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Planter, dyr og insekter sliter. Arter som har vært perfekt tilpasset sine
livsmiljø i titusenvis av år, utryddes nå i akselererende tempo. Hver
dag forsvinner mellom 150 og 200 arter, melder FNs miljøprogram.
Av planter og dyr som lever nå, blir det færre individer. Nedgangen er
dramatisk: halvparten av verdens dyrebestander er redusert i løpet av
noen tiår.

FOTO: YNGVE VOGT
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Mindre mangfold

NI FRAMANDSPRÅK: Boka
til Katharina Vestre om
korleis vi menneske vert
til, skal no omsetjast til ni
språk.

Problemene er store og menneskeskapte. Vi brer oss utover, ødelegger
dyrenes leveområder og overbeskatter naturresursene. Å snu utviklingen er et høyt prioritert mål i mange land, også i Norge.

Framifrå
undervisarar

Mangfold er en nødvendig del av naturens bærekraft. I dag er seksti
prosent av klodens økosystemer kraftig svekket eller helt ødelagt. Det
skjer når mange arter forsvinner fra et økosystem, eller når økologisk
viktige arter dør.

Tre av årets fem nasjonale
Thon-prisar til framifrå undervisarar vart tildelte professorar ved UiO.

FN har lansert 17 bærekraftmål. Det er et økende krav om at universitetene nå må følge opp. Dette arbeidet har universitetene heldigvis
drevet på med lenge – men som regel under andre overskrifter.
Fagmiljøene på universitetet er organisert etter andre skillelinjer enn
det som skiller i politikken.

Forskningsbasert kunnskap trengs. I arbeidet med denne utgaven av
Apollon har vi igjen sett at universitetet har mye å bidra med. Her drives viktig forskning på artsmangfold, miljø og bærekraft mer generelt.
Samfunnet kan få mer ut av denne forskningen uten å lage et kappløp
om å ha mest forskning som benytter det litt motepregete begrepet
bærekraft.
Trolig trenger vi ikke nye overbygninger for å vise at universitetet bidrar.
Vi trenger heller å vise hvordan den viktigste forskningen på området
ser ut til å være godt i gang i gode og etablerte forskningsmiljøer.
Det er mange skjær i sjøen. Politikken ønsker populære løsninger.
Forskningsmiljøene ønsker penger og mer ressurser. Faren for overflatiske løsninger kan være stor. Det er derfor grunn til å stille seg kritisk
til klisjeer, lettvint politikk, og til en mulig kosmetikk som forskningsNorge kan fristes til å pynte seg med for å sikre seg nye bevilgninger.
Arbeidet for mer mangfold i natur og miljø må ikke lede til mer enfold
i forskning og politikk.

Trine Nickelsen
ansvarlig redaktør

LIVETS TRE: I utstillinga kan du sjå alt frå koselege nærskylde som holebuarar og neandertalarar til meir fjerne og
skremmande slektningar som panserpadder, skrekkfisk og
megalosaurus (på biletet).

Livets tre
på 1-2-3
Den nye utstillinga «Livets tre» på Naturhistorisk museum tek deg med på ei spennande ferd tilbake i evolusjonshistoria.
Dei vanlege forteljingane om utviklingshistoria
begynner gjerne med livets opphav. I den nye
utstillinga Livets tre, som er både for barn og
vaksne, går reisa motsett veg. Her blir du ved
hjelp av moderne design førd på ei reis langs
stamtreet frå i dag og tilbake til livets opphav.
Eit av dei mange alternativa er å vandre langs
mennesket si evolusjonsgrein via fossilar av
holebuarar og apemenneske og vidare bakover til våre nære og ikkje fullt så nære slektningar.
Poenget med utstillinga er å sjå korleis særtrekka til dei ulike dyra på Jorda har utvikla
seg.
Utstillinga viser også fram nokre av dei mest
dramatiske hendingane i evolusjonshistoria,
som overgangen frå vatn til land og frå dinosaurar til fuglar.
Du finn «Livets tre» i Zoologibygningen på
Naturhistorisk museum på Tøyen.=

FOTO: YNGVE VOGT

Det er derfor ikke alltid lett å finne fram til den mest relevante forskningen – som ofte kan vise seg å være de grunnleggende problemstillingene innen de enkelte fagene.

• Nytt

Det første mysteriet på ti språk
Stipendiat Katharina Vestre har skrive
boka «Det første mysteriet. Historien om
deg – før du ble født». No tek boka verda
med storm.
For tre år sidan skreiv stipendiat på Institutt
for biovitskap Katharina Vestre ein liten
artikkel i Aftenposten om mirakelet korleis
vi menneske vert til. Aschehoug forlag reagerte sporenstreks og ba henne skrive ei
bok om emnet.
– Det kunne eg ikkje seie nei til.
No har Katharina Vestre kome med den
populærvitskaplege boka «Det første mysteriet. Historien om deg – før du ble født».
Boka er allereie i ferd med å få eit internasjonalt gjennombrot.
Berre tre veker etter at manuset hennar
blei omsett til engelsk, har forlag verda over
kasta seg på bølgja. Boka skal no omsetjast til fransk, italiensk, rumensk, ungarsk,

polsk, nederlandsk, svensk og dansk.
Det norske førsteopplaget er på 4000
eksemplar.
– Det er gøy at folk har blitt så interesserte i populærvitskaplege bøker. Eg har
skrive boka slik at ho kan lesast i ei solseng.
Målet mitt var at boka både skulle ha ei
spenningskurve og ha den same driven
som ein roman. Drivkrafta mi var nysgjerrigheit. Eg visste at DNA blir til protein, men
eg hadde inga aning om korleis alt dette
kunne bli til eit menneske. Det fanst ingen
bøker om det. Difor skreiv eg den boka
sjølv, fortel Katharina Vestre lattermildt, og
legg til:
– Det er ein fordel at boka er kort. Då
orkar folk å lese henne. Tanken min er at
boka mi skal vere ein slik appetittvekkjar at
folk får lyst til å finne endå meir informasjon
andre stader.=

Karl Inne Ugland, professor
på Institutt for biovitskap, fekk
prisen fordi han har integrert
forsking og bruksretta problemstillingar i undervisninga si.
Morten Hjorth-Jensen, professor på Fysisk institutt, har
i årevis tilpassa studieløpet til
kvar enkelt student.
Tone Bratteteig, professor på
Institutt for informatikk, er kjend
for si tette oppfølging av studentane sine.=

Arv og
hjartesvikt
Har funne samanheng mellom
arv og hjartesvikt.
Ein av ti nordmenn over 70 år
har hjartesvikt. Yangchen Dhondup har i avhandlinga si funne
ein samanheng mellom hjartesvikt og mitokondrielt DNA.=

Heilag
kyrkjekunst
Kaja Kollandsrud ved Kulturhistorisk museum har i avhandlinga si studert korleis valet av
materialar og fargar i mellomalderens kyrkjekunst bevisst
bygde oppunder kristen bodskap.=
2/2018

4

5

AKTUELT

• Nytt

AKTUELT

• Nytt

FOTO: COLOURBOX

FOTO: MOSTPHOTOS

Dersom du er tørr i munnen,
kan det vere eit symptom på
at du også har meir alvorlege
plager, som tørre auge, og tørre
auge kan skuldast ein sjukdom
i augneloket. Det peikar Ida
Fostad på i avhandlinga si på
Institutt for oral biologi.
Forklaringa på tørre auge er
ugreie i feittkjertlane på innsida
av augneloket. Dei skal skilje
ut eit feittlag for å hindre at tårene våre fordampar. Viss det
laget blir for tynt, fordampar
tårene.=

Ei av drivkreftene til morgondrankarane
er opplevinga av fellesskap.
Avhandlinga til Øystein Rudningen Skjælaaen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi avslører det sosiale livet til
dei som tilbringar tida på pub med ein
morgonpils.
Desse drankarane er opptekne ev ein
verdig alkoholidentitet.
– Ein «god» alkoholikar maktar å kontrollere rusinga og tek innimellom pausar frå
drikkinga.
Dei fleste snakkar om at det er sosialt å
gå på pub om morgonen, sjølv om mange
sit der åleine med glaset framfor seg. Som-

Risikoen for biverknader aukar når eldre tek for mange
medisinar samtidig.

Sjølv om tibetanarar har flytt til låglandet, er dei godt rusta mot akutt høgdesjuke.
Ein av tre turistar får akutt høgdesjuke i den
tibetanske hovudstaden Lhasa, som ligg
3658 meter over havet. Derimot får berre éin
av hundre tibetanske studentar akutt høgde-

me har faste plassar saman med andre.
– Dei ulike fellesskapsformene skaper
ulike gradar av tilknyting, men alle legg til
rette for den fundamentale søkinga etter
aksept, forklarer Øystein Rudningen Skjælaaen.
Han har også undersøkt kvifor det er
vanskeleg for pubgjestene å kontrollere
eller slutte med drikkinga. Ei av forklaringane deira er keisemd, at livet er kjedeleg.
– Keisemda gjev tap av meining og for
den som skal slutte, er dette eit alvorleg
trugsmål.
Då vert det eksistensielle spørsmålet:
– Kven kan eg vere og kva kan eg gjere
utan alkohol?=

Lydar kallar fram sterke minne og
kjensler. No skal ni colombianske
kvinner bearbeide minna sine
gjennom intens lytting.
I vår skal postdoktor Alarcon Diaz på
Institutt for musikkvitskap gjennomføre eit eksperiment på ni colombianske kvinner. Ho skal måle korleis
kroppane deira reagerer på å høyre
på historier frå andre eller på opptak
av seg sjølv om korleis dei opplevde å
flytte frå heimlandet sitt.
Dei ni kvinnene har alle flytt frå
konflikt og borgarkrig. Minna deira
kan vere vanskelege å bearbeide.
Alarcon Diaz skal undersøkje korleis
lytting kan hjelpe dei med å bearbeide minna =

Etiopisk presse ignorerer i stor grad
dei interne konfliktane i landet.
Mulatu Alemayehu Morges har i avhandlinga si på Institutt for media og kommunikasjon undersøkt korleis etiopisk
presse omtala dei mange alvorlege,
interne konfliktane i Etiopia i åra frå 2005
til 2013. Landets aviser valde i stor grad å
ignorere konfliktane.
Forklaringa er at journalistane frykta
represaliar frå styresmaktene og difor
dreiv sjølvsensur.=

sjuke, sjølv om dei har levd lenge i låglandet.
Det viser avhandlinga til Gongga Lanzi på
Institutt for helse og samfunn.=

Lytting bearbeider minne

Tause journalistar

FOTO: MOSTPHOTOS

Éin av tre heimebuande eldre
og nesten annankvar pasient
på sjukeheimar brukar minst
eitt legemiddel eller ein uheldig
kombinasjon av fleire legemiddel. Det aukar risikoen for biverknader. Éin av sju pasientar
på sjukeheimar brukar tre eller
fleire medisinar mot psykiske
lidingar samtidig. Det slår Gunhild Alvik Nyborg fast i avhandlinga si på Institutt for helse og
samfunn.=

FOTO: COLOURBOX

Identitet med morgonpils

Uheldige medisinar for eldre

AKUTT DÅRLEG: Ein av
tre turistar får akutt høgdesjuke i Tibets hovudstad
Lhasa

Vern mot høgdesjuke

NOREGSREKORD: Ifølgje Uniforum har Øystein Rudningen Skjælaaen norsk rekord i timetal brukt på puben
under eit doktorgradsarbeid.

FOTO: FILLIP-ANDRÉ BAARØY

Problem med tørr munn kan
hengje saman med sjukdom i
augneloket.

FOTO: OLA SÆTHER

Tørr munn og
sjukt auge

Ibsen mangla
opphavsrett

LYTTETEST: Colombianske kvinner får no
prøvt ut korleis dei lyttar med heile kroppen
i rørslelaboratoriet på Institutt for musikkvitskap.

Dramaet «Samfundets Støtter» var ein kassasuksess.
Likevel tente ikkje Ibsen ei
krone på det.
Samfundets Støtter var Henrik
Ibsens første store, kommersielle suksess i europeisk teater.
Jens-Morten Hanssen skriv i
avhandlinga si at stykket blei
spela meir enn dobbelt så mykje på tyske scener på slutten
av 1870-talet som ein tidlegare
har trutt. Samtidig viste det seg
at Ibsen ikkje tente ei krone
på den enorme suksessen på
grunn av at han mangla opphavsretten.=

Nyanserer
Fartein Valen
Det finst mange mytar om den
norske komponisten Fartein
Valen. No skal biletet nyanserast.
Komponisten Fartein Valen
(1887–1952) er myteomspunnen. Det er særleg myten om
den einsame og misforståtte
modernisten og vestlandspietisten som har stått sterkt. No
har Thomas Erma Møller i doktorgraden sin på Institutt for
musikkvitskap nyansert biletet
av Fartein Valen og den atonale
musikken hans. Møller har skrive om Valens mest utprega og
særeigne komposisjonstekniske verkemiddel og har plassert
verka hans i ein musikkhistorisk
samanheng.=
1/2018
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STORT I STRANDSONEN:
Arkitekt Rune Breili er en av
de mest brukte arkitektene for
pengesterke folk på Tjøme og
Hvasser – som Pareto-megler
Erik Bartnes. Arkitekten og
to tidligere byggesaksledere
er i søkelyset etter en rekke
utbygginger av store hytter
i strandsonen. Dagens
Næringsliv har omtalt
saken i flere artikler.

FOTO: LINDA HELEN NÆSFELDT, DN

– Går det ikke en rettslig grense for hvor elendig
et forvaltningssystem kan være organisert?
spør jussprofessor.

Tekst: Trine Nickelsen

B

Norsk forvaltning:

– Systemsvikt og ulovligheter får pågå i årevis
uten at noen griper inn

• Forvaltning

ygge stort og flott i den vakre strandsonen? På
Tjøme kunne drømmen enkelt bli til virkelighet i 100-metersbeltet langs sjøen – byggeforbud
til tross. For i hytteparadiset i Vestfold har alt ligget til rette for folk med penger og advokater.
På Tjøme oppstod nemlig et særdeles tett forhold – mellom kommunens tomannsstore byggesaksavdeling som behandlet søknadene, og stedets
private arkitektfirma som fikk oppdragene med å
tegne hyttedrømmen for velstående oslofolk.
Byggesakslederen tok seg etter hvert jobb hos
arkitekten. Det hindret ham likevel ikke i å sende
søknader til sin gamle kollega og underordnete i
byggesaksetaten. Etter en tid skiftet de to posisjoner. Den tidligere kommunale byggelederen
gikk tilbake til kommunen, mens hans underordnete gikk motsatt vei og ble ansatt hos arkitekten.
Søknader fra arkitektfirmaet ble hele tiden behandlet på samme greie måten, uten politisk behandling eller klarering.
Skulle det bli ja eller nei til prakthytte i strandsonen? Vel, da ble det bare ja.
Professor i forvaltningsrett Erik Magnus Boe
på Universitetet i Oslo synes Tjøme-saken er et
skoleeksempel på det han kaller den forsømte,

ETTERFORSKES: Granskingsrapporten om forholdet
mellom arkitektfirmaet Breili
& Partnere og saksbehandlere i Tjøme kommune ble
lagt fram for formannskapet
i september i fjor. Politiet
undersøker nå mulig korrupsjon og brudd på plan- og
bygningsloven, og har bedt
Økokrim om hjelp til å etterforske sakene. Den nye
Færder kommune jobber
med 120 saker der saksbehandlingen kan ha vært feil,
ifølge NRK.

alminnelige forvaltningsrett.
– I Tjøme kommune utviklet det seg et samrøre
jeg ikke har sett maken til: En liten gruppe byråkrater sørger for at det gis tillatelser til å bygge
i den sårbare strandsonen uten at sakene løftes
tilstrekkelig fram – verken for rådmannen eller for
folkevalgte nemnder i kommunen. Demokratisk
valgte politikere blir ikke involvert når kystområder bygges ned. Men også i andre deler av norsk
forvaltning kan det svikte mer eller mindre grovt,
sier han.
Krav til forsvarlighet. Erik Boe forteller at han
holder foredrag for ansatte i forvaltningen land og
strand rundt. Han synes det er påfallende hvor lite
kravet til forsvarlig saksbehandling er framme i
bevisstheten der han kommer – og også i eget fagmiljø på universitetet.
– Hvorfor rettes ikke oppmerksomheten mot
grunnkravet til forsvarlig saksbehandling? Det er
jo som oftest der det svikter, understreker han.
Svikt kan for eksempel være å unnlate å varsle
om kritikkverdige forhold, eller å sette en person
som ikke har anledning til å behandle en sak, til
gjøre det. Men forsvarlig forvaltning krever mer:
– Forsvarlig innebærer at saksbehandlingen

– Det kommunale selvstyret henger så høyt politisk at ingen
våger å si at det innebærer noen farer.
2/2018
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er slik at folk kan føle seg trygge på at saken blir
behandlet etter reglene og ha tillit til at det ikke
foregår uhumskheter.
Gikk i glemmeboka. Jusprofessoren minner om
at ikke alle rettsregler er nedtegnet i Norges lover
eller finnes i lovdatabasen.
– Mange regler, også innen forvaltningen, er
ikke lovfestet. Før forvaltningsloven kom i 1967,
hadde Høyesterett gjort det klart i flere dommer:
Grunnleggende rettsstatlige krav til god og forsvarlig saksbehandling må respekteres. Men da vi fikk
forvaltningsloven for 50 år siden, var det som om
disse kravene gikk i glemmeboka, påpeker Boe.
Siden har få tenkt på at det i tillegg til loven finnes saksbehandlingsregler som ikke er lovfestet.
Men nå er noe i ferd med å skje:
– I dom etter dom de siste fem årene har
Høyesterett sagt uttrykkelig ifra om at kravet til
forsvarlig saksbehandling gjelder – uansett om
det dreier seg om enkeltvedtak eller ikke. Sivilombudsmannen skrev det samme med bred penn
for ti år siden. Brytes kravet, kan forvaltningen bli
erstatningsansvarlig. Forvaltningsavgjørelser kan
bli kjent ugyldige. Å bryte formell lov eller ulovfestete rettsnormer kommer ut på ett. Begge deler er
like alvorlig.
Mer enn enkeltsaker. Boe mener at ulovlighetene på Tjøme og andre steder stikker dypere enn til
svikt i enkeltsaker. Selv er han blitt stadig mer opptatt av å løfte blikket og se etter trekk ved systemet.

JURIDISK GRÅSONE: Erik
Boe forteller at han venter på
at noen går til søksmål med
påstand om at avgjørelsen
de er rammet av, er ulovlig
fordi grunnkravene til forvaltningen er brutt. – Kravene vil
fange opp svikt som for tiden
befinner seg i en juridisk
gråsone, sier han.

FAKTA
BOK: «Forsvarlig forvaltning»
• Forfatter: professor
Erik Magnus Boe ved Det
juridiske fakultet, UiO.
• Tar opp ulike måter
som gjør forvaltningen
og dens virksomhet
uforsvarlig.
• Kommer ut våren 2018.

heten sin og krenke pliktene sine.
– Det kommunale selvstyret henger så høyt
politisk at ingen våger å si at det innebærer noen
farer. Ikke sjelden protesterer kommunene på å
bli kontrollert av staten og fortalt hva de har anledning til – og plikt til, å gjøre. Det er mange
eksempler på at kommune-Norge forsøker å
innskrenke fylkesmannens kontroll eller å sette
Sivilombudsmannens avgjørelser til side. Vi ser
også at kommuner lar være å sette inn tiltak for å
hindre at ansatte skalter og valter med offentlig
myndighetsutøvelse som om det gjaldt privatrettslige disposisjoner.

Et helt system svikter. Boe mener blikket må
rettes mot det som ikke gjøres, det forvaltningen
unnlater å foreta seg.
– Et eksempel: Når tilsynsorganer blir sittende
stille når de burde ha handlet, kan det være tegn
på at et helt system svikter. Sett at Konkurransetilsynet ut fra misforstått passivitetsideologi lar være
å gripe inn mot en bedriftsfusjon som på alvorlig
vis innskrenker konkurransen i markedet. Går det
an? Det er på tide å rette oppmerksomheten ikke
bare mot den enkelte sviktende beslutningen, men
mot strukturene som ligger bak.
Jusprofessoren viser til at statsvitere er opptatt
av systemer, pressen også.
– Det er vi jurister som har en blind flekk her.
Vi har ikke tenkt nok på at det må gå en rettslig
grense for hvor elendig et forvaltningssystem kan
være organisert. Politikken og etikken har alene
fått stå i sentrum.
– Hva har vi tapt på det?
– Etiske og politiske normer er selvsagt viktige.
Men det er rettslige krav, rettigheter og plikter
som utgjør rettsstatens fundament.
Boe understreker at ikke alt kan handle om hva
som er politisk gangbart og hva som er politisk
opportunt, eller politisk klokt og lurt.
– Skal alt koke ned til politikk og etikk, oppstår
et tomrom. Da er det mulig å si: Jo, vi burde kanskje ha innrettet oss på en annen måte. Men å
innse at en rett og slett har gjort feil og sviktet
rettslig – det er noe annet.

Massive brudd på loven. Boe mener faren for
uforsvarlig forvaltning kanskje er størst i kommunene. Men heller ikke sentralforvaltningen går fri.
– Om et departement kjører seg inn i et bestemt
spor og får interesser å forsvare, er det vanskelig
for dem å ta innover seg at de kan være på ville
veier, sier han og viser til eksempelet der Kommunal- og moderniseringsdepartementet tolket
byggeforbudet i plan- og bygningsloven feil i årevis
og nektet å høre på det juridiske fagmiljøet og
Sivilombudsmannen. Konsekvensene er enorme:
Tusenvis av tillatelser til å bygge i 100-metersbeltet
langs sjøen kan være gitt på feilaktig grunnlag.
– Her var det altså ikke saksbehandlingen, men
lovforståelsen som var gal. Men poenget er det
samme: Det går prestisje i saker. Jeg tror mange
ansatte i departementer og direktorater vil ha seg
frabedt å bli fortalt av akademikere hva som er rett
og galt, sier han.
Offentlighetsloven skal blant annet hindre snusk
og misligheter i offentlig forvaltning, og sikre at den
er åpen for innsyn, slik at innbyggerne og mediene
kan kontrollere at alt går rett for seg. Erik Boe var
den ene av de fire juristene som Riksrevisjonen
oppnevnte til å gå systematisk gjennom departementspraksis i 2016 og 2017.
– Vi fant massive brudd på loven. Offentlighetsloven ble vedtatt for 40 år siden. Da er det ikke
lenger lov å skylde på manglende kunnskap. Trolig
dreier det seg om noe annet: Når en har gjort tabber, når en ikke har gjort jobben sin, er det pinlig å
få dette brettet ut i offentligheten.

Skalter og valter. Når kommunens ansatte eller
politikere blir for opptatt av å få til ting, mener
juristen, så kan de komme til å overskride myndig-

Venter på søksmål. Erik Boe forteller at han nå
venter på at noen går til søksmål med påstand om
at avgjørelsen de er rammet av, er ulovlig fordi

grunnkravene til forsvarlig saksbehandling eller
til forsvarlig systeminnretning ikke er fulgt.
– Da tenker jeg på helt andre typer avgjørelser
enn de som rammes av forvaltningslovens kapitler
IV-VI, sier han.
Nærmere bestemt tenker da juristen ikke på
enkeltavgjørelser som pålegger foretak eller mennesker ulovlige plikter. Eller som innskrenker
– uten hjemmel – frihetene eller rettighetene
deres på grunn av mangelfull utredning, uteblitt
forhåndsvarsling, manglende eller ufullstendig
begrunnelse eller liknende feil. Langt fra all svikt
er av det slaget. Nei, forvaltningen kan svikte uten
at feilene skyldes overtredelser av akkurat disse
bestemmelsene i forvaltningsloven.
– Kommer en sak om grunnkravene til forvaltningen for Høyesterett, får landets øverste domstol
muligheten til å si med rene ord at ja, det gjelder
fundamentale krav i norsk forvaltningsrett til at all
saksbehandling må være forsvarlig og til at ethvert
organ må være forsvarlig innrettet. Høyesterett har
for så vidt sagt det første i flere dommer, men mest
i forbifarten. Kravet til forsvarlig saksbehandling
har aldri vært det viktigste i disse sakene. Jeg venter på den prinsipielle avgjørelsen der dette blir
sakens hovedpoeng, sier Boe.
Det samme er det med systemkravet: Det er
sagt mange ganger mer eller mindre tydelig at
forvaltningen må være forsvarlig organisert. Men
det er aldri blitt gjort til hovedsaken i noen høyesterettsdom.
Juridisk gråsone. – Å få understreket disse
kravene, vil bringe forvaltningsretten flere skritt
framover. Kravene vil fange opp svikt som for tiden befinner seg i en juridisk gråsone, poengterer
Boe.
Understrekingen trengs, mener han, men ikke
fordi forvaltningen i Norge er helt uten styring.
Boe mener at vi har en forvaltning i Norge som vi
stort sett kan være stolte av.
– Men selv om forsømmelsene jevnt over er
mindre dramatiske i Norge enn i mange andre
land, kan de likevel få svære konsekvenser: Sett
at Statens strålevern får vite at stråling fra atomkraftverk på Kolahalvøya eller i Sverige gjør det
svært helseskadelig å plukke bær og frukt i deler av
Norge, men lar være å si ifra til allmennheten fordi
forvaltningen er redde for å skape uro og å skake
opp folk. Et slikt scenario er ikke utenkelig.=

Forvaltning
• Den virksomheten som
utøves av organer for
stat, fylker og kommuner
– og som ikke er lovgivning eller dømmende
virksomhet. Forvaltningen kalles også administrasjon og byråkrati.
• Forvaltningen rår over
om lag halvparten av
BNP – altså halvparten
av verdien av alle varer
og tjenester som er produsert i Norge i løpet av
et år.
• I forvaltningsloven
finner vi de viktigste
saksbehandlingsreglene
som forvaltningen må
følge, slik at saksbehandlingen blir rettferdig,
ivaretar rettssikkerheten
og er effektiv. Loven
gjelder både staten,
fylkeskommunene og
kommunene.
• Offentlighetsloven
skal sikre at offentlig
forvaltning er åpen for
innsyn, slik at innbyggerne og mediene kan
kontrollere at alt går rett
for seg.
• Bestemmelsene i
offentlighetsloven og
forvaltningsloven er ofte
lite detaljerte, og det kan
være vanskelig å si om
det foreligger lovbrudd
eller ei. Derfor har
forvaltningen selv laget
interne regler som regulerer de mer detaljerte
prosedyrene.
• Supplement av mer
grunnleggende karakter
blir det overlatt til domstolene å utarbeide, eller
til Sivilombudsmannen
eller fylkesmennene i
deres lovlighetskontroll
av kommunene.

– Jeg tror mange ansatte i departementer og direktorater vil ha seg frabedt å bli fortalt av akademikere hva som er rett og galt.
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– Forvaltningen må være organisert slik at bukken
ikke blir satt til å passe på havresekken, og at fortløpende tilsyn må føres slik at triksing og fiksing
og juks ikke er mulig uten lett å bli oppdaget.
Professoren viser til at helt fra forvaltningsrettens barndom har det vært den såkalte forvaltningsakten, altså beslutningen i enkeltsaker, som har
påkalt oppmerksomheten.
– Vi må ikke bare se på om forvaltningen i
enkeltsaker griper for mye eller for hardt inn, for
eksempel med pålegg om å installere renseanlegg i
en bedrift eller med forbud mot å reklamere på en
villedende måte. Vi må også spørre: Holder organisasjonsstrukturen til forvaltningen mål?

HISTORIE

• Nazismen

Tekst: Morten S. Smedsrud

D

et ble ikke stilt noe krav om medlemskap i
Nasjonal Samling. Det var få sanksjoner hvis
en politimann i det stille forlot sin stilling, dersom
det ikke ble oppfattet som ordrenekt. Hvorfor valgte likevel så mange norske politimenn å beholde
jobben og hjelpe den nazistiske okkupasjonsmakten i perioden 1940 til 1945?
Det er spørsmålet som stilles av stipendiat
Øystein Hetland i en snart ferdigskrevet doktoravhandling ved Senter for studier av Holocaust og
livssynsminoriteter i Oslo.
– Det norske politiet var dårlig forberedt på det
nazistiske stormløpet, er Hetlands hovedkonklusjon.
De okkuperende tyskerne kom med et klart mål
om at politiet skulle være politiske soldater for
naziregimet.
– Det kom direktiver om at det norske politiet
skulle omformes etter tysk modell. Det viktigste var
etableringen av et statspoliti som lignet Gestapo,
forteller Hetland.

FOTO: JUSTISMUSEET

NAZIFISERING: Den tyske okkupasjonsmakten hadde som et klart mål å gjøre det norske
politiet til politiske soldater for nazismen. Dette bildet viser en politimann som gjør nazihilsen
sammen med hirdfolk og tyske soldater. Bildet er av ukjent opprinnelse, men er mest sannsynlig tatt
på Kristiansten festning i Trondheim i løpet av de første årene av andre verdenskrig.

Skulle bli politiske
soldater for nazismen

Norske politimenn ble satt på
en enorm prøve da etaten de
jobbet for, ble overtatt av
en fremmed okkupasjonsmakt.
Hvordan klarte de seg?

Himmlers norske politi. Drivkraften bak omorganiseringen av politiet var en av krigens mest forhatte menn, Reichsführer-SS Heinrich Himmler.
Historikerne Terje Emberland og Matthew Kott
peker i boka «Himmlers Norge» på at Himmler
ønsket en «restrukturering og ideologisk nyorientering, slik at norsk politi i fremtiden kunne inngå
som en hovedkomponent i et lojalt statsbeskyttelseskorps».
– Før regjeringen flyktet 9. april, beordret den
politimesteren i Oslo til å sørge for opprettholdelse
av lov og orden. Det innebar samarbeid med okkupanten. Det kom heller ikke senere signaler fra
den norske eksilregjeringen eller den norske motstandsledelsen om at det riktige ville være å fratre
sine stillinger, sier Hetland.
Tvert imot festet det seg en holdning om at
det var langt bedre at norske politimenn utførte
ubehagelige ordrer enn at stillingene ble besatt av
hensynsløse nazister.
En av krigens mest beryktede nordmenn, Jonas
Lie, fikk ansvaret for nazifiseringen av politiet i
Norge. Som barnebarn av en av «de fire store»,
nøt Lie nærmest automatisk anseelse i det norske
samfunnet.
– I tillegg var han en respektert, norsk politimann. Tross sine sympatier for Tyskland drev han
etterretningsarbeid i nord under den finske vinter-
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• Nazismen

Frarådet å tenke selv. Alle yrkesgrupper sto i
ulik grad overfor et press fra okkupasjonsmakten.
Men få etater opplevde de samme kravene og forventningene som politiet.
– Politiet var i en skvis fra dag én. Allerede 9.
april ble tyske soldater eskortert opp Karl Johan av
norsk politi, med formål å hindre konflikt mellom
tyske soldater og publikum.
Det er på det rene at politiet i større grad enn
de andre statsinstitusjonene underla seg det nye
regimets krav og forventninger. Fantes det en
iboende tilbøyelighet i etaten til å føye seg?
Ja, tror Hetland.
– Det norske politiet var nærmest militært organisert. Det var i liten grad aksept for selvstendig
tenkning og vurdering, spesielt nederst på rangstigen.
I politiinstruksen fra 1920-tallet, som fortsatt
gjaldt ved krigsutbruddet, het det at underordnede
tjenestemenn ikke var ansvarlige for om en ordre
var lovlig. Det var den overordnedes ansvar.
– Dette var et svært dårlig utgangspunkt for
prinsipiell motstand innad i politiet. I stedet for å
gjøre selvstendige vurderinger, flyttet denne tenkemåten alltid ansvaret opp til høyere autoriteter og
vekk fra individene, fremholder Hetland.
Politiinstruksen sa ikke noe om hvordan norsk
politi skulle reagere dersom landet ble hærtatt av
en fremmed nasjon.
– Norge hadde ikke opplevd krig siden 1814 og
hadde svært få planer og ingen relevant erfaring i
tilfelle okkupasjon. For et politi som var vant til
å følge instrukser og ordre, var slik vaghet
vanskelig å takle, mener Hetland.
Vilkårlige rettsprinsipper. Det var likevel ikke
slik at flertallet av politifolkene manglet yrkesetikk.
Spesielt i den første perioden av okkupasjonen
provoserte vilkårlige fengslinger og ikke minst
tortur, kraftig.
Likevel ble en god del involvert i slike handlinger. Dette gjaldt spesielt medlemmene i Statspoli-

FAKTA
Statspolitiet
• Statspolitiet, Stapo,
ble opprettet i Norge
sommeren 1941 av
Jonas Lie, som en parallell til det tyske Gestapo.
• Stapo var bemannet
bare med nordmenn,
men sto i nær kontakt
med det tyske Sicherheitspolizei og utførte
samme slags oppgaver,
for eksempel etterforskning rettet mot hemmelige aviser og radiomottakere, grenseovergang,
våpentilførsler og militær
og sivil motstand rent
allment.
• Stapofolk brukte grov
tortur og overleverte
fanger til tysk Sipo; av
de 30 nordmennene som
etter okkupasjonen ble
dømt til døden, hadde
sju hatt fast ansettelse
i Stapo.
Kilde: snl.no

Usikkerheten
ved å leve i et
samfunn der
maktbruken
virket vilkårlig,
skapte en
kollektiv resignasjon.

tiet, ledet av beryktede Karl Marthinsen. I avdelingen i Stavanger ble rundt halvparten av tjenestemennene dømt for vold mot fanger etter krigen. To
ble henrettet.
– Usikkerheten ved å leve i et samfunn der maktbruken virket vilkårlig, skapte en kollektiv resignasjon. Dette er en viktig grunn til at mange politifolk for eksempel var med på å arrestere lærere og
jøder. Det føltes nytteløst og farlig å protestere.
Det var likevel nok av andre som ville utføre ordren. Men politimennene hadde et valg om hvordan
de gjennomførte oppdraget. De kunne lekke informasjon til den som skulle arresteres, eller være
slappe i utførelsen, forteller Hetland.
For noen, også jøder, var slik hjelp av avgjørende betydning. Her var det en forskjell mellom
dem som var overbeviste nazister og dem som
motvillig fulgte ordre.
Hetland peker på at lærerne til sammenligning,
hadde en klarere bevissthet om sin selvstendige
rolle i samfunnet enn politiet.
– Svært mange av dem så på seg som bærere
og forvaltere av liberale og demokratiske verdier.
Dette var ikke på samme måte en fast del av politiets forståelse av egen rolle, mener Hetland.
Sosialpsykologiske forklaringer. Et sentralt
spørsmål for historikere verden over er hvorfor så
mange mennesker bidro til nazistenes grusomheter.
Hetland har tatt en avstikker inn i sosialpsykologien for å forsøke å forstå sine historiske kilder.
– Jeg har blant annet brukt Stanley Milgrams
observasjoner og teorier for å finne forklaringer på
hvorfor så mange valgte å føye seg etter okkupasjonsmaktens ordrer.
I de såkalte Milgram-eksperimentene ble
frivillige forsøkspersoner bedt om å opptre som
«lærere» ved et universitet og gi elektriske støt til
«elever» som svarte feil på spørsmål. Forsøkspersonene adlød i stor grad ordre fra forsøkslederne
om å gi stadig kraftigere elektriske støt, selv om
«elevene» simulerte kraftige smerter.
– Milgrams grunnleggende observasjon var at
svært mange i en ordre- og konformitetssituasjon
kan utføre handlinger de aldri ville begått på egenhånd. De utvikler så psykologiske forsvarsmekanismer som avlaster samvittigheten. Dette gjelder
også dem jeg har studert, forteller Hetland.
Spesielt ikke-nazister i politiet oppfattet seg i
liten grad som moralsk ansvarlige for de nazistiske
oppdragene de utførte.
– Ansvaret la de på den tyske okkupanten og
deres norske hjelpere i Nasjonal Samling. Samtidig

FOTO: MORTEN SMEDSRUD

krigen på oppdrag fra Arbeiderpartiregjeringen,
forteller Hetland.
Som politiminister sluset Lie systematisk inn
nazister i politiet, og oppfordret politifolk til å gå
inn i Nasjonal Samling.
– Lie oppnådde relativt store resultater. Ved inngangen til 1941 var 30 prosent av norske politimenn
NS-medlemmer. Ved slutten av krigen var det nesten 40 prosent. Dette var mer enn i noen annen
norsk etat, forteller Hetland.

kunne politifolkene gjennom små motstandshandlinger og hensynsfull opptreden beholde følelsen
av å gjøre det de kunne for ofrene.
Arresterte sin egen bror. Mange politifolk inntok en passiv holdning til det nye regimet, og et
betydelig mindretall var NS-medlemmer. Men det
fantes også flere som var aktive medlemmer av
motstandsbevegelsen.
– Vi har for eksempel den svært spesielle historien om Karl Eriksen fra Ålesund som i skjul organiserte flukt med båt over Nordsjøen. En dag ble
han beordret til å arrestere sin egen bror som hjalp
ham med motstandsarbeidet. De satt sammen ved
middagsbordet hjemme og tenkte «Hva i svarte
skal vi gjøre nå?».
De konkluderte med at flukt ikke var aktuelt,
og at tross arrestasjon kom det sikkert til å gå bra,
slik det hadde gjort før.
– Karl brakte derfor sin egen bror til fengselet
for å holde masken. Men vågespillet feilet. Motstandsnettverket brødrene var del av, sprakk på
grunn av en angiver. Broren ble sendt til fengsel i
Tyskland, og Karl ble senere selv arrestert og henrettet for sin rolle i englandsfarten.
Hetland har interessert seg spesielt for hva som
får enkelte mennesker til å stå opp imot overmakten, når konsekvensene ofte er grusomme personlige tap og lidelser.
– Enkelte personligheter bare nekter å føye
seg. Det virker nesten som de handler på instinkt.
De risikerte tortur og død for å hjelpe andre i en
nærmest håpløs situasjon. Man kan lure på hva
som foregår i topplokket på slike folk, sier Hetland
fascinert.
– Har du funnet svaret?
– Ikke egentlig. Det nærmeste jeg kommer, er
at det må ha vært noe med hvordan personlighet,
situasjoner og idealer virker sammen. For noen var
det umulig å avvise hjelpetrengende mennesker
som for eksempel ba dem om et falskt legitimasjonspapir. Dermed ble de involvert i motstandsarbeid som kunne få alvorlige konsekvenser for
dem selv. Andre ville kanskje i samme situasjon
ha angitt de samme personene.
Store forskjeller mellom politidistriktene. Øystein Hetland har særlig sett på tre norske politikamre under krigen: Ålesund, Stavanger og Skien.
Da kom det fram interessante forskjeller.
– For eksempel meldte bare to ålesundsbetjenter seg inn i NS da krigen startet, mens politikorpset i Skien meldte seg inn en masse, forteller Hetland.

AVDEKKER SVAKHETER:
– Det norske politiet var dårlig forberedt på det nazistiske stormløpet, konkluderer
stipendiat Øystein Hetland
i sitt doktorgradsarbeid om
det norske politiet under
krigen.

En dag ble han
beordret til å
arrestere sin
egen bror. De
satt sammen
ved middagsbordet hjemme og tenkte
«Hva i svarte
skal vi gjøre
nå?»

Det var i stor grad tilfeldigheter som gjorde at det
ble slik.
– I Skien bredte det seg en feilaktig oppfatning
om at man måtte være NS-medlem for å beholde
jobben. I Ålesund, derimot, sto NS svakt og de toneangivende politifolkene ville ikke ha noe med bevegelsen å gjøre, forteller Hetland.
Men det betydde ikke at den jevne politimann
i Skien var nazist – tvert imot konkluderte en ny
politimester i 1942 med at medlemsskapet hadde
vært et «gjøglespill».
Stavanger var i en mellomposisjon mellom Ålesund og Skien.
– I Stavanger brøt det nærmest ut «borgerkrig»
på kammeret, med sterke fronter som havnet i
kvass ordkrig om hvilken holdning man skulle innta. Gestapo intervenerte og sendte de mest ivrige
i leir. Etter dette ble det slutt på den åpne debatten, uten at de fleste endret ideologisk syn av den
grunn, opplyser Hetland.
Hva visste de om jødenes skjebne? Et tema i
alle nyere vurderinger av mennesker som bisto
nazistene i jødeutryddelsen og andre grusomheter,
er hva disse menneskene faktisk visste. Kunne
politimennene som arresterte norske jøder i oktober og november 1942, forestille seg gasskamrene
i Auschwitz? Kunne noen i det hele tatt se for seg
det industrielle massedrapet på en gruppe mennesker?
Det er tvilsomt at norske politifolk ante hvilken
skjebne som ventet jødene som ble sendt ut av
landet. Historiker Bjarte Bruland har imidlertid
pekt på at deporteringen av gamle, syke og svært
unge jøder til påstått arbeidsinnsats i øst, burde
framstå i et merkelig lys. Hva slags arbeidsinnsats
skulle disse kunne bidra med?
– Det er flere eksempler på at arrestasjonen av
jødene gikk sterkt inn på noen av dem som deltok,
og noen forlot etaten som en konsekvens. Likevel
ble nok arrestasjonene oppfattet først og fremst
mer som et nytt bunnpunkt for nazistisk brutalitet
enn noe fullstendig annerledes enn oppdragene
de allerede hadde utført. Skjebnen til arresterte
motstandsfolk var jo også uviss. Og arrestasjonene
rokket ikke avgjørende ved rettferdiggjøringen
av å bli værende i etaten. Tross alt var det flere av
dem som utnyttet sin stilling til å prøve å hjelpe
jøder, noe troende nazister ville vært langt mindre
tilbøyelige til å gjøre.=
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• D atadeling

Prinsipper for deling og lagring av data vedtatt ved UiO:

Forskningen demokratiseres

HJERTEBARN: – Åpenhet er
et svært viktig prinsipp i akademia. Gjennom dette hever
vi kvaliteten på forskningen,
medvirker til å hindre juks,
og bidrar indirekte til innovasjon og verdiskaping, mener
UiO-rektor Svein Stølen.

M

ålet er blant annet å hindre juks, fremme
kunnskap og bygge næring.
– Det er viktig for både universitetet og samfunnet for øvrig at så mye forskningsdata som mulig
blir tilgjengelig for så mange som mulig, sier en fornøyd rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo.
I slutten av november i fjor vedtok rektoratet at
universitetet skal lage et nytt system for lagring og
deling av alle dataene som produseres ved institusjonen.
Deling av forskningsdata har vært sett på som
et av Stølens hjertebarn siden et utvalg under hans
ledelse offentliggjorde rapporten «Deling og lagring av forskningsdata» for tre år siden.
«Som offentlig forskningsinstitusjon må UiO
ha en tydelig politikk og effektiv infrastruktur for
forvaltning (lagring, arkivering, deling, kuratering
og gjenfinning) av forskningsdata som setter krav
til alle aktører og som samtidig gjør det, ikke bare
mulig, men enkelt å etterleve disse kravene.» var
konklusjonen den gangen.
Som rektor har Stølen vært med på å fatte et vedtak som gjør dette til offisiell universitetspolitikk.
– Dataene skal være lett tilgjengelige for dem
som vil ha dem. Vi skal i hvert fall ikke lage noen
«dypvannsdeponier» som gjemmer dataene, forsikrer Stølen.
			
Ønsker embargo. I prinsippet betyr det at enhver kan etterprøve forskningen og analysene som
foregår ved Universitetet i Oslo.
– Åpenhet er et svært viktig prinsipp i akademia.
Gjennom dette hever vi kvaliteten på forskningen,
bidrar til å hindre juks, og medvirker indirekte til
innovasjon og verdiskaping, mener rektor Stølen.
I mange tilfeller er det likevel utfordringer
knyttet til deling av data.
– En god del av dataene vil være vanskelig å
bruke for andre enn forskere på samme fagfelt. Men
det åpnes altså for at de relevante forskergruppene i
alle deler av verden kan ettergå og kontrollere forskningsfunn og analyser, forteller Stølen.
Men helt åpent kan det ikke alltid være, mener
Stølen. På samme måte som at det finnes regler
som sørger for at næringsliv kan beskytte data, vil
det finnes restriksjoner også innen akademia.

• Universitetet skal bidra
til at forskningsdata i utgangspunktet skal gjøres
åpent tilgjengelig.

Rektor Stølen bruker et eksempel fra sitt eget virke
som professor i kjemi ved Universitetet i Oslo.
– Noen ganger må vi ha en embargo på bruk av
data – en tidsperiode før dataene blir delt. Jeg kan
ha brukt to år på å bygge opp prøver som jeg tar
med meg for eksempel til ESRF-laboratoriet i
Grenoble for å gjøre målinger, forteller Stølen.
Slike målinger som gir enorme datasett, kan ta
bare et par døgn å gjennomføre. Analysene i etterkant er imidlertid svært tidkrevende.
– Det sier seg selv at jeg da ikke vil gi fra meg
datasettet med en gang jeg er ferdig med målingene. Dette er en viktig innsigelse fra mange forskere vi må ta hensyn til, sier Stølen.
FAIR data. Blant dem som har ansvaret for å løse
de praktiske utfordringene fra rektor Stølen, er
rådgiver Margaret Fotland ved Seksjon for forvaltning av forskning og utdanning ved UiO.
– Kartleggingen av lagring og deling av forskningsdata i 2015 viste at mange lagret forskningsdata i usikre skyløsninger, på USB-pinner, harddisker og i skuffer på kontor og andre steder, forteller Fotland.
Delingen har foregått på epost og andre usikre
løsninger. Dette skyldes at det ikke har vært lagt
vekt på forskningsdataene i seg selv, men på resultatene.
– Derfor har det heller ikke vært fokus på å lage
gode lagrings- og delingssystemer for sektoren.
Det fins selvfølgelig unntak også her. Men fram til i
dag har veldig mye data vært lagret i skuffer og på
harddisker rundt omkring.
Ifølge universitetets eget vedtak skal datadeling gi:
• Forbedret kvalitet i forskningen gjennom bedre
mulighet til å bygge på tidligere arbeider og
sammenstille forskningsdata på nye måter
• Gjennomsiktighet i forskningsprosessen og bedre
mulighet for etterprøvbarhet av vitenskapelige
resultater
• Økt samarbeid og mindre duplisering av forskningsarbeid
• Økt innovasjon i næringsliv og offentlig sektor
• Effektivisering og bedre utnyttelse av offentlige
midler

• Det kan likevel gjøres
unntak for data som
ikke kan eller bør gjøres
tilgjengelig.
Unntakene
Hovedregelen er at
forskningsdata skal være
åpent tilgjengelige. Men
også denne regelen har
unntak:
• I tilfeller hvor tilgjengeliggjøring av dataene kan
true enkeltmenneskers
eller nasjonal sikkerhet,
skal datasettene ikke
gjøres åpent tilgjengelige.
• I tilfeller hvor tilgjengeliggjøring av dataene er i
strid med gjeldende
regelverk for personvern,
skal datasettene ikke
gjøres åpent tilgjengelige.
• I tilfeller hvor tilgjengeliggjøring av dataene strider mot andre juridiske
bestemmelser, skal datasettene ikke gjøres åpent
tilgjengelige.
• I tilfeller hvor data har
kommersiell verdi og er
laget i prosjekter der en
bedrift har kontrakt med
et universitet, unntas
dataene fra prinsippet om
åpen tilgang.

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS
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Forskernes
datagrunnlag
skal opp av
gamle arkivskuffer og
gjøres tilgjengelig for
folk flest.

• UiOs politikk følger
åpenhet som standardprinsipp når det gjelder
tilgang til forskningsdata.

– Det fins alltid skeptikere til nyvinninger. Hvordan skal dere få de vitenskapelig ansatte til å
gjennomføre dette?
– Vi vurderer å ha såkalte datachampions på
de ulike instituttene som skal være tidlig ute med å
innføre dette. De skal også kurse og inspirere sine
kolleger, mener Fotland.
Det stilles store krav til lagring og forvaltning
av forskningsdata.

– Dataene skal være FAIR, sier Fotland og bruker den engelske forkortelsen for «gjenfinnbare,
tilgjengelige, interoperable og gjenbrukbare».
Fotland mener omleggingen er en demokratisering som kan gagne folk flest.
– Dette gjør at fru Jensen fra Valdres kan oppdatere seg på forskningen om sykdommen sin, og
ta med seg den informasjonen til legen sin, sier
Fotland.=

I disse tilfellene anbefales det at forskningsdataene gjøres tilgjengelige etter en gitt periode,
forslagsvis etter tre eller
fem år.
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Lagring og deling
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• Skjelettsamlingen

er alltid låst. Det finnes bare to nøkler. Professor
emeritus Per Holck, som har viet hele livet til
skjelettsamlingen og regnes som en av landets
fremste anatomer, har den ene.
Apollon stiger ned med bevende hjerte. Det føles som å gå ned i katakombene i Roma.
Skjelettsamlingen er fordelt i to kjelleretasjer.
I den øverste etasjen er alle hodeskallene lagret,
pent dandert i glassdekte hyller. I underetasjen er
resten av skjelettene lagret i hver sin eske i skyvbare reoler fra gulv til tak.

UiO har tusenvis av
skjeletter i skapet
Universitetet i Oslo har landets største samling av hodeskaller og skjeletter.
Den gir et dypt innblikk i livet fra steinalderen og frem til moderne tid.
Kunnskapen om skjelettene betyr også mye for dagens drapsetterforskere.

FOTO: YNGVE VOGT

HODESKALLER: Elin Brødholt og Per
Holck i skjelettsamlingen i kjelleren på
Domus Medica, rett ved Rikshospitalet
trikkestopp i Oslo. Alle hodeskallene er
sirlig lagret i glasskap.

Tekst: Yngve Vogt

H

vis du ikke visste at landets største samling
av hodeskaller og skjeletter, hele 9000, holder til i et kjellerlokale i medisinernes høyborg rett
ved trikkeholdeplassen på Rikshospitalet, er du
ikke alene. Da Apollon ba noen unge legestudenter
om hjelp til å finne veien, hadde ingen av dem hørt
om den spennende knokkelskatten bare noen titalls meter fra disseksjonssalen i Domus Medica.
Veien er ikke lett å finne. Den er dessuten ikke
merket. Bak noen beskjedne kontorer i seksjon for
anatomi må du gjennom en grå og umerket dør
før du kan stige ned til skjelettsamlingen. Døren

Beinrester kan
avsløre alder,
kjønn, vold og
sykdommer.

150 år. Skjelettsamlingen er blitt til i et nært samarbeid mellom medisinere og arkeologer gjennom
150 år. I løpet av de 100 første årene ble det gjennom en rekke utgravninger ved Mariakirken og
Clemenskirken i Oslo ene og alene samlet inn
skjelettrester fra nær 1400 individer fra middelalderen. I 1972 ble skjelettsamlingen døpt om til
De Schreinerske Samlinger, oppkalt etter Kristian
Emil Schreiner (1874–1957), som var professor i
medisin og bestyrer på Anatomisk institutt fra
1908 til 1945. På begynnelsen av 1920-tallet ble
han, sammen med sin legekone Alette Schreiner
interessert i fysisk antropologi. Kristian Emil
Schreiner mente, slik som mange andre på den
tiden, at det var mulig å dele menneskeheten
inn etter fysiske kjennetegn. Han studerte både
levende personer og skjeletter fra ulike deler av
landet. Samlingen inneholdt allerede den gang
samiske skjeletter – og hodeskaller fra Finnmark.
De ble gravd opp i perioden 1852–1915. En av legestudentene til Schreiner, Johan Brun, gravde selv
opp hundre kranier fra skoltesamer. I løpet av mellomkrigsårene utvidet Schreiner samlingen med
ytterligere 500 til 1000 samiske skjeletter.
I 1930 kritiserte ekteparet Schreiner den rasehygieniske tankegangen om en nordisk og germansk
eliterase.
Den samiske skjelettsamlingen har vært svært
omdiskutert. Den delen som ble kalt Neidensamlingen, ble returnert til skoltesamene i 2011.
Resten av den samiske samlingen er fysisk atskilt
fra resten av skjelettsamlingen. Den forvaltes av
Sametinget og er skjult for besøkende.
Skjelettsamlingen får fremdeles tilsig av nye
skjeletter. De siste middelalderskjelettene dukket
opp under byggingen av Follobanen. Samlingen
har også nylig fått inn skjeletter fra den for lengst
nedlagte Tukthuskirkegården i Oslo. De fleste av
disse skjelettene er fra 1800-tallet. De ble tidligere
tatt vare på av Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).
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Historisk innblikk. Leseren stiller seg kanskje
spørsmålet hvorfor det er nødvendig med en skjelettsamling. Svaret er klinkende klart: Skjelettene
gir et viktig innblikk i historien vår.
– Skjeletter kan fortelle oss hvordan mennesker
har levd, og de gir bedre informasjon enn selv utførlige, skriftlige kilder. Vi kan se kjønn, alder og
spor etter et levd liv og ofte se hva de jobbet med.
Vi kan analysere hvilke sykdommer de hadde,
spor etter vold og noen ganger hva de døde av. Ut
ifra hoggene kan vi finne ut av om vedkommende
har stått eller ligget, om det var et rått overfall
bakfra eller om det var kamp mann mot mann. Vi
har hælbein fra en kvinne med sverdhogg i. Du
kan jo tenke deg hva som har skjedd: En kvinne
var på flukt og ble hogget i hælen – bakfra. Det
sier noe om råskapen. Vi kan også slå fast om hun
overlevde eller fikk en dødelig skade. All denne
kunnskapen er overførbar til dagens rettsmedisin,
forteller Per Holck.
Han er ikke avhengig av hele skjeletter for å
finne svar. Han kan også tolke enslige knokler.
– Enhver knokkel utgjør en prosentandel av
kroppshøyden. Knoklene og skjelettene i samlingen gir oss informasjon om hvordan kroppshøyden
har endret seg igjennom århundrene, påpeker Per
Holck, og legger til at samlingen også er nyttig for
interesserte studenter.
En av dem er Elin Brødholt som for ti år siden
tok mastergraden om helsen, sykdommene og
våpenskadene til dem som ble gravlagt i middelalderen ved Mariakirken i Oslo. Nå tar hun doktorgraden på å undersøke hvordan forekomsten og
utviklingen av beinskjørhet har utviklet seg fra
middelalderen og frem til i dag.
Skjeletter over hele landet. Skjelettsamlingen i
Oslo er ikke landets eneste. Det fins slike samlinger over hele landet, fra Bergen i sør til Tromsø i
nord. Alle landsdelsmuseene er lovpålagt å ta vare

HVALFANGERE: Elin Brødholt (t.h.) analyserer dødsårsaken til en hvalfanger
som døde på Svalbard for
flere hundre år siden.

En kvinne på
flukt ble hogget i hælen.

på de skjelettene som blir funnet i området deres
og som er eldre enn reformasjonen.
I samlingen på Universitetet i Bergen fins det
humane beinrester fra 275 lokaliteter, de fleste på
Vestlandet.
– Jeg vil anslå at vi har skjeletter fra 500 til
700 individer i samlingen vår. De eldste er 8500 år
gamle. Flesteparten er fra middelalderen, forteller
førsteamanuensis Anne Karin Hufthammer på
Universitetsmuseet ved Universitetet i Bergen.
Tromsø museum ved Universitetet i Tromsø har
120 skjeletter. Museet eier dessuten 140 skjeletter
som for tiden oppbevares på UiO. Brorparten av
skjelettene deres er fra jernalderen.
– Skjelettene gir innsikt i hvordan mennesker i
landsdelen vår levde i fortiden, forteller magasinansvarlig Tanja Larsen på Tromsø museum.
Vitenskapsmuseet på NTNU har 4795 skjeletter, fra steinalderen til tiden etter reformasjonen.
– Samlingene har vært mye brukt av medisinere og odontologer, men de siste ti årene er samlingene også blitt mye benyttet i biomolekylær og
kulturhistorisk forskning om levekår og helse, forteller førsteamanuensis Birgitte Skar på Institutt
for arkeologi og kulturhistorie ved NTNU.
En av verdens største skjelettsamlinger huses
av Københavns Universitet. De har så mange som
30 000 skjeletter.
– Skjelettene hjelper oss til å forstå fortiden vår,
hvilke sykdommer de hadde, hvordan levevilkårene var for forfedrene våre, hvordan mennesker
flyttet rundt, og med nye DNA-metoder kan vi
finne ut av når visse sykdommer oppstod, forteller
professor Niels Lynnerup på Københavns Universitet.
Borer hull. For å undersøke skjelettene, kan forskerne ty til en rekke ulike teknikker. De fleste teknikkene er såkalte destruktive undersøkelser. Det
betyr at forskerne må bore et lite hull i skjelettet
for å hente ut en beinbit.
– Da blir det mindre og mindre materiale igjen.
Vi må passe på at vi ikke ødelegger for forskere om
hundre år. Fra enkelte perioder har vi dessverre
lite materiale, poengterer Per Holck.
Analyse av beinbiter er den eneste muligheten
forskerne har til å kunne aldersbestemme et skjelett. Trikset er karbondatering, eller 14C-analyse
som fagfolkene liker å kalle det. Poenget er at alle
levende vesener har en liten konsentrasjon av den
radioaktive karbonisotopen 14C i seg. Når vi dør,
vil isotopen gradvis brytes ned. Halveringstiden
er 5730 år. Ved å måle den gjenværende mengden,
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kan forskerne få et estimat på hvor gamle skjelettene er.
– For femti år siden trengte vi en svær beinbit
på 25 gram for en enkelt analyse. I dag holder det
med 10 milligram.
De siste årene er det også blitt mulig å ta DNA
av gamle skjelettprøver.
– Med DNA-analyse kan vi noen ganger slå fast
slektskapet mellom dem som er gravlagt, og finne
ut av hvor de kommer fra.
Det store ønsket til forskerne er å kunne gjennomføre analyser uten å påføre skjelettene varige
skader. De har allerede begynt å teste ut en ny
metode som kalles Raman. Med en laser som
skanner beinet, får de et kjemisk «fingeravtrykk»
med sammensetningen av proteiner og mineraler
i beinet.
– Metoden kunne ha blitt brukt til å teste om et
beinfunn i Sverige tilhørte den bortførte Drammensjenta Therese, forteller Per Holck.
Mekka for politiet. Dette bringer Apollon over til
både rettspatologene, rettsmedisinerne og Kripos.

SKJELETTSAMLINGEN: Per
Holck har i en mannsalder
hatt ansvaret for skjelettsamlingen på UiO. Hver av
de 9000 hodeskallene og
skjelettene er sirlig lagret i
esker i kjelleren på Domus
Medica.

Skjelettene
hjelper oss til å
forstå fortiden
vår.

Kriminaletterforskerne i politiet har allerede i
flere tiår samarbeidet tett med Per Holck.
– Vi ser på alle de sakene der et individ har ligget ute i lengre tid. Dette er ofte savnet-saker som
vi hører om i nyhetene. Dødsfallene kan skyldes alt
fra mord og selvmord til skader og uhell, sier Per
Holck.
Det har ført til at politiet tar kontakt med Per
Holck hver gang de har funnet beinrester.
– Vi har samarbeidet med politiet så lenge jeg
har vært i faget. I ni av ti tilfeller er det snakk om
dyrebein. Da kan politiet i løpet av noen minutter
avslutte etterforskningen på en enkel måte. Noen
ganger finner politiet bare små fragmenter av bein.
Hvis beinrestene er fra en brann, kreves inngående
kunnskaper om skjelettet og hvordan bein sprekker i varmen. Dette vet vi mye om, forteller Per
Holck.
Tidligere leder av identifikasjonsavdelingen i
Kripos, Per Angel, som etter 36 år i politiet og 25
år i Kripos gikk av med pensjon sist sommer, bekrefter samarbeidet med Per Holck.
– Når vi finner skjelett – og kroppsrester, må vi
2/2018
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Ører er som
fingeravtrykk.
Ingen har helt
lik ørefasong.

Ødela turistattraksjon. For noen år siden ødela
Per Holck trolig ryktet til en turistattraksjon i
byen Fecamp i franske Normandie. Klosteret i
landsbyen var trekkplasteret. Per Holck ville undersøke de gravlagte hertugene Richard I og Richard
II, nære etterkommere av vikinghøvdingen GangeRolv, for å finne ut av om Gange-Rolv var norsk
eller dansk.
Per Holck hadde i mange år søkt om å få åpne
graven og måtte helt til topps, på departements
nivå for å få ja.
– Nye metoder kan avsløre forfalskninger og
feilaktige dateringer, påpeker Per Holck.
Undersøkelsene viste at den ene av de gravlagte
døde på 700-tallet, mens den andre døde allerede
300 f. Kr. Begge de gravlagte døde altså lenge før
hertugen vandret rundt på Jorda rundt år 1000.
– Identiteten til de gravlagte var derfor feil. Det
var svært skuffende for byen. De to gravene i klosteret var byens stolthet. Nå har vi kanskje ødelagt
noe av turistgrunnlaget deres.
Også skjelettet til Sigurd Jorsalfar i mausoleet
på Akershus festning ble saumfart av Per Holck
for noen år siden. Han kunne da slå fast at hodeskallen var fra 1500-tallet, mens Sigurd Jorsalfar

døde allerede i 1130. – Man skal derfor ikke ta
alle gravinskripsjoner for god fisk, poengterer professoren.
Ingen arvtager. Per Holck er nå 76 år og trekker
seg tilbake selv om universitetet fortsatt ikke har
funnet noen arvtager.
– Det er viktig at etterfølgeren min ikke bare
kjenner faget, men også samlingen og dens historie.
Hvis ingen tar over samlingen, frykter jeg at den
splittes opp og tilbakeføres til de enkelte landsdelsmuseene. Da blir den verdiløs. En del fylkesmuseer har begynt å bygge opp sine egne skjelettsamlinger fra egne utgravninger. Den største
svakheten med den modellen er at de ikke har
nok ekspertise. Arkeologi er ikke det samme som
osteologi (red.: læren om skjelettene til virveldyr).
For å ta vare på samlingen trengs det mye innsikt
i anatomien. Denne samlingen har derfor vært
knyttet til Anatomisk institutt siden 1800-tallet,
forteller Per Holck.
Professor Niels Lynnerup på Københavns Universitet sier det vil være alvorlig om skjelettene
på UiO blir fordelt til de ulike landsdelsmuseene i
Norge.
– En av styrkene til en felles samling er at vi
kan sammenligne mye materiale uten å måtte reise
rundt til mange lokalsamlinger, påpeker Niels
Lynnerup.
Birgitte Skar på NTNU er uenig.
– For et universitetsmuseum med en omfattende
skjelettsamling er det ikke viktig med en sentral
skjelettsamling i Oslo. De fem universitetsmuseene
i Norge har et klart ansvar for forvaltning av egne
samlinger i henhold til Lov om kulturminner, og
de trenger en geografisk nærhet for å kunne gjøre
dette effektivt, poengterer Birgitte Skar.
Tanja Larsen i Tromsø Museum er enig med
henne.
– I likhet med NTNU Vitenskapsmuseet kan
vi ikke forvalte samlingen vår forsvarlig når deler
av skjelettmaterialet vårt oppbevares i Oslo. Den
dagen skjelettene fra museumsdistriktet vårt tilbakeføres til Tromsø, vil de fremdeles være tilgjengelige for forskere og anatomer fra både inn- og
utland, påpeker Tanja Larsen.
Anne Karin Hufthammer ved Universitetet i
Bergen sier det ikke er noen god idé å dele opp
samlingen ved UiO.
– Det er viktig at samlingen er der forskningskompetansen er. En samling som det ikke arbeides
med, er bokstavelig talt en død samling. Norge er
et lite land med få forskere innen osteologi. Da er

LIKNESET: Da denne hvalfangergraven på Likneset
på Svalbard var i ferd med
å rase ut i havet, måtte den
nødåpnes. Nå er skjelettet
undersøkt.
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RYGGRAD: De to UiO-forskerne har også undersøkt
skjeletter hentet fra hvalfangergraver på Svalbard.
Denne hvalfangeren hadde
en medfødt skade i ryggraden.

Døde hvalfangere. Skjelettforskerne i Oslo har
også vært med på å avsløre skjelettmysterier på
Svalbard. De siste årene, 2015–2017, er en del
hvalfangergraver blitt nødåpnet, fordi gravene
var i ferd med å skylles ut i havet. I fjor ble tre
hvalfangerskjeletter fløyet inn med helikopter til
laboratoriet på Svalbard museum i Longyearbyen.
Sysselmannen på Svalbard ba Per Holck og Elin
Brødholt analysere skjelettene.
– Det var de fattigste av de fattige som dro på
hvalfangst. De hadde ikke noe valg. Mange av dem
kom aldri hjem. Vi undersøker kjønn, alder, kroppslengde, sykdommer og skader. Vi ser særlig etter
spor som kan fortelle oss om det harde livet til
hvalfangerne, hva slags skader de pådro seg og hva
de døde av. De horisontale linjene i tennene tydet
på sykdommer, mye stress og dårlig kosthold. Nesten alle hadde skjørbuk, forteller Elin Brødholt.
Skader i tennene viser at de røykte krittpiper.
Tobakken kom allerede på 1500-tallet. Tannskader er et kjent fenomen fra datidens hvalfangerskjeletter.
– Krittpiper har runde hoder. Pipene dreide
rundt i munnen når de ikke ble bitt hardt. En av de
avdøde hadde tre dype tunnelspor i tannrekken.
Det betyr at han endret posisjon på krittpipen når
uthulingene på ett sted ble for store og vonde.
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Ansiktsgjenkjenning. Per Holck undersøker
ikke bare skjeletter. Han har også utviklet et ansiktsgjenkjennings-system basert på sammenligning av fotografier. Metoden hans, som første gang
ble lagt frem på en internasjonal konferanse for
tjue år siden, går ut på å finne de matematiske forholdstallene mellom en del ansiktsmål.
– Vi kan ikke bruke metoden til å bevise at to
passbilder virkelig viser samme person, men vi
kan utelukke at bildene er av samme person. Det er
en videreføring av anatomien. Vi observerer trekk i
kraniet som vi bruker til identifisering. Dette viser
hvor variert faget vårt er, påpeker Per Holck.
Per Holck har kurset Kripos i biometri. Kripos
bruker biometri til å gjenkjenne biologiske trekk
hos et enkelt individ.
– Her skjer det en rivende utvikling, både når
det gjelder automatisk gjenkjenning av ansikt,
fingeravtrykk, øreavtrykk og leppeavtrykk. Datamaskinen foreslår en kandidat, resultatet må sjekkes manuelt. Her har Holck bidratt mye, forteller
Per Angel.
De siste årene har Per Holck også trent opp Kripos til å identifisere gjerningsmenn ved å studere
blodåremønstrene på hendene deres fra fotoopptak på gjerningsstedet. Også ørene er helt ulike fra
menneske til menneske.
– Ører er nesten som fingeravtrykk. Det finnes
ikke to mennesker med samme ørefasong, påpeker
Per Holck.
Per Holck har foreslått at Kripos bør bygge opp
et register med øreavtrykk, på lik linje med fingeravtrykk.
– Det kan tenkes at vi skal lage et slikt register
en dag, men vi vet ikke når. Vi bruker allerede
øregjenkjenning i etterforskningen vår. Det er
internasjonalt kjent at ører er unike for hver person, forteller seksjonsleder Toril Lysaker i Kripos.
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undersøke hvem den døde er og om vi står overfor
en straffbar handling. All informasjon fra skjelettet
er med på å danne grunnlaget for identifiseringen.
Skjelettrestene kan si noe om etnisitet, kjønn,
alder og sykelige forandringer. Kripos har en egen
ID-gruppe, men når vi står overfor en spesielt
utfordrende sak, har vi ofte tatt kontakt med Per
Holck, forteller Per Angel.
– Per Holck tar utgangspunkt i skjelettet og
viser hva aldringsprosessen gjør med skallen og
ansiktet. Han har også lært oss å forstå hvordan
beinstrukturer i ansiktet danner grunnlaget for
identifiseringen av en person, forteller seksjonsleder Toril Lysaker i Kripos.

TANNSKADER: Denne
hvalfangeren på Svalbard
fikk skade på tennene etter
krittpiperøyking.

Vi kan avsløre
forfalskninger
og feilaktige
dateringer.

det viktig å ikke spre ressursene og samlingene for
mye, anbefaler Anne Karin Hufthammer.
Dekan Frode Vartdal på Det medisinske fakultet
ved UiO bekrefter at han har fått henvendelse fra
landsdelsmuseene om tilbakeføring av skjeletter og
diskuterer med dem hvordan materialet deres kan
utnyttes best mulig. Fakultetet er også i dialog med
Kulturhistorisk museum.
Frode Vartdal poengterer at det er viktig for
samfunnet å utnytte skjelettsamlingen best mulig.
– Samlingen kan bidra til å forstå menneskets
evolusjon og hvordan forfedrene våre har vandret
gjennom tusener av år. Samlingen kan også brukes
til å forstå sykdomsmekanismer, oppsummerer
Frode Vartdal, og legger til at mulighetene til å forske på skjelettene er blitt betydelig bedre etter at
UiO fikk et laboratorium for å undersøke gammelt
DNA.=
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Dyr og planter dør ut i et omfang som er blitt sammenlignet med katastrofen som utryddet dinosaurene.

TEMA:
Artsmangfold
under press

• Artsmangfold under press

Til alle tider har mennesket drept andre arter
for å overleve. Nå må vi begynne å holde liv i
dem med samme formål.

Denne gangen
er vi meteoren
å skille mellom ulike arter av mikroorganismer.
– Vi har imidlertid klare tall på bestandsnedgang både av høyere dyrearter og insekter. En
fersk studie beregnet en nedgang på 50 prosent av
verdens dyrebestander i løpet av de siste 40 år.
Men det er forskjell på bestandsnedgang og
artsutryddelse, understreker professoren.
– Mens bestandsnedgang handler om at det blir
færre individer av en fremdeles eksisterende art,
er artsutryddelse bortfallet av alle individene av
en art – artsdød.
Vi som lever i dag, må forberede oss på å dø i
en verden som er halvparten så rik på plante- og
dyreliv som den vi ble født inn i.
Hessen er overrasket over at så mange arter nå
er truet.
– Det er underlig at arter som har vært her så
lenge og klart seg så godt, sliter så kraftig som de
gjør nå. Amfibiene er et tankevekkende eksempel.
De har eksistert i nær 400 millioner år, men er nå i
kraftig tilbakegang verden over.

Tekst: Morten S. Smedsrud

G

VÅRE SLEKTNINGER DØR:
Orangutangen er en av våre
aller nærmeste slektninger,
men menneskets herjinger
på jordkloden truer nå med å
utrydde apen som vi deler 97
prosent av genene våre med.
Orangutangen er utryddingstruet i både Indonesia og
Malaysia, og trusselen blir
stadig større grunnet den store
avskogingen. Menneskeapen
er også svært utsatt for krypskyttere.
FOTO: COLOURBOX

En moralsk forbrytelse. Hvis Norge har en nasjonal talsperson for farene ved artsutryddelse, er
det biolog Dag O. Hessen ved Universitetet i Oslo.
Biologiprofessoren har i en mannsalder jobbet
med spørsmålet om hva som skjer med verdens
dyr og planter – hvorfor, og hva vi som mennesker
og samfunn kan gjøre med det.
– Artsutryddelse er et ugjenkallelig tap og en
moralsk forbrytelse både overfor arten og våre
etterkommere, sier Hessen.
Hessen er imidlertid ikke enig i at vi er inne i en
masseutryddelse – ennå.
– Vi er heldigvis ikke der. Men hvis vi ikke gjør
noe for å redusere vårt økende fotavtrykk på planeten, kan vi ende opp med den sjette utryddelsen
på sikt, mener Hessen.
Å tallfeste tap av arter, er en vanskelig øvelse.
Mange arter er fortsatt ukjente. Det er komplisert

FOTO: COLOURBOX

ullpadde, svart, vest-afrikansk neshorn og
hawaiisk kråke er alle forsvunnet fra jordas
overflate i løpet av de siste årene. Neste på lista
kan være orangutang, elefant og sverdfisk.
I World Wildlife Funds årsrapport fra 2016 heter det at: «Vi mister allerede arter i en hastighet
som er i samsvar med en sjette masseutryddelse».
Jorda har til nå opplevd fem masseutryddelser.
Mest kjent er hendelsen som tok livet av dinosaurene, mest sannsynlig en meteoritt som traff Yucatánhalvøya i dagens Mexico for rundt 66 millioner
år siden. Nedslaget førte til ekstreme klimaendringer som utryddet mye av dyre- og plantelivet på
planeten, deriblant de myteomspunne dinosaurene.
Denne gangen er det vi som er meteoritten.

MASSEUTRYDDELSE: Jorda har til nå opplevd fem masseutryddelser. Mest kjent er hendelsen som tok livet av dinosaurene, mest sannsynlig en meteoritt som traff Yucatán-halvøya
i dagens Mexico for rundt 66 millioner år siden.
2/2018
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De fem masseutryddelsene
• Den første store masseutryddelsen fant sted i
slutten av tidsperioden
ordovicium, for 455 millioner år siden, og 85 prosent av livet i havet døde
ut. Årsakene er dårlig
forstått.
• Den andre masseutryddelsen fant sted i
tidsperioden devon, for
370 millioner år siden. Vi
vet lite om årsakene.
• For 252 millioner år
siden døde mer enn 95
prosent av artene på
jorda. Det er den største
masseutryddelsen vi kjenner, den tredje i rekken.
• Den fjerde masseutryddelsen skjedde i
overgangen mellom tidsperiodene trias og jura, for
201 millioner år siden. En
stor vulkanprovins dukket
opp på samme tid.
• Den femte og mest
kjente masseutryddelsen
tok livet av dinosaurene
for 66 millioner år siden.

Hva tar livet av dyrene? Anne SverdrupThygeson er bevaringsbiolog ved Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet på Ås. Hun har nylig
gitt ut boka «Insektenes planet» med undertittelen
«om de rare, nyttige og fascinerende småkrypene
vi ikke kan leve uten».
– Vår stadige vekst i areal- og ressursbruk gjør
at bestander reduseres, arter forsvinner og dyreog plantesamfunnene på kloden endres. Dette kan
skape dominoeffekter som vi ikke vet konsekvensene av. Vi bruker arealene stadig mer intensivt.
Det betyr færre levesteder. Mindre intakt regnskog
i tropene. Her hjemme betyr det færre blomsterenger i jordbrukslandskapet og mindre arealer
med naturskog, der gamle og døde trær får fylle

sin rolle som drabantbyer for insektmangfold. Mer
intensiv arealbruk innebærer også mer kunstig
lys, noe som påvirker mange insekter, forteller
Sverdrup-Thygeson.
Den britiske 1600-tallspoeten John Donne
er kjent for å ha skrevet «No man is an island».
Inspirert av biologen Dan Janzen, parafraserer
Sverdrup-Thygeson Donne når hun sier:
– Et verneområde er ingen øy. Området påvirkes fra utsiden – både gjennom globale endringer
i klima og mer direkte, som når fremmede arter
sprer seg inn i verneområdet fra kantene. Det er
ikke så enkelt at vi bare kan sette en «osteklokke»,
i form av vern, over noen små arealer og tro at naturen der vil utvikle seg helt upåvirket av endringer i landskapene rundt.
En tysk studie fra i fjor sjokkerte en hel forskerverden.
– Her så man på insekter i mer enn 60 verneområder, som lå som frimerker i et til dels hardt
utnyttet jordbrukslandskap. Det viste seg at det
biologiske mangfoldet var dramatisk redusert.
Biomassen av insekter var redusert til bare en
fjerdedel av det den var for 30 år siden.
Forskerne er ikke sikre på årsakene til at insektene går tilbake, men antakelig er det flere
samvirkende faktorer – sprøytemidler påvirker
insektene negativt også i omgivelsene rundt selve
åkeren, intensiv arealbruk gir færre restarealer
der insektene trives, og endret klima kan gi ekstra
utfordringer på toppen av det hele.
Alt henger sammen med alt i naturen. Og alt
henger sammen med oss mennesker.
– Det fins ikke én flik igjen av jorda som ikke
er påvirket av mennesket, forteller SverdrupThygeson.
Et nytt Pangea. Landdyr kan i utgangspunktet
ikke krysse et hav, mens havdyr ikke kan krysse
kontinenter.		
I et foredrag ved Williams college i Massachusetts i 2016 sa Elizabeth Kolbert: «(…) Biologisk
sett skaper vi i dag en ny Pangea. En mer homogen
verden enn vi levde i tidligere». Pangea er det såkalte superkontinentet, som eksisterte for mellom
200 og 300 millioner år siden, og som omfattet
mesteparten av den kontinentale jordskorpa.
– Oppdagelsesreisende på havet brakte katter,
rotter og andre rovpattedyr til øyer der livet hadde
gått sine egne veier. Det betød slutten for mange
øyarter, som hadde utviklet seg uten slike fiender
– og dermed aldri hadde hatt behov for å prioritere
relevante forsvarsmekanismer, som det å kunne fly

sin vei, forteller Sverdrup-Thygeson.
Hun nevner et eksempel der artsforflytting har
gått helt galt.
– Mørk jordhumle ble innført til Sør-Amerika,
der humla skulle forbedre pollineringen i frukthager og drivhus. Det var jo i utgangspunktet en
fin tanke – å bruke insektenes fantastiske evne til
effektiv bestøving av våre matplanter. Men den
mørke jordhumla trivdes godt, og nå sprer den seg
langt utenfor frukthagene – ut i naturen, utenfor
vår kontroll. Der fortrenger den de hjemmehørende
humlene, som den digre, pusete, rødpelsete Bombus dahlbomii, antakelig verdens største humle.
Den innfødte amerikanske humla tåler ikke sykdommene som den europeiske kolonisten bringer
med seg.
– Lyder det kjent? Slik urbefolkningen i Amerika døde i hopetall i møtet med europeernes sykdommer, er kjempehumla nå i ferd med å bukke
under for jordhumlas parasitter. Snart kan verdens
største humle være borte, og da for alltid.
De sære og spesialiserte artene taper i kampen
mot generalistene – arter som har brede nisjer og
som trives og blir tallrike overalt.
– Dette fenomenet, biotisk homogenisering
eller artsforflatning, er altfor lite kjent. Artsmangfoldet blir stadig likere på tvers av områder. Da
nytter det ikke bare å telle arter på et sted når vi
skal vurdere om naturen der har det bra. Selve
sammensetningen av arter i et samfunn, og artenes
innbyrdes dominansforhold, kan være vesentlig
for hvordan de økologiske funksjonene ivaretas.
Vi faller ut av hengekøya. Se for deg at du går
en tur på stranda en varm sommerdag, og i år som
i fjor tar du en hvil i den gamle hengekøya. Du ser
riktignok at den har fått et hull eller to i løpet av
året som har gått, men legger deg oppi når du har
forsikret deg om at fibrene holder.
Men hva hvis du ligger i hengekøya og noen
sakte, men sikkert klipper i stykker de ørsmå trådene, mens du ligger der? Det holder en stund, men
du kan ubønnhørlig vente deg et ublidt møte med
underlaget.
Hengekøye-metaforen er et av de sentrale bildene i Sverdrup-Thygesons bok om insekter og
artsmangfold.
– Det vil bli en hel del kjipere å være menneske
hvis hengekøya får enda flere hull, utdyper hun.
Fibrene i hengekøya er alle dyr og planter i verden.
– Det kan godt hende vi kan klare oss greit
uten noen av artene som fins rundt oss i dag. Men

EN MORALSK FORBRYTELSE: – Artsutryddelse er
et ugjenkallelig tap og en
moralsk forbrytelse både
overfor arten og våre etterkommere, mener biologiprofessor Dag Hessen.
FOTO: PRIVAT
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UTRYDDINGSTRUET: Den
digre, pusete, rødpelsete
Bombus dahlbomii, antakelig verdens største humle,
er truet av utrydding av en
konkurrerende humle som
ble innført til Sør-Amerika.

Menneskets tidsalder. Begrepet «den sjette
masseutryddelsen» ble kjent da boka «The Sixth
Extinction» ble en internasjonal bestselger for fire
år siden.
Boka gjorde forfatteren Elizabeth Kolbert til
pulitzerprisvinner, og ble kåret til den beste sakprosaboka noensinne av den britiske avisa The
Guardian. Kolbert åpner sin bok med historien om
Panamas gullfrosk. Engang en tallrik karakterart
for landet, nå trolig helt utryddet.
– Utryddelsestakten for amfibier er anslått til
45 000 ganger høyere enn «den naturlige», forteller Hessen.
Selv om han mener Kolbert tar for hardt i, var
det Hessen som skrev forordet til den norske utgaven av boka.
– Det er en uhyre viktig bok fordi den har fått
øynene opp hos mange for hvordan vi påvirker
verdens mangfold og økosystemer. Ikke av vond
vilje, men på grunn av kortsiktighet, grådighet og
manglende kunnskap.
Selv om mennesket er bare én av artene på Tellus, former vi planeten i langt større grad enn alle
andre arter til sammen.
Dette har ført til at forskere de senere årene har
blitt enige om at vi nå befinner oss i en helt ny geologisk periode – antropocen, som skal etterfølge
holocen, perioden etter siste istid.
– Antroposentrismen – mennesket først – har
mye av skylden for klimaendringer og artsdød.
Hva godt kan det komme av at vi nå innfører en ny,
geologisk periode oppkalt etter oss selv?
– Mennesket er blitt så dominerende på jorda at
vi har skapt vår egen geologiske epoke. Antropocen er et godt begrep. Det er imidlertid en slags
herostratisk berømmelse i det å få denne epoken
oppkalt etter oss, mener Hessen.

FOTO: NTB SCANPIX
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VI TAR EN SJANSE: – Det
kan godt hende vi kan klare
oss greit uten noen av artene som fins rundt oss i
dag, men vi vet ikke hvilke.
Vi risikerer en verden der vi
mennesker får det verre, advarer biolog Anne SverdrupThygeson.

Det finnes
ikke en flik av
jorda som ikke
er påvirket av
mennesker.

vi kjenner ikke funksjonen til alle arter, ei heller
sammenhengen mellom dem, og dermed vet vi heller ikke hvilke arter vi kan klare oss uten. Dersom
vi fortsetter å redusere artsmangfoldet, risikerer
vi derfor en verden der vi mennesker får det verre,
fordi utfordringene med rent vann, nok mat og god
helse til alle blir enda større enn i dag.
Har kuttet navlesnora. I boka «Humlejakt» spør
den britiske biologen Dave Goulson hvorfor barn
vokser fra sin iboende fascinasjon for dyr og natur.
– Vi har kuttet navlesnora til naturen og gjort
den til en slags opplevelseskulisse. Vi erkjenner
ikke hvor fundamentalt avhengige vi er av natur
når det gjelder alt fra mat til det mentale, mener
Dag Hessen.
Det er nå drøyt 100 år siden verdens siste
vandredue døde. Mennesket brukte bare noen få
generasjoner på å utrydde arten som med sine mellom fem og åtte milliarder individer var verdens
klart mest tallrike fugl.
– Noe av det mest påfallende er hvor raskt dette
skjer. 100 år kan føles lenge, men er som et knips
i livets historie, som strekker seg 3,5 milliarder år
tilbake, ja selv i forhold til vår egen arts historie.
Homo sapiens har eksistert i kanskje 300 000 år.
Vi må stelle oss slik at vi og andre arter også kan
eksistere her om nye 300 000 år, mener Hessen.
I romanen «Begynnelser» fra 2017 skriver Carl
Frode Tiller at «Vi mennesker burde utvide nestekjærleiksbodet (…) vi burde leve slik at dei andre
artane saknar oss den dagen vår art er borte frå
kloden.»
– Mennesket har en moralsk plikt til å begrense
sin dominans på kloden, slik at våre millioner av
medskapninger også får en sjanse til å leve sine
små og underlige liv. Også av egoistiske grunner
bør vi bry oss om artenes ve og vel. Å ta vare på
dem er en livsforsikring for våre etterkommere,
sier Sverdrup-Thygeson.
– Her peker moralen og egeninteressen i samme retning. Hvorfor sliter vi så mye med å redde
planeten?
– Vi slites mellom det lille og det store perspektivet – mellom det som er bra for meg og min
familie i dag, og det som er bra for kloden og dens
befolkning i et hundreårsperspektiv. Vi strever
med å stable på beina et økonomisk og politisk system som ikke er betinget av evig vekst. For selv om
vi kan være uenige om mangt og mye, er det helt
sikkert at vi ikke har tilgang til en uendelig mengde
ressurser. Vi har bare én klode. Nå gjelder det å ta
vare på den.=
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Svekket livsgrunnlag
for fossekall og røye

Tekst: Morten S. Smedsrud

P

å 1970- og 80-tallet kunne man daglig lese
dommedagsoverskrifter i avisene om hva som
ville skje om vi ikke fikk bukt med den sure nedbøren som strømmet ned over landet.

Bare én ting kunne matche frykten for de svovelholdige skyene: bequerel – dette mystiske stoffet
som egentlig ikke er et stoff, men måleenheten for
radioaktiv stråling – som kom blåsende sørøstfra
etter atomreaktorulykken i Tsjernobyl for 32 år
siden.
Den sure nedbøren skyldtes hovedsakelig forbrenning av fossile energikilder, i første rekke kull
og petroleumsprodukter i Storbritannia, industriområdene i Tyskland og det tidligere Øst-Europa.
Gjennom iherdig kamp fra forskere, etter hvert
også politikere, ble imidlertid den sure nedbøren
kraftig redusert. PH-verdiene steg og konsentrasjonen av den giftige formen av aluminium sank til
et nivå som er levelig for den norske fisken og de
små dyrene som utgjør livsgrunnlaget deres.
Floraen og faunaen i våre elver og vassdrag var
tilsynelatende reddet i overskuelig framtid.
Utilsiktede, negative konsekvenser. Nå heller
professorene Dag O. Hessen og Rolf D. Vogt ved
Universitetet i Oslo malurt i begeret. Det viser seg
nemlig at kampen mot sur nedbør byr på uventede
sideeffekter.
– Tiltakene mot sur nedbør har paradoksalt nok
fått uheldige konsekvenser for flora og fauna i og
ved norske elver og vassdrag, sier Hessen.
Det er Hessen som tar for seg virkningene på
plante- og dyrelivet når de to professorene samarbeider. Vogt uttaler seg om de kjemiske prosessene
i naturen.
– Vi studerer blant annet variasjonen i humusen, sier Vogt og smeller et glass med noe brungult i bordet. – Dette er ikke en tisseprøve,
men vann fra Hellerudmyra i Lommedalen, som er en del av drikkevannskilden
til Bærum, forteller Vogt.
Humus, som ikke må forveksles
med den populære matvaren hummus, er en blanding av organiske
forbindelser som blir igjen etter delvis nedbryting av planterester.
Av flere grunner har jorda begynt å avgi mer
humus og mindre kalsium til vassdragene. Dette
fører til brunere og mer kalsiumfattige elver.
– Nedgangen i sur nedbør fører til at det vaskes
ut mer humus fra jordsmonnet. Hovedgrunnen er
at jordsmonnet er blitt mer løselig. Dette kommer
både av at vannet har fått lavere konsentrasjon av
ioner og aluminium, og litt fordi pH-verdien har
økt, forteller Vogt.
Folk har en idé om at alt vann i Norge er klart
og rent.

Sur nedbør
• Sur nedbør, også kalt
syreregn, er nedbør som
har en lavere pH-verdi
enn 5,6.
• I Norge ble det på
1980- og 1990-tallet
jevnlig målt pH-verdier
på ca. 4. Det lavest
registrerte i verden er en
pH-verdi på 1,7 (i USA),
som er 10 000 ganger
surere enn rent regn.
• Sur nedbør skyldes
hovedsakelig forbrenning av fossile brensler,
i første rekke kull og
petroleumsprodukter.
• Sur nedbør har konsekvenser for vassdrag,
skog og bygninger. Det
som skjer ved syreregn,
er blant annet at det
skilles ut aluminium fra
jordsmonnet gjennom
ionebytteprosesser.
Kilde: snl.no
Eutrofiering
• En prosess i innsjøer
og annet overflatevann
i innlandet, eller i havet,
der planteproduksjonen
øker på grunn av økt
tilførsel av næringsstoffer.
• Naturlig eutrofiering
skyldes lagring av
næringssalter i innsjøens
sedimenter, og en senere
tilbakeføring av disse
til vannet i innsjøen. Et
av de viktigste stoffene
er fosfor som, på grunn
av sin sparsomme
forekomst i naturen,
ofte begrenser den
organiske produksjonen
i ferskvann. Magasineringen av næringssalter i
sedimentene, og dermed
den naturlige eutrofieringen, er meget langsom.
Kilde: snl.no
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Den vellykkede kampen mot forsuring av elver og innsjøer har
uheldige konsekvenser:

Mindre sur nedbør fører til
endret vannkvalitet og går
ut over det biologiske mangfoldet i vann og elver.
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UHELDIG FOR DYRELIVET:
Tiltakene mot sur nedbør har
paradoksalt nok fått uheldige
konsekvenser for flora og
fauna i og ved norske elver
og vassdrag. Kjente fiskeslag som røye og ørret får
svekket livsgrunnlag, mens
nasjonalfuglen, fossekallen,
får vansker med å legge egg.
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SER PÅ HELHETEN: – Norske vann og elver er naturlig
sure. Vi må ikke glemme
helheten. Kalking er ikke
nødvendigvis klokt når vi ser
på den store sammenhengen, sier kjemiprofessor Rolf
D. Vogt.

– Men husk tilbake til sist vinter og hvordan isen
som rant ut fra grunnen så ut. Den var brun og gul,
ikke glassklar. Hvis du gikk over en myr på ski i
påskeferien, merket du kanskje at snøen var brun.
Dette er ikke på grunn av jord, men på grunn av
organisk materiale, minner Vogt om.
Det blir også fraktet til elver og vassdrag, hvilket gir den karakteristiske gulbrune fargen fra
Vogts elveprøver.
			
Går ut over røye og ørret. Resultatet er mørkere
vann. Dette vannet slipper igjennom mindre lys,
som gir mindre produksjon av alger og andre planter. Dette forplanter seg oppover i næringskjeden.
Dårligere sikt gjør det vanskeligere for fisk å finne
mat.
– Det blir mindre lys under vann og dårligere
produksjon av både planter og dyr, også fisk. Særlig røya er svært avhengig av sikten i vannet for å
finne mat. Vi ser dessuten at det blir brunere vann
i kystområder der også fisken påvirkes negativt,
forteller Dag O. Hessen.
– Var triumfen over sur nedbør ikke noe mer
enn en pyrrhosseier? Et vunnet slag i en krig man
i siste instans lider nederlag i?
– Nei, er det tydelige svaret fra Hessen.

«Grønning og bruning». Reduksjon i sur nedbør
er ikke den eneste årsaken til brunere vann. Skogbiomassen og planteproduksjonen på land er sterkt
økende i mange nordlige og alpine områder.
Denne trenden er nært knyttet til klimaoppvarming, avsetningen av nitrogen i jorda, minkende beiteaktivitet og redusert skogbruk.
Enkelt forklart: global oppvarming og redusert
beiting fører til «grønning».
Økningen i «grønning» er korrelert til økningen
i «bruning» i elver og vassdrag.
Korrelert betyr at fenomenene opptrer samtidig, uten at de nødvendigvis henger sammen. – Men
siden brunfargen i vannet stammer fra land, er det
svært sannsynlig at det er årsakssammenheng her,
sier Hessen.
Det har også vært en stor økning i stående skogmasse i nordlige, tempererte områder de siste tiårene.
– Det er mulig å observere for alle. Der du som
barn kunne gå i naturen og ha fin utsikt, er det i
mange tilfeller grodd igjen i dag. Der du i dag går
og har fin utsikt, vil ikke barna dine ha det når de
blir voksne, sier Vogt.
Det er blitt våtere og varmere. Skoggrensen
kryper oppover.
– Der du før hadde snaufjell, vokser i dag dvergbjørka. Der det tidligere var bare dvergbjørk, er det
i dag furu. Siden det brune vannet har sin opprinnelse i plantemateriale produsert på land, vil noe
forenklet sagt grønnere land også bidra til brunere
vann.
Fossekallen er truet. Alle har en gang fått høre
at vi bør drikke melk for å holde kalsiumnivået
i kroppen høyt nok til å holde benskjørheten på
avstand.
Dyrene i og ved Norges elver og vassdrag har
ingen appetitt på kumelk. Men det de derimot øns-

ker seg i fullt monn, er kalsium.
– Mange smådyr i vann, som krepsdyr, insekter
og muslinger, er avhengige av en viss mengde kalsium for å bygge skall eller ytre skjelett, forteller
Hessen.
Problemet er at jordsmonnet i nærheten av elver
og vassdrag mistet nesten hele lageret sitt av fritt
kalsium i perioden med sur nedbør. Nå som den
sure nedbøren har avtatt, bygger jordsmonnet opp
sine reserver.
– Kalsiumet er derfor inne i steinmineraler i
jordsmonnet. Dette holder igjen kalsium fra å bli
vasket ut i elver og vassdrag, sier Vogt.
Det dyrebare kalsiumet når derfor ikke smådyrene i elva. Fisken som har smådyrene som livrett,
mister i sin tur sin gode kilde til kalsium.
– Vi risikerer en benskjør fauna. Dette har altså
i utgangspunktet ingen direkte sammenheng med
brunere vann, men det er mye av de samme drivkreftene som gir mer brunfarge og mindre kalk,
sier Hessen.
Også fugler som spiser disse smådyrene, er avhengige av kalsiumet til å lage sine livgivende små
kapsler, eggene.
En av disse fuglene er den lille karen som NRKs
lyttere for 55 år siden fikk for seg å kåre til landets
nasjonalfugl, og siden er blitt kjent som nettopp
dét: fossekallen.
– Det er altså ikke bare fisken i elvene som
lever farlig. Også andre dyr er truet på grunn av
kalsiummangel. Vi ser at i områder på Sørlandet
der kalkinnholdet i vannet er ekstremt lavt, gir det
problemer for fossekallens hekking, sier Hessen.
Fossekallens reir er bygd av mose, og kledd

innvendig med løv og strå. Fuglen er avhengig av
kalsium for å legge sine fire til seks hvite egg før
sommeren.
Også ferskvannskrepsen får trangere livsvilkår
i vann med dårlig tilfang av kalsium. Norge er en
av få nasjoner som fortsatt har livskraftige bestander av denne krepsen.
– Den norske edelkrepsen kan også bli skadelidende, sier Hessen.
– Hvor store reduksjoner snakker vi om?
– Vi ser tilfeller av en halvering av kalkinnholdet over noen tiår, og vi vet ikke hvor lavt det kan
gå, sier Hessen.
Hva kan vi gjøre? Da gjenstår spørsmålet: hva
kan vi gjøre med dette?
– Det går an å tilføre kalk i elver og vassdrag.
Det vil være et tiltak som kan fungere, sier Hessen.
Det er klart at det fins argumenter for og imot kalking, blant annet nettopp utilsiktede konsekvenser.
Men i noen tilfeller er det ingen vei utenom, mener
Dag O. Hessen.
Rolf Vogt har sine tvil om kalking er riktig løsning.
– Det er klart at de lakseinteresserte vil være
veldig fornøyde. Norske vann og elver er naturlig
sure. Men vi må ikke glemme helheten. Kalking
er ikke nødvendigvis klokt når vi ser på den store
sammenhengen.
– Fins det andre tiltak?
– Trolig må vi bare ta tiden til hjelp, før eller
siden vil dette «gå seg til», men det vil ta mange
tiår, tror Vogt.=

Kan bli aktuelt å tilsette aluminium
N
edgangen i sur nedbør har også ført til en
kraftig økning i tilførsel av næringsstoffer til
våre elver og vassdrag.
De fleste vassdrag drenerer fra store skogsområder, ned gjennom landbruksområder – før de
renner ut i fjorder og innsjøer.
– I tiden med sur nedbør ble det vasket ut fritt
aluminium fra skogbunnen. Det var dette som
drepte laksen og ørreten. Men når dette vannet fra
skogen blandet seg med avrenning fra landbruket,
ble fosforet som ble vasket ut fra åkrene, felt ut av
aluminiumet, forteller kjemiprofessor Rolf D. Vogt.
Det er den samme prosessen som brukes i kloakkrenseanlegg for å fjerne fosfor fra avløpsvannet.

– Med nedgang i sur nedbør har vi mistet denne
viktige mekanismen. Dermed får fosforet igjen
renne fritt fra åkrene ut i våre vassdrag. Dette
fører til en økning i det vi kaller eutrofiering, som
gir algeoppblomstringer, noe som igjen fører blant
annet til redusert biologisk mangfold.
Her er løsningen at vi må bli enda flinkere til å
redusere avrenningen av næringsstoffer fra landbruket.
– Det forskes også på muligheten for å tilsette
aluminium i spesielt sterkt landbruksforurensede
elver, men det er et stykke fram til vi er trygge på
at dette tiltaket ikke fører med seg andre utilsiktede effekter, forteller Vogt.=

Fossekallen
• Fugleart i fossekallfamilien. Valgt til Norges
nasjonalfugl i 1963.
Neppe noen annen norsk
fugl har så mange
dialektnavn som fossekallen.
• Elvekall er brukt mange
steder vest- og nordpå,
og kvernkall i Sør-Norge.
• Navnet elveprest henspiller direkte på utseendet med hvit krage
og ellers svart (svartbrun) kropp.
• Hekker over hele landet
fra kysten til snaufjellet.
Det overbygde reiret ligger gjerne i selve fossespruten. De 3 til 6 hvite
eggene legges oftest i
april-mai og ruges av
hunnen i 16 til 17 dager
før de klekkes.
Kilde: snl.no
Røye
• Beinfiskart i laksefamilien som i Norge forekommer i to hovedtyper:
ferskvannsrøye, som
lever hele sitt liv i
ferskvann og som finnes
i alle landsdeler, særlig i
lavere strøk, og sjørøye,
som vandrer mellom
ferskvann og sjøen og
som finnes fra NordTrøndelag og nordover.
• Røya anlegger i gytetiden en praktfull gytedrakt med skinnende rød
buk og hvitkantede brystog bukfinner. Særlig har
hannrøya intense farger.
• Formeringsevnen er
stor, den har derfor lett
for å danne overbefolkning, slik at den blir
mager og lite attraktiv.
Holdes bestanden nede
på passende størrelse,
blir den imidlertid av
utmerket kvalitet.
Kilde: snl.no
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BLIR GRØNNERE: Skogbiomassen er sterkt økende
i mange nordlige og alpine
områder. Denne trenden er
nært knyttet til klimaoppvarming, avsetningen av
nitrogen i jorda, minkende
beiteaktivitet og redusert
skogbruk.

– Sur nedbør har vært den kanskje største trusselen mot norsk biologisk mangfold de siste tiårene.
Den førte til lokal utryddelse av fisk og bunndyr.
– At vi klarte å reversere denne trenden, er en
av suksesshistoriene for norsk naturforvaltning og
biologisk mangfold. En virkelig solskinnshistorie,
men …, sier Hessen.
– Det er likevel ofte et «men» når mennesker
griper inn i naturen. Dette er en lærepenge, vi
kommer ikke alltid tilbake til utgangspunktet. Vi
har ikke fullstendig oversikt over konsekvensene
av tiltakene, og det oppstår utilsiktede bivirkninger,
sier Hessen.
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Siden slutten
av attenhundretallet er en
rekke bier og
humler utryddet
fra den norske
faunaen.

B

ier og humler er de mest profesjonelle bestøverne vi har. Vi er helt avhengige av dem for å
bevare det biologiske mangfoldet. I dag fins det vel
200 arter i Norge. Tretti prosent av dem står på
listen over truete arter.
– Femten arter er allerede forsvunnet i løpet av
de siste 150 årene, forteller Lars Ove Hansen, som
er ansvarlig for landets største historiske samling
av bier og humler på Naturhistorisk museum ved
Universitetet i Oslo. På fritiden er han leder i
Norsk entomologisk forening.
Museets insektsamling er sirlig systematisert i
mange titalls meter med skuffer og skap på loftet
i Zoologibygningen på Tøyen. Her har zoologer
siden begynnelsen av 1800-tallet samlet inn ikke
mindre enn hundre tusen bier og humler.

Samlingen er den vitenskapelige dokumentasjonen
på den historiske utbredelsen av disse insektene.
Mange av artene ligner veldig på hverandre. De
minste biene er bare noen millimeter store.
– Noen av dem er svært vanskelig å artsbestemme.
For noen år siden fant Lars Ove Hansen, på
selveste femtiårsdagen sin, den meget sjeldne bien
reliktsmalbie i et sandtak på Ringerike.
– Rundt Gardermoen er det mye sand. Her har
vi funnet mange nye arter.
I nabolandet vårt, Sverige, fins den utryddingstruete bien bare på to små steder på Östergötland,
sørvest for Stockholm.
– Det mest spennende artsmangfoldet i Norge
er rundt Oslofjorden, men folk aner dessverre
ikke hva de ødelegger når de setter opp brygger og
båthus og anlegger kunstige strender. En del arter
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Mange bier er
forsvunnet fra Norge
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KRITISK TRUET: Rødknappsandbien er kritisk truet i
Norge. Den samler pollen
bare fra rødknapp og er avhengig av denne blomsterarten og nærliggende sand
å grave i, for å føre slekten
videre.

graver seg ned i sanden. Noen av dem legger larvene i tomme sneglehus. Det er derfor viktig å ta vare
på strandsoner med tomme sneglehus. To av de tre
biene som trenger sneglehus for å formere seg, står
på dagens liste over utryddingstruete arter, røper
Lars Ove Hansen.
Nesten 180 år. Den eldste bien i universitetssamlingen er fra 1840 og ble funnet i Slottsparken
i Oslo.
– Grunnleggeren av insektsamlingen, konservator Johan Heinrich Siebke, gjorde en formidabel
innsats. Han samlet insekter i 30 år.
Etter ham var det få som samlet inn bier og
humler, før Astrid Løken (1911–2008) samlet inn
pollinerende insekter frem til hun var 90.
Selv har Lars Ove Hansen samlet svært mange
insekter de siste 45 årene. De fleste fanges i teltfeller. Her fanger han hundrevis eller tusenvis av
insekter i slengen. Hele møljen lagres på sprit. Vel
fremme på museet skyller han insektene, identifiserer dem og fester dem i samlingen med nåler.
– Når insektene skal bevares for ettertiden, er
etikettene spesielt viktige. Her må vi føre opp detaljert informasjon om både arten og funnstedet.
Etikettene på de gamle objektene i samlingen er
ikke bra nok. Her er det ofte brukt forkortelser,
som at F betyr Frogner. Da er vi nødt til å lete i
publikasjonene til forskerne for å finne mer informasjon, forteller Lars Ove Hansen.
Profesjonelle bestøvere. Alle landets humler og
bier er ville, det eneste unntaket er tambien som
fikser honningen for oss.
– Humler og bier er de mest profesjonelle bestøverne vi har.
De har alle en fjærformet og sprikende praktdrakt. Da får de mest mulig pollen når de flyr fra
blomst til blomst for å sanke nektar. De fleste
samler pollen i buken. Noen samler pollen med
bakbeina.
Mange tror at alle bier og humler tilhører store
arbeidersamfunn, men de fleste lever et ensomt
liv. Bare en sjettedel av artene er sosiale. Resten
er solitære. De sosiale lever i typiske arbeidersamfunn. Arbeiderne jobber. Dronningen og dronene
tar seg av formeringen. De solitære artene holder
på for seg selv. Hos noen av dem er det likevel et
visst samarbeid mellom hunnene.
Den første delen av varmesesongen er den beste
samletiden. Senere på sommeren er det færre arter
i sving.
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• Artsmangfold under press

HISTORISK ARKIV: Lars Ove
Hansen er ansvarlig for
insektsamlingen på NHM.
Samlingen brukes til å dokumentere hvordan det biologiske insektmangfoldet i
Norge har endret seg de
siste 200 årene.
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Spesialistene sliter. Noen bier og humler samler
pollen og nektar fra mange ulike planter. De kalles
generalister. Noen samler bare fra en helt bestemt
plante. Dette er spesialistene.
– Det er nettopp spesialistene som sliter mest.
Et eksempel er rødknappsandbien. Mens hannen
går etter nektar, går hunnen bare etter pollen på
rødknappblomster. Rødknappsandbien må dessuten ha tilgang til varme og tørre sandbanker.
– Rødknapp er en spesiell blomst som vokser
på slåtteengene. Når slåttemarkene forsvinner, blir
rødknappen borte. Da forsvinner også rødknappsandbien. Det er ikke så alvorlig hvis man mister
noen spesielle arter, men hvis man mister mange
arter og også generalistene blir borte, er det mer
alvorlig.
Noen av de biene som er forsvunnet, er parasittiske bier. De kalles også for kleptobier og er bienes
svar på gjøken. De overtar cellene til andre bier,
slik at larvene deres blir oppfostret av dem i stedet.
Den parasittiske bien rødknappvepsebie har
spesialisert seg på den sjeldne rødknappsandbien.
– Når verten er sjelden, vil de parasittene som
har spesialisert seg på dem, være enda sjeldnere,
foreller Lars Ove Hansen
Sommertemperaturen har også mye å si. Selv
om alle insekter er avhengige av varme, klarer de
største biene og humlene seg best når temperaturen synker. De største humlene kan fly selv om temperaturen kryper ned mot null grader.
Mange trusler. Selv om klimaendringene fører til
høyere temperaturer, hjelper det lite fordi klimaendringene også fører til større regnskyll.
– Dårlig vær mange somre på rad kan på sikt slå
ut mange arter, forteller Lars Ove Hansen, og legger til at den største trusselen mot bier og humler
er nedbygging av landskapet og særlig kulturlandskapet.
– Færre slåtteenger, mer bebyggelse, mer asfalt
og mer veier spiser opp habitatene deres.
Bakkehumlen og kløverhumle har gått sterkt
tilbake. Kløverhumlen er spesielt god til pollinering.
Den aller største endringen i artsmangfoldet
skjedde på femti- og sekstitallet.
– Da forsvant en rekke arter. Spørsmålet er
hvorfor. Det var da kunstgjødselen ble vanlig,
og bøndene begynte å dyrke næringskrevende
gress i stedet for enger med mye blomster og pollen, poengterer Lars Ove Hansen, og legger til at
kunstgjødselen utgjorde en enda større trussel enn
insektgift.=
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D

Nervegift. I doktorgraden skal Julie Sørli PausKnudsen undersøke hvordan det ene av disse tre
insektmidlene kan skade bier og humler og påvirke
pollineringen.
Insektmiddelet hun undersøker, er en spesiell
nervegift som er designet for å drepe skadeinsekter i åkrer og drivhus og på nyplantete grantrær.
Når nervegiften pensles på frøene, vil giften når
frøet spirer, spres videre til alle cellene i planten,
og da snakker vi om alt fra stengelen og bladene
og helt inn i blomsten med pollen og nektar og det
hele.
Hvis dosen er lav nok og biene og humlene overlever, kan nervegiften føre til en rekke uheldige
skader i den delen av hjernen der hukommelsen og
læringssenteret sitter.

Sanker mindre mat. Insektgiften kan føre til
alvorlige, økologiske konsekvenser. Det gjelder
spesielt for de biene som ikke lever i et samfunn.
– Hos de fleste artene er det bare ett eneste individ som sanker inn mat til alle larvene sine. En slik
bie har ikke backup hvis noe går galt.
Insektgiften er også uheldig for større samfunn
og kan føre til færre avkom, mindre matlyst, lavere
produksjon av dronninger, færre nye kolonier og
høyere dødelighet blant larvene.
– Hvis hver humlearbeider trenger 40 prosent
mer tid på å samle inn nektar til larvene, blir det
mindre mat for humlesamfunnet. Hvis matsankerne kommer tilbake med for lite mat, må de som
egentlig skulle ta seg av larvene, dra ut og sanke
mat.
Hver blomst har sin helt spesielle form. Noen
blomster er åpne, i andre må insektene grave dypt
for å finne nektar.
– Det er fantastisk å se hvor effektive humler
kan være. Første gang de kommer til en ny blomst,
kan de være veldig klønete. Neste gang går det mye
fortere, såfremt de ikke er skadet av insektgiften,
forteller Julie Sørli Paus-Knudsen.
Hjerneskade. Forskerne har også observert at
forgiftete humler som lander på ryggen, ikke klarer å snu seg opp igjen, fordi nervesystemet er blitt
for dårlig.
– En humle må hele tiden lære seg hvor de beste
blomstene og de beste blomsterengene er. Noen
blomster er best å besøke om morgenen, andre er
best å stikke innom om kvelden. Noen blomster er
best om våren, mens andre er best å besøke senere
på sommeren, forteller forsker Anders Nielsen på
Institutt for biovitenskap.
Hvis hukommelsessenteret og læringsevnen blir
tuklet med, er det ikke sikkert humlen husker hvor
de mest næringsrike blomstene er og når på dagen
det er lurest å sanke inn nektar.
I dag dyrker en del bønder en bestemt type kløver til dyrefôr. Denne blomsten er så dyp at bare
langtungete humler rekker ned til godsakene.
– Mørk jordhumle er den vanligste humlen vår.
Dessverre har den ikke lang nok tunge. For å få tak
i nektaren, biter den hull i siden på blomsten og
suger til seg nektaren uten å få med seg pollen på
ferden.

Det er uheldig. Blomsterplantene er helt avhengige
av bier og humler og andre pollinerende insekter.
Det er nettopp disse insektene som sørger for at
pollen spres fra plante til plante. I jakten på blomsternektar festes pollen i «pelsen» deres. Så blir
pollenet fraktet til neste blomst.
– Hvis pollinatorene forsvinner, er det mye som
ikke lar seg dyrke. Siden 1961 har den norske
landsbruksnæringen satset på stadig flere planter
som trenger pollinatorer.
Det er derfor ekstra uheldig at bie- og humlebestanden går ned og at de gjenværende pollinatorene blir svekket av nervegift.
Det gjør det ikke lettere når biene og humlene
blir angrepet av parasitter. Parasittene er ikke akkurat små.
– Tenk deg at du har åtte blodsugende parasitter på størrelse med melkekartonger på deg. Klart
du blir sliten hvis du allerede er svekket på forhånd, advarer Anders Nielsen.
Bakteriekaos. Forskningsgruppen hans har nylig
funnet sammenhengen mellom insektgift og bakteriefloraen i humletarmen.
Det har allerede lenge vært kjent at det er sammenheng hos mennesker mellom tarmens bakterieinnhold og immunforsvaret. De har nå undersøkt om insektgiften endrer bakteriefloraen
i humletarmen.
– Selv små doser insektgift endret fordelingen
av tarmbakteriene. En bakterieart begynte å dominere, og det er grunn til å tro at bakteriene i tarmen til biene påvirker immunforsvaret deres, forteller Anders Nielsen.=

TAR SKADE: Stipendiat Julie
Sørli Paus-Knudsen, som
har Anders Nielsen som veileder, undersøker hvordan
nervegiften i en bestemt type
plantevernmiddel skader
bier og humler og påvirker
bestøvningen av blomster.

Neonikotinoider
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Moderne
plantevernmidler skader
sentralnervesystemet til
bier og humler. Da mister
de både retningssansen
og arbeidskapasiteten.

e alvorlige truslene mot bier og humler kan
skade det biologiske mangfoldet. Truslene er
mangefasetterte og omfatter alt fra klimaendringer og invaderende arter til utbygging, asfaltlegging, færre blomsterenger, moderne jordbruk og
utstrakt bruk av plantevernmidler.
– Plantevernmidlene er ikke synderen alene,
men kombinasjonen av disse og alle de andre truslene kan føre til færre bier og humler, advarer stipendiat Julie Sørli Paus-Knudsen på Institutt for
biovitenskap ved UiO.
Plantevernmidler, som brukes for å beskytte
planter mot sykdommer og angrep, kan deles opp
i en rekke grupper, deriblant fungisider som beskytter mot sopp, herbisider som benyttes mot
ugress og insektisider som brukes til å bekjempe
skadelige insekter.
I begynnelsen av dette årtusenet ble den nye
gruppen med insektmidler neonikotinoider godkjent i Europa. Forklaringen var at insekter etter
hvert hadde blitt immune mot de klassiske insektmidlene. De nye insektmidlene er også mindre

skadelige for virveldyr, slike som oss mennesker.
Bare et tiår senere, i 2013, innførte EU et midlertidig forbud mot tre ulike typer neonikotinoider.
Fem år senere har EU likevel ikke tatt den endelige
beslutningen om å forby disse. Store deler av verden, som i Afrika og Latin-Amerika, har fortsatt
ingen planer om noe forbud.

– Da sanker de mindre mat, samtidig som de ikke
klarer å passe bolet like bra. Hvis konsentrasjonen
av nervegiften blir for stor, får insektene spasmer
og dør. Testingen skjer i humlebol på Blindern.
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Bier og humler får hjerneskade av plantevernmidler
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• Plantevermmidler
beskytter planter mot
sykdommer og angrep.
• Insektisider beskytter
planter mot skadelige
insekter.
• UiO undersøker effekten av insektisidet neonikotinoid.
• Neonikotinoider inneholder nervegift og kan
skade hukommelsessenteret og læringsevnen
til bier og humler.
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REDDER STRANDTORN:
Gartner Liv Aarvoll (t.v.) og
universitetslektor Kristina
Bjureke gjør en stor innsats
for å redde den svært sjeldne
planten strandtorn. For å
kunne sette plantene tilbake
i naturen, må de først dyrke
dem, med innsamlete frø, i
Botanisk hage på Tøyen.

220 ville norske plantearter står i fare for å bli utryddet.
Brorparten blir nå reddet i den nasjonale frøbanken.
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Noahs ark for
ville planter

F

olk forstår hvorfor vi vil redde en vakker
blomst som hvitmure, men skjønner ikke hvorfor vi bevarer truet gress. Denne tankegangen kan
sammenlignes med bare å bevare vakre mennesker,
forteller universitetslektor og botaniker Kristina
Bjureke på Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Hun har de siste ti årene tatt et krafttak
for å redde brorparten av de 220 plantene som står
på den norske rødlisten. Dette er en liste over landets utryddingstruete og sjeldne arter.
Det er en omfattende jobb å redde alle plantene.
I første omgang ønsker botanikerne å redde tre
fjerdedeler av de rødlistete plantene innen to år.
– Vi lager en Noahs ark for disse plantene.
Poenget er å sikre plantenes eksistens hvis det
skulle skje noe med dem i naturen.
Redningsaksjonen deres kalles ex situ-bevaring
og kan skje på tre måter. Plantene kan bevares enten som frø, DNA eller som hele planter.
– Den beste måten hadde vært å dyrke alle de
rødlistete artene i Botanisk hage, men det er dessverre grenser for hvor mange arter vi har mulighet
til å dyrke. Da trenger vi mer plass og flere gartnere. I dag har Botanisk hage tjue norske, rødlistete planter.
En annen mulighet er å ta vare på genene fra en
vevsprøve. Disse lagres i en genbank.
Den norske redningsaksjonen dreier seg først

og fremst om å ta vare på frøene i en frøbank.
Resten av denne reportasjen handler derfor om
hvordan botanikerne redder rødlistete planter i
frøbanken. Dette er et samarbeid mellom alle
landets botaniske hager.
Det høres kanskje enkelt ut å samle frø fra noen
hundre planter, men noen ganger kan det faktisk
være ganske vanskelig. Det store problemet er å få
tak i frøene mens de er modne.
Reddet strandtorn. Et eksempel var da botanikere skulle redde den i Norge svært sjeldne planten
strandtorn i Rygge kommune i Østfold. Denne
planten trives best på sanddyner. Det fantes bare
to Rygge-eksemplarer igjen. De fikk sitt bråe endelikt da en underleverandør til Statnett utilsiktet
deponerte et lass med stein oppå strandtornparet.
Plantene måtte erstattes. Spørsmålet var hvordan. Det fantes riktignok noen hundre individer
av strandtorn på Lista helt sør i Vest-Agder, men
denne lille populasjonen var genetisk sett for langt
unna strandtornen i Østfold.
– Da ble det feil å bruke frø fra Vest-Agder i
Østfold.
Botanikerne hadde likevel flaks. Det fantes ett,
men bare ett, vaskeekte eksemplar av strandtorn
i Råde, noen kilometer sør for Rygge. Det sikret
redningsaksjonen.
– Vi kalte Råde-eksemplaret for Gamlemor, et

2/2018

36

37

TEMA

• Artsmangfold under press

FAKTA

Rødlisten
• Norsk rødliste er en
oversikt over de norske
artene som står i fare for
å dø ut.
• 220 ville norske planter
står på rødlisten.
• Den nasjonale frøbanken skal redde tre fjerdedeler av de utryddingstruete plantene innen
2020.
• Frøene i frøbanken blir
spiretestet hvert tiende
år.

Modne frø. Noen ganger er det vanskelig å få tak i
frøene til rett tid. Ett eksempel er innsamlingen av
frøene til stivt havfruegras. Denne sjeldne gresslignende planten finnes bare noen få steder i brakkvannspoller på Sørlandet. En ansatt på Agder
Naturmuseum måtte sjekke planten en rekke ganger i både august og september før frøene kunne

Omstendelig frøsjekk. Hver gang Botanisk hage
får inn frø, er prosedyren alltid den samme. Frøene renses og tørkes før de blir lagt i fryseren i
botanikkbygningen på Tøyen.
Bjureke påpeker at den nasjonale frøbanken
deres ikke har noe som helst med den globale,
internasjonale frøbanken på Svalbard å gjøre.
Frøbanken på Svalbard er opprettet for å ta vare
på kulturplanter fra hele verden. Hvert enkelt land
har derimot selv ansvaret for å ta vare på sine egne
ville planter.
De samler inn mange frø fra hver art. Halvparten lagres på Tøyen. I tilfelle det skulle skje en katastrofe, sendes halvparten av frøene til det europeiske backup-lageret i London, Millennium Seed
Bank (MSB). Her lagres og spiretestes frø fra
sjeldne, ville planter fra hele verden.
Fire uker etter at frøene er lagt i fryseboksen
på Tøyen, tar gartnere ut tjue frø og tester spireevnen. Tallet tjue er ikke tilfeldig valgt, det er en
internasjonal standard for frøtesting.

Ikke alle frø overlever i fryseboksen,
men heldigvis klarer
de fleste skandinaviske
frøene seg i kuldesjokket.
– Hvis minst sytti prosent av de tjue frøene
spirer, slår vi fast at frøene kan oppbevares i frossen tilstand. Deretter sjekker vi spireevnen hvert
tiende år.
De første frøene i frøbanken ble samlet inn i
2007. Det betyr at Botanisk hage kunne gjennomføre den første tiårsspiretesten i fjor.
– Testen var spennende og gikk bedre enn
forventet. Forklaringen er kanskje at de første frøene var fra Oslo-området. Disse artene kjente vi
så godt at vi kunne høste frøene når de var toppmodne, forteller Kristina Bjureke.
Hasard. Det er derimot langt mer krevende å
samle inn toppmodne frø fra andre deler av landet, slik som da hun skulle sanke frø fra bergjunker
i Junkerdalen i Nordland. Bergjunker ser ut som
lillebroren til bergfrue og har små og stive bladrosetter. Det gjaldt å reise oppover når frøene var
perfekt modne.
– Slike frøinnsamlinger er hasardiøse. Det er
dyrt å bomme med noen dager.
Da kan det bli en kostbar bomtur. Bjureke traff
blink.
– Det koster å samle inn frø, rense dem, beskytte dem, spireteste dem og pleie dem når de skal
dyrkes. Hvis frøene ikke vil spire, må vi samle inn
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Frøene til høyre er fra hvitmure.

høstes. Det er ikke akkurat noe poeng å ta med
umodne frø. De spirer ikke.
– Vi måtte derfor vente til frøene var skikkelig
modne.
Bjureke fikk overlevert flere hundre frø fra det
sjeldne havfruegraset.
– Fordi arten er ny for oss, kjenner vi ikke til
hvor lenge frøene kan oppbevares i en frøbank.
Det er derfor hver gang like spennende om frøene spirer etter lengre lagring.
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ULIKE FRØ: Alle frø ser ulike
ut. Frøene over er høstet fra
den svært sjeldne planten
stivt havfruegras.

fint og piggete individ, sannsynligvis det samme
eksemplaret som ble registrert i 1930.
Frøene var vanskelig å så. De spirte ikke av seg
selv. Løsningen var å væte frøene og slipe dem med
sandpapir. Da fikk frøene nesten den samme behandlingen som i det barske livet på stranden. Alle
strandplantefrø dras frem og tilbake av bevegelser.
Slikt skjer ikke når frøene legges i en blomsterpotte. Selv om gartneren i Botanisk hage klarte å
få strandtornfrøene til å spire, ventet de tre år før
de tok sjansen på å sette plantene ut på stranden
i Rygge. Først da følte botanikerne seg sikre på at
erosjon og bølger ikke skulle ødelegge for de unge
plantene. Uheldigvis tok stormer og sandforflytninger knekken på mange av dem.
På Hvaler forsvant det siste eksemplaret av
strandtorn allerede på sekstitallet. Planten ble for
noen år siden reintrodusert, takket være frø fra
strandtorn på den svenske øya Koster rett sør for
Hvaler.
– Om vi kan bevise at en plante har vært i området, kan vi reintrodusere planten. Bevisene må
være dokumentasjon i herbarieark, foto eller vitnemål fra en lokal botaniker.

nye frø og tenke hvordan de kan bevares på annen
måte. Ikke alle frø klarer seg i frossen tilstand.
Noen planter kan bare bevares ved å dyrke dem,
forteller Kristina Bjureke, og legger til at vi mennesker har ansvar for å redde de rødlistete artene.
– Når vi mennesker har ødelagt fremtiden for
en vill art, er det vårt moralske ansvar å redde den.
De rødlistete artene har alle sin egen funksjon i
naturen. Også strandtornen har en viktig økologisk funksjon. Dens lange og dype røtter holder
sanden på plass. Den er dessuten vertsplante for
visse insekter, forteller Kristina Bjureke, og presiserer at den nasjonale frøbanken er helt avhengig
av et godt samarbeid med gartnere og lokale botanikere for å redde de rødlistete plantene.=

UTPLANTING: Her har
biolog Jan Ingar Båtvik ved
Høgskolen i Østfold, Kristina
Bjureke på NHM og Päivi Hilska i Rygge kommune plantet ut strandtorn i Østfold.
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Tekst: Trine Nickelsen

S

FOTO: HANS PETTER LEINAAS

FINNES OVERALT: Spretthaler
er insektenes bittesmå, vingeløse slektninger. De fleste er
individualister, men arten Hypogastrura viatica lever mesteparten av livet i grupper på
mange hundre tusen individer.

pretthaler er utrolig stilige dyr. De likner på
insekter, men er noe for seg selv. De har seks
bein og to antenner eller følehorn – som sine fjerne slektninger insektene, men de mangler vinger.
På bakkroppen har de en slags katapult som gjør at
de kan hoppe mer enn 50 ganger sin egen kroppslengde i ett hopp. De elsker sopp, alger og visne
plantedeler og lever derfor for det meste på eller i
bakken, forteller professor Katrine Borgå på Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo.
Finnes overalt. Spretthaler spiller en viktig rolle
i økosystemene. Nedbrytingen går fortere med
spretthale-hjelp. Næringsstoffer blir frigjort og
kan igjen tas opp av plantene. Uten spretthalene
ville bladene om høsten blitt liggende lenger og
planteveksten blitt mindre.

Stressa spretthaler. De to kollegene er, sammen
med flere andre (se faktaboks), i gang med et nytt
forskningsprosjekt, MULTICLIM. Målet er å forstå hvordan spretthalene reagerer på forskjellige
stressorer, det vil si faktorer som kan påvirke og
forstyrre dem.
FN har utpekt klimaendring, miljøgifter og tap
av biodiversitet som de tre største truslene mot
økosystemene i naturen.
– Spretthaler er helt sentrale organismer i naturens kretsløp. Da er det viktig å vite hvor følsomme
de små dyrene er overfor endringer i miljøet. Nettopp det ønsker vi å lære mer om i forskningsprosjektet vårt, sier Borgå:
– Hvordan takler spretthalene endringene?
Greier de seg? Forandrer de seg? Får de færre
avkom? Hva kan de fortelle oss mer generelt om
virkninger av stadig større miljøbelastninger i
økosystemer på land?
Hun forteller at kollegaen Hans Petter Leinaas
har jobbet med spretthaler i 30–40 år og at han
har lagd et fantastisk modellsystem. Apollon får bli

SMÅ, MEN VIKTIGE: Spretthaler er helt sentrale organismer i naturens kretsløp. Nå
skal Hans Petter Leinaas,
Katrine Borgå og flere andre
undersøke hvordan spretthalene reagerer på giftstoffer, varmere klima og uttørking.

Spretthaler
• Spretthaler (Collemboler) er en orden av små,
vingeløse leddyr.

med inn på laboratoriet der han dyrker ulike arter
og populasjoner av spretthaler i små skåler med
jord, plassert i bokser med forskjellig temperatur.
Forskerne har valgt ut to arter av spretthaler
med vid geografisk utbredelse.
– Vi skal ikke bare teste ulike arter og sammenlikne dem, men også ulike populasjoner av samme
art, og vi skal sammenlikne populasjoner av begge
artene fra både Svalbard og Sør-Norge, forteller
Leinaas.
Varme, tørke, forurensning. Populasjonene er
tilpasset ulikt klima og responderer derfor forskjellig når temperaturen endrer seg, og når de
utsettes for miljøgifter.
– Mange av de miljøeffektene vi studerer, faller
innenfor et fenomen som kalles fenotypisk plastisitet. Det vil si at miljøet virker inn på alle basale
prosesser hos et individ, som så igjen kan påvirke
utseende, atferd og livshistorie. Plastisiteten varierer ikke bare mellom arter og populasjoner, men
også mellom individer innen en populasjon, forklarer Leinaas.
– I et annet prosjekt, der vi jobber med marine
hoppekreps, ser vi at effekten av stressorer på
avkom avhenger av hvilken mor de kommer fra.
Derfor er det viktig å studere miljøeffekter på alle
nivå, fra individer til populasjoner og arter, understreker Borgå.
Forskerne skal se om de små dyrene reagerer
ulikt på giftstoffer, temperaturendring og uttørking. Når klimaet blir varmere, blir jordsmonnet
tørrere. Det påvirker trolig spretthalene langt mer
enn temperaturen i seg selv.
– Spretthalene er nemlig tilpasset ganske store
temperatursvingninger, sier Borgå.
Giften de skal utsette spretthalene for i forsøkene sine, er såkalte neonikotinoider. Dette er en
gruppe kjemiske stoffer som brukes for å beskytte

• De lever i vegetasjonen,
i strølaget og nedover i
selve jorda til cirka 15 cm
dyp. De omdanner og
bryter ned dødt plantemateriale.
• I verden finnes minst
6000 arter. I Norge er det
funnet 334 arter fordelt på
19 familier.
(Arne Fjellberg, 2011)
Art
Alle individer som kan forplante seg med hverandre
og få fertile avkom, samtidig som de ikke kan forplante seg med individer
fra andre, tilsvarende
grupper.
Populasjon
En gruppe av individer av
samme art som eksisterer
i et mer eller mindre avgrenset geografisk
område.
MULTICLIM
• Forskningsprosjekt:
Effects of climate change
in a multiple stress multispecies perspective
• Deltakere fra UiO:
Katrine Borgå (prosjektleder), Hans Petter Leinaas, Yngvild Vindenes,
Silje Marie Kristiansen,
Gunvor Evenrud og Heidi
Sjursen Konestabo. Fra
NMBU: Tone Birkemoe.
Fra NIVA: Bert von Bavel.
Fra Vrije Universiteit
Amsterdam: Kees van
Gestel
Mål: Øke kunnskapen om
den samlete effekten av
økende temperatur og
tørke, samt eksponering
for plantevernmidler.
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Spretthaler – verdens
eldste landlevende dyr
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Hva skjer når de blir stressa?

De har
eksistert i
minst 400 millioner
år. Jobben de gjør er
livsviktig. Men miljøgifter
og klimaendring utsetter
dem for stress som kan
endre atferden deres.

Forskerne kjenner til 6000 ulike arter i verden.
Trolig finnes det mange flere. Noen er en halv centimeter lange, fargerike med lange hår, mens andre
er bare en halv millimeter, fargeløse og mangler
både øyne og hår. Spretthalene finnes overalt; så
høyt til fjells og så langt mot polene som det er liv.
De finnes i tropene og i grotter flere hundre meter
under bakken.
– Spretthaler er de eldste dyrene vi kjenner,
som lever på land. De står insektene nær, men kom
trolig 100 millioner år før de første insektene med
vinger, opplyser kollega Hans Petter Leinaas, som
også er professor på Institutt for biovitenskap.
Han forteller at det i skogene våre kan være så
mange som to til tre hundre tusen spretthaler per
kvadratmeter. De norske artene er vanligvis et par
millimeter store.
– Spretthalene spiller en viktig økologisk rolle
– en rolle som bare blir viktigere og viktigere dess
mer ekstreme livsbetingelsene er, som i Arktis og
Antarktis, påpeker han.
I disse områdene er nemlig biodiversiteten i
jordbunnen lavere enn andre steder.
– Vi har forsket mye i polare områder. På Svalbard, for eksempel, har spretthalene i samspill
med sopp og bakterier en sentral rolle i nedbrytingsprosesser og dermed remineraliseringen i
jordbunnen. De er enormt viktige for kretsløpet av
det sparsomme plantematerialet som finnes der,
framholder Leinaas.
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Voldsomme effekter. Artene og populasjonene
forskerne ser på, er tilpasset forskjellige temperaturer og grader av uttørking. Da blir også toleransen for giftstoffer ulik.
– Er temperaturen der de lever i yttergrensen
for hva de kan tåle, er de direkte stressa eller har
brukt mye energi på å tilpasse seg slike forhold, er
det godt mulig at effekten av en miljøgift er kraftigere enn om de lever der temperaturen er mindre
ekstrem, framholder Borgå.
Hvor lenge dyrene utsettes for miljøgifter, er
også viktig.
– Når vi tester dyrenes reaksjoner på en miljøgift og utvider tiden, ser vi at dyrene blir mye mer
følsomme. Ja, vi ser voldsomme effekter på mye
lavere doser bare ved å øke tiden for eksperimentet.
Ofte ser forskere på dødelighet. Det er et definitivt endepunkt.
– Vi er mer interessert i de subletale effektene,
altså effekter som forekommer uten at dyrene dør.
Når vi tilfører lavere giftdoser, endrer spretthalene
atferden sin. Når de er stressa, bruker de lengre tid
før de reproduserer. Selv om det kan være snakk
om noen dager, kan det likevel ha store konsekvenser, understreker Borgå.
Forskningsprosjektet foregår både på laboratoriet og i felt. På laboratoriet kan forskerne studere
direkte effekter på hvert enkelt trekk de er interessert i. Da kan de generalisere resultatene uavhengig av andre forhold.
– Men dette sier lite om indirekte effekter under
naturlige forhold. For eksempel kan en art som er
sårbar for et miljøstress, faktisk bli positivt påvirket av stresset totalt sett, hvis konkurrentene eller
fiendene blir enda mer negativt påvirket. Dette er
altså responser som er avhengige av hvilke andre
arter som lever i det samme systemet, presiserer
de to forskerne.
Endelig! Klimaendring, miljøforurensning og tap
av biologisk mangfold regnes blant de aller største
utfordringene vi står overfor. Hvordan disse utfordringene samvirker, er fremdeles stort sett uutforsket.
– Det er utfordrende å se på flere påvirkningsfaktorer sammen. Men tiden er overmoden for å
gjøre nettopp det. Endelig begynner vi nå å få fram
data som kan fortelle oss om samlet belastning på
tvers av økosystemer.=
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matplanter mot insektangrep gjennom å påvirke
nervesystemet deres. Forskerne vet mye om hvordan neonikotinoider påvirker bier (se artikkel side
34), men lite når det gjelder andre dyregrupper.

– Norge trenger et uavhengig kontro llorgan i miljøsaker:

Hvem skal vokte vokterne?
Forvaltningen er satt til å passe på miljøet.
Urskoger, myrer, lakseelver. Planter i sårbar
fjellnatur, dyreliv på bunnen av en fjord.
Men når naturens voktere setter andre
hensyn først – hva da?
Tekst: Trine Nickelsen

H

vert år avgjør offentlig forvaltning titusenvis
av saker som påvirker natur, miljø og artsmangfold. De fleste vedtakene fattes omkring i landets kommuner.
Naturen er rettslig beskyttet i Norge. Stortinget
har vedtatt lover som spesifikt verner miljøet, som

naturmangfoldloven og forurensningsloven. Men
det finnes også mange andre lover med gode intensjoner. Faktisk har så mange som 21 norske lover
«bærekraftig utvikling» som mål.
Likevel treffes det stadig beslutninger som har
negativ innvirkning på miljøet. Hytteby på snaufjellet, vei gjennom våtmarksområdet, oppdrettsanlegg i fjorden, torvuttak av myra, hotell i strandsonen, utslipp fra fabrikken.
Hvorfor – når lovgivningen tilsynelatende verner natur og miljø?
Forvaltningens frihet. En viktig grunn er at Stortinget har utstyrt forvaltningen med stort spillerom
til å utøve skjønn.

PROTEST: Regjeringen ga
i 2015 tillatelse til å dumpe
gruvemalm i Førdefjorden
– om lag 250 millioner tonn,
eller ett lastebillass hvert
annet minutt i 50 år. Førdefjorden er et viktig gyte- og
oppvekstområde for kysttorsk. Beregninger viser at
det om 50 år vil ligge et 150
meter tykt lag med gruveslam på bunnen. Natur og
Ungdom arrangerte protestleir sammen med naboer
og politikere på toppen av
Engebøfjellet i 2015.

– Forvaltningen er forpliktet til å utrede og vektlegge miljøhensyn i hver enkelt sak, men står likevel
fritt til å bestemme hvor stor vekt hensynet til miljø
skal ha i forhold til andre hensyn og interesser, påpeker Nikolai K. Winge, som er førsteamanuensis i
forvaltningsrett på Det juridiske fakultet ved UiO.
– Lovene stiller altså krav til myndighetenes
saksbehandling, men gir dem samtidig frihet til å
prioritere.
Istedenfor å sette klare grenser for hvor store
miljøskader som kan godtas, slår lovgivningen fast
at beslutningene skal fremme «bærekraftig utvikling».
– Hva som anses som bærekraftig, varierer etter
hvilket forvaltningsorgan som treffer beslutningen.
2/2018
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Ønsker uavhengig
kontrollorgan
• Ole Kristian Fauchald
foreslo som medlem av
naturmangfoldutvalget å
opprette et eget ombud
på miljøområdet. (NOU
2004: Naturmangfoldloven. «Miljøombud i
naturmangfoldloven?»)
• Nikolai Winge søker
nå om midler fra Norges
forskningsråd til å kunne
forske på muligheten for
et uavhengig kontrollorgan i miljøretten her til
lands.
Århuskonvensjonen
• Internasjonal konvensjon som skal sikre
retten til miljøinformasjon, allmennhetens
deltakelse i beslutningsprosesser, og adgang til
klage og domstolsprøving på miljøområdet.
• Konvensjonen ble etablert på initiativ fra FNs
økonomiske kommisjon
for Europa og trådte i
kraft i 2001.
• I alt har 46 land ratifisert konvensjonen, også
Norge (2003).
• Fauchald og Winge
mener at Norge trolig ikke
overholder Århuskonvensjonens krav om tilgang
til effektive rettsmidler i
miljøsaker.
• Et uavhengig og upartisk kontrollorgan kan
sikre at Norge overholder
sine forpliktelser etter
Århuskonvensjonen.

Da kan det være bærekraftig å dumpe tonnevis med
gruvemalm i fjorden, om alternativet er verre. Bærekraftig utvikling er politikk pakket inn som juss,
mener Winge.
– I praktisk politikk må ofte hensynet til miljøet
vike for kortsiktige, lønnsomme og populistiske
resultater.
Kontrollerer seg selv. Dyr, insekter og planter
kan ikke klage på egne vegne når vedtak rammer
dem. Det kan derimot enkeltmennesker, lokalforeninger og miljøorganisasjoner. Alle har rett til
å klage og få saken prøvd på ny.
– Det klages mer enn før. På mange små og
store avgjørelser myndighetene tar på miljøområdet, uttrykkes det i større grad misnøye, registrerer
Winge. – Men hjelper det?
Klagesystemet i forvaltningen er gratis og tilgjengelig. Normalt må en vente med å klage til
endelig vedtak er fattet. En kan klage både på veien
fram til beslutningen, det vil si saksbehandlingen,
og på innholdet i beslutningen – altså både på jussen og politikken.
Klagen går først til det forvaltningsorganet som
fattet vedtaket. Er det enig i klagen, endrer det beslutningen sin. Hvis ikke, avgir det en innstilling til
overordnet organ.
– Om det første organet ikke er interessert i å
omgjøre vedtaket sitt, vil argumentasjonen selvsagt
peke i retning av at vedtaket bør opprettholdes, påpeker professor Ole Kristian Fauchald ved Institutt
for offentlig rett.
Han viser til at det ofte er sterke interessefellesskap mellom forvaltningsorganer på ulike nivåer.
– Nære bånd knyttes gjennom instrukser, politiske føringer og dialog. At forvaltningen kontrollerer seg selv, svekker kontrollens troverdighet. I
mange tilfeller er det lite sannsynlig at overordnet
organ vil mene noe annet enn underordnet.
Dette er særlig tydelig når det opprinnelige vedtaket er fattet at fylkesmenn, direktorater og departementer.
– Klager du på et departementsvedtak og saken
går til regjeringen, vil det sjelden skje at du får
medhold. Lenger nede i forvaltningen ser vi mange
eksempler på at skillet mellom direktorat og departement blir mindre – direktoratene tar stilling til
politiske saker, mens departementene blander seg i
det faglige, konstaterer Fauchald.
– Miljøorganisasjonene kan lett tenke at det er
nytteløst å klage, sier Winge: «Vi vet jo at utfallet
blir det samme uansett.»

Mer makt til kommunene. Gjelder klagene vedtak i kommunene, går klagene til Fylkesmannen.
En ny endring i forvaltningsloven pålegger fylkesmannen å legge større vekt på det kommunale
selvstyret.
– Vi ser at det blir stadig mindre overprøving av
det kommunale selvstyret, også i tilfeller der kommunen kan ha tolket loven feil. Å overprøve jussen
har imidlertid ikke med kommunalt selvstyre å
gjøre, bemerker Winge.
Innsigelsespraksis er også mer begrenset enn
før. – Landets fylkesmenn har fått instrukser om
at de skal være mer varsomme med å fremme innsigelse når det gjelder saker i kommunene. Denne
innstramningen gjelder imidlertid ikke dersom
kommunen begår rettslige feil. Da har fylkesmannen plikt til å framsette innsigelse, framholder
han.
Juristene registrerer også at miljøorganisasjonenes mulighet til å klage, er strammet inn.
– En villaksorganisasjon som klaget over oppdrettstillatelser i fjorden, fikk beskjed om at den
hadde for få medlemmer og at medlemmene ikke
representerer lokalbefolkningen der oppdrettsanlegget skal ligge. Klagen ble avvist, forteller
Fauchald.
Han viser også til en annen tendens, nemlig at
statlige planer og forskrifter benyttes mer enn før.
Her finnes det ingen mulighet til å klage. – Regjeringen har som mål å øke bruken av statlig plan
ved større samferdselsprosjekter. Giftdeponiet i
Brevik – statlig plan. Ulvefelling – vedtatt i forskriftsform.
Å klage saken inn til Sivilombudsmannen, er en
annen mulighet. Ombudsmannen vurderer om det
er begått rettslige feil. Også denne klagemuligheten
er gratis. Men silingen av saker er streng.
– Statistikk fra 2016 viser at bare 4,8 prosent
av sakene som bringes inn til Sivilombudsmannen,
resulterer i kritikk av forvaltningen. Og selv om
Sivilombudsmannen kommer med kritikk, er det
ingen garanti for at forvaltningen endrer avgjørelsen sin. Sivilombudsmannens uttalelser er ikke
rettslig bindende. Alt i alt har miljøorganisasjonene begrensede muligheter for å nå fram gjennom
disse klageordningene, påpeker Fauchald.
Koster millioner. Da kan domstolene være neste
steg. Domstolene skal sikre objektiv og politisk
nøytral overprøving.
– Men i Norge havner miljøsaker nesten aldri
for retten. Noen saker er kjente og får mye oppmerksomhet, som klimasøksmålet og ulvefellings-

saken. Men det totale bildet ser helt annerledes ut,
fastslår han.
Fauchald har selv undersøkt og funnet ut at av
alle sivile saker i norske domstoler i perioden 1996
til 2005, handlet bare omkring 0,5 prosent om
miljø – og da mest om miljøkriminalitet.
– Ytterst sjelden kommer saker der myndighetene påstås ikke å ha oppnådd den beskyttelsen av
miljøet som Stortinget har fastsatt, for retten.
– Hvorfor?
– Det er svært dyrt å gå til søksmål. Saksøker
du staten, krever staten å få pengene tilbake om du
ikke vinner fram. I tillegg må du betale rettsgebyrer og egne advokater, påpeker han. Advokatstanden tar stadig høyere salærer. Dermed sprenges alle
budsjetter allerede i første runde.
– Miljøorganisasjonene har begrensede ressurser og må derfor velge bort viktige saker som kanskje hadde fortjent en runde i retten, sier Winge.
Myndighetene på sin side, lever godt med de
høye kostnadene.
– Den store økonomiske risikoen ved å bringe et
forvaltningsvedtak inn for rettslig kontroll, virker
preventivt: «Ta gjerne saken til domstolene, vær
bare oppmerksom på at det kan koste deg fire millioner kroner. Vi, staten, tar saken helt til Høyesterett.» Vanlige borgere har selvsagt ikke sjans til
det, påpeker Winge.
Fauchald viser til at staten dekker alle omkostninger i en del saker der staten griper inn overfor
private, for eksempel ved ekspropriasjon.
– Når ideelle organisasjoner bringer saker inn
på vegne av en allmenn interesse, er det problematisk at staten ber om å få dekket utgiftene sine,
mener Fauchald.
Århuskonvensjonen. I 2003 ratifiserte Norge
Århuskonvensjonen. Den krever blant annet at alle
borgere og interesseorganisasjoner skal ha muligheten til å overprøve vedtak som gjelder miljøet.
Overprøvingen skal være rettferdig og effektiv. Og
ikke minst – den skal ikke være uoverkommelig dyr
(‘prohibitively expensive’). Miljøorganisasjoner og
borgere skal ha muligheten til å få et forvaltningsvedtak prøvd i tingretten, og også kunne anke videre til lagmannsretten og Høyesterett.
– Det er vanskelig for miljøorganisasjonene å
nå fram gjennom eksisterende klageordninger,
som vi har sett. Samtidig hindrer store kostnader
dem i å tale miljøets sak i domstolene. Det tyder på
at det ikke finnes god nok mulighet for uavhengig
og upartisk overprøving i Norge, slik våre internasjonale forpliktelser krever, understreker Winge.
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– Trenger et kontrollorgan. De to juristene
mener det er på tide å vurdere å opprette et eget
kontrollorgan i miljøsaker.
– Muligheten for objektiv, rettslig kontroll er
enormt viktig for å sikre miljøets interesser. Dette
riset bak speilet gjør at myndighetene holder seg
innenfor de lover og rettsregler Stortinget har gitt,
påpeker Winge.
Noe slikt finnes ikke i dag.
– I Norge har vi nøytrale prøvingsorganer på
om lag halvparten av alle forvaltningsområder.
Men på miljøområdet har vi ingenting, konstaterer
Fauchald.
Et slikt organ vil samle juridisk og faglig kompetanse og håndtere et stort omfang av miljøsaker.
Det vil derfor kunne vurdere de samlede virkningene av et vedtak bedre.
– I domstolen er det bare mulig å få overprøvd
en sak, få satt vedtaket til side og kjent det ugyldig.
Et klageorgan, som vi foreslår, vil ha kompetanse
til å se på alle sider av saken, og vil også kunne
fatte et helt nytt vedtak, poengterer Fauchald.
– Nabolandene våre har ordninger som fungerer godt, framholder Winge: Mens Sverige har egne
miljødomstoler, har Danmark en uavhengig miljøklagenemnd. Disse kontrollinstitusjonene prøver
flere tusen saker i året – saker som aldri ville blitt
overprøvd av domstolene i Norge.
– Vi trenger et tilsvarende kontrollorgan i
Norge. Da kan vi sørge for at hensynet til planter,
dyr, insekter og leveområdene deres ikke bare er
forankret i lovene våre – men også i større grad
sikres i praksis.=

MILJØET TAPER: – Vi trenger et uavhengig kontrollorgan som overprøver myndighetenes avgjørelser. Da kan
vi sørge for at hensynet til
planter, dyr, insekter og leveområdene deres ikke bare er
forankret i lovene våre – men
også i større grad sikres i
praksis, påpeker Ole Kristian
Fauchald og Nikolai K.
Winge.
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Har norske biologer vært for
opptatt med å forske på vakker og tiltalende natur?

ENDELIG SYSTEMATISERT:
Slik Carl von Linné systematiserte dyre- og planteriket på
midten av 1700-tallet, arbeider nå forskere med å utvikle
et system for å beskrive og
kartlegge alle naturtyper som
fins i vårt langstrakte land.

Tekst: Morten S. Smedsrud
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NATUREN HAR FEBER

NATURHELSEDATA: – Norsk
natur har fantastisk variasjon:
fra fjell til fjord og sør til nord,
sier professor Vigdis Vandvik
ved UiB. Hun ønsker å skape
«helsedata» for norsk natur.

Naturtyper

FAKTA

Sjekker om

ens verdens – fortsatt – sprudlende, biologiske mangfold finnes i såkalte nøkkelbiotoper og spesielle verneområder, er det hverdagsnaturen rundt oss som produserer mesteparten av de
viktige naturgodene vi mennesker er så avhengige
av: Rent vann, flom- og rassikring, god og produktiv jord til matdyrking og pollinerende insekter til
frukt og grønnsaker.
– Forskere liker å studere natur der det er mange
arter til stede som påvirker hverandre på intrikate
måter. Dette gjør at vi biologer har en tendens til
å legge forskningsprosjektene våre til villmarka,
langt fra folk. Vi vet ikke hvordan det står til med
den norske naturen som helhet. Det må vi forskere
ta litt på vår kappe, sier biologiprofessor Vigdis
Vandvik ved Universitetet i Bergen (UiB).
Dette er en av grunnene til at forskere over hele
Norge har begynt kartleggingen av den økologiske
tilstanden til all natur i vårt ganske land.
				
Moderne Carl von Linné-er. Arbeidet med å
fastslå den økologiske tilstanden til den norske
naturen, ledsages av en kartlegging av de ulike
typene natur som omgir oss.
Slik Carl von Linné systematiserte dyre- og
planteriket på midten av 1700-tallet, arbeider nå
den norske Artsdatabanken og en gruppe forskere
fra Universitetet i Oslo og UiB, i samarbeid med
mange andre fagmiljøer, med å utvikle et system
for å beskrive og kartlegge alle naturtyper som fins
i vårt langstrakte land.
Naturmangfoldloven definerer en naturtype
som følger:
Ensartet type natur som omfatter alle levende
organismer og de miljøfaktorene som virker der,
eller spesielle typer naturforekomster som dammer, åkerholmer eller lignende, samt spesielle
typer geologiske forekomster.
Professor Olav Skarpaas ved geoøkologisk
forskningsgruppe på Universitetet i Oslo er en av
forskerne som nå jobber med å systematisere norske naturtyper.
– Det fins enormt med naturvariasjon på ulike
nivåer, fra små livsmiljøer til store landskap, som
de fleste av oss bare har vage ideer om, mener
Skarpaas.

• Definert slik i naturmangfoldloven: «Ensartet type natur som
omfatter alle levende
organismer og de
miljøfaktorene som
virker der, eller spesielle typer naturforekomster som dammer,
åkerholmer eller lignende, samt spesielle
typer geologiske
forekomster.»
• Det norske systemet
for beskrivelse av
naturvariasjon og
naturtyper har fått
navnet «Natur i Norge»
(NiN). NiN eies av
Artsdatabanken,
som også finansierer
arbeidet med å utvikle
systemet.
• Arbeidet med å utvikle NiN startet i 2005,
og første versjon av
systemet ble offentliggjort i 2009, samme år
som naturmangfoldloven ble vedtatt.
• I 2015 ble versjon
2 av NiN ferdig, og da
ble det også politisk
bestemt at NiNsystemet skal legges
til grunn for all offentlig
finansiert naturkartlegging i Norge.
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Særegne norske
naturtyper
• Isinnfrysingsmark er
åpen fastmark med heieller engpreg i eller nær
bunnen av forsenkninger
i terrenget (fortrinnsvis
dødisgroper), som i perioder kan dekkes av stagnerende vann og iblant
fryse inn i is om vinteren.
• Arktisk steppe omfatter
jorddekt fastmark i klart
kontinentale områder på
Svalbard – kjent fra
Wijdefjorden med sidefjorder. Kjennetegnes
av særpregete samfunn
dominert av grasaktige
arter. Arktisk steppe
mangler bunnsjiktet av
moser og lav som er
karakteristisk for fjellhei,
leside og tundra, dominerende natursystemhovedtype i omkringliggende, mindre
kontinentale områder.

Kilde: Artsdatabanken

Mange typer natur havner i den siste kategorien.
Dette tyder på at verken forskere eller forvaltning
vet nok om hvordan det står til med naturen vår.
– Vi vet forbausende lite, sier biologiprofessor
Vandvik ved UiB.
– Men vi ser bekymringsfulle tendenser, som
for eksempel en tyske studie fra i fjor som viser
at så mye som 75 prosent av insektene hadde forsvunnet de siste tiårene.
Det mest skremmende ved dette resultatet er at
nedgangen er i insekter inne i verneområder, altså
natur som forskere trodde var beskyttet mot inngrep og skade.

Forskjellen fra økosystem. Begrepet økosystem
er mer innarbeidet både i forskning og ikke minst i
offentligheten når man omtaler samspillet mellom
flere dyre- og plantearter og miljøet de lever i.
– Hva er forskjellen mellom naturtype og økosystem, Skarpaas?
– Vi bruker ordet natursystem fremfor økosystem, fordi økosystembegrepet har så mange ulike
tolkninger og anvendelser. Begrepet naturtype sier
noe om én type natur, en bestemt variant av natursystemet. Vi ønsker å kunne beskrive alle typer
av vanlig og spesiell, sjelden natur, og bygge opp
kunnskap om natur fra hav til fjell, sier Skarpaas.
Felles inndeling av naturen og felles terminologi
vil gjøre det lettere for alle forskere å studere naturen, men det vil også gjøre at brukere slipper å
forholde seg til ulike systemer og varierende navnsetting.
– En stor fordel med et naturtypesystem som
dekker all natur, er at det blir mulig å definere
«sjeldenhet» og «vanlighet», og dermed bedre vurdere hvilke naturtypeforekomster som bør tas vare
på, forteller professoren.
Stortinget vedtok våren 2016 en handlingsplan
for naturmangfold. I den heter det at «for arealforvaltningen er det viktig særlig å prioritere kartlegging av naturverdier som det trengs kunnskap om i
de daglige beslutninger som skal tas om arealbruk
og andre påvirkningsfaktorer.»
Skarpaas tror nybrottsarbeidet med naturtyper
kan spille en rolle. Dette vil derfor kunne forme
politikk og forvaltning.
– Å få bedre oversikt over hvilke typer vi har
av norsk natur, er nyttig og viktig. Enda bedre vil

det være om vi kunne fått gode estimater av naturtypenes utbredelse i Norge, helst gjennom en systematisk utvalgskartlegging. Blant annet vil det da
bli lettere å vurdere konsekvenser av samferdselsog energitiltak, og å drive effektiv og kunnskapsbasert arealplanlegging.
Startet på null. UiBs Vigdis Vandvik forsker blant
annet på det eldste norske kulturlandskapet, kystlyngheiene.
– Vi fikk spørsmålet fra prosjektlederen ved
UiO: Fins egentlig kystlynghei? Da må jeg si jeg ble
litt satt ut. Det hadde jeg aldri tenkt på før, forteller Vandvik.
– Hva fant dere ut?
– Spørsmålet var jo om kystlynghei fins som
egen naturtype. Og det var jo egentlig et artig
spørsmål å bryne seg på. For å kunne svare på
dette, måtte vi gi en beskrivelse av det som karakteriserer kystlyngheia og skiller den fra andre naturtyper. Da fikk vi god bruk for forskningen vår.
Forskerne slo fast at kystlynghei er en naturtype som oppstod for rundt 6000 år siden, og at
dette skjedde ved at de tidlige vestlandsbøndene
brente ned skog for å skaffe godt beiteland til dyra
sine, og de fortsatte å brenne med jevne mellomrom for å holde skogen borte.
– Under påvirkningen fra mennesker ble
et nytt økosystem skapt. Brann og beite
forekommer jo naturlig i større
eller mindre grad i de aller fleste
økosystemer på jorda. Forskjellen
er at i kystlyngheia er det
mennesket som bestemmer

BLIR NAVNGITT: Felles inndeling av naturen og felles
terminologi vil gjøre det lettere for alle forskere å studere
naturen, men det vil også
gjøre at brukere slipper
å forholde seg til ulike systemer og varierende navnsetting.

DRAGEHODE: Dragehode
er artsfredet i Norge siden
2005. Flere steder i Norge
har man måttet stanse utbygging på tomter hvor
bestander av dragehodeblomsten er funnet.
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• Ekstrem-kildesnøleie
er snøleier på permanent
overrislet mark i fjellet.
Typen finnes nedenfor
store snøfonner og
tilføres smeltevann fra
disse gjennom store
deler av vekstsesongen.
Ekstrem-kildesnøleier
tilføres vann med svake
til temmelig sterke
kildeegenskaper, dvs.
permanent tilførsel av
friskt, oksygenrikt vann
med jevn temperatur og
kjemisk sammensetning.

– Problemet er at disse områdene ikke har tette
grenser. Det som skjer utenfor verneområdene,
som forurensning, arealendringer og tap av leveområder, gjødsling og oppdyrking, påvirkning fra
fremmede arter, og ikke minst klimaendringene,
stopper ikke ved grensa til verneområdet. Derfor
taper vi naturverdier også der. Men mesteparten
av naturen, de fleste planter og dyr, finnes utenfor
verneområdene, sier Vandvik.
De norske forskerne lager nå et system der de
kan spørre naturen: «Hvordan står det til med
deg»?
– Kartleggingen av økologisk tilstand blir et termometer der vi kan undersøke om norsk natur har
feber, eller om den har det bra, forteller Vandvik.
Artsdatabanken har begynt arbeidet med en ny
rødliste for naturtyper basert på det nye typesystemet for natur.
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NYBROTTSVERK: Olav
Skarpaas er med på å definere, kategorisere og systematisere alle typer natur
for å fremme videre forskning og god naturforvaltning.

Når norske forskere har satt seg ned for å definere,
kategorisere og systematisere alle typer natur i
Norge, er det for å fremme videre forskning og god
naturforvaltning.
– Fram til nå har vi manglet standardiserte
kategorier og språk for å snakke om naturtypene
på tvers av fag og sektorer i forvaltningen. Dette
forsøker vi å gjøre noe med. Systemet brukes nå
i forskning ved flere universiteter og forskningsinstitutter, og til praktisk kartlegging i ulike
sektorer, for eksempel miljø, landbruk, skogbruk
og samferdsel. Marin kartlegging er også under
utvikling, forteller Skarpaas.
Systemet som nå utvikles er norsk, men prinsippene er overførbare til klassifisering av natur
andre steder i verden.
– Denne metoden kan brukes internasjonalt,
selv om det finnes mange typer norsk natur som
antakelig ikke er så vanlig mange andre steder, sier
Skarpaas.
– Hva slags natur er det?
– Det mest kjente er vel kanskje fjordlandskapene, men vi har også for eksempel isinnfrysingsmark, kildesnøleier og arktisk steppe, forklarer
Skarpaas (se egen faktaramme).
		
En rødliste for naturtyper. I løpet av de siste ti
årene er begrepet rødliste blitt en del av det offentlige ordforrådet. Men da handler det nesten alltid
om truete dyre- og plantearter. Det som er mindre
kjent, er at det også fins en rødliste for naturtyper.
Naturtypene i rødlista er plassert i én av følgende seks kategorier:
• Nær truet
• Sårbar
• Sterkt truet
• Kritisk truet
• Forsvunnet
• Datamangel

brann- og beitesystemene. Noen arter av alle de
ville plantene og dyrene klarte seg bra, og likte seg
riktig godt, under påvirkning av brann og beite.
Disse ble dominerende arter i det nye systemet,
forteller Vandvik.
Noen av disse artene tilpasset seg til og med
de nye menneskeskapte, økologiske prosessene;
mange arter i kystlyngheia har for eksempel frø
som spirer bedre når de utsettes for røyk.
– Kystlyngheia har altså sine helt spesielle
økologiske prosesser, sammensetning av arter og
evolusjonære tilpasninger som ingen andre naturtyper har. Så da fikk vi gjennomslag for at joda,
kystlynghei skal regnes som en egen naturtype
også i det nye systemet.
		
Inspirert av helsedata. Norge er verdenskjent
for sin systematisering av helsedata. For eksempel
brukes helsedataene for hele årskull gjennom flere
tiår til å kartlegge befolkningens helse som helhet,
og disse dataene er en viktig ressurs for norsk og
internasjonal befolkningshelseforskning.
– Hvorfor ikke gjøre det samme med naturen
og forsøke å oppnå den samme statusen der? spør
Vandvik.
– Norsk natur har fantastisk variasjon: fra fjell
til fjord og sør til nord. Og vi har en unik infrastruktur for innsamling og forvaltning av naturdata i Artsdatabanken, som er en internasjonalt
ledende databank for informasjon om arter. Vi
ønsker å utvide kunnskapsgrunnlaget gjennom
å skape helsedata for naturen, og bli en stormakt
innenfor dette kunnskapsområdet også, sier
Vandvik.=
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PORTRETTET

HJERNEN: – I forskningen
er ikke hjernen blitt prioritert
like høyt som andre deler
av kroppen, hjertet for
eksempel. Dette er i ferd
med å endre seg, men
fortsatt er det mye å ta
igjen, sier Farrukh Abbas
Chaudhry.

• Farrukh Abbas Chaudhry

Farrukh Abbas Chaudhry er den fremragende
vitenskapsmannen som fortsatt tar vakter på legevakten.

Hjerneforsker
med hjerte av gull

Tekst: Trine Nickelsen · Foto: Ola Sæther
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Det er fortsatt så lite av hjernen vi forstår. Det er et problem.

an var seks år, han gråt og ville hjem. Han
frøs. Klærne han hadde på fra hjemlandet,
hjalp ikke stort, selv med en ullgenser tredd utenpå. Et så mørkt og trist sted, så stille. Det går bra,
trøstet faren. Hold ut, vi blir ikke lenge her.
Den prisbelønte og internasjonalt anerkjente
hjerneforskeren Farrukh Abbas Chaudhry, husker
alt som det var i går. Han kom til Norge en iskald
desemberdag i 1975.
– Da hadde far vært her ett år allerede. Han bodde i Akersveien 23, en gammel bygård i sentrum av
Oslo som nå er fredet. Det var fryktelig kaldt der.
Første kvelden ville far lage festmiddag til oss. I
det lille kjøleskapet på kjøkkenet, i et lite fryserom, lå middagen vår, dypfrossen. Far strevde over
en time med å få kyllingen ut, den hadde satt seg
fast. Etter noen dager frøs vannet. Men far var
flink; han klatret opp på taket og hentet snø som
han smeltet til vann. Det var utedo i bakgården,
femti meter å gå. Vi hadde utedo der vi kom fra
også. Men ikke kulda og snøen.
På begynnelsen av 1970-tallet averterte den
norske staten etter arbeidsinnvandrere. Faren bestemte seg. Han ville reise til Norge for å arbeide
og legge seg opp penger før han vendte tilbake til
familien sin. Nå gledet han seg. De siste månedene
i landet skulle han få ha sammen med kona og de
to yngste barna.
Men disse siste månedene i Norge skulle bli de
første i et helt liv. Det gikk nemlig ett år, to år, tre.
Familiens retur ble stadig utsatt.
– Vi kom fra storbyen Lahore i Pakistan. Veldig
fin familie, mange venner. Masse lek. Det tok tid
før jeg begynte å trives i Norge.
Skolen skulle bli nøkkelen inn i det norske samfunnet for Farrukh. Først to måneder i en innfør-

NAVN: Farrukh Abbas
Chaudhry
FØDT: 22. juni 1969 i
Lahore, Pakistan.
STILLING: Professor
ved Det medisinske
fakultet, Universitetet i
Oslo, og tilknyttet Oslo
universitetssykehus som
forsker.
AKTUELL: Chaudhry
leder aminosyretransportør-laboratoriet, en
tematisk forskergruppe
på hjernens plastisitet.
Han leder også forskningssenteret Centre for
Dementia and Delirium
Research. I 2017 mottok
han Oslo universitetssykehus’ pris for fremragende originalartikkel.
PRISER: H.M. Kongens
gullmedalje for beste
doktorgradsarbeid
(2002), Young Investigators Award (2003), Anders Jahres medisinske
pris for yngre forskere
(2006), Status som
Young Excellent Scientist
(2007), medlem av Det
Norske VidenskapsAkademi (2009).
PUBLISERINGER: Har
publisert vitenskapelige
artikler i en rekke internasjonale tidsskrifter,
som Cell, Science, Neuron, PNAS. Den siste
store er i Brain fra 2016.

ingsklasse på Tøyen skole, så plass på Møllergata
skole.
– Jeg kunne ikke et ord norsk. Jeg kunne ingenting. Men snart kom jeg i kontakt med noen lærere
som virkelig ville meg vel, som brukte pausene
sine og tiden etter skolen på å lære meg norsk. Da
gikk det ikke lenge før jeg fikk norske venner og
lekekamerater.
– Først var det jo meningen at vi skulle være i
Norge bare en kort periode. Men så endret altså
planene seg. Det ble bestemt at jeg skulle få meg
en god utdanning, og så skulle vi tilbake. Etter tre
år i landet, kom de tre eldre søsknene mine etter.
Familien var igjen samlet.

H

an var ikke mer enn fem år, da faren fortalte
om planen: Farrukh, du skal bli øyelege. I
Pakistan er mange rammet av øyesykdommer, og
vi skal åpne øyeklinikk.
Da var det fullt fokus på skolegang. Alle vi fem
barna skulle skaffe oss skikkelig utdanning, og så
skulle vi reise tilbake. Men da vi endelig hadde tatt
våre eksamener og målet var nådd, skjønte vi: Vi
er norske, vi hører jo til her.
– Blant det aller beste min far har gjort for meg,
var å få meg til Norge, sier Farrukh Chaudhry.

D

et er gått 42 år siden den lille gutten kom
skjelvende til lands i tynne sommerklær.
Reisen fra Pakistan til Norge var lang nok. Men
reisen som startet da, enda mye lengre. Han kunne
ingenting, sier han selv. I dag kan han ting om
hjernen, universets trolig mest komplekse struktur, som overgår de flestes forstand.
Farrukh Chaudhry har selv lagt helt ny innsikt
til vår felles forståelse av kroppens viktigste organ.
Kollegene forteller om et usedvanlig godt hode,
beinhard jobbing, stor disiplin. Men også om ev2/2018
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A

t det kunne bli noe stort av lille Farrukh, forstod nok både foreldre og lærere ganske tidlig. Han greide seg overmåte godt på skolen, også i
norsktimene. På videregående skole hadde ingen i
klassen bedre karakter i norsk enn ham.
– Jeg tenkte aldri på at jeg kunne bli noe annet
enn øyelege, slik far hadde sagt. Men i niende
klasse begynte tvilen å komme. Jeg leste store biografier om vitenskapsmenn, om Edison og Pasteur,
og ble enormt fascinert.
– Da fikk jeg problemer. Skal jeg virkelig bli
lege? Leger behandler, men finner ikke ut noe nytt.
Var det det jeg ville? I tredje klasse på videregående
var det kjernefysikk som stod høyest i kurs. Så endte det likevel med at jeg søkte meg til legestudiet.
Han forteller hvor forkommen han følte seg den
første tiden; følelsen av at alle de andre på kullet
hadde en far eller i det minste en tante som var
lege, at de kunne mye mer enn ham.
– Jeg kjente ingen akademikere. Min far drev
en butikk. Jeg visste ikke hvor universitetet lå før
jeg begynte der selv.
Chaudhry ble tidlig glad i praksisen i klinikken.
Kontakten med pasientene. Men tanken på vitenskapen slapp likevel ikke taket. Han visste bare
ikke hvordan han skulle gå fram.
– Jeg besøkte flere forskergrupper, men følte
ikke at de var så inviterende. Da var det noen som
sa til meg at jeg burde gå til Jon. Så en dag i 1990
banket en ung legestudent forsiktig på døra til professor Jon Storm-Mathisen ved Anatomisk institutt
– hjerneforsker og blant de mest siterte forskere
internasjonalt. – Har du tid noen minutter? – Nei,

FOTO: NTB SCANPIX

nen til å tenke kreativt og originalt.
– Jeg har vært heldig, sier han selv.
Professoren og hjerneforskeren har arbeidsplassen sin i Domus Medica ved Rikshospitalet på
Gaustad i Oslo, hvor noen hundre forskere daglig
setter hver minste bestanddel av menneskets
kropp, bokstavelig talt, under lupen. Chaudhry har
samarbeidet med mange og trives med alle.
Men da kollegene flyttet over i en splitter ny del
av bygningen, stilren i svart, hvitt og metall, insisterte Chaudhry på å bli i den gamle.
– Det er koseligere her. Varme farger, god stemning, ingen automatiske innretninger som stenger
dagslyset ute. Her ser jeg sola når den kommer.

jeg har aldri tid. Så kom bare inn.
– Det var en fin start. Jeg likte tonen, skjønte
umiddelbart at jeg var kommet til rett person.
Snart var vi nære kolleger og venner. Jeg er virkelig glad i Jon.

V

KONGENS GULL: I 2002 fikk
Farrukh Abbas Chaudhry
H.M. Kongens gullmedalje
for beste doktorgradsarbeid
– med tilhørende audiens på
Slottet.

i mennesker er født med om lag 100 milliarder
hjerneceller. Hjernecellene sender informasjon til hverandre gjennom svimlende hundre tusen milliarder synapser, kontaktpunkter. Men ikke
nok med dét: De mulige veiene disse signalene
kan ta, er flere enn det fins elementærpartikler i
universet.
Over synapsen, det ørlille mellomrommet mellom cellene, går millioner av signaler – hvert sekund. Nerveimpulsene er elektriske og brer seg
langs nervefibrene. Når nervecellene kommuniserer over synapsen, skilles det ut kjemikalier fra
den ene cellen som binder seg til den andre cellen.
Dette er signalstoffer. De mest utbredte er glutamat og GABA.
Norge har lang tradisjon for å gjøre virkelig fine
forskningsarbeider på nettopp dette feltet. Faktisk
var det Fridtjof Nansen som forutså eksistensen
av synapsespalten – lenge før det fantes mikroskoper som var sterke nok til å se den. I tiårene
etter krigen oppnådde den såkalte ‘Oslo School of
Neuroanatomy’ verdensberømmelse.
– Jon bragte meg inn i et enestående fagmiljø.
Han er selv en av de største.
Midtveis i studiene ble studenten forsker. Han
begynte å studere hvordan signalstoffene glutamat
og GABA blir syntetisert og resirkulert i hjernen,
og greide å fullføre det meste på kort tid. Også
studiene.

U

SA neste. – Ja, jeg ønsket meg dit. Det er
jo der den virkelig store forskningen skjer,
visste jeg, og den gangen var molekylærbiologien
det som fascinerte aller mest. Jeg ville ikke bare
beskrive det jeg så i et mikroskop, jeg ville intervenere. Jeg ville vise de molekylære mekanismene
som gjør at signalstoffer dannes i hjernen. Og jeg
ønsket å forstå mer om hvordan signalstoffene gjør
at hjernen fungerer som den skal, hva som gjør at
sykdom oppstår i hjernen og hvordan vi kan bruke
denne kunnskapen til å forhindre sykdomsutviklingen. Da satte Jon meg i kontakt med Robert

All forskning på hjernen kan hjelpe oss med å forstå alle
sykdommer.
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H. Edwards ved University of California, en guru
innenfor sitt felt.
Den 13. desember 1997 lander Farrukh Chaudhry i San Fransisco, på dagen 22 år etter at han
kom til Norge. Dette er verdens beste sted, tenkte
han. Varmt og godt. Fire-fem måneder går, så melder savnet seg.
– San Fransisco er en fin by, men somrene er
temmelig tåkete. Og jeg som var vant til lyse, klare
sommerdager. Jeg savnet Norge, var desperat etter
å snakke norsk med noen. Da fant jeg på å gå omkring med en Rema 1000-pose i håp om at noen
ville ta kontakt. Jeg begynte til og med å gå i den
norske sjømannskirken i byen.
Farrukh Chaudhry dro for ett år, men det skulle
gå tre før han var tilbake. I mellomtiden gjorde
han sitt kanskje mest oppsiktsvekkende funn.
– Norsk forskning har bidratt til å forklare alt
som skjer i spalten mellom nervecellene: At glutamat er et viktig signalstoff som stimulerer andre
nerveceller, at denne aminosyren blir tatt opp i
omkringliggende støtteceller, gliacellene. Men noe
manglet. Forskerne tenkte seg at glutamat blir omdannet til glutamin, for deretter å bli transportert
tilbake til nervecellene. Men ingen visste sikkert
hvordan glutaminet kommer seg gjennom to cellevegger fra gliaceller til nerveceller.

17. MAI: Bildet viser Farrukh
og lillesøster Khalida like ved
Slottsplassen på nasjonaldagen i 1977 eller 1978.
– For innvandrere var 17.
mai den viktigste festdagen.
En måte å vise respekt for,
og glede seg over det nye
landet – en inkluderende
feiring, sier Farrukh Abbas
Chaudhry. Lillesøster Khalida N. Chaudhry er i dag
overlege på Akershus universitetssykehus.

– Der var jeg litt heldig. Jeg klarte å finne et protein som faktisk frigjør glutamin fra omkringliggende celler. Dette glutaminet blir så tatt opp av
nerveceller og brukes til å framstille signalstoffene
glutamat og GABA.
Proteinet var helt ukjent inntil Chaudhry fikk
resultatene publisert i det prestisjetunge magasinet Cell i 1999. Dermed åpnet han et nytt forskningsfelt – på en helt ny familie av proteiner som transporterer glutamin gjennom cellevegger.
Med seg i bagasjen fra USA fikk Chaudhry en
oppsiktsvekkende sterk attest fra Robert H. Edwards. Mens Storm-Mathisen fikk telefon: Kan du
være snill og sende meg flere norske studenter? De
er jo så enormt flinke.

F

arrukh Chaudhry hadde slått igjennom som
forsker med et brak. Men hva med pasientene?
Var det ikke likevel de som stod hjertet nærmest?
Muligheten til å gjøre godt i verden utenfor laboratoriet?
– Jeg syntes forskning var enormt givende og
moro. Det var ikke det. Men jeg så bare ikke for
meg et helt liv som forsker. Til det likte jeg klinisk
praksis så altfor godt.
Likevel sender Chaudhry en søknad på et nytt
program ifra Norges forskningsråd, såkalt karri2/2018
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erestipend. Han tenker ikke mer på det. Det er jo
så mange flinke folk der ute som kunne fortjene
noe sånt.
Det skulle imidlertid gå usedvanlig bra nettopp
for Farrukh Chaudhry. Han blir rangert som nummer én og tilbudt flere millioner kroner – nok til å
etablere en egen forskergruppe.
Han er i USA da brevet fra Forskningsrådet
kommer. Da løper han til telefonen og ringer sin
erfarne forskervenn: Jon, jeg kan ikke ta imot dette.
Jeg vil tilbake til klinikken, jeg skal jo jobbe som
lege! Jon Storm-Mathisen: Vent litt nå, Farrukh.
Du har fått en fantastisk mulighet. Du kan ikke si
nei, du sier ja. Så fortsetter du å forske i ett år. Du
kan være i USA og gjøre akkurat det du har lyst til,
og når du har fullført, hopper du av. Og så kan du
bli lege.
– Det var disse milde formaningene som gjorde
at jeg valgte forskningen. Jeg har alltid hatt stor
respekt for Jon.
Farrukh Chaudhry fikk sin egen forskergruppe
på Bioteknologisenteret i Forskningsparken ved
Universitetet i Oslo. Nå er han gruppeleder på
Institutt for medisinske basalfag.
– I dag er Jon i gruppa mi. Vi har byttet roller.

I

2002 mottok Farrukh Chaudhry H.M. Kongens
gullmedalje for beste doktorgradsarbeid. Med
gullmedaljen fulgte audiens på Slottet.
– Jeg var veldig nervøs på forhånd, for jeg ante

LEDER FORSKERGRUPPE:
Forskerne studerer glutamintransportører. Endringer
i glutamintilførselen kan
forstyrre funksjoner som
læring og hukommelse og
føre til sykdommer som
demens og epilepsi. Her er
Farrukh Abbas Chaudhry
med kollegene, fra venstre:
Padmapriya Kumar, Gro
Presthus, Muhammad Umar
Sajjad og Katharina Dietrich.

ikke hva jeg skulle snakke med kongen om. Men
kongen viste seg å være virkelig interessert i forskningen min og stilte meg masse spørsmål. Det
var en veldig opplagt og vennlig – og lattermild
konge jeg møtte. Jeg hadde virkelig ikke trengt å
bekymre meg.
Farrukh Chaudhry har vunnet flere gjeve priser. Han kan ha gjort ting litt annerledes enn andre.
Han har vært kreativ og funnet på masse, sier kollegene. Og han har gått inn for å ruste seg selv til å
løse et større problem. Nylig kartla han sykdomsutviklingen til progressiv myoklon epilepsi ved å
alliere seg med flere andre fremragende forskere
og bruke nye metoder innen genomsekvensering,
bioinformatikk og elektrofysiologi.
– Jeg har bygd opp forskningsgruppen min slik
at vi behersker mange ulike teknikker. Da kan vi
i fellesskap finne løsningen. Selv begynte jeg med
å lære meg elektronmikroskopi, deretter molekylærbiologi, elektrofysiologi og nå avansert avbildningsteknologi – der jeg følger cellenes bevegelser
i hjernevev. Jeg tar nok større sjanser enn mange
andre. Målet er å bidra til gjennombrudd, til store
og solide historier – heller enn å tenke på antallet.
– Det krasjer nok litt med interessene til universitetet. Vi har et doktorgradsprogram her på
medisin som spytter ut kandidater. Jeg liker bedre
det amerikanske systemet, der studentene har
minst fem år på en doktorgrad og bare trenger én
viktig artikkel for å disputere – god nok til å bli
publisert i et topptidsskrift. Kravet i Norge er
normalt tre artikler på tre år. Da har du verken tid
eller råd til å satse høyt, men må ta noen mindre
historier og publisere dem fort.

H

jernen er nært forbundet med resten av kroppen, som kjent.
– All forskning på hjernen kan hjelpe oss med
å forstå alle sykdommer. Vi kan vel si at alt henger
sammen med alt. Om en signalvei eller et protein
i hjernen ikke fungerer, kan det føre til demens og
epilepsi. Men det kan også slå ut på mange andre
sykdommer i kroppen, direkte eller indirekte, som
kreft. Dette er enormt komplekst.
Farrukh Chaudhry omtaler hjernen som en
svart boks.
– Det er fortsatt så lite vi forstår. Det er et problem. I forskningen er hjernen ikke blitt prioritert
like høyt som andre deler av kroppen, hjertet
for eksempel. Dette er i ferd med å endre seg,
men fortsatt er det mye å ta igjen. Hadde hjerneforskningen fått samme vilkår som hjerteforskningen og kreftforskningen, hadde vi visst mye mer

om Alzheimer og andre store sykdommer i dag.

F

arrukh Chaudhry er glad i landet sitt. Han er
blitt tilbudt professorater og attraktive stillinger andre steder, men han ønsker å bli i Norge.
Kolleger priser seg lykkelige. Om han dro ville en
hel vegg falle ut, har noen sagt. Han føler tiknytning til Norge. Da han sammen med kona og de
fire barna besøkte Lahore i desember i fjor, kjente
han det tydelig.
– Det var herlig å være der – som turister. Men
jeg kunne ikke bodd der. Det er for annerledes. Jeg
måtte ha startet livet på nytt, og det ønsker jeg jo
ikke, ikke barna mine heller. Norge er hjemlandet
vårt.
Han legger ikke skjul på at han av og til blir
trist, og litt irritert, over ting i det norske samfunnet. Som all oppmerksomheten om negative konsekvenser av innvandring og politikere som ønsker
seg en sak å vinne velgere på.
– I vinter ble det foreslått å forby ekteskap mellom søskenbarn. Jeg har engasjert meg litt i debatten, for flere av argumentene som brukes er medisinske. Dessverre holder de ofte ikke mål. Et forbud mot søskenbarnekteskap vil trolig forhindre
ett dødsfall og noen få medfødte tilstander. Til
sammenlikning fødes flere hundre barn hvert år
med misdannelser som skyldes alkoholmisbruk.
Hvem vil foreslå å forby alkohol? I begge tilfeller
har god informasjon til foreldre større effekt.

M

edisinprofessoren vedgår at han har for mye
å gjøre.
– De siste årene har vært spesielt travle. Jeg
ønsker å utrette så mange ting, og tidsklemma har
vokst til å bli et skikkelig problem. Jeg har tre
jobber: Først er jeg forsker og leder både en forskningsgruppe og et senter. Så er jeg lærer med masse undervisning. Det er virkelig morsomt og givende, men tar veldig mye tid. Og så klarer jeg ikke
å la være å være lege. Derfor tar jeg stadig vakter
på legevakten. Det er jo egentlig veldig dumt med
tanke på forskerkarrieren.
– Jeg er glad i mennesker. Jeg synes mennesker er vakre. En gammel norsk mor på nitti, bare
skjønn. Ansiktet, måten hun snakker på. En ungdom fra Somalia, så flott. Jeg trives med alle slags
folk. Men nå er jeg nødt til velge noe bort. Enten
må jeg redusere undervisningen min, eller så må

KALD START: De første
årene i Norge bodde Farrukh Abbas Chaudhry med
mor, far og lillesøster i denne
gamle bygården i Oslo
sentrum. Apollons fotograf
inviterte ham med på et gjensyn: – Det var morsomt å se
huset vårt i Akersveien igjen,
nesten som å reise tilbake til
1800-tallet.

jeg slutte på legevakten.
– Hvorfor er det med legevakten så vanskelig å si
nei til?
– Der møter jeg mennesker med problemer de
ikke tør å snakke med noen om. Men til legen kommer de. Hvis jeg da tar meg litt tid, viser dem respekt, vennlighet og gir god behandling, kan det
gjøre en stor forskjell. Enslige kvinner og menn,
redde for å være alene, ber pent: Ikke send meg
hjem. Det er mye nød i rike Oslo. Vi lukker øynene
for det.
Derfor har toppforskeren hatt vakt på julaften ti
år på rad. Denne kvelden er det mange som virkelig føler seg alene.
– Selv elsker jeg å bli invitert ut for å snakke
med dem som vil høre på, enten de er gamle eller
unge. Jeg ønsker å fortelle skoleungdom om alle
mulighetene som ligger i en god utdanning, og
hvorfor de ikke må gi opp ved første eksamen.
Dette er så viktig for meg.
Han bedyrer at det ikke er noe mål i seg selv å
bli en verdenskjent forsker.
– Selvsagt vil jeg gjøre så godt jeg kan i forskningen, men det er viktigere å være et fint menneske. Meningen med livet er å gjøre godt for andre,
sier Farrukh Abbas Chaudhry.=

Det er mye nød i rike Oslo. Vi lukker øynene for det.
2/2018
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Forut for sin tid:

FAKTA

Verden var ikke moden for
den norske oppfinnelsen
Ole-Johan Dahl og Kristen Nygaard ga Norge et gedigent forsprang på 1960tallet – om landet bare hadde visst å satse på en egen programvare-industri.
Da kunne vi kanskje hatt vårt eget Microsoft eller Apple i dag.
Tekst: Trine Nickelsen

G

lem ostehøvel, binders og sprayboks. For
femti år siden utviklet to nordmenn noe som
rager over det meste av norske oppfinnelser gjennom tidene. Kristen Nygaard og Ole-Johan Dahl
utviklet en helt ny måte å programmere datamaskiner på – såkalt objektorientert programmering.
– Objektorientering var den sentrale ideen i
programmeringsspråket Simula, som ble til på
Norsk Regnesentral i årene 1961 til 1967. Ideen

inngår nå i nesten all programmering i verden,
forteller Stein Krogdahl og Arne Maus på Institutt
for informatikk.
I artikkelen «Et verdensspråk ble skapt i Oslo»
(Apollon 4–2017) beskriver vi samarbeidet mellom
de to forskerne fra slutten av 1950-tallet og framover. Da vi slapp sist, var året 1967 og Nygaard
og Dahl hadde nettopp lansert verdens første objektorienterte språk, Simula 67, senere bare kalt
Simula. Hva skjedde så?

FØR ALLE ANDRE: «Vi lagde
et språk som gjorde det
enklere å forstå datamaskinen. Verre er det egentlig
ikke,» uttalte Kristen Nygaard til Dagbladet i 1999.
Nygaard og Ole-Johan Dahl
tok verden på senga med
sine banebrytende ideer. I
dag inngår ideene som helt
sentrale elementer i de mest
brukte programmeringsspråkene i verden.

Apollon er tilbake i den største av alle universitetets bygninger, det imponerende Ole-Johan
Dahls hus i Gaustadbekkdalen – vegg i vegg med
Kristen Nygaards hus. I tårnet møter vi igjen
informatikkprofessorene Krogdahl og Maus.
Forut for sin tid. Objektorientering var så nyskapende da det kom på slutten av 1960-tallet, forteller
de to, at det skulle ta minst 15 år før det var allment akseptert hvor genial oppfinnelsen var.
Men selv om anerkjennelsen kom til slutt, fikk
programmeringsspråket Simula aldri noen stor
internasjonal utbredelse.
– Det var mange grunner til det, men kanskje
aller viktigst: Det nye dataspråket var mange år
forut for sin tid, mener Krogdahl og Maus.
Med selve ideene omkring objektorientert programmering gikk det derimot mye bedre. Disse
har innkassert mange triumfer.
– I årene som har gått, er de banebrytende ideene blitt tatt inn som helt sentrale elementer i de
mest brukte programmeringsspråkene i verden,
sier Maus.
– Se her, ta en titt på denne topp hundre-lista
over de til enhver tid mest brukte programmeringsspråkene i verden. Her ser vi at to av tre språk er
i direkte tradisjon etter Simula – de er objektorienterte.
Ut i verden. Det skulle altså gå mange år før
verden oppdaget og verdsatte Simula. Det var
amerikanerne som sørget for det endelige gjennombruddet.
Alan Kay ved Xerox Parc i USA var først ute
med å ta ideene videre. I 1980 lanserte han programmeringsspråket Smalltalk med de samme
begrepene som Simula.
– Det var faktisk Kay som foreslo navnet objektorientert programmering – som siden er blitt stående som navn på den norske oppfinnelsen, forteller Maus.
Det var imidlertid et annet språk som virkelig
skulle bringe Dahl og Nygaards ideer ut i verden.
– Da dansken Bjarne Stroustrup jobbet med
diplomoppgaven sin ved Cambridge-universitetet i
England, forelsket han seg hodestups i Simula. På
begynnelsen av 1980-tallet dro han til Bell Labs i
New Jersey, framholder Krogdahl.
Her ble han imidlertid pålagt å bruke programmeringsspråket C, som var blitt utviklet der ti år
tidligere. Det ønsket ikke Stroustrup. Han ville
fortsette å programmere med begrepene som Dahl
og Nygaard hadde utviklet. Derfor lagde han like

• Simula

godt et programmeringsspråk med Simula som
forbilde: Oppå C la han Simulas begreper og utviklet C with classes, senere omdøpt til C++.
– Det nye språket skulle for alvor popularisere
objektorientering, ja nå eksploderte bruken, forteller Maus.
Et enda større gjennombrudd for objektorientert programmering skulle imidlertid komme et
tiår senere, i 1995:
– Java – verdens kanskje mest brukte programmeringsspråk i dag, er direkte basert på den
norske oppfinnelsen og nesten helt lik Simula i sin
grunnfilosofi.
Maus viser til at konkurransen mellom de ulike
firmaene i USA var stor. Microsoft så at Java slo
voldsomt an, og spurte om å få lage sin egen variant av språket. Da de fikk nei, lagde de isteden sitt
eget språk, som langt på vei var en kopi, nemlig
programmeringsspråket C#.
Javas pappa. – Det var en stor lettelse da Java
kom, for C++ var noen fiklete greier. Da amerikaneren James Gosling designet Java fra grunnen av,
kunne han gå tilbake til de rene begrepene fra Simula, påpeker Krogdahl.
En viktig ting med Simula, sier han, var at
språket automatisk kunne rydde opp og frigi deler
av lageret som ikke lenger var i bruk. Dette bygde
Gosling også inn i fundamentet til Java.
– Java gjorde det mulig å utvikle programmer
som kan lastes ned fra internett og kjøres på en
hvilken som helst maskin uansett operativsystem.
I dag surfer flere hundre programmeringsspråk
oppå Java-strukturen, fortsetter Maus.
– Java slo an i alle akademiske kretser. Mye var
gratis. Fremdeles er det Java som brukes i undervisningen de fleste steder, legger Krogdahl til, selv
om Microsofts C# nok er fullt på høyde teknisk.
I september i fjor ble femtiårsjubileet for Simula
og objektorientert programmering feiret med
heldagsseminar i det svære Auditorium Simula
i Ole-Johan Dahls hus. Blant de inviterte foredragsholderne var nettopp Javas far, legendariske
James Gosling.
– Simula har vært så viktig for meg. Det tok
meg to-tre millisekunder å si ja til invitasjonen,
sa en smilende Gosling til en lydhør forsamling på
Universitetet i Oslo.
James Gosling fortalte at han oppdaget Simula
i 1974, som ung student på universitetet i Calgary,
og la ikke skjul på hvor vanskelig han syntes det
var å forstå språket i første omgang. Det brøt så
radikalt med det han kunne fra før.
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• Med det ble det lettere
å løse problemer fra den
virkelige verden på en
datamaskin.
• Hvordan dataene skulle
presenteres for programmereren, ble for første
gang vektlagt.
• Begrepene Dahl og
Nygaard lagde, viste seg
å være så gode og brukervennlige, at de for all
ettertid har blitt kopiert:
• Klasse er generelle
beskrivelser av begrepene i virkeligheten og i
programmet.
• Ut fra én klasse lages
det ett eller flere objekter
når programmet utføres,
hvert beskriver ett fysisk
objekt i problemet det
lages program for.
• Et objekt er en kopi av
datafeltene og handlinger
i klassen, men med
hvert sitt unike innhold i
datafeltene.
• En klasse kan også få
et tillegg, en subklasse.
• Mange andre begreper
er blitt lagd i andre språk,
men det er Dahl og
Nygaards objektorienterte programmering
som har blitt helt dominerende.
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• Simula er det første
objektorienterte programmeringsspråket i
verden.



USA-BESØK: Donald Knuth og Ole-Johan Dahl i 1970

ST. OLAVS ORDEN: Kristen Nygaard og Ole-Johan Dahl

MINNES DAHL OG NYGAARD: Arne Maus og Stein Krogdahl

JAVAS PAPPA: James Gosling under 50-årsjubileet for Simula sist høst.

Simula endret helt måten jeg tenkte programvare
på. Jeg brukte Simula både til simuleringer og til
mange andre ting. Etter hvert kom Smalltalk og
C++, men de kunne ikke måle seg med Simula.
Da jeg senere jobbet med å utvikle Java hos Sun
Microsystems fra 1991, var Simula veldig til stede i
bevisstheten min, fortalte Gosling.

var blitt kjørt. Han ville kort sagt kunne avgjøre
om et program var riktig eller ikke.
– Før han døde sa Ole-Johan Dahl: Jeg fikk
ikke riktig til det der, forteller Krogdahl.
Men for små og kritiske deler av et program kunne slik matematisk bevisføring ha stor nytteverdi,
for eksempel i sentral programvare i fly og biler.

Gikk hver sin vei. Men hva med Simulas fedre?
Hva skjedde med dem etter 1967?
– Her er det ikke snakk om én historie, men to.
Dahl og Nygaard kastet seg ganske raskt over hver
sine nye arbeidsområder etter at de i fellesskap
hadde utviklet Simula, forteller Krogdahl og Maus.
I 1968 ble Ole-Johan Dahl professor i det som
skulle bli informatikkfaget på Universitetet i Oslo.
I ti år var han eneste professor i faget. Fagområdet
var nytt og svært omdiskutert til å begynne med.
Mange var usikre på hvilken betydning datamaskiner ville komme til å få, og om – og i tilfelle
hvordan, informatikk burde undervises på universitetet.
– Dahl la ned en formidabel innsats, ikke bare
som forsker, men også som foreleser og utvikler av
undervisningen i informatikk. Til å lære bort programmering, viste Simula seg som et enormt bra
språk. Dahl var dyktig og iherdig. Jeg var på hans
første kurs. Strålende, minnes Maus.
Bruken av objektorientering og Simula i undervisningen på 1970-tallet er blitt et forbilde for
grunnutdanningen i informatikk de fleste steder i
verden.

Samfunnsengasjert. – Kollegaen, Kristen Nygaard, koblet fort datakunnskapene sine med et
stort samfunnsengasjement, fortsetter Maus.
Nygaard skulle snart drive fram det som internasjonalt ble hetende den skandinaviske skolen i
systemarbeid. Systemarbeid er en tverrfaglig disiplin innen informatikken. Ikke bare omfatter den
de tekniske sidene ved programmering og systemutvikling, men også organisatoriske og menneskelige sider ved det å utvikle datasystemer. Han utviklet programmeringsspråket Beta, som bygde
videre på Simula.
– Allerede i 1967 samarbeidet han med det
mektige Jern- og metallarbeiderforbundet for å gi
fagforeningslederne kontroll over datateknologien
og inngå dataavtaler. Nygaard lagde også et språk
han mente arbeiderne skulle bruke til å programmere selv, som han kalte Delta. Språket hadde
mange interessante sider, men det slo ikke an.
Som professor i informatikk både ved universitetet i Århus og deretter i Oslo, fortsatte Nygaard
arbeidet med forskning og undervisning i systemutvikling, og i sosiale virkninger av informasjonsteknologi. Fra 1980-årene ble han stadig mer
internasjonalt engasjert: Han var gjesteprofessor
ved Stanford-universitetet, gjesteforsker ved Xerox PARC og rådgiver for Apple Computer i California.
Mest kjent i Norge er nok Kristen Nygaard allikevel som leder av Nei til EU fram til folkeavstemningen i 1994 – en organisasjon som på det meste
talte 145 000 medlemmer fordelt på 450 lokallag.

En gedigen tabbe. En gang tidlig på 1970-tallet
kom amerikaneren Donald Knuth, en av verdens
mest kjente informatikere, til Oslo for å besøke
Ole-Johan Dahl. Krogdahl og Maus mener det som
nå skjedde kunne fått avgjørende betydning for
utbredelsen av Simula.
– Donald Knuth var en av få som skjønte hvor
viktig oppfinnelsen var. Han ville ta Simula med
seg til Stanford-universitetet og bruke det i undervisningen, forteller Krogdahl.
Dahl og Nygaard var begeistret. De forstod med
én gang hvilken mulighet dette var. «Jeg la inn et
godt ord for Knuth», forteller Kristen Nygaard til
Apollon i 1999. Også andre universiteter ba om det
samme.
– Men gleden skulle bli kortvarig. Norsk Regnesentral, som eide rettighetene, begikk en stor feil.
De ville ha full pris for Simula. Stanford ville ikke
betale, men argumenterte med at når Simula ble
brukt i undervisningen, ville lisenser kunne selges
overalt i USA, framholder Maus.
– Om Simula hadde kommet til USA allerede
på begynnelsen av 1970-tallet, kunne utbredelsen
blitt enorm, mener Krogdahl.
Det at universitetene skulle betale større beløp
for programvare, var nærmest ukjent den gangen.
– Norsk Regnesentral skjønte ikke det. De
hadde et dårlig utgangspunkt – verken markedsføringsapparat eller erfaring. De forstod ikke PReffekten av å dele ut gratis, påpeker Maus.
Han viser til at Microsoft gir bort Office til universiteter, slik at alle blir tilvent programmet. De
forstod tidlig: Det du har brukt og lært i undervisningen, det vil du bruke siden.
«Jeg mente at programmet burde deles ut gratis
til universiteter og andre vitenskapelige institusjoner, og at prisen til privatkunder burde kunne
være mindre enn den halve av hva som ble krevet.»
sa Kristen Nygaard i intervjuet med Apollon for
snart 20 år siden.
På 1960- og 1970-tallet tok ingen patent på pro-

gramvare eller begrepene i dem. I det hele tatt tok
ingen patent på idéer. Forskningen bygde på fellesgodeprinsippet. Tanken var å utbre kunnskap som
skaper nye idéer og produkter.
– Ja, tabbe var det, og tabbe ble det at de amerikanske universitetene ikke fikk ‘special price’,
mener Maus.
– At Dahl og Nygaards ideer har ført til bedre
dataprogrammer i hele verden, er helt klart. Når to
av tre av de mest brukte språkene i verden i dag er
objektorienterte, kan vi bare tenke oss.

Et skikkelig fag. Krogdahl mener at Dahl nok var
redd for at informatikk bare skulle bli et teknisk
«gjøre-fag». Han ville få til et ordentlig fag med
både teori og praksis. Særlig var Dahl opptatt av å
kunne bevise at et program var fullstendig pålitelig.
Gjennom å resonnere etter matematiske prinsipper, mente han det var mulig å bevise at et program gjorde det det skulle – selv før programmene

• Simula
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Objektorientert
programmering
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Før verden var moden. Karel Babcický jobbet
som forsker på Norsk Regnesentral fra 1969 til
1982, og hadde mye med Simula å gjøre. Kanskje
like viktig som selve oppfinnelsen, mener han, var
det å få ideene spredt og allment kjent.
– I fortellinger om Simula er det fort gjort å
glemme at oppdagelsen kunne ha gått i glemmeboka – til tross for den store innsatsen Ole-Johan
Dahl og Kristen Nygaard gjorde. De to tok verden
på senga med sine banebrytende ideer. Dahl og
Nygaard begynte å jobbe med andre ting – allerede
lenge før utrykket ‘objektorientering’ var uttalt for
første gang. Da var det avgjørende at Simula-budskapet ble holdt i live og spredt inntil verden var
moden for det, understreker han.
Vedlikeholdet og spredningen var det flere som
stod for:
– Norsk Regnesentral, dataguruen Jacob Palme
i det svenske forsvaret, Association of Simula
Users og ikke minst Simula-entusiaster, hovedsakelig i Europa, gjorde jobben.
Karel Babcický mener at også geografien har
spilt inn.
– Simula ble skapt på feil side av Atlanterhavet.
Praktisk talt alle som har lyktes i denne bransjen,
har måttet flytte virksomheten sin ut av Europa.
Bjarne Stroustrup ville neppe ha oppnådd et slikt
raskt gjennombrudd med C++ hvis han ikke hadde
kommet seg til USA.=

BILDENE FRA VENSTRE:
1. Donald Knuth var en av
få som skjønte hvor viktig
oppfinnelsen var. Han ville ta
Simula med seg til Stanforduniversitetet og bruke det
i undervisningen tidlig på
1970-tallet. Det kunne fått
avgjørende betydning for
utbredelsen av det norske
dataspråket.
2. Både Ole-Johan Dahl og
Kristen Nygaard døde sommeren 2002, med bare noen
ukers mellomrom. Rike ble
de ikke, men de rakk å motta
tre store priser:
I 2000 ble begge utnevnt
til kommandør av St. Olavs
orden, i 2001 fikk de den
høythengende John von
Neumann-medaljen og i
2002 mottok de Turingprisen, ‘informatikkens
nobelpris’ oppkalt etter den
britiske matematikeren Alan
Turing.
3. Om Simula hadde kommet til USA allerede på begynnelsen av 1970-tallet,
kunne utbredelsen blitt
enorm, mener Arne Maus og
Stein Krogdahl. – Ja, tabbe
var det, og tabbe ble det at
de amerikanske universitetene ikke fikk ‘special price’,
sier de.
4. Java – verdens kanskje
mest brukte programmeringsspråk i dag, er direkte
basert på den norske oppfinnelsen og nesten helt lik
Simula i sin grunnfilosofi. I
september i fjor ble femtiårsjubileet for Simula og objektorientert programmering
feiret. Blant de inviterte var
nettopp Javas far, legendariske James Gosling.
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FOTO: HELGE BREKKE

FOTO: HELGE BREKKE

FOTO: HELGE BREKKE

FOTO: HELGE BREKKE

MUSEUMSGUTTA: Helge Brekke (t.v.) og Thorleif Aas Kristiansen har ansvaret for fysikkinstrumentutstillingen.
1. CHLADNIPLATE: Denne paukelignende lydplaten gjorde det mulig for studentene å se lydbølger.
2. KOLLBØTTE-DUKKE: Takket være dvergfiguren som slår kollbøtte, kunne studentene se sammenhengen mellom gravitasjon og roterende bevegelser.
3. INTERFEROMETER: Fridtjof Nansen brukte dette instrumentet til å måle saltinnholdet i vann.
4. SIRENE: Brukes til å demonstrere hvordan lydbølger oppstår og brer seg.

H

undrevis av gamle fysikkinstrumenter er i
årtier blitt stuet vekk i overfylte skap bak
de gamle auditoriene i Fysikkbygningen. Nå har
Museum for universitets- og vitenskapshistorie
(MUV) og Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo
saumfart alle skapene og gitt instrumentene et
nytt liv. De blir nå stilt ut permanent i fysikkstudentenes høyborg – med det klingende navnet
«Læringssenteret», der fysikkbiblioteket i sin tid
holdt til.
Her kan studentene fråtse i pedagogiske høydepunkter gjennom et par hundre år.
– De eldste instrumentene ble kjøpt inn da universitetet ble grunnlagt i 1811, mens landet ennå
var i union med Danmark. Dette er godt håndverk
konstruert av datidens beste instrumentmakere.
Noen av instrumentene ble kjøpt på auksjon i
København. Mange av dem er fra det gamle bergverket ved Kongsberg, forteller vitenskapshistorik-

Datidens exphil. I det første århundret av universitetets historie ble instrumentene først og
fremst brukt i undervisningen. Det var den gangen
da alle, og da mener vi absolutt alle studenter,
inklusive dem som skulle studere teologi og juss,
måtte studere fysikk.
– Fysikk var datidens examen philosophicum,
og det tok flere tiår før universitetet tilbød fysikkundervisning på høyere nivå.
Et av de eldste instrumentene er en liten kineserlignende dvergfigur som gjør kollbøtte nedover
en trekasse. Med denne dukken kunne fysikerne
demonstrere sammenhengen mellom gravitasjon
og den roterende bevegelsen.
Akustiske lekkerbiskener. På 1800-tallet var
akustikk et stort og viktig fagfelt i fysikken. Et av
de gamle instrumentene er en messingplate på

Fysikkutstilling
• Instrumenter som ble
brukt i fysikkundervisningen på 1800-tallet,
blir nå stilt ut.
• Utstillingen åpnes i
mai på Læringssenteret
ved Fysisk institutt på
Blindern.
• Museum for universitets- og vitenskapshistorie har ansvaret for
utstillingen.
• Noen av instrumentene er brukt av Fridtjof
Nansen og Kristian
Birkeland.

JORDMAGNETISME: Professor Kristian Birkeland fraktet dette tjue kilo tunge magnetometeret opp til en fjelltopp i Alta for å kunne
måle variasjonene i jordmagnetismen mens
det var nordlys.
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Universitetet
har hundrevis
av gamle fysikkinstrumenter.
Noen av dem er
brukt av Nansen
og Birkeland. Et
av de eldste er
en dvergfigur fra
begynnelsen av
1800-tallet. Nå
stilles de ut for
første gang.

er Thorleif Aass Kristiansen på MUV ved Kulturhistorisk museum.

Nordlys og havforskning. Først etter forrige århundreskifte begynte fysikkprofessorene å bruke
instrumentene til forskning. Et av dem er en tjue
kilo tung koloss, som professor Kristian Birkeland slepte opp på toppen av det over tusen meter
høye og bratte Haldde-fjellet i Alta for å måle
variasjonene i jordmagnetismen. Målet hans var å
finne sammenhengen mellom jordmagnetisme og
nordlys.
I 1913 kjøpte professor i oseanografi, Fridtjof
Nansen, et interferometer som kunne brukes til
å måle saltinnholdet i vann. Hemmeligheten var
å sende inn en lysstråle i vannprøven og se hvor
mye lyset bøyde av. Han brukte instrumentet til å
sjekke vannprøvene som han allerede hadde samlet inn på en tidligere ferd i Nordishavet.
Fridtjof Nansen ønsket at Roald Amundsen skulle ta med seg interferometeret på en
tur i Arktis i 1918 for å gjøre vitenskapelige
eksperimenter. Nansen mente interferometeret var både praktisk og bærbart, og
han var synlig skuffet da Amundsen ikke viste
noen interesse for å lære seg å bruke instrumentet.
Kanskje ikke så rart; doningen kjennes tung som
bly og veier bortimot ti kilo.

Brukt i 150 år. Et av instrumentene, en over 200
år gammel kondensator som kan holde på statisk
elektrisitet, ble brukt i undervisningen i elektromagnetisme helt frem til i fjor.
– Det har vært en glede å bruke noe av det gamle utstyret, fordi fysikken kommer så godt frem –
samtidig som utstyret er estetisk vakkert. Men jeg
ante ikke at utstyret var så gammelt, forteller
førsteamanuensis Arnt Inge Vistnes på Fysisk
institutt.
Instrumentutstillingen blir åpnet i månedsskiftet april/mai. Professor Jøran Moen, leder for
Fysisk institutt, ser frem til åpningen.
– Fysikk er et eksperimentelt fag; nye teorier
får ikke aksept før de er bevist med etterprøvbare
eksperimenter eller gjennom observasjoner. Slik
har det vært, og slik vil det alltid være. Vi er en del
av historien, og det er derfor spesielt viktig å ta
vare på den, påpeker Jøran Moen.=
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Universitetets eldste fysikkinstrumenter er fra dansketiden

stativ der studentene kunne betrakte lydbølgene
med det blotte øye.
– Studentene strødde sand på platen. Når de
strøk med en fiolinbue på messingsiden, fordelte
sanden seg etter lydbølgene.
Blant de akustiske lekkerbiskenene er et par firstemte orgelpiper og en sirene, konstruert av den
franske oppfinneren Charles Cagniard de la Tour
(1777–1859) for å demonstrere hvordan lydbølger
oppstår og brer seg.
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NORGES FØRSTE:
Kristine Bonnevie (1872
–1948) ble Norges første kvinnelige professor
i 1912 og var bestyrer
av Institutt for arvelighetsforskning fra 1916.
Utstillingen «Professor
Bonnevies arkiv» står i
Realfagsbiblioteket på
Blindern ut året.

Studerte rasehygiene
og fingeravtrykk
62

I

begynnelsen av mai åpnet utstillingen «Professor Bonnevies arkiv» i Realfagsbiblioteket
på Blindern. Den handler om professor Kristine
Bonnevies forskning på rasebiologi i mellomkrigstiden. Bonnevie var en toneangivende biolog med
stor gjennomslagskraft, kjent som landets første
kvinnelige professor, og ble på 1920-tallet leder for
Institutt for arvelighetsforskning. Bonnevie var
opptatt av rasehygiene og studerte fingeravtrykk
for å finne forskjellen mellom «raser».
– Jeg ble veldig overrasket da jeg oppdaget at
forskningen hennes på fingeravtrykk handlet om
gruppeidentitet og rase, medgir førsteamanuensis
Jon Røyne Kyllingstad på Museum for universitetsog vitenskapshistorie ved Universitetet i Oslo.
Han sier utstillingen belyser hvordan Bonnevie
forholdt seg til det rasebiologiske tankegodset.
– Dette er første gang de problematiske sidene
ved forskningen hennes vises på utstilling. Vi må
stille spørsmål til fortiden som er relevante i nåtiden. For å finne troverdige svar, forsøker vi å forstå
Bonnevie og den samfunnsvirkeligheten hun levde
i, på den tids egne premisser.
Arvehygienens tid. Bonnevie var ikke den første som forsket på fingeravtrykk. Det hele startet
på 1880-tallet med antropologen Francis Galton
i spissen. Han var fetteren til Charles Darwin og
regnes som grunnleggeren av den eugeniske bevegelsen. På godt norsk betyr eugenikk arvehygiene.
Ideen deres var at menneskets arvemasse kunne
forbedres ved at mennesker med gode arveegenskaper fikk flere barn, mens de med mindre ønskelige arveegenskaper fikk færre barn.
– Den gangen var det vanlig å tenke seg at
menneskeheten kunne deles inn i høytstående og
lavtstående raser. Det er vanskelig å slå fast hva
Kristine Bonnevie selv mente, men vi kan si noe
om hvordan hun forholdt seg til de ulike aktørene
den gangen.
På 1920-tallet drev Bonnevie omfattende forskning på mønstrene i fingeravtrykk. Hun ville finne
ut av hvordan fingeravtrykkene vokste frem hos
fostre og gikk i arv, og om det var en sammenheng
mellom mønstrene i fingeravtrykk og rasetilhørighet.
– Hun jobbet også ut ifra at det fantes en sammenheng mellom fingeravtrykk og intelligens.
Hun var ikke alene om dette. Også forskere i andre land var opptatt av sammenhengen mellom raser
og fingeravtrykk, og fingeravtrykk og intelligens.
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avtrykk, rase og intelligens. Nå havner forskningen hennes på utstilling.

Tekst: Yngve Vogt
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Norges første kvinnelige professor forsket på sammenhengen mellom finger-

• Kristine Bonnevie

På den andre internasjonale, eugeniske konferansen
i 1921 la Bonnevie frem de første resultatene sine.
Kategoriserte fingeravtrykk. Francis Galton
delte opp fingeravtrykkene i de tre mønsterkategoriene buer, sløyfer og virvler. Bonnevie slo fast
at nordmenn og briter, i motsetning til asiater,
hadde lav hyppighet av virvler. Virvelen ble sett
på som den eldste typen fingeravtrykk. Det var
forklaringen på at høytstående raser hadde lavere
hyppighet av virvler enn mer lavtstående raser.
Bonnevie mente det var en sammenheng mellom fingeravtrykk og nervesystemet i fingeren.
Hun gikk derfor inn i debatten om sammenhengen
mellom fingeravtrykk og psykiske egenskaper.
Bonnevie sammenlignet dessuten fingeravtrykk
fra tvillinger og studerte hvordan fingrene utviklet seg hos fostre. Her undersøkte hun aborterte
fostre. Hun laget mikroskopiske snitt i fingrene til
fostrene for å studere strukturen i fingeren.

ULIKE MØNSTRE: Fingeravtrykk ble den gang delt
opp i de tre mønsterkategoriene buer, sløyfer og
virvler. Bonnevie slo fast at
nordmenn og briter, i motsetning til asiater, hadde lav
hyppighet av virvler.

Disputt om rasehygiene. Den gang var en av de
store norske rasehygienikerne apotekeren og kjemi-

Det er første gang vi stiller ut
Bonnevies problematiske forskning.
2/2018
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Brukt i undervisningen 1932–2010:
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Et rom med droger

RASE: Jon Røyne Kyllingstad
på Museum for universitetsog vitenskapshistorie viser i
utstillingen sin at Bonnevies
forskning på fingeravtrykk
handlet om gruppeidentitet
og rase.

keren Jon Alfred Mjøen. Allerede på tjuetallet
trakk han frem den nordiske rasen og trusselen
om raseblanding. Mjøen fikk en sentral posisjon i
International Federation of Eugenetics. Bonnevie
avviste Mjøen og mente forskningen hans var
uvitenskapelig.
– Spørsmålet vårt er hvorfor hun avviste Mjøen.
Samtidig støttet Bonnevie psykiatriprofessor
Ragnar Vogt som hadde noe av den samme tankegangen som Mjøen. Akkurat som Mjøen var også
Vogt opptatt av høytstående og lavtstående raser.
Vogt ble Bonnevies allierte i dragkampen om rasehygienen, og hun anbefalte boken hans «Arvelighetslære og racehygiene».
En av datidens aktører i raseforskning var medisineren Halfdan Bryn.
– Lite tyder på at Kristine Bonnevie tok tydelig
avstand fra Halfdan Bryn, til tross for at han forfektet det samme tankegodset som Mjøen.
Stiller ut fingeravtrykk. På utstillingen vil du
kunne se fingeravtrykk og noen av Bonnevies egne
fargetegninger med de mønstrene hun var på jakt
etter. Her er også tabeller som viser sammenhengen mellom raser og fingeravtrykk, og noen kartotekskjema med både fingeravtrykk og nedtegnete
målinger av motoriske ferdigheter som ballkast og
blyanttesting.
Andre høydepunkter er det utstyret hun i sin tid
brukte, bilder av tverrsnittet av fingre fra aborterte

foster og deler av særtrykksamlingen hennes. Disse særtrykkene fikk hun fra forskere i det internasjonale nettverket sitt. Utstillingen vil særlig ta for
seg den delen av samlingen som hun selv klassifiserte som rasebiologi.
– Særtrykkene sier noe om nettverket hennes,
hva hun la i begrepet rasebiologi og hvem hun anså
som sitt akademiske nettverk innenfor dette feltet.
Særtrykksamlingen kan altså gi oss et innblikk
i hvordan det rasebiologiske feltet så ut, sett fra
Bonnevies ståsted, uten at den dermed forteller
oss hvem hun var enig med, forteller Jon Røyne
Kyllingstad.
Tidens ånd. Han ønsker ikke å bruke utstillingen
til å felle noen dom om Bonnevie og hennes holdning til eugenikk og rasetenkning.
– Tanken er heller å bruke Bonnevie og det
kildematerialet hun har etterlatt seg, som et utgangspunkt for å forsøke å forstå det vitenskapelige landskapet hun navigerte i. Det kan bidra til å
belyse hvordan raseideer som i dag fremstår som
svært problematiske, for noen tiår siden hadde
status som vitenskapelig kunnskap, poengterer
Kyllingstad.
Utstillingen åpnet 4. mai på Realfagsbiblioteket
i Vilhelm Bjerknes’ hus på Blindern og blir stående
ut året. Den er et supplement til den nye utstillingen «FOLK – Fra rasetyper til DNA-sekvenser»,
som ble åpnet 21. mars på Teknisk museum.=

Sitronolje, spansk flue, kinabark, opium og hvalspy. Alt dette og mere til
finnes i en enestående samling, i et vakkert rom på Blindern.
FAKTA
Tekst: Trine Nickelsen

Farmakognosi
• Farmakognosi betyr
«kunnskap om legemidler».

I

krukker og glass, skuffer og skap finnes droger
av alle mulige slag. Dette er farmasøytenes
gamle betegnelse på råstoffer fra planter og dyr
som de brukte til å framstille legemidler av.
Farmakognostisk samling var det opprinnelige
navnet. Samlingen ble opprettet da farmasøytenes
flotte funkisbygning på Nedre Blindern sto ferdig
mot slutten av året 1931. I dag kalles det gjerne
drogerommet.
– Rommet er enestående. Både den originale
innredningen og studiesamlingen rommet var bygd
for, er fortsatt intakt, forteller Anne Vaalund på
Kulturhistorisk museum, avdeling for universitetshistorie.
Til sammen er det over 900 droger i samlingen,
minst 400 forskjellige. Dette er ikke bare kuriosa.
Mange inneholder virkestoffer som fortsatt er viktige.
– Her er pilebark, som var opprinnelsen til acetylsalicylsyre; her er revebjelle, som fremdeles er en
viktig hjertemedisin, og kinabark, som inneholder
kinin og i flere hundre år var den eneste medisinen
som virket mot malaria. Etter hvert som resistensen mot moderne malariamedisiner har økt, har
kinabarken fått et lite oppsving, forteller professor

• Dette er navnet på
fagområdet som studerer
naturstoffer og medisinplanter.
• Faget omfatter den
tradisjonelle bruken –
som kan gå tusen år
tilbake, fram til hvordan
virkestoffene kan
isoleres og syntetiseres
og brukes i moderne
medisin.

emeritus Karl Egil Malterud på Farmasøytisk
institutt.
I samlingen er også spanske fluer, i sin tid et
afrodisiakum; et potensmiddel. – Det har tvilsom
effekt og er en ganske kraftig gift, så bruken må
frarådes på det sterkeste, advarer han.
Andre eksempler fra samlingen er trollheggbark
og belger fra sennaplanten, som fortsatt brukes
som avføringsmiddel, og her er hvalspy – hvalene
spiser gjerne blekksprut, men spytter ut kalkskallet, et kjærkomment kalktilskudd til fugler i bur.
– Drogene ble brukt i undervisningen i hvert fall
fram til 2010, opplyser Malterud. – Duft kan gi
assosiasjoner – kamfer, sitronolje, peppermynteolje kunne hjelpe studentene til bedre å huske det
foreleseren sa.=
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EGNE TEGNINGER: På
utstillingen vil du kunne se
noen av Bonnevies egne
tegninger med de mønstrene hun var på jakt etter.
Du vil også få et innblikk i
fingeravtrykk-arkivet hennes.
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• Melding

Meld av Kristian K. Starheim

Anne Spurkland:
IMMUN. Kroppens
evige kamp for å
overleve
Spartacus forlag
2018

Matematikk eller magi?

Immunologien er historia om korleis mennesket tok grep om
sin eigen evolusjon. Men i naturen sitt kappløp gir ingen seg
utan kamp.

En bok for den som vil lære seg å regne fort.

rå vi er fødde er vi under angrep. I kampen for
tilværet er vi eit matfat for ei mengd mikroorganismar. Men immunsystemet vårt held dei på
armlengds avstand. Klarar vi ikkje det, er konsekvensen soleklar. Det er oss eller dei.
DET ER HER professor og lege Anne Spurkland si
bok “Immun, kroppens evige kamp for å overleve”
byrjar. Det er entusiasten Spurkland som er forteljaren i denne boka. Ho vil fortelje oss historia om
korleis immunsystemet jobbar for oss i kampen
for tilværet. Korleis skil det mellom oss og “dei
andre”? Korleis tilpassar det seg mikroorganismar som stadig er i endring, og korleis taklar det
“den indre fienden” – kreft?
Dette er likevel ikkje ei lærebok i immunologi. Vi
får også historiske blikk på kva utfordringar immunologien har søkt å svare på, og kva den har å
seie for oss som menneske i dag. Og det er ikkje
lite – infeksjonssjukdomar er av dei mest formande, evolusjonære kreftene i mennesket si historie.

ANNE SPURKLAND
er professor i medisin
ved Universitetet i Oslo
og forskar på autoimmune sjukdomar og
molekylær immunologi.
KRISTIAN K. STARHEIM er forskar på
Institutt for klinisk og
molekylær medisin ved
Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet.

Anmeldt av Janne Fauskanger

Evolusjonens frontkrigarar
F

SPURKLAND dreg altså fleire linjer samstundes.
Dei historiske og samtidige forteljingane tek ofte
utgangspunkt i enkeltpersonar, og ei slik forankring av biologien i konkrete eksempel engasjerer.
Å lese om korleis forskinga og faget har fridd
mennesket frå enorme helseproblem, er både
fengande og rørande. Eit sterkt eksempel er frå
Spurkland si eiga slekt på Nordmøre. For berre
tre-fire generasjonar sidan døydde 40 % av borna
som vart fødde i familien. Infeksjonssjukdomar
var den store dreparen. Eit blikk tilbake på mitt
eige slektstre er ikkje meir lystig lesnad, og dette
er berre litt over 100 år sidan. Vi kan i stor grad
takke immunologien sine to største suksessar,
vaksinar og antibiotika, for at vi ikkje har det slik
i dag.
MEN, BÅDE vaksinar og antibiotika har i dag utfordringar. Det er ein viss ironi i at utfordringane
er ei direkte følgje av suksessen. Sidan meslingar
og polio er så å seie utrydda, vert det sådd tvil
om vaksinane sin verknad. Sidan antibiotika er så
effektivt, har vi fått eit enormt overforbruk, med
påfølgjande framvekst av multiresistente bakteriar. Dette er utfordringar som må møtast både i og
utanfor laboratoriet. Vi er nøydde til å ha forsking

• Anmeldelser

H

for vidare utvikling av medisinar, og forskinga og
medikamenta må ha legitimitet i befolkninga. Fritt
omsett frå amerikansk: ein må vinne hjarte og
hjernar.
SLIK SETT kan ein seie at denne boka kjem på
eit viktig tidspunkt. Konkrete og nære forteljingar
er nødvendige for å minske avstanden mellom
spesialistane og resten av befolkninga. Denne
boka er ikkje eit debattinnlegg, men heller eit formidlingsprosjekt. Den vil invitere lesaren inn i eit
fantastisk spennande fagfelt, og brukar smittande
entusiasme som våpen! Her har formidlinga sin
plass i debatten: når polemikken blir lagt til sides,
kan lesaren sjølv nærme seg informasjon som ein
elles hadde sett på med skepsis.

Yngve Vogt:
MATTETRIKS PÅ NULL
KOMMA NIKS
Bli mester i hurtigregning
VEGA forlag
2018

VOGT ØNSKER leseren velkommen til hurtigregningens vidunderlige verden. Boken består av
«triks», eller metoder, som skal gjøre det mulig for
leseren å regne mange ganger raskere enn før. Alle
triksene bygger på «sju små matematiske regler»
(s. 9). Det er motiverende for en leser at en kun
trenger disse sju regnereglene for å bli mester i
hurtigregning.
ETTER EN PRESENTASJON av de sju reglene tar
hvert kapittel for seg ulike metoder for å eksempelvis multiplisere og kvadrere raskere, og i de siste
kapitlene kombineres metodene. Forfatterens
personlige anekdoter knyttet til egen interesse for
å regne raskere, gjør at en som leser er med på
en personlig reise. I tillegg er kapitlene lettleste
og enkle å følge, og triksene settes inn i relevante
sammenhenger. Et eksempel er bokens kapittel 3,
«Den menneskelige kalkulatoren. Verdens raskeste
levende regnemester», hvor triks for å regne raskere knyttes både til forfatterens egne erfaringer som
barn og til Scott Flansburg. Han regner raskere enn
du klarer å bruke en kalkulator. Flansburg havnet
i april 2000 i Guinness rekordbok fordi han kunne
legge sammen et tilfeldig valgt tosifret tall flest ganger i løpet av femten sekunder.

MEN HER er ein også inne på eit av boka sine
problem: kva slags lesarar vil boka treffe? Ved å
ta for seg både historie, biologi og dagens pasienthistorier har Spurkland valt ei krevjande forteljarform, og det kan vere vanskeleg å hengje med
i dei immunologiske svingane. Ei anna utfordring
med immunforsvaret er å finne den gode pedagogiske framstillinga. Det hadde vore kjekt med
ein lett tilgjengeleg oversiktsfigur over dei viktigaste typane protein, celler, vev og organ. Litt
strammare regi og oversikt hadde opna stoffet for
fleire.
SPURKLAND har sjølvsagt tatt med meir enn
det ein rekk å nemne i ei kort bokmelding. Det
er freistande å seie at immunologien er i ei brytingstid – dei siste 15 åra har vi gjort store oppdagingar i korleis immunforsvaret lynraskt kjenner att mikroorganismar. Og berre dei siste par
åra har immunologien opna ei heilt ny dør innafor
kreftbehandling – immunterapi. Men som denne
boka viser: immunologien har gjort fantastiske
framsteg, nesten kvart tiår sidan sitt moderne
gjennombrot. Det er denne fantastiske reisa
Spurkland tek oss med på.=

elt fra han var liten har han likt tall og regning.
I boken «Mattetriks på null komma niks» forteller Yngve Vogt at han i hele barndommen drømte
om en hemmelig tryllebok der han kunne finne
forløsende tallknep og magiske veier til ny innsikt
i tallenes liv – og ikke minst oppdage nye måter å
regne raskere på. Da han aldri fant denne boken,
bestemte han seg for å skrive den selv.

YNGVE VOGT er
prisbelønt journalist i
forskningsmagasinet
Apollon ved Universitetet i Oslo.
JANNE FAUSKANGER
er førsteamanuensis i
matematikkdidaktikk
ved Universitetet i
Stavanger.

ET ANNET EKSEMPEL er bokens kapittel 8, «Ta
innersvingen på mattelærere. Hurtigregningens
vidundermedisin», som regnes som et av bokens
høydepunkter siden metoden som presenteres i
kapitlet, gjelder for alle tall og kan brukes uansett.
Forfatteren kaller metoden «hurtigregningens vidundermedisin». Han fortsetter med å si at metoden
«vil øke matematikkgleden hos oss alle», med
begrunnelse i at han selv ble gladere i matematikk
etter å ha lært metoden og i at metoden «gjør det
forbausende lett å multiplisere store tall med hverandre» (s. 44). Motiverende er det også for en leser
at en kan lære helt nye metoder som gjør det mulig
å regne mange ganger raskere enn det forfatteren
kaller klassiske teknikker fra skoletiden.

BOKEN ER LETTLEST og gir på en leservennlig
og interessant måte leseren innblikk i metoder for
å øke regnehastigheten. En svakhet er at regnemetodene i de ulike kapitlene presenteres som ren
magi, hvilket de jo ikke er. Og for skolebarn er det
ingen god idé med mange triks de ikke forstår. De
fleste triksa bevises imidlertid bakerst i boken med
følgende begrunnelse fra forfatteren: «Men ettersom matematiske bevis kan fortone seg ganske
skremmende for enkelte sarte sjeler, har jeg valgt å
samle dem helt diskré her bakerst i boken» (s. 176).
En annen svakhet er at språket har et muntlig preg
og upresist matematisk språk, og når eksempelvis
kommutative egenskaper ved addisjon og multiplikasjon beskrives, er det upresist og uten bruk av
ordet kommutativitet. Et presist matematisk språk
ville gjort enkelte av kapitlene interessante å trekke
inn i eksempelvis grunnskolelærerutdanninger.
MEN SAMTIDIG gjør det dagligdagse språket boken levende, og en blir som leser revet med når
matematisk fagstoff presenteres som følger: «Den
store Genistreken med stor G er at verdien til de
enkelte sifrene i et tall ikke er låst. Verdien til hvert
enkelt siffer bestemmes av hvor i tallet det står. […]
Akademiske kretser har døpt denne herligheten for
posisjonssystemet.» (s. 20)
BOKEN ANBEFALES både for dem som allerede
kan en del matematikk og regner hurtig, og for dem
som har en del å lære. Og Vogt kan kunsten å få
med seg en leser fra det ene kapitlet til det andre,
slik som her: «Hvis du vil sikre deg selveste toppplasseringen, kan du også med smarte spesialtilfeller presse konkurrentene av veien. Sett klampen
i bånn og kast deg over neste kapittel. Bla om – og
det lynende kjapt.» (s. 70) =
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HVA ER PENGER? Et mål på verdi, et betalingsmiddel, et allment byttemiddel eller et verdilager? Eller alt på én gang?

Penger
NESTE UTGAVE: Fremveksten av kryptovalutaer gjør at det i dag er grunn til å
spørre: Hva er egentlig penger? Finanskrisene motiverer oss også til å spørre om
pengene har et solid fundament eller er basert på en skjør tillit. Enten vi har mye
eller lite av dem, styrer pengene livene våre. Men hvem styrer pengene, og hva
er det som gir dem verdi?
Penger er tema i neste nummer av Apollon.

www.apollon.uio.no

