av redaksjonen har samla 
31 tekster som på en eller annen måte er knytta til 
verdensrommet, og resultatet har blitt snaut 200 
sider med opplysende, og til dels svært underhold-
ende, astrostoff. 
 
aNtologieN rommer mye forskjellig, både når 
det gjelder innhold og form. Vi får blant annet lese 
om nordlys, kvasarer, Mars-rovere, eksoplaneter, 
romteleskop, Sola og plantevanning i verdens- 
rommet. Og tekstene kommer i mange fasonger: 
En sangtekst, et par reisebrev, noen småfilosofiske 
essays, blogginnlegg og streite nyhetsartikler. Bok-
as ryggrad er nok likevel de sju tidligere uutgitte 
tekstene som virker å være skrevet for anledningen 
og tar seg plass til å gå litt i dybden på hvert sitt 
tema – for eksempel Big Bang, inflasjonsperioden, 
mørk materie og leting etter liv. 
 
Bjørn Hallvard Samsets skapelsesberetning om 
hvordan ingenting ble alt er, ikke overraskende, 
velformulert og opplysende, Anna Kathinka Dal-
land Evans skriver meget godt om både usynlige 
univers og kvasarer, og Øystein Elgarøy gjør et 
komplisert tema som inflasjonsperioden forståelig 
for folk flest. Jostein Riiser Kristiansens betrakt- 
ninger om verdensrommet er som alltid en fryd 
å lese, og antologien hadde absolutt tålt et par 
tekster til fra hans tastatur. Min favorittekst er like-

Hvordan ble ingenting på et tidspunkt til alt? Hvordan finner  
man mørk energi? Og hva ville egentlig skjedd hvis Månen hadde 
forsvunnet?   

Jostein Riiser Kristi-
ansen og Henrik H. 
Svensen 
(med fl. i red.): 
STJERNEKLART
Siste nytt fra verdens-
rommet

Spartacus 2015

Opplysende og underhold- 
ende om verdensrommet    

BOKNYTT • Anmeldelser

JoSteiN RiiSeR 
KRiStiaNSeN er 
førsteamanuensis ved 
Institutt for informa- 
sjonsteknologi, 
Høgskolen i Oslo og 
Akershus.

HeNRiK H. SveNSeN 
er forsker på Senter for 
Jordens utvikling og 
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Anmeldt av Erlend Lånke Solbu

vel Hanne Østli Jakobsens «Hva hadde vi gjort 
uten månen», en særdeles velskrevet artikkel om 
hvordan Månen påvirker Jorda, som ga en klassisk 
«nå lærte jeg noe jeg ikke visste at jeg lurte på»-
opplevelse.  
 
HveR FoR Seg er ikke alle tekstene i boka nød-
vendigvis like interessante, men «Stjerneklart» er 
et lysende eksempel på at resultatet kan bli større 
enn summen av de individuelle delene. Redaksjon-
en har gjort en glimrende jobb med dynamikken i 
boka, ulike stemmer avløser hverandre på behage-
lig vis, og blandingen av tungt og lett stoff er fin-
stemt. Dette har gjort «Stjerneklart» til ei lettlest 
bok om tidvis svært kompliserte tema. 
 
Hvis du i utgangspunktet ikke kan noe som helst 
om verdensrommet og heller ikke er særlig fysikk-
vant, kan det nok hende at enkelte avsnitt blir van-
skelige å få tak på. På samme måte kan du, hvis 
du er verdensromfantast, kanskje oppleve at boka 
bringer lite nytt til torgs. Denne problematikken er 
det åpenbart vanskelig å unngå når du publiserer 
populærvitenskap, men på grunn av variasjonen, 
og den alltid tilstedeværende formidlingsgleden, 
vil nok lesere i begge endene av kunnskapsstigen 
uansett kunne kose seg med boka. 
 
STJERNEKLART er ikke en oppslagsbok, det er 
ikke den du griper fatt i når du lurer på hvor lenge 
det er siden Big Bang eller hvor langt det er til Sola 
(i rettferdighetens navn – du finner svar på det i 
boka hvis du leter). Det er en springende, men 
samtidig sammenhengende, historie om verdens-
rommet, fortalt av ulike mennesker med kjærlighet 
til verdensrommet som minste felles multiplum. Det 
er ei bok du kan kose deg med mens ny kunnskap 
absorberes som en hensiktsmessig bieffekt. 
 
Avslutningsvis i forordet skriver Kristiansen og 
Henrik H. Svensen at de ser konturene av det de 
håper blir en årlig utgivelse av populærvitenskape-
lige tekster med et nytt hovedtema hvert år. Det 
håper jeg også.=
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