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LEDER •

Penger krever tillit 

Trine Nickelsen
ansvarlig redaktør 

AKTUELT • Nytt

«Pengar er storkna mannesveitte», sa Aasmund Olavsson Vinje. I år er 
det to hundre år siden forfatteren, juristen og språkpioneren ble født 
(se Med tvisyn på Vinje, side 56-58).

Men er penger bare resultat av arbeid? Det er blant spørsmålene som 
Apollon reiser i temadelen av dette nummeret. Vi får innblikk i peng-
enes rolle før og nå – sett gjennom linsene til historikere, antropologer, 
sosiologer og økonomer. 

Det er ingen uenighet på tvers av fagdisiplinene om de mange rollene 
som penger har i det økonomiske kretsløpet i alle økonomier. Skulle 
vi framheve ett aspekt ved pengene som alle disiplinene er enige om, 
måtte det være at penger er basert på en institusjonalisert tillit. 

At det dreier seg om tillit, er åpenbart når vi ser på hva som har fungert 
som penger gjennom historien – og på tvers av kulturer og land. Folk 
har brukt alt fra steinpenger på havets bunn til vakkert pregede mynter. 
De har brukt tilsynelatende verdiløse papirsedler, plastkort og konto-
penger. De har brukt smykker, skjell og sigaretter. Nå er det bitcoin 
som ser ut til å skaffe seg en plass i pengeøkonomien. 

Alle disse formene for penger er basert på tillit. I middelalderen var 
kirken en av de viktigste drivkreftene for utbredelsen av mynter på den 
norske landsbygda. Det at kirken sto bak, økte folks tillit til at myntene 
hadde verdi.  

At det likevel dreier seg om en skjør tillit, er lett å se av alle finanskris-
ene gjennom historien, både i Norge og internasjonalt. I år er det ti år 
siden den siste alvorlige finanskrisen. Det er grunn til å spørre – slik 
Apollon gjør: Hva har vi lært? 

En opplagt lærdom er at verden er sammensatt og at det fins både  
ærlige og uærlige makteliter, både sosialt velmenende og skruppelløst 
grådige aktører i finans og mer generelt i styre og stell. Det er betryg-
gende å se at representantene for fagdisiplinene som Apollon har 
snakket med, er fullt ut oppmerksomme på begge perspektivene.  
Den som ikke har et nyansert syn, kan komme til å gjøre feil i forstå-
elsen av hvordan viktige pengeinstitusjoner som Norges Bank ble til 
og hvordan dagens kryptovalutaer presser seg fram.  

Det er gjennom en nyansert forståelse av grådighet og ærlighet at vi 
kan gjøre den institusjonaliserte tilliten til penger mindre skjør. Her kan 
forskningen bidra.

Grønare byggje-
næring skuldast 
ikkje ny teknologi 
I byggjebransjen skjer det mest nytenking 
når arkitekten, rådgjevarane og ingeniør-
ane snakkar saman frå fyrste stund.

Det finst mykje teknologi som kan gjere bygg 
meir miljøvennlege. Men utan politisk tilrette-
legging og god prosjektorganisering blir ikkje 
teknologien tatt i bruk. Det konkluderer Hilde 
Nykamp med i doktoravhandlinga si på Senter 
for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) ved 
Universitetet i Oslo.
    Undervegs i doktorgradsarbeidet såg ho eit 
skifte, ei tydeleg haldningsendring i bransjen. 
Proppen losna mellom 2009 og 2013, i det ho 
kallar passivhusperioden. Då var grøne bygg 
mest for aktivistar og spesielt interesserte.
Nykamp gjev styresmaktene mykje av æra for 
at bransjen no har snudd.
    – Dei har vore tidleg ute med å varsle nye 
reguleringar og vore tydelege og konsekvente 
– trass i motstand. Dei har òg vore flinke til å 
støtte innovative prosjekt, og til å løfte desse 
prosjekta fram for å legitimere strengare mini-
mumskrav.=
  
     

Holbergpris til 
UiO-forskar
Førsteamanuensis Francesca 
Refsum Jensenius på Institutt 
for statsvitskap fekk årets Nils 
Klim-pris for forskinga si på val, 
utvikling og likestillingsspørs-
mål i India og andre land.=

D-vitaminmangel 
hjå gravide
Fire av fem gravide Oslo-
kvinner frå Afrika og Asia lid 
av D-vitamin-mangel.

Sjølv om størsteparten av desse 
kvinnene har for lågt D-vitamin-
nivå under svangerskapet, har 
dette ingen samanheng med 
svangerskapsdiabetes og låg 
fødselsvekt. Det slår Åse Ruth 
Eggemoen fast i avhandlinga 
si på Institutt for helse og sam-
funn.=

Uheldig  
B-vitamin
Store konsentrasjonar med  
vitamin B6 er uheldig for  
eldre.

Vitamin B6-tilskot aukar risi-
koen for hoftebrot blant eldre 
nordmenn med 42 prosent. Det 
rapporterer Maria Garcia Lopez 
i avhandlinga si på Institutt for 
helse og samfunn.= 

 

Finn musikk ved å røre på 
handa  
Appen vert kalla Soundtracer og er utvikla 
av Olivier Lartillot ved Institutt for musikk-
vitskap.
   Tenk deg at du er på jakt etter ein bestemt 
type musikk. Alt du treng å gjere, er å ‘her-
me’ etter musikken ved å bevege hendene. 

Då vil appen leite opp den musikken som 
passar med handrørslene. Det skriv HF på 
nettsidene sine. 
    Nyhendet har i løpet av juni komme på 
trykk i metroaviser verda over.=
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KJØRBO POWERHOUSE i Sandvika var opphavleg eit  
energisluk av eit kontorbygg frå 1980-talet. Etter rehabiliter-
ing i 2014, med Snøhetta som arkitektar, produserer det no 
meir energi enn det brukar. 
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BEST EMALJE: Tann-
emalje er det hardaste 
stoffet kroppen vår fram-
stiller. Forsking tyder no 
på at emaljen til jenter 
er genetisk meir beskytta 
mot syreskadar enn 
emaljen til gutar. 

LEITAR OPP MUSIKKEN 
SOM PASSAR: – Appen let 
deg sjå avteikningane av 
rørslene dine og tonehøgda 
til musikken. Appen er basert 
på vertikale handrørsler – jo 
høgare du lyfter handa, jo 
lysare er tonen. 

 

Oppdagar demens 
Automatisk sjekk og manuell sjekk av MR-
undersøkingar er like gode metodar for 
å skilje pasientar med Alzheimer frå dei 
med mildare kognitiv svikt. Det slår Karin 
Persson fast i avhandlinga si på Institutt for 
klinisk medisin.=
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Ved å bevege mobiltelefonen i lufta kan du søkje etter musikk i  
norske biblioteks store musikkarkiv. Ny app gjer det mogleg.

For lite stråle-
behandling
Forskarar har funne samanheng mellom 
bustad, sosial status og nok strålebe-
handling.

Bruken av strålebehandling her i landet 
er for låg samanlikna med det medisinske 
behovet. Det slår Linn Merete Åsli fast i av-
handlinga si på Institutt for klinisk medisin.  
   Når ikkje alle får den lindrande og livs-
forlengjande strålebehandlinga dei treng, 
kan det skuldast pasientens sosiale status, 
heimfylke og om sjukehuset har stråle- 
terapisenter.=
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Gutar med gode karakterar er overrepre-
senterte blant pokerspelarane, slår Niri 
Talberg fast i avhandlinga si på Institutt for 
pedagogikk. 
   Mange av pokerspelarane føler seg likevel 

tvinga til å velje mellom poker og utdann-
ing, fordi det krev så mykje tid å spele på 
høgaste nivå. Spelarane føler seg dessutan 
ofte stigmatiserte og prøver difor å skjule 
spelinga si for andre.= 

Universitetets 
beste
Årets universitetsprisar  
vert delte ut i starten av  
september. 

Her er vinnarane:

Forskingsprisen er i år tildelt 
professor Harald Stenmark i 
medisin. Han er ein av universi-
tetets fremste kreftforskarar og 
leier no sitt andre senter  
for framifrå forsking, Centre for 
Cancer Cell Reprogramming. 
Han står bak ei rekkje inter- 
nasjonale gjennombrot om  
korleis cellene våre fungerer.

Formidlingsprisen går i år til 
professor Bendicte Bull ved 
Senter for utvikling og miljø for 
hennar langvarige og allsidige 
innsats i den offentlege de- 
batten om hjelpearbeid og  
utvikling. Ho ordlegg seg både 
på norsk, engelsk og spansk 
og har også formidla forskinga 
si i latinamerikanske land.

Utdanningsprisen er i år til- 
delt førsteamanuensis Anne 
Kveim Lie på Institutt for Helse 
og samfunn. Ho får årets pris 
for arbeidet sitt med å betre 
undervisninga for studentar  
i samfunnsmedisin.

Innovasjonsprisen får duoen 
Anne Danielsen og Alexander 
Refsum Jensenius frå Institutt 
for musikkvitskap for deira 
lange arbeid med å bruke  
musikkteori på andre fagfelt, 
slik som informatikk, psykologi 
og medisin.=

Norske legar 
strekkjer seg
Norske legar går på akkord 
med eiga helse for å innfri 
forventningane om kva ein 
lege bør levere.

Dokterane er i skvis mellom det 
pasientar ventar seg, kollegaer, 
omgivnadene og seg sjølve.
    – Legane ser ut til å strekkje 
seg svært langt for å halde eit 
høgt, fagleg nivå på pasient-
behandlinga, viser Tuva Kolstad 
Hertzberg i avhandlinga si på 
Institutt for medisinske basal-
fag. Forventningspresset gjer 
det vanskeleg for legane å ta 
omsyn til seg sjølve og si eiga 
helse.=

Frå migrant til borgar 
Russland gir enkel, nokre gonger oppsikts-
vekkjande rask tilgang til permanent opphald 
og statsborgarskap til arbeidsdyktige person-
ar som er villige til å busetje seg i regionar 
der styresmaktene ønskjer å auke folketalet. 
Det går fram av doktoravhandlinga til Marthe 
Handå Myhre ved Institutt for litteratur, om-
rådestudium og europeiske språk. 
   Statsborgarskap er også lettare tilgjengeleg 
for ressurssterke personar som klarer å omgå 
systemet eller betale seg gjennom dei byrå-
kratiske hindringane dei møter. =

Flinke gutar spelar poker

Russland ser pragmatisk på innvandring.  

Forskar har undersøkt kjenneteikna til unge pokerspelarar.

Vikingane hadde større fridom til å 
konstruere setningar enn det vi har.

I gammalnorsk var det mogleg med stor 
variasjon i rekkjefølgja på ledda i setningar,  
går det fram av avhandlinga til Signe Laake 
ved Institutt for litteratur, områdestudium 
og europeiske språk.
   Subjektet kunne stå på fleire forskjellige 
plassar, til dømes heilt til slutt. 
Þar var i  for  með hanum Grimkiæll biscup
(der var på reise med ham Grimkjell biskop)

Denne ordstillinga er ikkje mogleg i moder-
ne norsk. Subjektet har no to faste plassar 
i setninga. I gammalnorsk kunne objektet i 
setninga komme både før og etter verbet:
Eigi  þore  ek  þat  gera
(Ikke  tør  jeg det gjøre)

Her kjem objektet þat før verbet gera. På 
moderne norsk må objektet komme etter 
verbet. Det finst mange fleire ordstillings-
mønster som gjekk an i gammalnorsk, 
men som no er borte.=

Valde rekkjefølgja sjølv!
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Noregs fremste matematikarar 
Gjennom historia har 16 kvinner vore til-
sette på Matematisk institutt ved Universi-
tetet i Oslo. For å trekkje fleire kvinner til 
matematikkfaget, stiller Realfagsbiblioteket 
no ut portrett av pionerane. Bilda er tatt av 
fotograf og universitetsbibliotekar Simen 
Kjellin. 
    – Saman har vi jobba lenge med å finne 

eit reint og sterkt uttrykk, fortel ansvarleg 
for utstillinga, Linn Katrine Hirsti på Real-
fagsbiblioteket. – Vi valde svart bakgrunn 
og svarte kle på alle for å skape ein visuell 
heilskap. 
   Bileta er stilte ut i bibliotekets tredje  
etasje i Vilhelm Bjerknes’ hus på Blind-
ern.=

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

Eigi þore ek 
þat gera

Universitetets kvinnelege matematikarar på utstilling.

LÆRINGSUTBYTE: Det er mykje læring i å spele poker, viser ny doktoravhandling. Spelarane kan mellom 
anna få øvd opp dei matematiske og strategiske ferdigheitene sine, og evna til å tenkje langsiktig. 
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SEKSTEN MATTEHOVUD: Frå øvst til ven-
stre til nedst til høgre: Nacira Agram  
(stokastisk analyse), Ingrid Hobæk Haff 
(statistikk), Kristin Shaw (algebraisk geo-
metri), Cecilia Karlsson (algebraisk topo-
logi), Grete Usterud Fenstad (statistikk), 
Giulia Di Nunno (statistisk analyse), Ingrid 
Kristine Glad (statistikk), Inger Christin 
Borge (algebra), Susanne Liese (mekan-
ikk), Erika Kristina Lindstrøm (mekanikk), 
Torgunn Karoline Moe (algebraisk geo-
metri), Kathrine Frey Frøslie (statistikk), 
Kristina Rognlien Dahl (stokastisk analyse), 
Ragni Piene (algebraisk geometri), Ida 
Scheel (statistikk) og Nadia Slawla Larsen 
(operatoralgebra). 
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Plast på havbunnen 

• Det meste av mikro-
plasten ender trolig opp 
i marine sedimenter. Det 
finnes	lite	kunnskap	om	
hva dette har å si for 
organismer som lever 
der. 

• Forskere har nå studert 
hvilken påvirkning myk-
plasten polyetylen har på 
to vanlige muslingarter: 
Ennucula tenuis og Abra 
nitida. Effekten måles 
etter	eksponering	i	fire	
uker.

• Se artikkelen: Environ- 
mentally relevant micro-
plastic exposure affects 
sediment-dwelling 
bivalves, av Agathe Bour, 
Ane Haarr, Steffen Keiter 
og Ketil Hylland. Elsevier, 
2018.

•	Hylland	og	flere	av	
studentene hans retter nå 
oppmerksomheten særlig 
mot såkalt nanoplast. 
Partiklene er så små 
at de kan gå igjennom 
cellemembraner, tas opp 
i organismer og i blodet. 
 

Tekst: Trine Nickelsen

Jeg er overrasket, dette ventet jeg ikke, medgir  
 professor Ketil Hylland på Institutt for bio-

vitenskap ved Universitetet i Oslo. 
I Oslofjorden, nærmere bestemt utenfor Drøbak,  

har han og en kollega fra samme institutt, Agathe 
Bour, hentet opp sedimenter fra mellom femti og 
åtti meters dyp. 

Sediment er en blanding av sandstrand og mud-
derbunn. 

– Det meste av verdenshavene har slik myk 
bunn. Her lever et rikt mangfold av organismer, 
ja, tusenvis av ulike arter. Sediment er faktisk det 
habitatet det er mest av på jordkloden. Derfor er vi 
spesielt interessert i hvordan livet på bunnen på-
virkes av ulike typer forurensning, sier Hylland. 

Forskerne har undersøkt to ulike arter av mus-
linger som lever langs hele norskekysten og spiller 
en viktig rolle i økosystemene på havbunnen – som 
i Oslofjorden. 

Den ene er Ennucula tenuis, eller nøtteskjell 
på norsk. Den andre, Abra nitida, som mangler et 
norsk navn. 

– De to artene har ulike måter å ta opp føde på.  
Nøtteskjellet, som lever nede i sedimentet, er ut-
styrt med en velutviklet fot som den strekker ut 
av skallet og bruker til å bevege seg og grave etter 
organisk materiale med. 

Abra nitida, derimot, beveger seg mindre selv 
om den også lever nede i sedimentet. Til gjengjeld 
har den et langt rør som er knyttet til munnen, en 
såkalt sifon. Med denne velger den ut små partikler 

på overflaten av sedimentet som den har lyst til å 
spise.

Hvor blir plasten av? Muslingene lever midt 
oppi sitt eget matfat. På de uendelig mange og ør-
små sand- og mudderpartiklene på havbunnen  
finnes organisk materiale som gjør muslingene 
mette. Men de senere årene har noe annet kommet 
til, noe som til forveksling likner på mat – plast.

Vi vet at produksjon og bruk av plast har økt  
eksponentielt de senere årene. En stor andel havn-
er i vannveiene og til slutt i havet – millioner av 
tonn hvert år. Mer enn 5 000 000 000 000 plast-
gjenstander flyter i vannoverflaten, ifølge bereg-
ninger (2010). Plast brytes svært langsomt ned, 
noen plasttyper nær sagt aldri.

– Det eksisterer et stort gap mellom det vi vet vi 
tilfører havet og det vi finner igjen. Ja, ifølge an-
slag kan vi bare gjøre rede for under én prosent av 
plasten vi slipper ut i havet, påpeker Hylland. 

Mange plasttyper har en tetthet som er mindre 
enn vann og flyter derfor. Men etter hvert vil organ- 
ismer som plankton, bakterier og miljøgifter feste 
seg til plasten. 

– Vi forventer at plasten synker til bunns og 
ender opp på og i sedimentet. Det betyr at selv 
plast med lav tetthet, som polyetylen, vil havne på 
bunnen. Og når den er der, brytes den enda lang-
sommere ned, for dit ned når lite lys og oksygen, 
som trengs i nedbrytingsprosessen. 

Likevel er den minste plasten et kanskje enda 
større miljøproblem. En plastbit mindre enn fem 
millimeter – på størrelse med et sandkort, kalles 

– Hvordan tolker du det?
– At muslingene foretrekker plast framfor andre 

partikler. Den ene muslingarten bruker en rørform- 
ede sifon til å velge ut akkurat det den vil spise, 
mens nøtteskjellet beveger seg rundt og smaker et-
ter om det finnes organisk materiale på partiklene. 
Det må bety at muslingene velger ut de sjeldnere 
plastpartiklene framfor sedimentpartiklene med 
organisk materiale. De forveksler plast med mat. 

At selv små mengder plast ser til å påvirke org-
anismer i sedimentene, mener Hylland bør ha kon-
sekvenser for samfunnet. 

– Når vi vet at det aller meste av plasten i havet 
trolig ender opp på bunnen, gir det grunn til etter-
tanke. 

Et håp. Etter hvert som tiden går, vil all plast i 
havet brytes ned til mindre og mindre biter. At  
alt til slutt havner på havets bunn, er kanskje det  
minste av flere onder, tross alt. Der pågår det nem-
lig en sedimentasjonsprosess: Nytt materiale,  
sand og mudder, legger seg hele tiden oppå det 
gamle. 

Ketil Hylland minner om at mikroplastproblem-
et fortsetter å vokse – selv om vi forbyr all produk-
sjon av plast i dag. 

– Om det fremdeles finnes mennesker om fem 
hundre år, vil de kunne observere et lag med plast 
en halv meter ned i sedimentet. Da kan de peke og 
si: «Dette er perioden da forfedrene våre brukte 
plast. Heldigvis sluttet de.» 

– Vi kan jo håpe på det. =

Muslinger som 
lever på eller  

i fjordbunnen, 
er omgitt av  

milliarder av 
partikler med 

organisk  
materiale på – 
mat de treng-

er for å leve. 
Likevel blir 

de påvirket av 
ørsmå biter av 

plast mellom 
de andre  

partiklene.  

mikroplast. Mikroplasten i havet kan stamme fra 
større plastbiter som er revet opp i møte med na-
turens krefter og UV-lys. Men mikroplasten kom-
mer også fiks ferdig fra land – i størst mengde fra 
veibanen og slitasje av bildekk, men også fra for 
eksempel kosmetikk og rengjøringsmidler.  

– Vi vet ikke sikkert, men trolig vil de ørsmå 
plastpartiklene klumpe seg sammen og med tiden 
synke ned i sedimentet, tror Hylland.  

Han og kollegene har i tilknytning til forsknings- 
prosjektet sitt gjennomført en generell overvåking 
av Oslofjorden. – Vi har naturligvis funnet plast 
i alt som er der. Om det er bunnlevende dyr eller 
fisk – ja, så er det plast i dem. 

Uheldig påvirkning. Sedimentene som forskerne 
hentet opp fra Oslofjorden, bruker de i forsøk for å 
finne ut hvordan plasten polyetylen påvirker organ- 
ismene som lever der. De tilfører ulike mengder 
mikroplast for å undersøke eventuelle effekter på 
ulike arter.  

– I en studie vi nylig gjorde, fikk vi et spesielt 
resultat: Konsentrasjoner av mikroplast – som er 
svært nær det vi finner i kystområder – påvirker 
organismene. Selv små mengder plast endret på 
metabolismen til de to muslingartene vi under-
søkte, forteller biologiprofessoren.

– Sedimenter er partikler av ulik størrelse, så 
hvorfor skal det bety noe at det kommer noen flere 
partikler til – selv om de er av plast? spør han. 

– Vi gjennomførte studien fordi vi mener det 
er viktig å vite, men jeg er litt overrasket over at vi 
fant påvirkning på muslingene i det hele tatt. 

SEDIMENTER: Forskerne 
Zhanna Tairova, Ketil 
Hylland og Agathe Bour 
håndrenser store mengder 
sedimenter fra fjordbunnen 
utenfor Drøbak.

PLAST I FJORDEN: Forsk-
ningsfartøyet «Trygve Braa- 
rud» på vei til Drøbak. Forsk- 
erne studerer hvordan 
muslingartene nøtteskjell 
(øverst) og Abra nitida re- 
agerer på plast.

Spiser muslinger plast fra mfor mat?  
Nye resultater overrasket forskerne, nå spør de: 
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Om du vil byggje ein stabil 
og velståande stat, kvar bør 
du starte? Med eit effektivt 
byråkrati, med allmenn røys-
terett, eller noko heilt anna? 
No har statsvitarane fått eit 
verktøy som kan hjelpe dei 
å svare på desse – og mange 
andre spørsmål.

Tekst: Kjerstin Gjengedal

Det er skrive tusenvis av bøker om politisk ut-    
 vikling i ulike land, men få kan seie akkurat 

kva som gjer eitt land til eit rikt og vellukka demo-
krati, medan eit anna er eit autokrati på randa av 
konkurs. For ikkje å snakke om korleis dei to landa 
vil utvikle seg i framtida.

– Det finst så enormt mykje detaljkunnskap om 
enkeltland der ute mellom statsvitarar, historikar-
ar og andre. Men same kor mange bøker ein les, er 
ikkje detaljkunnskapen åleine nok til å kunne sva-
re på generelle spørsmål om politisk og økonomisk 
utvikling, seier professor Carl Henrik Knutsen ved 
Institutt for statsvitskap.

Det vil seie, ikkje før detaljkunnskapen blir sys-
tematisert slik at ein kan samanlikne på tvers av 
land og tidsepokar. Og det er nettopp det Knutsen 
og kollegaen Tore Wig arbeider med, saman med 
eit lag av forskarar i inn- og utland.

Samlar demokratidata. Kjernen i arbeidet er 
bygging av verdas antakeleg største samfunns-
vitskaplege datasett, ein demokratidatabase med 
data som gjeld demokrati og politiske system for 
alle land i verda i tida frå 1900 og fram til i dag. 
Prosjektet går under namnet «Varieties of Demo-

har vore ein stor og tung prosess, men heldigvis 
har vi hatt flinke folk og godt med ressursar til å 
kunne gjere det, seier Knutsen.

På leit etter ekspertar. Slike datasett er ikkje 
samla på ein ettermiddag. I tillegg til dei faste 
forskarane i prosjektet, nyttar V-Dem kring 3000 
landekspertar – i snitt fem per land – som gjev 
landa poeng langs fleire hundre ulike indikatorar, 
om alt frå røysterett til uavhengige domstolar, og 
om landet har eit statistisk sentralbyrå. Men då 

datasettet skulle forlengast bakover i historia, var 
det ikkje så enkelt å finne ekspertar. Det finst ikkje 
så mange som kjenner den politiske historia til 
Oman på 1800-talet til fingerspissane.

– Vi måtte få hjelp av nettverket vårt til å finne 
historiske ekspertar. Og det vart mykje googling, 
seier Knutsen.

– Vi valde å bruke færre, men verkeleg gode, 
ekspertar, og betale dei skikkeleg for å bruke tida 
som var nødvendig for å gjere ein grundig jobb.

Ei anna utfordring er at landegrenser har vore 

cracy», eller «V-Dem» mellom vener, og kvart år 
blir datasettet oppdatert med den nyaste utvik-
linga.

Problemet er berre at politiske institusjonar 
ikkje oppstod i år 1900. Politiske regime av alle 
slag eksisterte lenge før det, men når datasettet 
ikkje strekkjer seg lenger tilbake enn 1900, blir det 
vanskeleg å seie noko sikkert om korleis utviklinga 
har skjedd, og i kva rekkjefølgje.

– Difor har vi no forlenga datasettet bakover frå 
1900 og til den franske revolusjonen i 1789. Det 

VERDAS STØRSTE: Forsk-
arar byggjer ein base med 
data som gjeld demokrati 
og politiske system for alle 
land i verda i tida frå 1789 til 
i dag. Biletet viser folk i kø 
til stemmelokale i Soweto i 
Sør-Afrika under det fyrste 
frie valet i 1994.

Alt du vil vite om demo-
kratiet – og meir til 

Frå den franske revolusjonen til i dag: 
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A Varieties of Democracy 

• Er ei samling av data 
om ulike aspekt ved 
demokratisering og 
statsbygging, til bruk 
i samfunnsvitskapleg 
forsking.

• Dekkjer alle land i verda 
frå år 1900 til no.

• Dekkjer dessutan 91 
land i perioden frå 1789 
til tidleg 1900-tal, gjen-
nom eit eige historisk 
delprosjekt.

• Engasjerer meir enn 
50 forskarar frå seks 
kontinent, i tillegg til  
over 3000 innleigde 
landekspertar.

• Er ope tilgjengeleg på 
nett, med årlege opp-
dateringar.

Nettside: https://www. 
v-dem.net/en/

endra sidan 1789. Fleire område har tilhøyrt først 
det eine landet og så det andre. Fleire av dagens 
statar var oppdelt i mindre einingar på 1800-talet, 
og andre var koloniar underlagde styresmakter 
langt borte. Difor er det lagt mykje arbeid ned i å 
avgjere akkurat kva for geografiske område som 
var dekte av dei historiske, politiske einingane, og 
passe på at ingen område tel dobbelt.

– Vi har også inkludert fleire politiske einingar 
som fanst den gongen, men som ikkje finst lenger, 
slik som Bayern i dagens Tyskland eller konge- 
dømet Dei to Sicilia i dagens Italia, seier første-
amanuensis Tore Wig, som har vore involvert i ar-
beidet med det historiske datasettet sidan starten.

Måler byråkrati. «Det lange 1800-talet», som 
tida mellom den franske revolusjonen og første 
verdskrigen ofte blir kalla, var ein periode med 
omfattande statsbygging. Det historiske datasettet  
skal hjelpe forskarane til å måle slik utvikling. 
Difor har dei inkludert indikatorar som til dømes 
måler korleis byråkratar blir rekrutterte og løna – 
har staten eit byråkrati basert på kompetanse, eller  
eit byråkrati bygt opp av venene til herskaren? 
    Andre viktige mål er kva for grupper regimet 
hentar støtte frå (er det finanseliten i byane, rike 
landeigarar, eller kanskje militære), kor lenge re-
gime varer og korleis dei døyr. Regime kan døy på 
mange måtar, som ved revolusjon nedanfrå, ved 
gradvis tilpassing og overgang, eller ved kupp, og 
forskarane vil gjerne forstå kva som fører til det 

eine eller andre.
No er mesteparten av datainnsamlinga over-

stått, og forskarane er i gang med å studere saman- 
hengar i datasettet.

– Det er spennande fordi fleire forhold som vi 
måler, til dømes kva for grupper som støttar regi-
met, spelar ei rolle i utbreidde teoriar om politisk 
utvikling. Men slike teoriar har vore vanskeleg å 
teste systematisk. Det er uråd å gripe inn i slike 
prosessar og gjere eksperiment for å sjå kva som 
vil skje, og sjølv om ein kunne, ville det vere etisk 
umogleg. Men no kan vi teste teoriane ved hjelp av 
datasettet, seier Knutsen.

«Klar» for demokrati. Ein slik teori seier at stat-
ar som byggjer solide institusjonar, som eit effekt- 
ivt byråkrati og uavhengige domstolar, før dei 
innfører frie val og allmenn stemmerett, blir meir 
stabile og får ei betre økonomisk utvikling. Statar 
som innfører demokrati før desse institusjonane er 
på plass, legg derimot vegen open for kaos, vald og 
korrupsjon. Ein kan ofte høyre at land med svakt 
utbygt statsapparat ikkje er «klare» for demokrati, 
og at diktatur er eit nødvendig vonde i ein over-
gangsperiode. Problemet er berre at teorien oftast 
har kvilt på nokre handplukka døme og ikkje er 
blitt testa systematisk.

– Dette har vi akkurat sett på ved hjelp av  
V-Dem-datasettet og dei nye historiske data. Og 
vi finn at rekkjefølgja ikkje har noko å seie for den 
økonomiske utviklinga. Eit velfungerande stats-
apparat er bra, men sekvensen ser ikkje ut til å 
vere viktig, seier Knutsen.

Det historiske datasettet gjer tydeleg også nok-
re mønster som ikkje har fått så stor merksemd 
sjølv om detaljane er godt kjende frå enkeltland.

– Vi ser sterke sykliske tendensar når det gjeld 
regimeskifte. Mange veit at militærkupp var van-
leg på 1960- og 70-talet, men er mindre vanleg no. 
Mykje akademisk litteratur snakkar om at vi no 
ser ei utvikling vekk frå militærkupp. Men våre 
data viser at det også var mange kupp på 1860- og 
70-talet, særleg i Latin-Amerika. I åra kring 1800 
og 1900, derimot, var det få kupp, seier Knutsen.

– På same vis har vi dei siste 20 åra sett fleire 
regime som døyr som følgje av masseprotestar. 
Men det same har skjedd tidlegare, som i 1848 då 
det var ein serie med revolusjonar. Så slike regime-
skifte følgjer i mindre grad ei lineær utvikling, og 
går i større grad i syklusar.

Slutten på ei demokratibølgje? Den historiske 
delen av datasettet er finansiert gjennom to store 

løyvingar, ei til Knutsen frå Forskingsrådet, og ei 
frå det svenske forskingsrådet til professor Jan 
Teorell ved Universitetet i Lund. Pengane varer 
fram til neste år, og no diskuterer forskarane kor-
leis ein kan oppdatere datasettet framover.

– Dessutan vil vi gjerne utvide det med fleire  
variablar, slik som dette med kva grupper som  
støttar regimet. Eit veldig nyttig aspekt ved V-
Dem-datasettet er korleis detaljinformasjon om 
enkeltland kan bli aggregert opp slik at ein kan 
samanlikne på tvers. Eg trur ikkje det finst noko 
liknande verktøy der ute, seier Wig.

I dag er mange uroa over teikn til meir auto-
krati i viktige statar som Russland, India og USA 
– og i statar skummelt nær oss sjølve, som Polen 
og Ungarn.

– Den siste oppdateringa av V-Dem stadfestar 
at demokratiet er på veg tilbake i viktige land, men 
det er vanskeleg å seie om det er ein langsiktig 
trend eller ikkje. Statsvitaren Samuel Huntington 
meinte at vi sidan 1974 har vore inne i ei tredje 
demokratiseringsbølgje, så det er ikkje så over-
raskande om det no flatar ut eller kanskje går litt 
tilbake, peikar Wig på.

Korleis desse demokratiseringsbølgjene eigent-
leg har utvikla seg, og kva periodar dei verkeleg 
har dekt, er noko datasettet kan hjelpe til med å 
svare på. Kanskje kan meir systematisk kunnskap 
om fortida også gje oss ein betre ide om kva fram-
tida vil bringe.

Alt påverkar alt. – Enkelte ting kan ein kjenne 
seg rimeleg trygg på: Eg er nokså sikker på at 
Noreg er relativt demokratisk også neste år, og at 
Saudi-Arabia ikkje er det. Men det er lett å gjere 
feilslutningar om framtidig utvikling, også for eks-
pertar som dreg slutningar på grunnlag av eksper- 
tisen sin. Det er tryggare å byggje slutningane på 
systematiske analysar av data, seier Knutsen.

Førebels har mykje av forskinga ved UiO basert 
på det historiske datasettet, handla om å finne 
generelle samanhengar mellom politiske institu-
sjonar og økonomisk utvikling. Dette er spørsmål 
som stiller store krav til måten ein legg opp forsk-
inga på.

– Er det slik at økonomiske faktorar styrer poli-
tikken, eller påverkar dei kvarandre? Dette tenkjer 
vi mykje på, og samanhengane er komplekse. Inn-
anfor slike tema er det vanskeleg å gjere gode eks-
periment, og vi er nøydde til å tenkje kreativt om 
korleis vi set opp studiane våre, seier Knutsen.

Når ein først sit med ei gullgruve som V-Dem-
datasettet er det lett å gape over for mykje. Knutsen 

vedgår at han skriv på 35 ulike artiklar for tida.
– Eg var oppe i 40, og har lova kona å kome ned 

i 15 – kanskje om eit par-tre år.

Partistruktur viktig. Men datasettet har allereie 
gitt spennande innsikter om politisk utvikling. Til 
dømes har Knutsen, saman med kollegaer i Sve-
rige, Danmark og USA, undersøkt om demokrati 
fører til positiv sosial utvikling for alle – og i så 
fall kvifor. 

– Vi kom fram til ein tydeleg og litt overrask-
ande konklusjon, nemleg at når vi såg på barne-
dødelegheit og venta livslengd, så var det val-
aspektet ved demokratiet som var utslagsgjevande, 
ikkje slike ting som eit sterkt og godt organisert 
sivilsamfunn eller frie media. Lågare dødelegheit 
er resultat av fungerande helsepolitikk, men det 
ser ut til at det er val i seg sjølv som displinerer 
politikarane og stimulerer dei til å gjennomføre 
slik politikk, fortel han.

Nyleg har dei også sett på kva for institusjonar 
som er viktigast for å forklare økonomisk vekst. Er 
det statsform, rettsvesenet si rolle, eller kanskje 
byråkratiet? Overraskande nok kom dei fram til 
at det aller viktigaste er måten politiske parti er 
organiserte på. Her finst det store skilnader, som i 
Kina, der makt er konsentrert i Kommunistpartiet, 
eller «personlege» politiske parti som er avhengige 
av ein spesiell leiar, slik som partia etablert av den 
tidlegare italienske statsministeren Silvio Berlus-
coni.

– Desse er heilt annleis enn til dømes det norske 
Arbeidarpartiet, som kviler på lokale strukturar 
og har klare reglar for korleis ein vel leiarar. Vi 
finn at sterke politiske parti er viktigare for å for-
klare økonomisk vekst enn mange nasjonale insti-
tusjonar, seier Knutsen.

Størst på samarbeid. Heile V-Dem-datasettet er 
offentleg tilgjengeleg og kan nyttast av forskarar 
som er interesserte i å studere denne typen saman- 
hengar.

– Så vidt eg veit er dette det største samfunns-
vitskaplege samarbeidsprosjektet i verda, og det 
kan vere ein indikasjon på korleis statsvitskapen 
kan utvikle seg vidare, seier Tore Wig.

– Eg trur denne arbeidsforma, basert på store 
mengder data, men også store forskingsteam med 
menneske som er spesialiserte innanfor kvar sine 
område, er framtida. Det er ein naturleg konse-
kvens av at verda er blitt så kompleks og at det 
finst så utruleg mykje informasjon.=

REVOLUSJON: Den 14. 
juli 1789 storma ei stor 
folkemengd det berykta 
statsfengslet Bastillen i 
Paris. I dag reknast dette 
som byrjinga på Den franske 
revolusjonen. Forskarane 
har datasett heilt tilbake til 
denne hendinga.

DISIPLINERER POLITIKAR-
ANE: – Vi ser at val-aspektet 
ved demokratiet er utslags-
gjevande til dømes når det 
gjeld barnedødelegheit og 
venta livslengd, ikkje slike 
ting som eit sterkt og godt 
organisert sivilsamfunn eller 
frie media, fortel Carl Henrik 
Knutsen.

STØRST: – Så vidt eg veit er 
dette det største samfunns-
vitskaplege samarbeidspro-
sjektet i verda, og kan vere 
ein indikasjon på korleis 
statsvitskapen kan utvikle 
seg vidare, seier Tore Wig.
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Lærelyst

• Stortingsmeldingen  
«Lærelyst – tidlig 
innsats og kvalitet i 
skolen» ble oversendt 
Stortinget fra Kunn- 
skapsdepartementet  
i mars i fjor. 

• Regjeringen vil gi 
alle skoler en lovpålagt 
plikt til å gi intensiv 
opplæring i lesing, 
skriving og regning til 
elever i 1. til 4. klasse, 
dersom de strever. 

• I tillegg vil regjeringen 
innføre en nedre grense 
for skolekvalitet.

• Ifølge Kunnskaps- 
departementet er «(...) 
kunnskap nøkkelen 
til fremtiden, både for 
hvert enkelt menneske 
og for samfunnet som 
helhet. Utdanning gir 
muligheter for alle. 
Det gir barn og unge 
mulighet til å skape seg 
et godt og trygt liv, til 
å bli aktive deltakere 
i samfunnet, og til å 
skaffe seg gode, trygge 
jobber.»

• – Vi må bort fra en 
“vente og se”-holdning 
i norsk skole. I dag er 
det altfor mange elever 
som strever faglig og 
sosialt, og som ikke får 
hjelp tidlig nok. For å 
hjelpe disse barna må 
vi ta tak i problemene 
med én gang de opp-
står, sa statsminister 
Erna Solberg da meld-
ingen ble presentert.

• Den ledende 
idéhistorikeren Espen 
Schaanning	har	flere	
kritiske bemerkninger 
til regjeringens plan for 
skoleverket.Tekst: Morten S. Smedsrud · Foto: Ola Sæther

Schaanning har nærlest regjeringens stortings- 
 melding «Lærelyst», som ble levert Stortinget  

i 2017. Han feller en hard dom. 
– For at det norske skolesystemet skal fungere, 

må man produsere og opprettholde en gruppe tap-
ere. Alt snakk om at skolen skal løfte alle elever, 
eller at alle elever skal oppleve mestring, er det 
rene hykleri, sier Espen Schaanning.

og der det eneste som skal telle, er talent eller inn-
sats. Den som ikke lykkes, framstår med andre ord 
som dum eller lat, eller begge deler. Taperne i sys-
temet har med andre ord kun seg selv å takke, og 
det framstår som «rettferdig» at de ikke får tilgang 
til de privilegiene høy utdanning gir tilgang til.

 Men det er ikke nødvendigvis høyre-liberalist-
isk ideologi. Schaanning mener denne typen tenk-
ning om skole i Norge ble forsterket i det såkalte 
Kunnskapsløftet under den rødgrønne regjeringa. 

– Foreldresamtalene endret seg raskt. Lærerne 
hadde plutselig skjemaer der de gikk gjennom mål- 
oppnåelse. Det er rett i fleisen, ikke sant? Barna 
fikk plutselig et stempel i ansiktet som sa dem rett 
opp i ansiktet at de ikke strakk til.

Schaanning er ikke overrasket over at presta-
sjonsskolen innføres av venstresida.

– Tradisjonelt er det venstresida som har vært 
for tvang. Da jeg var barn, gikk bare to prosent i 
barnehagen. Da sa man at å sende folk i barnehage 
fra de var to år gamle, attpåtil for å lære ting, var 
noe de gjorde i Øst-Europa.

Middel, ikke mål i seg selv. «I dag vil innholdet 
i og kvaliteten på opplæringstilbudet ha større be-
tydning for økonomisk vekst og fremtidig velferd», 
heter det i stortingsmeldingen. 

Skolepolitikken kan sees som et produkt av vår 
tid. 

– Den overordnede tanken er at Norge er en 
kunnskapsnasjon. Nå som olja forsvinner, må vi 
ha de beste folka, derfor er dette tvingende nød-
vendig. Tenker man slik, har verken barne- og ung-
domstiden eller utdanningen verdi i seg selv. De er 
da blitt investeringsområder som skal gi avkast-
ning i framtiden, sier Schaanning.

Men vi glemmer én ting, mener professoren.
– Hva gjør dette med dem som er dårligst i 

systemet, hva gjør det med dem som ikke strekker 
til? spør professoren. Det understrekes at alle barn 
skal oppleve lærelyst, glede og tilhørighet mens de 
er på skolen. Det er ikke det. Men ved å etablere 
skolen som en prestasjons- og konkurransearena, 
undergraves systematisk disse gode ambisjonene.

 
Dum eller lat? Historisk sett har den norske sko-
len vært en teoriskole, hevder Schaanning. Det er 
det de lærde er opptatt av, som vektlegges. De som 
ikke klarer å hevde seg i teoretiske fag, må «nøye 
seg» med å gjøre noe praktisk. 

Professoren leker med tanken på at det kunne 
vært omvendt. 

– Det kunne vært slik at de som ikke var flinke 

Mener skolesystemet 
er hyklersk 

Norsk skole har som krav at én av 
fem skal bli tapere, mener idé- 
historiker Espen Schaanning. 

Professoren ved Universitetet i Oslo er aktuell med  
boka «Til alle barns beste?». I den har han samlet  
en rekke artikler han har skrevet om skole og ut- 
danning. Mange av dem er publisert i det idéhis- 
toriske tidsskriftet Arr, som Schaanning grunnla 
for 29 år siden. 

– Hvorfor spørsmålstegnet i boktittelen, 
Schaanning?

– Jeg ønsker å få folk til å tenke igjennom om 
det virkelig går an å ha alle barns beste som over-

ordnet målsetting når man samtidig går inn for en 
prestasjonsskole der man opererer med lærings-
mål som ikke alle kan nå. 

Per definisjon tapere. I Stortingsmeldingen het-
er det blant annet at: «Mye tyder på at om lag 20 
prosent av barna i skolen trenger ekstra hjelp eller 
tilrettelegging for å lykkes med det skolefaglige, 
sosial kompetanse eller med begge deler.»

Den ledende idéhistorikeren mener på sin side 
at systemet er designet for å skape disse taperne. 

– De setter opp en lang rekke mål. Men ikke 
alle skal nå disse målene. Det er alltid 20 prosent 
som ikke strekker til. Dersom mer enn 80 prosent 
oppfyller minstekravet, vil man måtte endre krav-
ene, slik at det alltid er 20 prosent som ikke lykkes, 
forteller Schaanning. 

Professoren er himmelfallen over et slikt sys-
tem. 

– Én av fem er dømt til å mislykkes. Sett deg 
inn i situasjonen til de 20 prosentene som hver 
dag i ti år må møte opp på skolen obligatorisk og få 
høre at de ikke strekker til. Tenk deg hva det gjør 
med et barn.

– Du kaller dem tapere. Men vet elevene selv at 
de er tapere?

– Det er klart de gjør. De vet at de får svak mål-
oppnåelse eller dårligere karakterer enn de andre. 
Det blir sendt bekymringsmeldinger til foreldrene 
om at de ikke oppfyller kriteriene, sier Schaanning. 

Konkurranse fra barnehagen av. Det er ikke  
bare skolepolitikken som får gjennomgå av 
Schaanning. Det begynner allerede i barnehagen, 
mener professoren. 

– Det er et veldig press på barnehagen for at 
den skal være en forberedelse til skolen. Det settes  
i gang en lang rekke tiltak overfor dem som «heng-
er etter», slik at de skal være godt forberedt til  
skolegangen. Premisset er at skolen er en konkur-
ransearena, og barna må gjøres klare til skole-
start. 

Schaanning sammenligner det med idretten.
– Det er som på 10 000-meteren. Når start-

skuddet går og barna begynner på skolen, skal 
feltet i løpet av skolegangen spre seg. Det blir etter 
hvert tydelig hvem som leder, hvem som er midt i 
og hvilke elever som henger igjen helt til sist. 

Som idéhistoriker er Schaanning opptatt av de 
ideologiske strømningene som former skoleverket. 

– Mye av det vi ser i dag, er basert på god, gam-
mel liberalistisk ideologi. Skolen tenkes som et 
sted der elevene skal konkurrere med hverandre, 

HIMMELFALLEN: – Det er 
alltid 20 prosent som ikke 
strekker til. Dersom mer enn 
80 prosent oppfyller minste-
kravet, vil man måtte endre 
kravene, slik at det alltid er 
20 prosent som ikke lykkes,  
hevder Espen Schaanning.
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Overgangsprøve

• Prøve som skal 
kartlegge elevens faglige 
nivå ved slutten av et 
skoleår, særlig for elev 
som avslutter barne- 
skolen eller ungdoms- 
skolen.

• Overgangsprøven skal 
fange opp kunnskaps-
hull i overgangen fra 
barneskolen til ung-
domsskolen.

• Overgangsprøve ved 
overgang fra barne- til 
ungdomsskole ble inn-
ført i Oslo i 2012. 

• Prøven karaktersettes 
ikke. I stedet får elevene 
et testresultat.

Sjuendeklasse i Osloskolen testes før de går  
  videre til ungdomsskolen.

På Ullevål skole i Oslo forbereder elevene i klas-
se 7B seg til den aller siste prøven de skal ha på  
barneskolen: overgangsprøven til ungdomsskolen. 
Overgangsprøven skal fange opp kunnskapshull i 
overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen.

Herman, Erik og Sabrina er alle spente foran 
vårens store styrkeprøve. 

– Jeg gruer meg litt, men det kommer til å gå 
bra. Jeg skuffer bare meg selv hvis jeg gjør det dår-
lig. Da blir jeg litt lei meg, forteller Sabrina.

De får ikke karakterer på barnetrinnet. I stedet 
får de en «score» som sier noe om nivået de ligger 
på. I tillegg får de vite hvordan de har gjort det 
sammenlignet med gjennomsnittet på årstrinnet.

 – Det er ikke karakterer, det får vi først på 
ungdomsskolen. Men hvis vi får for eksempel 80 
prosent uttelling, er det jo lett å tenke seg til at det 
er omtrent en femmer, sier Herman.

 Overgangsprøven er en digital test som skal si 
noe om ferdighetsnivået til elevene før de går ut av 

i praktiske fag, sløyd, idrett og håndarbeid, måtte 
«nøye seg» med matematikk og språkfag. Men slik 
er det naturligvis ikke. Tankegangen er at de som 
ikke klarer de abstrakte emnene, må ta til takke 
med de praktiske fagene. Dette er en favorisering 

Kirsten Sivesind er førsteamanuensis ved  
  Institutt for pedagogikk på Universitetet i 

Oslo. I likhet med Espen Schaanning har Sivesind 
studert stortingsmeldingen «Lærelyst» som Kunn-
skapsdepartementet presenterte for Stortinget i 
fjor. 
    På oppfordring fra Apollon har Sivesind lest 
Schaannings kritikk av den samme meldingen. 
Hun deler Schaannings bekymring for en skole 
som overvåker og karakterfester elevenes ytelser. 
Sivesind mener at en ensidig betoning av hva  
skolen skal bidra med på sikt, gjør skolen til et 
middel snarere enn et mål.

– Vi ser i stadig større grad at kontinuerlige 
former for vurdering og tilbakemeldinger gjøres 
mulig av den teknologiske utviklingen, sier Sive-
sind, som sammen med professor Berit Karseth 
i vår fikk en bevilgning fra Forskningsrådet til et 
prosjekt med tittelen «Policy Knowledge and Les-
son Drawing in Nordic School Reform in an Era of 
International Comparison». 

De nordiske velferdssystemene er kjent både 

av en bestemt type mennesker med en bestemt 
type ferdigheter. 

De som ikke har disse ferdighetene, blir raskt 
satt i bås. 

– Dersom du faller igjennom, er det fordi du 
er dum eller lat. Man legger all skyld på individet. 
Man lager riktignok rangeringer av skoler, men 
karakterene settes på elevene. Det er elevene som 
har krav til måloppnåelse. Det er forferdelig å leve 
med. 

Professoren peker på det han mener er selv-
motsigelser i den norske politikken for skole og 
utdanning. 

– Man kan ikke si «alle skal med» og så lage 
et system som forutsetter at noen ikke skal med. 
Dersom det er systemet man ønsker, må man i 
det minste si at dette er prisen: enkelte elever blir 
tapere.= 

Apollon har lagt fram Schaannings kritikk for 
Kunnskapsdepartementet som står bak stortings-
meldinga «Lærelyst». Departementet ønsket ikke 
å kommentere kritikken.

 

til slutt som i liten grad betegner grunn-
utdanningen i Norge. Riktignok er mål 
og vurderinger et felles element for alle 
nivåer i skoleverket, inkludert barneha-
gene. Likevel er det ikke resultatene som 
alene bestemmer hva elever skal lære, 
hva de foretar seg i skolen eller hvordan 
de lykkes med skolegangen.  

Selv om hun ikke er enig med Schaan-
ning i alt, setter hun pris på at idéhistori-
keren skaper debatt rundt skolen. 

– Både politikere og forskere er med 
på å forme skolen. Selv om mange er  
uenige i sak, driver de utviklingen i 
samme retning. De som ønsker at skolen 
skal bidra til å løse «vår tids store utford-
ringer», som terrorisme og klimakrise, 
argumenterer for mer vurdering og bedre 
læring for å gjøre verden bedre. 

Det samme gjør de som anbefaler kon-
kurranser om å prestere best i test. 

– Radikale, så vel som konservative og liberale 
trekker i samme retning. De er alle opptatt av mål, 
verdier og vurdering og i mindre grad formål og 
innhold. Derfor kan ikke den utdanningspolitiske 

En kritisk periode for norsk skole 

MER TESTING: – Radikale, 
så vel som konservative og 
liberale trekker i samme 
retning i skolepolitikken. De 
er alle opptatt av mål, verdier 
og vurdering og i mindre 
grad formål og innhold, 
forteller førsteamanuensis 
Kirsten Sivesind.

(IKKE) KARAKTER: Sjuende-
klassingene Herman og Erik 
ved Ullevål skole regner 
raskt om resultatet på prøver 
til karakterer, selv om de 
ennå ikke blir vurdert på 
denne skalaen. 

for sine offentlige skoleverk og for tiltak rettet mot 
barn og ungdom som har behov for ekstra støtte. 
I dag er disse systemene satt under press fra flere 
hold, mener Sivesind.

– Sverige har for lengst gått inn for å erstatte en 
statsforvaltet utdanning med et markeds- og kon-
kurransesystem der det er store forskjeller mellom 
tilbudene de ulike elevene får. Der beskriver de 
nasjonale læreplanene objektive kunnskapskrav 
som elevene måles mot.

Men norsk skole er verken markedsbasert eller 
testbasert på samme måte som mange andre land. 

– Dette er et argument mot Schaannings kri-
tikk. Vi har ikke en fullstendig testbasert skole i 
Norge ennå. Kompetansemålene i læreplanene er 
i dag formulert slik at alle kan nå dem på sitt nivå. 
De forutsetter utstrakt bruk av vurdering, men 
styrer verken tilfanget av kunnskap eller vanske-
lighetsgraden på opplæringstilbudet i særlig grad.

Sivesind har liten sans for Schaannings 10 000- 
meterløp-metafor.

– Han beskriver et konkurransesystem fra start 

Spente foran overgangsprøven 

dreiningen mot målstyring forstås kun politisk, 
som for eksempel resultatet av en nyliberal  
politikk.=

 

OVERGANGSPRØVE: – Jeg 
gruer meg litt, men det kom-
mer til å gå bra. Jeg skuffer 
bare meg selv hvis jeg gjør 
det dårlig. Da blir jeg litt lei 
meg, sier Sabrina (foran).
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barneskolen. 
– Man kan velge å fortelle andre om resultatet 

sitt, eller å ikke gjøre det. Men det er vanskelig å 
skjule dersom det har gått veldig bra, eller veldig 
dårlig, mener Herman. 

Det står mye på spill.
– Læreren vi skal ha på ungdomsskolen, får 

også vite testresultatene, slik at han eller hun vet 
litt om hvilket nivå vi ligger på når vi begynner, 
forteller Sabrina. 

De fleste i klasse 7B er på et tidspunkt blitt tatt 
ut på gangen for å repetere noe sammen med en 
lærer, forteller elevene. 

– Det kan være for eksempel terping på seks-  
eller sjugangen. Det er ikke noen stor sak. Men 
hvis man merker at det skjer mange ganger, kan 
andre få inntrykk av at man har problemer. Da kan 
det oppstå en litt trykket stemning, og man snak-
ker ikke så mye om det, forteller Herman.=
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En av menneskehetens største opp- 
finnelser – og evig kilde til grådighet. 

Tvetydige tegn  
til tillit 

Våre tidlige forfedre byttet 
sannsynligvis vare mot vare, 
og varer mot tjenester, selv 

om forskere tviler på at en ren 
bytteøkonomi noen gang har 

eksistert.

Enkelte varer, som korn og 
vanlige husdyr, ble vanlige 

byttemidler og antok dermed 
karakter av penger.

Både skjell og korn ble brukt 
som byttemidler. Særlig 

skjell minner, på grunn av sin 
symbolske verdi, om penger.

De første metallmyntene tas i 
bruk i Kina. 

Kongen av riket Lydia, i 
dagens Tyrkia, var den første 

som utstedte en offisiell 
valuta laget av edelt metall. 

Fenomenet spredte seg raskt 
til Hellas og Persia.

Kineserne var først ute med 
papirpenger, men sluttet å 

bruke dem igjen på midten av 
1400-tallet. Italienske handels- 
reisende tok med seg ideen til-
bake til Europa noen år senere.

Gullmynten Florin ble preget 
i bystaten Firenze. Den hadde 

en vekt på 3,537 gram. 
 Anslått verdi av én mynt i 

dagens norske kroner er på ca 
1200-8000.

De første metallmyntene tas i 
bruk i Kina. Myntene var ikke 
av edelt metall, som senere, 
men typisk laget av kobber 

og tinn.

Pengenes  
tidsreise
Pengene har hatt en for-
rykende utvikling fra korn 
til kryptovaluta. Til tross for 
skiftende utseende har likevel 
pengene bevart sine funk- 
sjoner som verdimål, betal-
ings- og byttemiddel 
og verdilager.

Tekst: Morten S. Smedsrud 

Vi har vokst opp med dem, i årevis båret dem 
i små skinnfutteraler på kroppen, og nå be-

finner de seg inne i plastbiten vi drar gjennom 
magnetslissa på butikken, og – vipps! – så sender 
vi dem verden rundt med apper på telefonen.

Penger er en så selvfølgelig og integrert del av 
våre liv, at vi sjelden reflekterer over hva de egent-
lig er. Forfatter James Buchan hevder i boka  
«Penger» at pengene er «antikkens viktigste arv  
til oss». Mang en Homer-, Sokrates- eller Euklid-
tilhenger ville nok protestere på det. Men for- 
fatteren er faktisk inne på noe.

– Penger er en av menneskehetens mest gigant-
iske oppfinnelser, istemmer professor Tian Sør-
haug, kjent som allviter fra NRKs populærvitenska-
pelige program «Big Bang», men egentlig professor 
på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi  
ved Universitetet i Oslo.

Den tidvis geniforklarte og ofte utskjelte økonomen  
Milton Friedman skal ha sagt at: «De grønne papir- 
lappene er verdt noe fordi alle tror de er verdt noe».

– Penger er løfter om å få noe tilbake for dem i 
framtida. Penger er tillit, sier Sørhaug.  

Slik var det også på den tiden da penger var 
preget i gull.

– Den ene siden var kron, den andre var mynt. 
Kron-siden betød at kongemakten stilte som garan- 
tist for at mynten hadde verdi, mens mynt-siden 
sa hvor stor denne verdien var, forteller Sørhaug.

Som å skrelle løk. Både Aristoteles, Adam 
Smith og Karl Marx tok det for gitt at pengene 
oppsto gjennom byttehandel. Antropologer har 
senere hevdet at noen ren bytteøkonomi aldri er 
blitt beskrevet, langt mindre framveksten av pen-
ger fra en slik økonomi. 

Slik grafikken som står til denne artikkelen 
viser, har mennesket gått gjennom en lang prosess 

der penger er blitt stadig mer abstrakte. Fra repre-
sentasjoner som korn og skjell, til dollar, kroner og 
pund. Men i det siste stadig oftere: Bitcoin, blokk-
kjede og kryptovaluta.

Å forsøke å forstå penger er blitt sammenlignet 
med å skrelle en løk: Man forsøker å nå en kjerne, 
men plutselig sitter man der uten noen belønning 
for strevet.

Aristoteles mente at det egentlig var helt umulig 
å sammenligne verdien av to helt forskjellige ting. 
Men med oppfinnelsen av penger var dette plutse-
lig mulig. 

– Dette betyr at penger er utrolig praktiske. Det 
går an å handle uten å bytte varer, en genial opp-
finnelse, fremholder Sørhaug.

  
– En absolutt forutsetning. Selv om det er skrev- 
et hele bøker uten at forfatteren har klart å gi en 
presis definisjon av penger, er det allment aksept-
ert at de har fire – noen mener bare tre – hoved-

funksjoner: Penger er verdimål og regneenhet, be-
talingsmiddel, allment byttemiddel og verdilager.

– Penger er en absolutt forutsetning for all øko-
nomisk aktivitet. Vårt samfunn og våre liv er uten-
kelige uten penger, sier økonomiprofessor Halvor 
Mehlum ved Universitetet i Oslo.

Man skulle derfor tro at samfunnsøkonomer 
er intenst opptatt av penger, men det er de faktisk 
ikke. 

– Økonomer er ikke i sin daglige forskning og 
undervisning spesielt opptatt av pengene i seg selv, 
forteller Mehlum. 

– Det høres litt ut som en baker som er likegyl-
dig til gjær?

– Penger er en avgjørende del av det økonom-
iske kretsløpet, men de er ikke i seg selv en del av 
verdiskaping og ressursbruk, som samfunnsøko-
nomene er mest opptatt av, sier Mehlum. 

Men økonomene legger nesten alltid til grunn at 
penger sirkulerer i økonomien og gjør det mulig å 

TEMA: 
Penger

BEGEISTRET: – Penger er 
en av menneskehetens mest 
gigantiske oppfinnelser, 
sier sosiologiprofessor Tian 
Sørhaug ved Universitetet 
i Oslo. 

DEL AV LIVSGRUNNLAGET: 
– Penger er en absolutt for-
utsetning for all økonomisk 
aktivitet. Vårt samfunn og 
våre liv er utenkelige uten 
penger, sier økonomiprofes-
sor Halvor Mehlum ved Uni-
versitetet i Oslo,

GALOPPERENDE INFLASJON: Tallet på denne seddelen fra Zimbabwe i 2008 viser hva som skjer når staten trykker opp sedler.  
ENORME MYNTER: På øya Yap har innbyggerne brukt store steiner som penger i uminnelige tider. Men steinene er tunge og vanskelig å frakte, så innbyggerne 
sier bare til hverandre «Nå eier du en del av den steinen som ligger der» når de handler med hverandre.
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En kilde til fremskritt og innovasjon – og økonomisk ruin:
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  Ca. 1650 1816 Ca. 1860  1946 1971  Ca. 2000 2008  
      

Ideen om papirpenger  
begynner endelig å få feste 

i Europa.  
Svenskene skal ha vært  

først ute i 1661.

Den nye nasjonen Norge får sin 
egen myntenhet, spesidaleren, 
(senere erstattet av den norske 
krona). Etableringen av egen 
myntenhet og sentralbank var 
viktig for å markere landets 

uavhengighet.

Kredittkortet så dagens lys 
i USA, selv om tanken om 

betalingskort hadde  
eksistert siden slutten av 

1800-tallet.

De første metallmyntene tas i 
bruk i Kina. 

Mer avanserte mobil- 
telefoner gjorde at telefonen 

er blitt vanligere som  
betalingsmedium.

Bitcoin lanseres.  
Kryptovaluta blir trolig  

det heteste innen penger  
det neste tiåret.

President Nixon tok USA  
av gullstandarden. Pengene 
mistet dermed sin fysiske 

forankring og ble rene  
symboler.

FO
TO

: C
O

LO
U

R
B

O
X

, K
U

LT
U

R
H

IS
TO

R
IS

K
 

M
U

S
E

U
M

, W
IK

IP
E

D
IA

De første ikke-fysiske  
overføringene av penger fant 
sted da amerikanske Western 

Union la til rette for lang-
distansetransaksjoner.

bytte varer mot varer eller til å flytte kjøpekraft fra 
en långiver til en låntaker. 

I økonomers verden fins det noe som heter fiat-
penger. Det er ikke penger satt av til å kjøpe en 
halvgammel, italiensk bil, men penger uten reell 
egenverdi – som papirpenger – som typisk blir 
utstedt av en statsmakt. 

– Fiatpengene er rene symboler på verdi, som 
disse her, sier Mehlum og stuper ned i skuffen på 
det gamle skrivebordet på kontoret sitt. 

– Dette er en bunke med sedler med pålydende 
50 trillioner, fra Zimbabwe, sier Mehlum og holder 
stolt fram pengene. 

– Dette er sedler som var verdt noe da de ble ut-
stedt, fordi de som brukte dem visste at de kunne 
kjøpe varer for dem. Pengene har verdi for kjøper 
fordi de har verdi for selger – og omvendt. De mist-
et imidlertid all verdi på grunn av voldsom pris-
stigning i Zimbabwe, forteller Mehlum.

Steinpenger på havets bunn. Alle antropologers  
favoritteksempel på hvor absurde penger kan frem- 
stå, er det lille øysamfunnet Yap i Mikronesia i 
Stillehavet. På Yap bruker de steiner med hull i 
som betalingsmiddel. 

– Men steinene er enorme og et ork å flytte 
rundt på. I stedet overfører bare yap-ene verdier 
ved å si til hverandre «Nå eier du en del av den 
steinen som ligger der», forteller Sørhaug.

Det mest eiendommelige er at selv en stein som 
skal ha falt ut av en båt under transport fra Palau, 
fortsatt brukes som betalingsmiddel selv om ingen 
vet nøyaktig hvor den befinner seg. Løsrevet er det 

komisk, men det viser at så lenge tilliten fins hos 
hele befolkningen til at disse steinene har, eller 
representerer verdi, fungerer steinene brillefint 
som penger. 

– De overdrar simpelthen eierskap til en stein 
som ligger på havets bunn og som ingen har sett 
på mange år, smiler Sørhaug. 

Men dette er ikke så primitivt som det kan hør-
es ut som. 

– Steinene på havets bunn kan jo minne om 
gullet i Fort Knox før gullstandarden ble avskaffet, 
sier Sørhaug.

  
Mistet forankringen til gull. Ved siden av over-
gangen til digital teknologi, er det siste store som 
skjedde innen penger, at den siste rest av gull- 
standarden ble fjernet av den amerikanske presi-
denten Richard Nixon i 1971. Gullstandarden betyr 
at pengeenheten skal ha et visst gullinnhold. Den 
ble i hovedsak avviklet på 1930-tallet.

– Det var akkurat i dette øyeblikket i 1971 at 
samfunnet vårt ble virkelig postmoderne. Det 
var nemlig da pengene fikk verdi i seg selv. Da ble 
de rent symbolske, abstrakte og selvrefererende, 
ifølge Sørhaug.

Sosiologen ser at medaljen, eller i dette tilfellet 
mynten, også har en bakside. 

– Penger er utrolige til å fremme innovasjon og 
skaperkraft i samfunnet. Det gjør at kreative folk 
kan få penger fra investorer fordi de ser for seg at 
de skaper verdier og fortjeneste i framtiden, sier 
Sørhaug og tenker seg om: 

– Men dette slipper løs en type grådighet. Det 

farlige er at det alltid er bedre med mer penger. Slik 
er det ikke med andre ting, som for eksempel sjoko-
lade eller damer, sier Sørhaug.

Amerikanske Benjamin Franklin skal ha sagt 
at «penger aldri har gjort en person lykkelig, og 
heller aldri vil komme til å gjøre det. Jo mer man 
har, desto mer ønsker man. I stedet for å fylle et 
vakuum, lager man et.»

– Penger er verken moralske eller umoralske, de 
lar seg rett og slett bruke til hva som helst. Marked-
ets styrke er at det er verdinøytralt, sier antropo-
logen.

Men det er også en svakhet.
– Den lyse og den mørke siden følger hverandre.  

Det som gjør at man kan svindle folk i et pyramide-
spill, er det samme som gjør at man kan finansiere 
en fantastisk, entusiastisk innovasjon, sier Sør-
haug. Det er vanskelig å skille handel og svindel, 
sier Sørhaug.

Felix Martin hevder i boka «Penger, den uautori-
serte biografien» at skrivekunsten kan ha blitt 
oppfunnet nettopp for å bokføre handelsoverfør-
inger.

– Pengene har vært en enormt siviliserende 
kraft i samfunnet. De er også en enestående  
kilde til konflikt og en avgjørende ressurs i krig.  
 – Staten trenger ikke penger. 200-årsjubilant 
Åsmund Olavsson Vinje (se side 56) sa med sitt sed- 
vanlige vidd at «pengar er storkna mannesveitte». 
  Nettopp arbeid er viktig for eksistensen av 
penger. Det pekte den britiske økonomen Rohan 
Grey på under konferansen Rethinking Finance på 
BI i Oslo før sommeren.  

– Det er staten som trykker pengene. Deretter sier 
de til innbyggerne sine at de må betale skatt til 
staten i nettopp denne myntenheten, sa Grey. 

Hvorfor driver staten denne tilsynelatende ab-
surde praksisen med å lage penger, og så kreve å få 
dem tilbake igjen fra innbyggerne i form av skatt?

– Staten ilegger ikke folk skatt for å få inn 
penger. Staten trenger ikke penger, den trykker 
penger selv. Det er for å få folket til å jobbe for seg, 
sa Grey.

Dette er noe av grunnen til at vi oppfatter den 
norske krona som verdifull: den er tvungent be-
talingsmiddel i riket. Dersom du forsøker å betale 
skattene dine i en annen valuta, vil du få en høflig 
påpekning fra skattemyndighetene om at krona er 
konge i landet. At staten står som garantist, gjør at 
folk får tro på at de kan omsette penger til verdi-
fulle varer og tjenester.

Men det fins også eksempler på det motsatte, 
nemlig at folket har mer tillit til pengene enn til 
staten.  

– I Zimbabwe oppsto det en situasjon der folket 
fortsatte å bruke pengene etter at utløpsdatoen 
staten hadde satt på dem, var kommet. Penger fung- 
erer i markedet så lenge de oppfattes å ha verdi. 
Dette er et kroneksempel på at folks tillit til peng- 
ene er det avgjørende, sier professor Halvor 
Mehlum.=

 

Kilder: Geoffrey Ingham, «The Nature of Mo-
ney». Roman Eliassen «Hva er penger?». James 
Buchan, «Penger».

Pengenes  
fire funksjoner

• Standard verdimål:  
Det vil si en felles-
verdi som andre varer 
eller ytelser kan måles 
i forhold til. I forskjel-
lige samfunn har ulike 
gjenstander hatt en slik 
funksjon. Hos nordvest-
kystindianerne i Nord-
Amerika var det tepper 
av ullgeithår, hos noen 
grupper på Ny-Guinea var 
det saltbarrer.

• Betalingsmiddel: som 
når man betaler for noe 
uten å motta noe selv, 
for eksempel når man 
betaler en erstatning for 
tap av liv eller gjenstand-
er eller når man gjør opp 
for en bot.

• Byttemiddel: som for 
eksempel når en tjeneste 
betales med penger som 
igjen kan kjøpe en annen 
tjeneste eller vare.

• Verdimål: Det har  
også vært vanlig at 
penger kan tjene som 
verdioppbevaring.

Kilde: snl.no
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Penger

• Alminnelig godtatte 
betalingsmidler. Penger 
virker også som et mål 
på, og et middel for å  
oppbevare, verdier.  
Et pengevesen eller 
myntvesen er det system 
av penger som gjelder 
innen en stat eller et 
monetært område.

• Pengebegrepet kan 
avgrenses til å omfatte 
lovlige betalingsmidler, 
på engelsk legal tender. 
Disse pengene er 
tvungent eller frigjørende 
betalingsmiddel, fordi 
man kan gjøre opp gjeld 
ved å betale med dem.
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Fram mot 
vår tid
De siste fire århundrene har 
vi sett papirpengene oppstå, 
dominere – og nesten for- 
svinne igjen med fremvekst-
en av digital teknologi.
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Kryptovaluta – alt du ikke forstår om penger,  
  kombinert med alt du ikke forstår om data-

maskiner.
Dette var definisjonen komiker John Oliver ga 

da han viet en episode av tv-programmet sitt til 
nettopp denne nye typen penger sist vår.

Oliver er inne på noe: For hva er egentlig dette 
fenomenet som gjør nerder til millionærer og får 
sentralbanksjefer til å klø seg i hodet?

– Det er starten på et nytt teknologiparadigme. 
Et gjennombrudd på størrelse med internett, sier 
Torbjørn Bull Jenssen, mannen bak masteroppga-
ven «Why Bitcoins Have Value, and Why Govern- 
ments Are Sceptical», skrevet ved Økonomisk in-
stitutt på Universitetet i Oslo.

For å forklare hva kryptovaluta er, bruker Bull 
Jenssen for enkelhets skyld den første og mest 
kjente varianten: Bitcoin. 

– Bitcoin er to ting på én gang: En «mynt», og et 
digitalt, desentralisert nettverk for verdioverfør-
ing. «Mynten» og nettverket er uløselig knyttet 
sammen. Det er nettverket som gjør at man kan 
overføre bitcoin elektronisk direkte til en mottaker 
uten å måtte gå via en betalingsformidler, som en 
bank. Samtidig er det «mynten» som gjør at nett-
verket fungerer, forteller Bull Jenssen.

Digital kunst. Noe av grunnen til at et maleri av 
for eksempel Edvard Munch kan gå for flere hundre 
millioner kroner, er at både mottaker, selger og 
publikum føler seg sikre på at det fins ett, og bare 
ett, Munch-bilde med akkurat den tittelen og den 
dateringen. Bildet er unikt. 

Garanti for at en gjenstand er enestående, har 
vært sett på som en umulighet når det gjelder 
elektronisk informasjon, i alle fall hvis man ikke 
bruker betrodde mellommenn. De fleste av oss har 
sendt et bilde med mobiltelefon eller et vedlegg på 
epost, og dermed laget en kopi hvor avsender og 
mottaker har identiske versjoner. 

– Dette fungerer bra for feriebilder, men dårlig 
for verdiobjekter som penger og kunstverk, sier 
Bull Jenssen.

Hvordan garantere at noe er unikt på internett? 
Løsningen er kryptovalutaens andre byggestein: 
«blockchain», eller det vi her foretrekker å kalle 
blokkjeden.

– Konseptuelt kan en blokkjede forstås som en 
regnskapsbok – en oversikt over hvem som eier 
hva og på hvilket tidspunkt. I åpne, desentraliserte 
nettverk som Bitcoin, har alle deltakerne hver sin 
kopi av dette regnskapet, og alle transaksjoner 
godkjennes og bokføres av alle. Det gjør at hvem 
som helst trygt kan overføre bitcoin, til hvem de 
vil, når de vil, uten å bruke en bank eller andre 
mellomledd, forteller Bull Jenssen.

– Dette sikrer at verdier kan være bare ett sted 
av gangen. De kan ikke kopieres eller oppstå av seg 
selv. Når alle har hver sin kopi av regnskapet, blir 
det umulig for noen å hevde at de eier flere objekter 
enn de faktisk gjør, forteller Bull Jenssen.

Det er altså for første gang mulig å overføre 
unike objekter over internett.

– Det har til og med blitt laget kryptokatter, 
digitale kunstverk og samlerobjekter. Det utvikles 
dessuten plattformer for sosiale medier, uten mel-
lomledd, som Facebook er. 

For det er ikke bare penger og kunst som må 
være unike for å ha verdi. Også brukerprofiler må 
være enestående. 

– Dette gjør at blokkjede-teknologien danner 
grunnlaget for fremveksten av et nytt internett. Et 
internett uten betrodde mellomledd. Bitcoin var 
bare den første «appen» i denne historien, sier Bull 
Jenssen, som med det gjengir et mye brukt sitat 
fra den internasjonalt anerkjente kryptovaluta-
eksperten Andreas Antonopolus.

Men er det penger? I denne artikkelen har vi så 
langt kalt kryptovaluta, i særdeleshet bitcoin, for 
penger. Med det har vi hoppet bukk over et sentralt 
spørsmål: Er kryptovaluta i det hele tatt penger?

Økonomiprofessor Steinar Holden ved Universi- 
tetet i Oslo har sine tvil.

– Det er god grunn til å stille dette spørsmålet.  
Riktignok har kryptovalutaene noen fordeler 
fremfor vanlige penger, for eksempel at de kan ha 
lavere transaksjonskostnader for internasjonale 

Det har 
kommet en ny 

fyr i nabolaget. 
Han kaller seg 

krypto, og er 
allerede den 

kuleste gutten 
i klassen.

PARADIGMESKIFTE: Kan 
kryptovaluta være døden for 
de etablerte valutaene som 
euro, dollar, pund og yen? 
Den franske graffiti-kunstne-
ren Ludo synes å mene det i 
dette veggmaleriet i Paris.

Mange har bitt på bitcoin, men hva er egentlig kryptovaluta?

 Anarkipengene 
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Bitcoin

• Bitcoin betegner både 
et digitalt betalingsnett-
verk og verdienheten i 
dette nettverket. Mynt-
enheten skrives med 
liten forbokstav, nett-
verket med stor.

• Verdienheten bitcoin 
(BTC) fungerer som 
en valuta og omtales 
gjerne som virtuell valuta 
eller kryptovaluta. Den 
minste valutaenheten er 
en satoshi, som utgjør 
en hundre-milliontedels 
bitcoin. De vanligste 
enhetene i tillegg til 
bitcoin er millibitcoin og 
mikrobitcoin.

• Bitcoin-nettverket er 
et digitalt og desentrali-
sert nettverk (se peer-
to-peer-arkitektur). Det 
betyr at man kan over-
føre bitcoin elektronisk 
direkte til en mottaker 
uten å måtte gå via en 
betalingsformidler, som 
en	bank.	I	tillegg	finnes	
det såkalte Bitcoin-
minibanker i en rekke 
land.

betalinger. I det tradisjonelle bankvesenet er disse 
kostnadene ofte svært høye, sier Holden.

Et vanlig krav for å regne noe som penger, er at 
det er et allment akseptert betalingsmiddel. 

– Det er kryptovalutaer egentlig ikke. Det er 
trolig bedre å se for eksempel bitcoin som et invest-
eringsobjekt, enn å se på det som penger, mener 
Holden.

Det er flere grunner til at man ennå ikke kan 
regne for eksempel bitcoin som en fullgod valuta. 

– Dersom du skal betale for en vare i bitcoin om 
to dager, vet du ikke hva varen egentlig vil koste, 
fordi kursen er så usikker. Selv om du vet prisen i 
bitcoin, må også teknologifantastene innse at det 
er kostnaden i kroner og dollar som er den «egent-
lige» prisen på det du kjøper, sier Holden.

Opp- og nedgang i bitcoinverdien skaper hode- 
bry. Rett før jul kostet én mynt nærmere 150 000 
kroner. Kraftig kursfall rett før sommeren har 
redusert verdien til ca 50 000 kroner. For åtte år 
siden kunne du kjøpe bitcoin for under tieren. 

Skeptikerne kaller kryptovalutafenomenet en 
boble, og mener med det at prisen på kryptovaluta-
ene er hinsides reell verdi og at prisen derfor trolig 
vil kollapse før eller senere. 

 Den amerikanske milliardæren Warren Buf-
fet uttalte til CNN sist vår at «Bitcoin er rottegift i 
andre potens». 

Økonomer i den amerikanske banken Goldman 
Sachs har kalt Bitcoin en boble og sagt at den over-
stiger tulipanmanien i Nederland på 1600-tallet, 
da etterspørselen drev opp prisene på tulipaner til 
et slikt nivå at én enkelt løk kunne koste mer enn 
en stor gård.

Holden mener Goldman Sachs har et poeng.
– Når bitcoinen er så dyr som vi har sett det 

siste året, er det en boble i den forstand at prisen 
er mye høyere enn det som kan forsvares av funda-
mentalverdien til valutaen.

I motsetning til aksjer og obligasjoner gir bit-
coin ingen løpende rente eller avkastning. Så lenge 
man tror at prisen vil stige over tid, kan det likevel 
være attraktivt å eie bitcoin. 

– Men prisen kan ikke fortsette å stige i det 
uendelige. Hvis prisen bare er høy og usikker, og 
uten at bitcoin gir noen løpende avkastning, blir 
det mindre attraktivt å sitte med store verdier i 
bitcoin. 

 
Digital gruvedrift. Et av de mer forvirrende 
elementene knyttet til kryptvaluta er såkalt «min-
ing», eller «gruvedrift» på godt norsk. Denne 
«gruvedriften» er ekstremt ressurskrevende, og 

den er sammen med kriminelles bruk (mer om 
det senere) et av de mest kritiserte aspektene ved 
kryptovaluta. Blant annet har miljøorganisasjoner 
stilt spørsmål ved om det enorme strømforbruket 
knyttet til gruvedriften virkelig er nødvendig. 

– De har ikke helt skjønt det, mener Bull Jenssen. 
– Gruvedriften tjener to formål. Den er både en 
mekanisme for å frembringe og dele ut helt nye 
bitcoin (eller andre «mynter» i andre nettverk), og 
det er en av de viktigste mekanismene for å sikre 
blokkjeden (regnskapet).

I den digitale verden er det ikke bare lett å lage 
kopier. Det er også lett å lage falske brukerkontoer. 
En person kan derfor etablere 100 000 falske bit-
coin-brukere i et forsøk på å ta over nettverket og 
manipulere regnskapet. Et slikt angrep er det som 
på fagspråket kalles et «sybil attack».

– «Gruvedriften» i Bitcoin er utformet for å 
hindre nettopp slike angrep. Grovt forenklet fung-
erer mekanismen slik at det kreves mye strøm og 
prosessorkapasitet for å oppdatere regnskapet. 
Formålet med dette er å gjøre det ressurskrevende 
og dermed kostbart å manipulere regnskapet. 

Problemer som er vanskelige å løse, men lette å 
verifisere som løst, må løses hver gang regnskapet 
skal oppdateres. Løsningene fungerer som bevis på 
ressursinnsatsen (såkalt «proof-of-work»), og det 
er den versjonen av regnskapet hvor det er brukt 
mest ressurser, som regnes som den sanne.

– På den måten kan man få enighet om hva som 
er den riktige versjonen, den med flest løste pro-
blemer, uavhengig av om noen lager 100 000 falske 
brukere eller ikke.

I Bitcoin fins det en egen type nettverksaktører 
som løser disse problemene og holder nettverket 
sikkert: «minere». Alle som ønsker det, kan opptre 
som en «miner» i nettverket. Som miner bruker 
man penger på strøm og prosessorkapasitet for 
å løse problemene som holder Bitcoin-nettverket 
sikkert. 

– Deltakerne gjør dette fordi de blir betalt for 
det. Når man løser et nytt problem og oppdaterer 
regnskapet, kan man godskrive sin egen konto med 
et gitt antall helt nye bitcoin. 

Dette betyr at du ikke kan fjerne verdiobjektet, 
bitcoin, uten samtidig å fjerne sikkerheten fra den 
åpne blokkjeden. Det er ressurskostnaden som 
gjør Bitcoin til et sikkert regnskap, uten betrodde 
mellomledd. 

I mai kom nyheten om at det samlete strøm-
forbruket for utvinning av bitcoin har oversteget 
strømforbruket i Østerrike. Professor Steinar Hol-
den ser det enorme energiforbruket som en viktig 

innvending mot kryptovalutaen. 
– Strømforbruket er et iboende problem som 

det er umulig å løse. Systemet er bygd slik at det er 
«minerne» som verifiserer og gjennomfører trans-
aksjonene. Minerne får betalt i nye bitcoin. 

Hvis kursen på bitcoin er høy, blir det svært 
lønnsomt å «mine» bitcoin, slik at mange vil gjøre 
det. Dermed blir det totale strømforbruket også 
svært høyt. Riktig nok vil det bare lønne seg å 
bruke så mye strøm på steder der strømprisen er 
svært lav, men likevel er det et problem med så 
høyt strømforbruk. 

– Jo høyere prisen er på bitcoin, desto sterkere 
vil konkurransen være om å utvinne nye bitcoin, 
og desto større blir strømforbruket. Ifølge økonom- 
isk teori vil konkurransen føre til at kostnadene 
ved å mine nye bitcoin, inkludert strømforbruket, 
vil nærme seg verdien av de nye bitcoin som lages.

– Blir denne pengeformen da stadig mindre 
menings- og verdifull?

– Ja, fra et miljøperspektiv vil det være et pro-
blem hvis bitcoin og andre kryptovalutaer har en 
høy pris, slik at strømforbruket blir høyt.

 
Av ukjent opphav. Ved siden av graffitikunstne-
ren Banksy og romanforfatteren Elena Ferrante, 
er antakelig Bitcoin-oppfinner Satoshi Nakamoto 
den som flest personer i verden forsøker å avsløre 
identiteten til. 

Nakamoto skal være født i Japan i 1975, men 
det er ikke offentlig kjent hvem han er, eller om 
han i det helt tatt fins. Mange mener at navnet ikke 
bare er et pseudonym, men at det ikke fins noen 
person bak skalkeskjulet. I stedet spekuleres det 
i at det er et kollektiv av programmerere bak det 
mystiske navnet. 

Sikkert er det i alle fall at signaturen Nakamoto 
sto på dokumentet som la fram teknologien bak og 
navnet Bitcoin for ti år siden. I dette dokumentet 
skriver Nakamoto at «internetthandel er nesten 
utelukkende avhengig av pålitelige tredjeparter i 
form av finansinstitusjoner til å behandle elektron- 
iske betalinger. Mens systemet fungerer godt nok 
for de fleste transaksjoner, lider det fortsatt av de 
iboende svakhetene i den tillitbaserte modellen.». 
Bitcoin var født.

Inspirert av Nakamoto mener kryptovalutafor-
kjemperne at det er en verdi i seg selv at betalinger 
og andre overføringer kan gjøres uten en tredje-
part fordi banksystemene i verden, i seg selv, og 
man kan mistenke per definisjon, oppfattes som 
for dyre, for trege og at de er hjul i et svært feilbar-
lig, kapitalistisk maskineri. 

Nakamoto har mest sannsynlig bakgrunn i den 
såkalte cypherpunk-bevegelsen, en gruppe som ble 
etablert på 1990-tallet og som tar til orde for per-
sonvern på internett og bruk av kraftig kryptering. 
Kryptovaluta er anarki, sammenlignet med de eta-
blerte bankene. Hvis pønk fortsatt hadde vært en 
musikksjanger å regne med, kan du regne med at 
band hadde gitt ut låta «Crypto kills bankers». 

– Hvor revolusjonerende er kryptovalutaene, 
Bull Jenssen?

–  Kryptovalutaene er høyst revolusjonerende. 
De representerer et nytt teknologiparadigme som 
potensielt vil kunne føre til større politiske, kultur- 
elle og økonomiske endringer enn internett. Inter-
nett lot hvem som helst utveksle informasjon 
verden over, informasjon man sprer med å sende 
kopier. Kryptovalutaer og de tilhørende blokkjede-
ne tar dette et skritt lenger og lar hvem som helst 
utveksle verdier, informasjon som må ha en eier og 
være umulig å kopiere. 

 
Kan kryptovaluta forandre verden? Men 
kryptovaluta kan ikke bare brukes til digitale 
«Munch-bilder» og valutaspekulasjon. Det er bred 
enighet om at teknologien kan ha store samfunns-
messige implikasjoner.

FN annonserte i fjor at de samarbeider med 
Microsoft om å et digitalt ID-nettverk ved hjelp av 
blokkjede-teknologi. Prosjektet har som mål ende-
lig å kunne gi juridisk gyldige identifikasjonspapir- 
er til 1,1 milliarder mennesker over hele verden 
som lever uten offisielle dokumenter på sin identi-
tet og eksistens.

– Hvis sosiale medier kunne danne grunnlaget 
for den arabiske våren, kan man bare begynne å se 
for seg hva man kan få til med kryptovaluta, sier 
Bull Jenssen. 

I land med solide, offentlige institusjoner, etab-
lerte banker og pålitelige penger, er det liten grunn 
til å tro at kryptovaluta kan overta for etablerte 
myntenheter med det første, mener ekspertene. 

– Men i ustabile land og internasjonalt, er situa- 
sjonen en helt annen. Det fins allerede historier 
om hvordan personer i Venezuela bruker bitcoin 
for å overleve i et land hvor den nasjonale valutaen 
klapper sammen, og om hvordan svenske investor-
er benytter bitcoin for å unngå amerikanske sank-
sjoner mot Iran. 

Videre har blokkjede-teknologien et potensial 
langt utover penger og handel.

– Det siste året har FN undersøkt om det er mu- 
lig å etablere gjennomsiktige og effektive systemer 
ved hjelp blokkjede-teknologi som kan overvåke 

LIKE STORT SOM INTER-
NETT: – Det er starten på et 
nytt teknologiparadigme. Et 
gjennombrudd på størrelse 
med internett, mener krypto-
valutaekspert Torbjørn Bull 
Jenssen. 

TVISYNT: Økonomiprofessor 
Steinar Holden er fascinert 
av kryptovaluta, men ser 
også store utfordringer 
knyttet til blant annet strøm-
forbruk.
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Blokk-kjede

• For at kryptovaluta 
ikke skal kunne sendes 
til to personer samtidig, 
må transaksjoner 
sorteres i tid. Til å gjøre 
dette benyttes det en 
blokk-kjede i Bitcoin. 

• Transaksjoner som  
ikke er endelig klarert, 
pakkes sammen i «blok-
ker». En ny blokk har en 
referanse til den forrige, 
slik at blokkene danner 
en kjede og dermed en 
tidsdimensjon i Bitcoin-
nettverket. 

• Når en transaksjon er 
blitt inkludert i en blokk, 
anses den som endelig 
klarert.

Kilde: snl.no

blant annet karbonutslipp og handel med grønn 
energi. 

Kan gjøre Visa og Netflix overflødig. Hvis du 
er av typen som abonnerer på tv- og musikktjenest- 
er på nettet, og er lei av at plattformene mangler 
innholdet du er ute etter, sånn at du må abonnere 
på mange ulike plattformer samtidig for å få tilgang 
til alt, får du nå gode nyheter. Blokkjedetekno-
logien kan fjerne behovet for de lukkete plattform-
ene i en håndvending. 

– På det åpne internettet kan vi bruke hvilken 
nettleser eller søkemotor vi vil, og allikevel få til-
gang til hvilken som helst nettside. Det er ikke slik 
at vi får Firefox-nettsider med Firefox og Chrome-
nettsider med Chrome. Brukere kan derfor fritt 
velge sine favoritter, uavhengig av hva andre velger.

For håndtering av digitale åndsverk og verdier 
er vi imidlertid blitt vant til lukkete systemer. Du 
finner Finn-annonser på Finn og Amazon-annons-
er på Amazon. Du finner Faceook-brukere på Face-
book, og Twitter-brukere på Twitter. Noen filmer 
på Netflix, andre på Viaplay.

– For digitale verdier har vi akseptert de lukk-
ete plattformene, til tross for at de begrenser 
valgfriheten vår, fordi det ikke har funnes noe 
alternativ. Enten signerer man på den lange lista 
med vilkår, eller så er man helt utenfor. Nå fins det 
et alternativ. 

Ved å bruke kryptovalutaer og åpne blokkjeder 
utvikles det nå åpne tjenester for håndtering av di-
gitale verdier. Systemer hvor du ikke låses inne av 
ulike tjenesteleverandører, men fritt kan velge det 
du selv ønsker. Systemer som kan gi deg tilgangen 
til en film direkte, uten å gå via Netflix, og som lar 
deg betale for filmen direkte, uten å gå via Visa. 

– For bare få år siden var det ikke mulig å bygge 
den typen systemer. Bruk av blokkjeder og krypto-
valuta åpner nå for en helt ny verden på nett, med 
mer makt til individet og mindre makt til de store 
selskapene.

Når du handler på nett i dag, legger du hele  
lommeboka di igjen på nettet. Kredittkortnummer,  
utløpsdato, kontonummer, passord. Så tar du et 
steg tilbake og ber den du handler hos, trekke  
pengene fra din konto. 

– Er det rart det blir mye kortsvindel av slikt? 
spør Bull Jenssen på en slik måte at man skjønner 
at svaret er nei. 

– En utro tjener kan trekke pengene rett fra 
kontoen eller kortet ditt. Å måtte forsikre mot 
dette er noe av grunnen til at det er høye trans-
aksjonskostnader knyttet til mange kredittkort. 

Løsningen er igjen kryptovaluta. I stedet for en 
trekk-transaksjon («pull» i fagterminologien), er 
dette en «push»-transaksjon.

– Du legger ikke lommeboka di på disken og 
ber kjøpmannen forsyne seg, du gir ham det rette 
beløpet i hånda. 

Som skapt for kriminalitet? Vi har sett at 
kryptovaluta kan bli en demokratiserende kraft 
i underutviklete land. Vi har også sett at FN ar-
beider med å bruke kryptovaluta i «det grønne 
skiftet».

Men det er ingen hemmelighet at kryptovaluta 
også brukes i kriminell virksomhet. Norsk politis 
fremste ekspert på kryptovaluta, Eirik Sneeggen, 
forteller om en reorientering for ordensmakten. 

– En av utfordringene med kryptovaluta og kri-
minell virksomhet, er mangel på regulering etter 
hvitvaskingsloven og finansforetaksloven, medgir 
Sneeggen. 

Vekslingsbransjen i Norge er ikke underlagt 
disse lovene, noe som fører til at vekslingstjenest-
ene ikke er forpliktet til å kjenne sin kunde og rap-
portere mistenkelige transaksjoner til enheten for 
finansiell etterretning, Økokrim. 

– Bransjen blir heller ikke fulgt opp av offentlige 
kontrollorgan, og det settes ikke krav til hvordan 
virksomheten innrettes, sier Sneeggen.

Kriminelles bruk av kryptovaluta skiller seg 
vesentlig fra andres bruk av kryptovaluta, forteller 
politimannen. 

– Kriminelle bruker kryptovaluta som et be-
talingsmiddel, mens andre bruker kryptovaluta 
til oppbevaring og spekulasjon om å tjene på 
prissvingninger, sier Sneeggen.

Kriminaliteten er i stadig teknologisk utvikling. 
– Det siste året har vi også sett at kriminelle bru-
ker kryptovaluta til hvitvasking, ved at utbyttet fra 
andre kriminelle handlinger blir vekslet til krypto-
valuta. 

Kryptovaluta blir brukt som betalingsmiddel på 
anonyme markedsplasser på internett.

– Blant «cyberkriminelle» er det kun krypto-
valuta som blir brukt som betalingsmiddel.

Sneeggen har et klart råd til dem som vurderer 
å investere i denne nye pengetypen.

– Man bør sette seg inn i teknologien og vite 
hvordan kryptovaluta fungerer. Først og fremst må 
man ikke la andre få kontroll over privatnøkkelen 
som gir deg rett til å disponere kryptovaluta, og 
man må vite hvordan man oppbevarer krypto-
valuta på en trygg måte.=
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A Kryptovaluta

• Digitalt betalingsmid-
del som benytter seg av 
kryptografi	for	å	sikre	
transaksjoner og kontroll 
over generering av nye 
valutaenheter.

• Kryptovalutaer benytter 
seg av desentralisert 
kontroll, i motsetning 
til regulære valutaer 
hvor kontrollen normalt 
er sentralisert hos en 
statsbank. 

• Bitcoin er den mest 
kjente kryptovalutaen.

Kilde: no.wikipedia.org

Tekst: Morten S. Smedsrud

En av de viktigste oppgavene til Eidsvolls- 
   mennene i 1814, var å sikre en økonomisk 

levedyktig stat. Uten det kunne de aldri drømme 
om det forholdsvis store selvstyret de ønsket seg 
under den nye unionen med Sverige.  

Etter at Grunnloven var vedtatt, gjensto det to 
ting for å oppnå målet: en egen valuta og egen sen-
tralbank. Det var lettere sagt enn gjort. 

– Det var stor uenighet både under Eidsvolls-
forsamlingen og det første Stortinget om hvordan 
den nye sentralbanken skulle finansieres, forteller 
Edda Torsdatter Solbakken. 

Hun har nylig levert doktoravhandlingen  
«The wealth of a young nation – On voting rights, 
financing plights, and long-run wealth inequality 
in Norway» på Økonomisk institutt ved Universi-
tetet i Oslo.

Det nyopprettete Stortinget bestemte at den nye 
banken ville trenge reserver i form av utenlandsk 
valuta og edelt metall til en verdi av to millioner 
spesidaler, som ville bli navnet på den nye, norske 
myntenheten. 

– Dette var viktig for å sikre at sentralbanken 
og den nye valutaen ville ha tillit i folket. For å set-
te denne summen i perspektiv ble det offentliges 
budsjett for årene 1816 til 1818 til sammen på 1,38 
millioner spesidaler, forteller Solbakken. 

 
Frivillighet og tvang. Spørsmålet meldte seg 

raskt: Hvem skal betale for den nye banken og 
dermed for myntenheten? Og hvor skulle sølvet 
komme fra?

– Stortingsrepresentantene satt i lange komité-
behandlinger, «høringer» og debatter. Til slutt 
måtte de endre bestemmelsen om hvor stort fler-
tall vedtaket måtte ha, for å bli enige om loven for 
hvordan Norges Bank skulle finansieres, forteller 
Solbakken.

Konfliktene sto mellom representantene fra by-
ene, representantene fra bygdene og embetsstand-
en. Ett forslag gikk ut på å selge den statlige jorda 
som embetsmennene disponerte, og gi bøndene 
førsterett til å kjøpe denne.

– Men dette ble oppfattet som en favorisering 
av bøndene på bekostning av embetsmennene, og 
dermed stemt ned i Stortinget.

 Det ble også foreslått at innskuddet i den nye 
banken skulle kunne bestå av den gamle, danske 
valutaen og edelt metall i et bestemt forhold. Den 
gamle valutaen var imidlertid på vei til å bli verdi-
løs i den nye nasjonen, så den eneste måten å få 
verdi for den var å gå til anskaffelse av edelt me-
tall, for så å betale dette til den nye sentralbanken. 

– Dette forslaget ble stemt ned, da det ble hevd-
et at det kun var eliten i byene som hadde nok til-
gang til verdifullt metall, forteller Solbakken.

Nasjonalforsamlingen endte opp med en løs-
ning vi i dag kjenner igjen fra kommunereformen. 

– Det var frivillig å betale inn penger til opprett-
elsen av sentralbanken. Men hvis ikke de nødvend-

Selv om de 
hadde motiv 
og mulighet, 
forsøkte ikke 

stortings-
mennene å be-
rike seg selv og 
sine da Norges 
Bank ble etab-

lert for drøye 
200 år siden. 

FØRSTE HOVEDKVARTER:  
Norges Bank hadde hoved- 

sete i Stiftsgården i Trondheim 
i de første årene etter  

etableringen i 1816. 

By sto mot land da den nye nasjonen skulle lage egne penger:

Da krona* kom hjem 
*spesidaleren
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• Sentralbanken i Norge. 
Den ble opprettet ved 
stortingsvedtak 15. feb-
ruar 1816 og grunnlagt 
14. juni samme år. 

• Norges Bank har ene- 
rett til å utstede penge-
sedler i Norge og er et 
rådgivende organ for 
norske myndigheter.

• Norges Bank holder til i 
Oslo,	hvor	den	flyttet	inn	i	
et nybygg i 1986. 

• Ved utgangen av 2016 
var det 923 fast ansatte i 
Norges Bank. Av disse er 
568 ansatt i Norges Bank 
Investment Management. 
Sentralbanksjef fra 2011 
er Øystein Olsen. Han et-
terfulgte Svein Gjedrem.

Kilde: snl.no

ige midlene ble betalt inn frivillig, ville det komme 
krav om betaling. 

Loven som finansieringen av Norges Bank gjor-
de det klart at disse kravene skulle fordeles etter 
formue, og at fordelingen skulle skje i tre steg. 

– I først omgang bestemte stortingsrepresent-
antene hvor mye hvert valgdistrikt skulle betale. 
I nest omgang møttes det en valgt komite i hvert 
valgdistrikt som fordelte skattebyrden på de ulike 
kommunene i valgdistriktet. Til slutt møttes en 
valgt komité i hver kommune og bestemte hvor 
mye hver person skulle betale, forteller Solbakken.

  
Ærlige eliter. Solbakken har studert hvordan 
byrden ble fordelt etter at Stortinget bestemte at 
frivillighet skulle erstattes av tvang. 

– Spørsmålet mitt var om stortingsrepresent-
antene ville begunstige seg selv eller velgerne i sine  
kommuner da skatten skulle fordeles, forteller hun.

Måten skattebyrden ble fordelt på, uten formell 
ligning av formue, ga stortingsrepresentantene 
muligheten til å bruke makten sin til å oppnå  
lavere skatt for seg og sine. 

– De kunne sette skattene i de ulike valgdis-
triktene etter sin egen skjønnsmessige vurdering. 
Siden de også var blant de mest formuende, ville 
de ha mye å spare på å sette skattenivået relativt 
lavt i valgdistriktene og kommunene de skattet til, 
forteller Solbakken. 

Det er ikke lett å skue 200 år tilbake i tid. Arkiv- 
ene fra det nye Norge viser bare skattesummen, 
ikke tall for formue og inntekt. 

– Man kan se at stortingsrepresentantene skat-
tet 24 ganger mer enn snittet. Men det er umulig å 
si om dette er en større andel. Kanskje var de mer 
enn 24 ganger så rike som folk flest, eller mindre 
enn dette, sier Solbakken.

For å finne ut omtrent hvor landet lå, fant Sol-
bakken formuesdata fra 1802. Selv justert for disse 
forskjellene er Solbakkens funn tydelige. 

– Det er ingen ting som tyder på at de styrende 
elitene begunstiget seg selv, sier Solbakken og legg- 
er på forskervis raskt til: – Det er i alle fall ikke 
noe i kildene vi kjenner, som tyder på det. Det be-
tyr jo selvfølgelig ikke at det ikke kan ha skjedd.

Slo motsatt vei. Litt som en fotballtrener som er  
ekstra streng mot sin egen sønn eller datter, lot 
stortingsrepresentantene skatten i sine egne valg-
distrikt og kommuner være høyere enn i landet for 
øvrig.

– I valgdistriktene med flest stortingsrepresent-
anter og kommuner hvor det bodde stortingsrepre-

sentanter, ble det betalt mer i skatt enn i valgdis-
trikt med færre representanter og kommuner hvor 
det ikke bodde stortingsrepresentanter. 

Selv om Solbakken og økonomiske historikere 
velger å kalle pengeinndrivelsen for en skatt, er 
dette en sannhet med noen små modifikasjoner. 

– Dette var ikke en vanlig skatt. Det var tvung-
ent kjøp av aksjer, som kunne gi avkastning, for-
teller Solbakken.

– Kan dette ha bidratt til at stortingsrepresent-
antene skattet relativt mye?

– Både muligheten for avkastning og troen på at 
det vil bli lettere å få lån i banken senere, er argu-
menter for å betale inn mye. Men her må man huske 
at det ikke var mulig å få inn de nødvendige mid-
lene ved frivillige innskudd. Hvis det var stor tro 
på en høy avkastning og fordeler i banken senere, 
skulle man tro at folk ville kjøpt aksjene frivillig.

Glansbildet Norge. Fortellingen om nasjonen 
Norge kan fort få et fortegnet skjær av edelhet 
gjennom historiens slør. Særlig gjelder dette peri-
oden rundt 1814. 

– Jeg ville finne ut om det stemmer at Norge 
har fungert like godt fra begynnelsen. Om de edle 
menn samlet seg på Eidsvoll og alt ordnet seg med 
en gang? 

– Fant du svaret?
– Jeg fant nok ikke hele svaret. Men for denne 

enkelte skatten ser det ut som stortingsrepresent-
antene fulgte loven, istedenfor å handle etter egen-
interesse. 

Selv om det er utenfor kjernen av avhandlingen, 
har Solbakken noen teorier om hvorfor utforming-
en av skattene til sentralbanken var såpass uhildet. 

– En mulighet er at representantene rett og slett 
fulgte loven når den først var vedtatt. Som nevnt 
var det store uenigheter om hvordan den finansi-
elle byrden skulle fordeles, men det er en mulighet 
at loven ble respektert når den først ble vedtatt.

En annen mulig forklaring var frykt for opptøy-
er og uroligheter hvis fordelingen av skattebyrden 
ble oppfattet som urettferdig. 

– Under dansketiden hadde det vært flere opp-
tøyer på grunn av det som ble oppfattet som urett-
ferdig og for hard beskatning.   

– Du har gitt artikkelen tittelen «Honest Eli-
tes?». Kan vi nå stryke spørsmålstegnet?

– For denne enkelte skatten tyder tallmaterialet 
på at det spørsmålstegnet kan strykes. Men dette 
var en tid hvor det skjedde mange ting og flere 
skatter ble utlignet. Så generelt kan det hende vi 
trenger å beholde spørsmålstegnet.=

KONTROLLERER GLANS-
BILDET: – Jeg ville finne ut 
om det stemmer at Norge 
har fungert like godt fra 
begynnelsen. Om de edle 
menn samlet seg på Eidsvoll 
og alt ordnet seg med en 
gang, sier Edda Torsdatter 
Solbakken.
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Tekst: Morten S. Smedsrud

I disse dager er det ti år siden den amerikanske  
  banken Lehman Brothers ble avslørt som 

luftslott og juksemaker, og det sendte verdensøko-
nomien ut på en berg og dal-bane. Banken hadde 
pyntet på regnskapene sine og opparbeidet seg en 
gjeld på over 600 milliarder dollar.

Kollapsen fikk enorme ringvirkninger i verdens- 
økonomien. Få land, om noen, følte dette like kraft- 
ig som vårt lille naboland i vest – Island. 

Professor Lars Mjøset ved Universitetet i Oslo 
har forsket på finanskrisen og særlig på Island de 
siste ti årene. 

– Verdien av de tre største islandske bankene 
var ti ganger så stor som det islandske brutto- 
nasjonalproduktet. Det kunne ikke gå i lengden, 
sier Mjøset.

 

Årsaken til finanskrisen i 2008. Men før vi går 
til vårt lille naboland i vest, må vi få på det rene 
hva som egentlig skjedde enda lenger vest, i USA. 
Finanskrisen begynte som en boligkrise:

Hvis du tar opp boliglån i USA, kan det fort 
hende at banken din selger gjeldsbrevet til en ann-
en bank, uten din godkjennelse. Før finanskrisen 
samlet dessuten bankene tusenvis av slike gjelds-
brev i «pakker» og solgte andeler av disse til invest- 
orer som ønsket å tjene penger på at folk betalte 
renter på lånet.

– De store investeringsbankene på Wall Street 
pakket inn meget usikker, amerikansk boliggjeld i 
finansielle instrumenter som ble solgt til de fleste 
land. I etterkant av krisen ble disse instrumentene 
kalt «finansielle masseødeleggelsesvåpen». Da 
dette pyramidespillet begynte å rakne, utløste det 
tapsbomber i finanssentra over hele verden, fortel-
ler Mjøset.

Hvordan kunne 
det ha seg at 

lilleputtstaten 
Island fikk en av 

hovedrollene i 
en av historiens 

største finans-
kriser?

Da vulkanen brast 
Det er ti år siden finanskrisen startet i USA og fikk enorme  
konsekvenser for blant andre Island:
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FORBANNET: Islendingene 
tok til gatene i store, ukent-
lige protester mot de island-
ske bankene, regjeringen og 
det internasjonale samfun-
net, som øyfolket mente ikke 
gjorde nok for å hjelpe dem 
gjennom krisen. 
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Fordi avkastningen på andre typer verdipapirer 
var svært lav under opptakten til finanskrisen, 
strømmet investorer til disse strukturerte låne-
produktene. Samtidig var boligprisene i USA på vei 
opp, så sikkerheten i investeringene virket god. 

Dette systemet er imidlertid avhengig av to ting: 
• Låntakerne må kunne betjene lånet sitt.
• Huset må ha omsetningsverdi i boligmarkedet.

Etterspørselen hos investorene økte så raskt at 
kreative banker så sitt snitt til å skape enda flere 
av disse lønnsomme produktene: de senket rett 
og slett standarden for hvem som kunne få lån og 
hvor store de kunne være. Det er disse lånene som 
ble kjent som «sub prime» da finansboblen sprakk. 
De mest aggressive bankene oppsøkte også potensi- 
elle kunder og overtalte dem til å skrive under på 
lånepapirer til «gunstige» vilkår. 

Dette bidro i seg selv til å drive opp boligprisene, 
og dermed framsto investeringen som enda sikrere. 
«Hvis lånet blir misligholdt, selge vi bare huset og 
får igjen pengene på den måten», tenkte invest-
orene. Men etter hvert som flere av de mindre 
betjeningsdyktige huseierne begynte å misligholde 
lånene, ble flere og flere hus tvangssolgt på mark-
edet. Tilbudet oversteg etterspørselen, og prisene 
gikk rett til bunns. 

Plutselig hadde huseierne lån som var langt 
større enn markedsverdien på husene. Når også 
disse lånene ble misligholdt, hadde bankene ingen 
mulighet til å drive inn pengene ved hussalg.  
Bankene gikk konkurs og investorene tapte enorme 
summer. Det er dette økonomer mener når de sier 
at «bobla sprakk».

Det som gjorde ting enda verre, var at bankene 
hadde solgt forsikring mot at husbobla skulle 
sprekke. Da nettopp det skjedde, hadde de ikke 
råd til å løse ut kravene fra dem som hadde kjøpt 
forsikringen. Lehman Brothers var en av bankene 
som hadde mest «råtten gjeld» i det amerikanske 
husmarkedet. 

Tre store banker kollapset. Da de amerikanske 
bankene begynte å vippe, falt dominobrikkene 
raskt østover til øya der «finansvikingene» på  
Island bodde.

Inspirert av amerikanske storbanker hadde 
nemlig de tre islandske bankene Landsbankí, 
Kaupthing og Glitnír bestemt seg for å tjene penger 
på samme type bankhåndverk som i USA.

– Da de islandske bankene ble privatisert på 
1990-tallet, ble de raskt bemannet av en genera-
sjon nyutdannete finansøkonomer som lot seg 

inspirere av forretningsmodellen til Wall Streets 
aggressive investeringsbanker, forteller Mjøset.

I boka «Why Iceland?» fra 2009 antyder øko-
nomen Ásgeir Jónsson at finanskrisen har en 
bakgrunn i islendingenes «nasjonalkarakter»: en 
tro på at en nasjon på 300 000 innbyggere kan 
slå enhver annen nasjon i en hvilken som helst 
sport. Denne selvsikkerheten går ut over evnen til 
å tenke kritisk og vise forsiktighet. Jónsson mener 
at Island har en «drøm» som minner om den am-
erikanske drømmen: en islending gjør store ting i 
utlandet, men vil alltid vende hjem til Island for å 
bidra til fedrelandets storhet. 

Mjøset mener imidlertid at Islands problemer 
bedre kan forstås gjennom å følge de historiske 
prosessene og ved å sammenlikne med andre land, 
særlig de nordiske. 

– Da Island gikk inn i EØS i 1994, fikk de full 
dose avregulering over natten. De andre nordiske 
landene hadde over flere tiår før dette utviklet et 
bank- og finanssystem med erfaring på internas-
jonalt plan, forteller Mjøset. 

Hans egen analyse legger vekt på samspillet 
mellom to typer indre faktorer, langsiktige og 
aktuelle (se faktaboks). Samspillet mellom disse 
faktorene gjorde den islandske økonomien svært 
sårbar for den internasjonale, finansielle ustabili-
teten som oppsto da «sub prime»-krisen i USA fikk 
internasjonale ringvirkninger i 2008. 

Gjennom hele perioden siden 1991 dominerte 
det konservative partiet de islandske koalisjons-
regjeringene. Over hele Norden hadde man ny-
liberale fraksjoner i de konservative partiene.  

– De var inspirert av Thatcher og Reagan, og sågar 
av intellektuelle strømninger som beundret øko-
nomen Friedrich Hayeks argumenter om at eneste 
legitime bruk av statsmakt var å forsvare og legge 
til rette for det frie markedet. Men bare i Island ble 
denne fraksjonen enerådende i det konservative 
partiet, sier Mjøset.

Parallell til Sør-Europa. Da støvet etter bank-
kollapsen hadde lagt seg, tok de fleste europeiske 
stater over bankenes tapsbomber. 

– Investorene trakk et lettelsens sukk, og skatte- 
betalerne fikk regningen. I EU var Hellas verst 
rammet, men også land som Spania, Irland og 
Italia måtte slite med hard omstilling som ga høy 
arbeidsløshet.

De nordiske landene klarte seg i hovedsak godt 
gjennom finanskrisen. I Norge stimulerte finans-
minister Kristin Halvorsen (SV) økonomien med 
sitt statlige «gullkort». På Island fantes ikke noe 
lignende. Til det hadde de islandske bankene blitt 
for store i forhold til landets lille økonomi.

Landet manglet også reguleringer som vi for-
binder med de øvrige landene i Norden. Mjøset 
legger vekt på historiske faktorer.  

–  Island har hatt trekk som minner om Sør-
Europa. Der har myndighetene svak styrings- 
kapasitet på grunn av korrupsjon, uformell øko-
nomi og politikere som skaffer seg stemmer ved 
å gi fordeler til spesielle klientgrupper. Mange 
av disse trekkene var svekket da Island ble EØS-
medlem i 1994, men det er flere som hevder at svak 
styringsevne og stridigheter mellom forskjellige 

elitenettverk bidro til at systemrisikoen i finans-
systemet på Island ble ekstra høy i årene før kris-
en.

Men det Island hadde, som de søreuropeiske 
landende manglet, var sin egen myntenhet. 

– Hellas var i eurosonen og kunne ikke devalu-
ere. Island er et av de minste land i verden med 
egen valuta, og den islandske kronen falt som en 
stein etter sammenbruddet. Når denne devaluer-
ingen falt sammen med bedre fiskefangster og opp-
sving i turisme, fikk man i løpet av noen år orden i 
realøkonomien, forteller Mjøset. 

Men krisa hadde også sine negative effekter, 
som økende emigrasjon og større usikkerhet. 

– Mange familier tapte alt fordi bankene ble 
slått konkurs og konkursboene krevde lånene til-
bakebetalt. Myndigheter og næringsliv hadde van-
sker med å låne i utlandet da islandske kroner ikke 
kunne veksles med andre valutaer.

De store fiskebåtrederiene ble imidlertid ikke 
rammet av krisen. 

– De hadde i god tid trukket seg ut av det is-
landske aksjemarkedet. De er globale selskaper 
som har inntekter i utenlandsk valuta og lønns-
utgifter i islandske kroner.

Hvor er vi i dag? Hva har vi lært de siste ti år-
ene? I USA kan det se ut som svaret på dette er 
«lite». Selv om den kongressbestilte, amerikanske 
rapporten etter finanskrisen kritiserte troen på at 
markedet ville regulere seg selv, har den usann-
synlige amerikanske presidenten, Donald Trump, 
gjort sitt for å fjerne reguleringene som ble innført 
etter finanskrisen i 2008. Før sommeren ble flere 
reguleringer i den såkalte Dodd-Frank-loven  
fjernet. 

Island har hatt sitt oppgjør med miljøene som 
førte landet ut i uføret.

– Imponerende nok satte den konservative re-
gjeringen ned en undersøkelseskommisjon i 2007, 
før den gikk av, forteller Mjøset.

Oppgjøret var likevel ikke særlig strengt. Kom-
misjonen navnga en rekke folk i sentrale stillinger 
som ansvarlige, men av disse ble bare statsminist-
eren i 2008, Geir Haarde, stilt for retten. 

– Han ble bare dømt på et mindre punkt og er 
nå landets ambassadør i Washington. En rekke 
finansfolk og andre operatører ble dømt etter sivil 
lov for uregelmessigheter i tiden før krisen. Island 
har for tiden et eget fengsel for hvitsnippforbryt-
ere. Islands sentralbank er nå mye mer styrings-
villig, men noen frykter at turistboomen kan skape 
en boligboble, forteller Mjøset.=

Historiske årsaker til 
finanskrisen på Island

• Devalueringssykluser 
og periodiske overinvest-
eringer i trålere.

• Faretruende signaler 
om	at	fiskebestanden	
kunne forsvinne som 
følge	av	overfiske.	

• Devalueringssykluser. 
På 1980-tallet hadde 
Island	inflasjon	på	opp	
mot 80 prosent.

• De tre hovedpartiene 
hadde hver sine klient-
grupper. Sør-europeiske 
land, særlig Hellas, har 
slike klientsystemer, 
men det islandske var 
ikke like omfattende og 
økonomisk uheldig som 
det greske. 

• Aksjemarkedet likner 
på aksjemarkeder i den 
tredje verden. Utlend-
inger mente at forholdene 
var så ugjennomsiktige 
at de ikke turte å plassere 
penger der. 

Aktuelle faktorer

•	Senere	og	bråere	finan-
siell avregulering enn i de 
andre nordiske landene, 
med EØS i 1994.

• Ny forretningsmodell  
drevet fram av en 
generasjon nyutdannete 
finansøkonomer	med	
Wall Streets aggressive 
investeringsbanker som 
forbilde. 

• En gruppe «oligarker» 
utfordret tradisjonelle 
elitenettverk i islandsk 
næringsliv. De dannet 
investeringsselskaper 
og skapte en aksjeboble 
basert på at de lånte fra 
bankene med sikkerhet i 
hverandres aksjer, såkalt 
«incestuøs	finans».

• En nyliberal fraksjon i 
det konservative partiet, 
som var den dominer-
ende regjeringspartner  
i perioden 1991–2008.

FØRST UTE: – Samspillet 
mellom banker og investorer 
på Island førte til enorme  
pyramidespill i aksjemark-
edet, og myndighetene var 
ikke i stand til å skjønne hvil-
ken massiv risiko som hadde 
bygd seg opp, sier professor 
Lars Mjøset

UTGANGSPUNKTET: USAs 
største banker samlet bolig-
gjeld uten sikkerhet i såkalte 
strukturerte produkter og 
solgte dem til investorer. Da 
sannhetens time kom, var 
investeringsbanken Lehman 
Brothers den første til å gå 
under. 
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Tekst og foto: Yngve Vogt

Kirken var en av de viktigste drivkreftene for  
 utbredelsen av mynt og penger på den norske  

landsbygda i middelalderen. Når den lokale prest-
en, helgener og Gud aksepterte å få betalt for frels-
en i mynt, ble myntene legitimert som betalings-
form. Uten kirken ville dette ha tatt mye lengre tid, 
fremhever professor Svein Harald Gullbekk ved 
Avdeling for numismatikk og klassisk arkeologi på 
Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. 

Gullbekk har de siste tre årene ledet det tverr-

som 10 300 mynter fra årene 1180 til 1320.
– 95 prosent av disse myntene er funnet i bygde- 

kirker. Det er svært interessant. Det forteller hvor-
dan myntene ble kanalisert ut i samfunnet i høy-
middelalderen.

De fleste funnene er fra Lom stavkyrkje. Der er 
det funnet 2300 mynter.

– Hvis vi foretar en utgravning av en stavkirke 
i dag, er vi nesten sikre på å finne mynter fra mid-
delalderen. 

Mange små mynter. De fleste myntene som er  
funnet under kirkegulv, er fra de periodene der  
myntene var minst i størrelse, særlig under 
kongene Sverre Sigurdsson (1177–1202), Håkon 
Håkonsson (1217–1263) og Magnus Lagabøte 

Kirkens frelse 
drev frem  
bruken av  

penger på den 
norske lands-

bygda i middel- 
alderen. 

Betalte seg ut av skjærsilden:  
Frelsen legitimerte 
mynter som betaling
 faglige forskningsprosjektet «Frelsens økonomi 

i middelalderen». Noen av spørsmålene han og 
kollegene stilte seg, var hvilken økonomisk rolle 
pengeoffer spilte for kirkens inntekter og hvordan 
mynter ble innført i middelaldersamfunnet.

Bredt spekter av valutaer. Den gjengse opp-
fatningen har vært at bygdene drev med natural-
økonomi. Nå viser forskerne at myntene spilte en 
større rolle. 

– På landsbygda ble varer og penger brukt om 

hverandre som betalingsmiddel. De hadde et helt 
spekter av valutaer, slik som mynt, kyr, smør, 
korn, jern, skinn og sølv. Verdiene av disse valuta-
ene stod i relasjon til hverandre. Mynten hadde 
likevel en stor fordel: Den hadde en fast verdi.  
Verdien var garantert av kongemakten.

Myntene ble ikke brukt i det daglige, men ved 
visse anledninger, som kirkebesøk, på tingstevner 
der domstolene var og på markedene. De kirkelige 
avgiftene og skattene og korstogskattene ble også 
samlet inn i mynt, mens hovedavgiften, tiende-
skatten, stort sett ble betalt med naturalia.

– Det var mye mer mynt i omløp, og den hadde 
større betydning enn det vi tidligere har tenkt. 
Dette er dels en utilsiktet konsekvens av den religi- 
øse fromhetskulturen. Drivkraften var skjærs-
ilden, som ifølge den katolske lære var den rens-
elsen som de frelste sjelene måtte gjennomgå før 
oppstandelsen. Pinen kunne forkortes gjennom 
gode gjerninger.

Frelsen kostet. Kirken var nærmere Gud enn 
lekfolk var.

– Kirken hadde monopol både på frelse og på 
de viktigste tingene i livet, som livet etter døden. 
Det var ikke noe spørsmål om det var et liv etter 
døden, men i hvilken form. 

Det fantes himmel og helvete. Skjærsilden var 
viktig. Folk betalte presten for at han skulle be for 
deres døde og forkorte pinene i skjærsilden. Denne 
metoden var svært utbredt, poengterer Gullbekk.

Frelsen kostet. Folk måtte ha med seg mynt til 
bygdekirkene. Myntene skulle ofres. Noen ganger 
mistet de myntene på gulvet. Da kunne de trille 
gjennom sprekkene i tregulvet.

– Vi tror ikke myntene ble bevisst stukket ned 
mellom plankene. Det ser vi av hvor i kirkerommet 
myntene ble funnet. Myntene er først og fremst 
funnet ved høyalteret, korskillet og ved inngang-
ene der det stod offerstokker (pengebøsser). Dess-
uten finner vi flere mynter fra perioder der mynt-
ene var små.

Flest myntfunn. Norge og Gotland er de stedene 
i verden der det er funnet flest middelaldermynter 
under kirkegulv. I motsetning til de nordiske kirk-
ene hadde engelske og kontinentale kirker vanlig-
vis steingulv. Det er forklaringen på at det ikke er 
funnet gamle mynter i disse kirkene.

– Folk tok med seg myntene for å ofre dem i 
henhold til den religiøse praksisen. Den var i store 
trekk lik i hele den vestlige kristenheten.

Under norske kirkegulv er det funnet så mange 

SKJÆRSILDEN: Gjennom 
hele middelalderen betalte 
folk presten for at de døde 
familiemedlemmene skulle 
få pinene forkortet i skjærs-
ilden. Noen ganger falt 
myntene gjennom tregulvet. 
Disse myntene gir et tidsbil-
de av datidens pengebruk. 
Det er også funnet en rekke 
mynter under gulvet i Reinli 
stavkyrkje i Sør-Aurdal.

MYNTSAMLINGEN: – Folk ofret de minste myntene, og det er 
derfor vi har funnet flest av disse, forteller Svein Harald Gull-
bekk i Myntkabinettet på Kulturhistorisk museum i Oslo.

SPREKKER: Folk har gjennom middelalderhistorien mistet 
over ti tusen mynter gjennom sprekkene i tregulvene i norske 
kirker.
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Landets eldste veikart er fra 
1700-tallet. Nå brukes mynt-
funn til å vise hvor ferdsels-
årene fantes i middelalderen.
Tekst: Yngve Vogt

Det eldste Norgeskartet med ferdselsårer ble i  
 1761 nedtegnet av Ove Andreas Wangensteen.  

De første detaljerte, topografiske kartene var 
Amtskartene, som ble Norges første landsdekkende 
kartserie. De ble utgitt i perioden 1826 til 1917. Her 
var det tegnet inn både sommerveier og vinterveier.

Før den tid fantes det bare historiske beretning-
er om hvor veiene gikk, men de ble aldri tegnet inn 
på noe kart.

Nå kan myntfunn fra middelalderen avdekke 
datidens ferdselsårer.

– Vi har sammenlignet kartene fra 1800-tallet 
med plasseringen av myntfunn for å undersøke 
om hovedveiene på kartet også ble brukt i middel-
alderen, forteller Svein Harald Gullbekk. Han er 
professor i numismatikk, læren om mynter. 

Det var en nær sammenheng mellom mynt-
funnene og gamle ferdselsveier. Langs veiene var 
det både bosettinger, kirker, markedsplasser og 
tingsteder. 

– Ettersom mynter kan dateres presist, kan vi 
se i hvilken grad og hvor det var aktivitet gjennom 
middelalderen. Myntene bekrefter hvor hovedferd-
selsårene har gått. De fleste av disse har eksistert 
helt tilbake til bronsealderen. 

Pengebruk langs veien. Du kan med andre ord 
følge en vei og bruke myntfunnene til å se hvor 
det fantes økonomisk aktivitet. Langs veiene var 
det ofring til kirken, årlige markedsplasser, lokale 
tingsteder og ikke minst en del vertshus. Datidens 
regel var klinkende klar: For hver tredjedels dags-
reise skulle det være et vertshus. 
    – Mynter ble brukt på disse stedene.

Mange av myntene er blitt funnet av hobby-arkeo-
loger som har lett etter mynter med metall-søkere.

Ved å studere myntfunnene, kunne forskerne 
også se hvilke områder av landet som hadde tett 
kontakt.

De oppdaget blant annet at folk i Indre Sogn 
hadde tettere kontakt med Valdres og Gudbrands-
dalen enn med folk langs sjøleden utenfor Sogne-
fjorden.

– Myntfunnene er like på begge sider av File-
fjell. Fjellovergangen var enda viktigere enn vi 
hadde tenkt oss, forteller Gullbekk.

Forskningen vår er basert på store mengder 
myntfunn fra norsk historie. De befinner seg i 
Myntkabinettet på Kulturhistorisk museum. 

– Samlingen er som et lite herbarium over hva 
folk brukte av mynter til ulike tider.

Bok om mynter. Sammen med Anette Sættem 
har Svein Harald Gullbekk nå laget en fullstendig 
katalog over alle landets myntfunn mellom 1050 
og 1319. Her er det ikke snakk om småtterier. Fra 
denne perioden har Myntkabinettet så mye som  
25 000 mynter fordelt på 400 funn.

Myntkatalogen blir utgitt på Dreyer Forlag 
neste år. Boken blir hetende «Norske myntfunn 
1050 til 1319», med undertittelen: «Penger og kom-
munikasjon og fromhetskultur».=

KLAR SAMMENHENG: Myntfunnene fra middelalderen er 
hovedsakelig gjort langs de samme veiene som fantes på 
1800-tallet. Det betyr at disse veiene også var ferdsels-
veier i middelalderen.

MYNTKATALOG: Anette Sættem i Myntkabinettet har i sam-
arbeid med Svein Harald Gullbekk har laget en katalog over 
alle landets middelaldermynter. Den utgis neste år. 

DEPOTFUNN
(Skattefunn) 

ENKELTFUNN

KIRKE

M
Y

N
TK

A
R

T:
 R

E
ID

A
R

 F
O

S
S

U
M

 / 
FO

TO
 M

Y
N

TE
R

 : 
LI

LL
-A

N
N

 C
H

E
P

S
TO

W
- 

LU
S

T
Y

FO
TO

 Y
N

G
V

E
 VO

G
T

(1263–1280). På slutten av 1200-tallet fantes det 
både pfennig, halvpfennig og kvartpfennig. 

– Folk ofret de minste myntene, og det er derfor 
vi har funnet flest av disse. Det var ikke størrelsen 
på myntene det kom an på. Det var den symbolske 
handlingen som talte.

Svein Harald Gullbekk sammenligner dette 
med historien om den fattige enken som ofret sine 
siste to kobberslanter i tempelkassen mens Jesus 
bivånet det hele. 

– Det gjaldt å være en god kristen.
Arkeologene har funnet flest mynter i gamle 

kirker i de indre dalstrøkene, som Valdres og Gud-
brandsdalen, samt i Indre Sogn. Den enkle for-
klaringen kan være at disse områdene har mange 
kirker med tregulv.

– Men fromhetskulturen var nok ikke anner-
ledes i Valdres og Gudbrandsdalen og Indre Sogn 
enn andre steder, som i Tønsberg. 

Myntene gjør seg gjeldende for alvor under  
kirkegulv fra siste fjerdedel av 1100-tallet, den 
gangen Sverre Sigurdsson var konge.

Norge tidlig ute. Det er også funnet en del myn-
ter under kirkegulv i Alpene. Her er tidsspennet 
større enn i Norge. De eldste myntene er fra sen-
romersk tid og tidlig middelalder – helt tilbake til 
400-tallet, mens det store antallet mynter er fra 
langt senere i middelalderen.

– Vi mener derfor at utbredelsen av mynt på 
bygdene i Alperegionen skjedde senere enn i 
Norge. 

Det ser også ut til at Danmark og Sverige lå 
femti til hundre år etter Norge. 

Gjennom historien er det ikke funnet mynter 
bare i kirker med tregulv.

Ved Peters grav i Pauluskirken i Roma er det 
funnet et par tusen mynter fra det første til det fem-
tende århundre, som har lurt seg inn i sprekker på  
gravstedet. Her ble det ofret enormt med mynter. 

– Et par tusen mynter over 1500 år er likevel 
ikke mye. 

Myntfunnene fra norske kirker er derfor store, 
også sett i internasjonal sammenheng. 

– Med innføringen av mynter ble det lettere å 
sette verdi på ting. Det forenklet handelen. Dette 
fikk igjen konsekvenser for hvordan man organi-
serte seg i samfunnet. Vi sier ikke at kirken var 
den eneste drivkraften for å spre mynt og penger 
på landsbygda, men vi mener kirken var en viktig 
drivkraft for utbredelsen av mynt på bygdene i 
middelaldersamfunnet, poengterer Gullbekk på 
Kulturhistorisk museum.=

Her ble pengene brukt i middelalderen:

Gamle mynter avslører 
historiske ferdselsårer
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DOBBELDINAR: Varharan II (276–293) i Det sassanidiske riket i 
dagens Iran preget mynter både i bronse, sølv og gull. Denne  
gullmynten er svært sjelden. 

STØRSTE NORSKE: Kong Frederik III (1648–70) pryder denne 
portugaløseren, fremstilt på myntverkstedet i Christiania. Mynten 
inneholder 35 gram rent gull og er den største norske gullmynten 
som noensinne er laget.

KARTHAGO: Konflikten mellom Romerriket og Karthago varte i 23 
år. For å betale leiehæren ble gullmyntene etter hvert utblandet med 
sølv. 

PERSERKONGEN: Denne persiske mynten, med en fremstilling av 
kong Artaxerxes I (464–424 f. Kr.), veier 8,4 gram og består av 95 
prosent gull. Mynttypen holdt seg uendret frem til år 330 f. Kr.

RUSSISK RUBEL: Dronning Katharina den store preger denne russiske 
gullmynten med innskriften «Av Guds nåde, keiserinne Katharina II, 
enehersker over alle russere».

OTTOMANSK: Sultan Abdullan Mejid (1839–61), som var den store, 
liberale reformatoren av Det ottomanske riket, utga disse gull-
myntene for å styrke de internasjonale handelsforbindelsene.

ELDRE ENGELSK: Denne svære engelske mynten, en såkalt sover-
eign, har dronning Elisabeth 1 (1558–1603) som motiv. Dronningen 
brukte disse gullmyntene til å vise sin makt overfor Europa.

SVENSK DUKAT: Denne svenske todukat-mynten ble utgitt på  
slutten av trettiårskrigen (1618–48), under regenttiden til dronning 
Kristina av Sverige. 

GULLDALER: Da danskekongen Christian VII (1766–1808) dro på Nor-
gesreisene sine, utstedte han spesielle sølvdalere. Denne mynten fra 
1788 er gullversjonen av sølvdaleren og ble gitt til Vitenskapsselskapet.

FØRSTE TJUEKRONING: Da Norge gikk inn i den skandinaviske 
myntunionen i 1875, ble valøren endret fra daler og skilling til kroner og 
øre. For å lette overgangen mellom disse to valørene, ble denne gull-
mynten med dobbeltvaløren «5 Speciedaler/20 Kroner» utgitt i 1874.

FRIHETSGUDINNEN: 20-dollar-mynten «Saint-Gaudens» fra 
1907 viser Frihetsgudinnen med Kapitol i bakgrunnen. Mynten 
ble lansert uten innskriften «In God We Trust». Det vakte sterke 
reaksjoner.

ROMERRIKET: Romerske keisere delte gjerne ut gullmedaljonger  
til allierte. Denne medaljongen ble funnet i en vikinggrav på Lista i 
Vest-Agder i 1867.

  
Makt  

gjennom  
gullmynter 
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Tekst: Yngve Vogt

Foto: Lill-Ann Chepstow-Lusty, KHM/UiO

Mynter har hatt stor betydning for samfunnet gjennom  
 historien, helt fra de ble oppfunnet for 2600 år siden. 

Mynter gjorde det mulig for mennesker å samarbeide, selv om 
de ikke stolte på hverandre.

Gull har vært en viktig del av pengenes historie helt fra de 
første myntene i Lilleasia og opp til det tjuende århundre, så 
lenge gullreserver var grunnlaget for pengevesenet vårt.
Gullmynter troner øverst på rangsstigen. 

– Myntkabinettet på Universitetet i Oslo har tusenvis av gull- 
mynter i samlingen sin. De er fra hele verden. Nærmere hund-
re av de flotteste og mest interessante vises nå frem i en meget 

ranssikker etasje på Kulturhistorisk 
museum i Oslo, forteller første- 
amanuensis Håkon Roland på  
Avdeling for numismatikk og klass-
isk arkeologi.=

I 2600 år har herskere over  
hele verden utgitt gullmynter.  

UiO har tusenvis av dem.  
De flotteste er stilt ut på  

Kulturhistorisk museum i Oslo.

MYNTUTSTILLER: – Gullet løper som en rød 
tråd gjennom pengenes historie, fra de første 
myntene fra Lilleasia omkring 610 f.Kr. opp 
til det tjuende århundre, da gullreserver var 
grunnlaget for pengesystemene våre, fortel-
ler Håkon Roland, primus motor for mynt-
utstillingen.
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NAVN: Kristin Braa

FØDT: 30. september 
1959

SIVILSTATUS: Kjæreste, 
to barn, fire barnebarn

STILLING: Professor i 
informatikk ved Universi-
tetet i Oslo og leder for 
HISP (Health Information 
Systems Programme)

AKTUELL: HISPs informa- 
sjonssystem DHIS 2 er 
i dag implementert i 60 
land og dekker opp mot 
1,5 milliarder mennesker. 
Prosjektet styres av In-
stitutt for informatikk ved 
UiO og driver utvikling av 
robuste helsedatasyste-
mer i den tredje verden. 

Programvaren DHIS 2 
(District Health Informa-
tion System) et verktøy 
for innsamling, validering, 
analyse og presenta-
sjon av helsedata. Det 
er utviklet ved hjelp av 
fri programvare og åpen 
kildekode.

Kilder: Damvad Norges 
evaluering av Kvoteord-
ningen (2014), Vårt Land, 
Titan.

Tekst: Sindre Leganger · Foto: Ola Sæther

Noen dager før intervjuet skal skje, ringer infor- 
 matikkprofessor Kristin Braa (58). Hun er 

på hytta i Sandefjord, der visstnok det eneste hun 
gjør, er å «slappe av, padle kajakk og fiske». Denne 
formiddagen har likevel gått med til å rette eksam-
ensoppgaver, ha telefonmøter og besvare epost. Nå 
koster hun gårdsplassen.

– Jeg orker ikke å snakke mer om meg selv, sier 
hun.

Den raspende stemmen nærmest drukner i 
støyen fra energisk husarbeid.

– Jeg ble jo nettopp portrettert av Ekko på P2. 
Det var langt også. Hørte du det?

– Nei.
– Jeg har millioner av ville historier å fortelle. 

Putter du på en femkrone, så renner det ut av meg. 
Men det gidder jeg ikke, for da bruker journalist-
ene bare det.

– Det er ikke den beste innstillingen å ha til et 
portrettintervju.

– Du får finne på noe annet, sier Kristin Braa.

Til daglig leder hun arbeidet med informasjons-
systemet HISP, som i dag sørger for at helse-

tjenester i 60 land har tilgang til oppdatert og pre-
sis informasjon om pasienter og den medisinske 
behandlingen de trenger. Et prosjekt som regnes 
som en av Universitetet i Oslos største internasjon- 
ale suksesser, som årlig henter inn rundt 80 milli- 
oner i ekstern finansiering. At Kristin Braa sitter i 
sjefstolen, liker universitetet også å skryte av: En 
sterk, kvinnelig leder i en mannsdominert tekno-
logibransje. I deres egen promovideo seiler hun 
elegant gjennom instituttgangene i slow motion, 

iført store øreringer og raff skinnjakke.
Hun virker som en dame som liker å ha kontroll.
– Hva vil du fortelle om da?
– Prosjektet vårt, og hva det betyr for dem som 

jobber med det. Det sies så mye dårlig om norsk 
bistand. Vi er en suksesshistorie.

Her er noe av det Kristin Braa ikke vil snakke  
 om:

•  Tiden da hun som tenåring på 70-tallet var hus-
 okkupant i de forlatte bygårdene i Oslo. Braa 
 lenket seg fast i trappen, holdt appell fra taket 
 og ble arrestert.
•  Deltakelsen i kampen mot utbyggingen av Alta-
 Kautokeino-vassdraget i årene 79-80. Braa lenk-
 et seg fast (i 30 kuldegrader denne gangen),  
 protesterte og ble arrestert.
•  Oppholdet i Tromsø, der hun giftet seg med den 
 Oscar-nominerte filmregissøren Nils Gaup. 
 De er i dag skilt, men har to døtre sammen og er 
 «gode venner».

– Det er nesten ingen som forstår det vi holder på 
med. Alt som handler om data, kan virke veldig 
abstrakt og vanskelig. Derfor kan man bli litt irri-
tert når folk ikke forstår det, og bare vil snakke om 
andre ting, sier Jørn Braa.

Han er Kristins storebror og kollega på Institutt 
for informatikk. De har vanligvis kontor vegg i 
vegg, men denne våren tilbringer han i Indonesia. 
Myndighetene der er i ferd med å implementere 
helseinformasjonssystemet deres. Samtalen skjer 
over en skral telefonlinje.

Det var Jørn som i sin tid anbefalte søsteren å 
studere informatikk. Hun ville egentlig bli sveiser. 
Det var også han som under arbeidet med doktor-

Hvor var DU da Kristin Braa radbrekte nedleggelsen 
av kvoteordningen for studenter fra utviklingsland?

Rebellen  
med en god sak 

3/2018

PORTRETTET • Kristin Braa
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graden i 1994 startet HISP-prosjektet, som  
søsteren nå leder.

– Jeg har vent meg til å samarbeide med 
henne. I starten kan hun nok virke litt skarp 
i kantene og brysk. Spesielt mot folk hun 
ikke liker.

– Hva skal til for at hun misliker noen?
– Har du skjulte motiver eller prøver å 

sluntre unna, ligger du tynt an. Sånt er hun 
ikke så begeistret for.

– Hva med oppmerksomhet?
– Det tror jeg ikke hun har noe imot. Hun får jo 

ganske mye av det, spesielt fra media. Selv om det 
ikke er alt hun er så jævlig fornøyd med.

– Andre ting?
– Folk som kommer for sent.

Noen dager senere er det derfor med svettende  
 håndflater jeg tar heisen opp til sjette etasje 

av Ole-Johan Dahls hus på Universitetet i Oslo, der 
Kristin Braa og teamet hennes – 25 vitenskapelige 
programmerere, 10 implementører/prosjektko-
ordinatorer og 25 doktorgradsstudenter – holder 
til. I varmen var resepsjonen forlatt, så det tok en 
stund å finne frem. Nå har klokken passert avtalen 
med flere minutter.

– Der er du ja, sier Kristin Braa.
Hun står i døråpningen til kontoret, iført sing-

let, kort skjørt og brune tresko.
– Du ser varm ut. Hva vil du ha å drikke? Vi 

har isvann, det er nydelig.
Hun småløper innover gangen for å hente glass 

på kjøkkenet. På en veggtavle henger utklipp av 
presseoppslag om informasjonssystemet deres. På 
bildene stråler Kristin Braa mot leserne.

– Du stiller opp på mye?
– Jeg er mulighetsorientert og sier alltid ja. 

Unntaket er hvis det bare skal handle om meg og 
mitt liv – da har jeg lov til å si nei. Problemet er at 
her i Norge vet de fleste ikke om det fantastiske vi 
driver med. Det gjør at vi sliter med å rekruttere 
gode programmerere. De skjønner ikke at man 
kan komme hit og redde verden. Det er frustrer-
ende, men ingen blir profet i eget land.

Kristin Braa har ledet HISP-prosjektet siden  
 2010. Informasjonssystemet er en plattform 

der innsamlete helsedata gjøres tilgjengelige for 
alle i et lands helsevesen, slik at dataene kan leg-

ges til grunn når beslutninger skal fattes. I mange 
land registreres fortsatt helsedata på skrevne 

ark, og da kan informasjonsveien være lang. 
Ved hjelp av enkle dataløsninger som en 
mobilapp tilkoblet internett, kan nå infor-
masjonen deles raskt. Systemet er i tillegg 
skrevet med åpen kildekode, noe som gjør 

det tilgjengelig for alle helt gratis.
– Så koster det selvfølgelig litt å drifte og 

utvikle systemet videre, sier Braa.
Inne på kontoret går hun gjennom en presenta-

sjon hun nylig holdt i Geneve. Det var i anledning 
et møte i en internasjonal givergruppe som kjem-
per mot spredning av AIDS, tuberkulose og mala-
ria. Braa var der for å diskutere samarbeid  
og drive med opplæring.

– I andre sammenhenger møter man av og til 
pratmakere. Folk som er gode til å selge, men ikke 
så mye mer. Dem holder jeg meg langt unna. For å  
få støtte er vi avhengige av tillit, at vi leverer det 
vi lover. Alle sier til oss: «Kan vi ikke ansette en 
kommunikasjonsmedarbeider til dere, som kan 
hjelpe til med å selge?» Men vi kan ikke bruke 
noen som ikke forstår prosjektet vårt. Så jeg må 
gjøre det selv.

– Hvordan tror du at du fremstår for folk som 
ikke kjenner deg?

– Jeg virker nok litt vill. Hvis ADHD hadde 
funnes da jeg var liten, hadde jeg sikkert hatt det. 
Jeg er jo veldig ærlig. Hvis folk gjør noe jeg mener 
er galt, sier jeg ifra med en gang. Gjennom et langt 
liv har jeg lært at det lønner seg å ta det tidlig.

Da Kristin Braa startet i første klasse på Holm- 
 en skole i Asker en gang midt på 60-tallet, 

havnet hun i konflikt med autoritetene fra første 
stund. Frøken forlangte at ungene skulle starte 
skoledagen ved å stå ved pulten og synge en salme. 
Braa elsket å synge, men trodde ikke på innholdet 
i salmeversene. Hver gang «Gud», «Herre» eller 
«Jesus» ble nevnt, snurpet hun munnen sammen.

– Jeg uttalte aldri navnene som hadde stor bok-
stav. Frøken la merke til det og ble ikke blid. Når 
vi var i kirken, satt hun alltid på raden bak meg og 
slo meg i skulderen hvis jeg ikke oppførte meg.

Siste året på barneskolen skulle elevene for 
første gang få vitnemål. I norsk endte Kristin Braa 
med nedsatt karakter. Grunnen var at hvis hun 
ikke hørte noe, sa hun «hæ».

– Beskjeden var at jeg hadde et dårlig språk. Hvem 
vet, kanskje jeg bannet også? Jeg mistet i hvert fall 
respekten for skolesystemet. Det føltes urettferdig. 
Når du jobber mot et mål og ikke får «pay off», så 
gidder du ikke jobbe mer.

– Hvordan er du som universitetslærer selv?
– Jeg tror jeg er veldig empatisk, for jeg husker 

så utrolig godt hvordan det var å gå skolen. Derfor 
koster det meg enormt å sette karakterer på stud-
enters arbeider. Da vi snakket sammen på telefon-
en, hadde jeg slitt hele morgenen med å sensurere 
eksamener. «Er dette rettferdig eller ikke?» Jeg 
måtte til slutt ta en tenkepause over helgen. Det 
endte med at jeg vippet én av dem opp.

– Hvorfor?
– Fordi jeg vet hvor vondt i hjertet det gjør å bli 

skuffet.

Etter ungdomsskolen bestemte Kristin Braa  
 seg for å gå linjen for sveis- og platearbeid på 

Rud yrkesskole. Hun var den første jenta der, og 
da elevene skulle ut i lære, oppstod det problemer. 
Ingen av verkstedene i nærheten hadde tilgang på 

jentegarderobe. Unntaket var Nylands Mekaniske 
Verksted i Bjørvika, men rett etter at Braa hadde 
bestått opptaksprøven, ble verkstedet nedlagt.

– Dermed var den sveiserkarrieren over.
– Kan du det fortsatt?
– Ja, men det er lenge siden sist. Sveising er 

en ferdighet man må holde i live. Du limer jern 
sammen, vet du. Det er fantastisk.

Siden flyttet hun til Nord-Norge og kjempet for 
samenes rettigheter. Etter hvert begynte hun å  
studere programmering ved Universitetet i Tromsø. 
I dag er hun en av svært få kvinnelige informatikk-
professorer i landet.

– Du har jo vært opptatt av å få flere jenter inn 
på informatikkstudiet?

– Åh, må vi snakke om det? Det er jeg drittlei. 
Nå har vi fått masse jenter, sier Braa.

– Så det problemet er løst?
– Nei, nei. Men hver gang vi tar et initiativ for 

å få med jentene, ser vi at andelen går opp. Så blir 
vi litt utmattet og glemmer det, og så går andelen 
ned igjen.

Det sies så mye dårlig om norsk bistand.  
Vi er en suksesshistorie.

SISTE STUDENT: Wilfred 
Senyoni er den siste kvote-
studenten som ble tatt opp 
på HISP-programmet. Tidlig 
neste år disputerer han for 
doktorgraden. 
   – Wilfred er et eksempel på 
hvor viktig kvoteordningen er 
for kapasitetsbygging i Sør. 
Han leder HISP Tanzania  
på University of Daar es 
Salam. Teamet består av  
18 personer og støtter det 
nasjonale helsedeparte-
ment, så vel som hele 
regionen. Teamet leder an  
i utviklingen av globale app-
er tilgjengelig for 67 utvik-
lingsland over hele verden, 
forteller Kristin Braa. 

VILL OG ÆRLIG: – Jeg virker 
nok litt vill. Hvis ADHD had-
de eksistert da jeg var liten, 
hadde jeg sikkert hatt det. 
Jeg er jo veldig ærlig, medgir 
Kristin Braa.

Dette prosjektet er altoppslukende.
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– Tror du at du selv ville fått like mye oppmerk-
somhet hvis du ikke var kvinne?

– Hm... Jeg tror faktisk det er prosjektet 
vårt som skinner. Så er det jo jeg som er ute 
og babler om det. Det er klart det hjelper 
litt noen ganger, men som regel tror jeg folk 
i denne bransjen er både kjønns- og farge-
blinde.

Fra et hav av papirer på kontorpulten fisker  
 Kristin Braa frem et bilde som hun gjerne vil 

vise. – Dette er jo hovedgrunnen til at jeg sa ja til 
å stille opp.

På bildet smiler seks afrikanske menn mens de  
holder rundt hverandre. De er uteksaminerte 
doktorgradsstipendiater fra Mozambique, og de 
fullførte graden sin i Oslo gjennom å arbeide med 
HISP-prosjektet. Takket være dem er Mozambique 
i dag et av landene som bruker helseinformasjons-
systemet.

Grunnen til at afrikanerne kunne studere i 
Norge, var den såkalte «kvoteordningen» for stud-
enter fra utviklingsland. Den innebar at utvalgte, 
internasjonale studenter fikk mulighet til å søke 
lån og stipender på linje med norske studenter. 
Når de fullførte graden og reiste hjem, ble lånet 
slettet. De fleste kvoteplassene gikk til studenter 
fra fattige land i det Kristin Braa kaller «det glob-
ale sør». Ifølge henne fungerte ordningen som en 
effektiv form for bistand. Etter fullførte studier 
reiste de fleste studentene fra utviklingsland til-
bake til hjemlandene sine. De kunne dermed bidra 
til å bygge opp effektive institusjoner der.

I 2016 bestemte regjeringen at ordningen skulle 
faset ut. Begrunnelse var at den ikke var «effektiv».

– Det er full krise. Suksessen til prosjektet vårt 
har vært helt avhengig av kvoteordningen. Nå har 
vi én doktorgradsstipendiat fra Afrika igjen. Alle 
som kan litt om bistand, vet at alt handler om å 
bygge kompetanse. Det er det eneste som varer. 
Her gir vi folk en karriere og en fremtid, og så 
kuttes den muligheten? Det gir ikke mening, sier 
Braa.

Myndighetene har i dag erstattet kvoteord- 
 ningen med andre stipendordninger, som 

hovedsakelig er innrettet mot studenter fra mellom-
inntektsland og innebærer kortere studieopphold 

i Norge. Ifølge tidligere kunnskapsminister Tor-
bjørn Røe Isaksen (H) var målet å redusere 

faren for såkalt «hjerneflukt» – at de flinkeste 
studentene forlater hjemlandet for godt.

– Problemet er at mange av disse universi-
tetene ikke har doktorgradsutdanninger 
innen IT, sier Kristin Braa.

– Kompetansen finnes rett og slett ikke, 
det er ingen å lære av. Når studentene vi har  

hatt her drar tilbake, er de plutselig blant hjem- 
landets mest kunnskapsrike på feltet. De er innen- 
for nettverket vårt og har alle muligheter til å bi-
dra med noe varig.

Stortinget forsøker nå å kartlegge konsekvens-
ene av kvoteordningens bortfall. Utredningen skal 
etter planen bli klar i løpet av året.

– Jeg håper de kommer hit og spør meg. Poli-
tikere går vanligvis ikke tilbake på en beslutning, 
uansett hvor dum den er. I dette tilfellet må de ta 
til vettet. Jeg er bekymret for Norges anseelse ute. 
Vi har forpliktet oss til å bidra til kapasitetsbygg-
ing i det globale sør, og så gjør vi det motsatte.

– Hvordan påvirker det mulighetene for å få 
inn systemet deres i enda flere land nå?

– Vi har såpass store muskler at vi nok skal klare 
oss, men det er klart det bekymrer oss. Jeg vil ha 
folk fra landene vi kan samarbeide med etterpå.

Broren din sa du kunne virke «skarp i kant- 
 ene» og «brysk». Hvordan kjenner du deg 

igjen i det?
Kristin Braas raspende latter fyller kontoret.
– Haha! Han er i hvert fall mer diplomatisk enn 

meg. Jeg tar tak i problemer når jeg ser dem. Som 
leder er det en del av jobben min.

– Føler du at du har havnet på rett hylle her i 
livet?

– Ja, det er bare forbokstaven. Dette prosjektet 
er altoppslukende. Jeg kommer til å jobbe med det 
resten av livet, det vet jeg.

– Det virker som du fort kunne endt opp som 
noe helt annet?

– Tilværelsen er full av tilfeldigheter, sier Braa.
– Jeg har så mange eksempler på det at jeg nesten 
renner over. Men dem får jeg spare til en annen 
gang. Hvis jeg begynner fortelle, skriver du bare 
om det.=

MED HJERTET PÅ RETT 
STED: – Jeg tror jeg er veldig 
empatisk, for jeg husker så 
utrolig godt hvordan det var 
å gå på skolen. Derfor koster 
det meg enormt å sette kar-
akterer på studenters arbeid- 
er, erkjenner Kristin Braa.

Problemet er at her i Norge vet de fleste ikke om  
det fantastiske vi driver med.
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Genredigering

•	Genmodifisering: en 
prosess hvor genetisk 
materiale (DNA) over-
føres fra en organisme 
til en annen ved hjelp 
av bioteknologiske 
metoder. 

• Formålet er å over- 
føre en bestemt egen- 
skap, slik som resi-
stens mot sykdom. 
Resultatet er en gen-
modifisert	organisme	
(GMO). 

• Genredigering: en 
prosess som tillater 
raskere, mer presis og 
målrettet endring av 
arvematerialet, uten 
nødvendigvis å tilføre 
DNA fra andre arter. En 
kan f.eks. fjerne eller 
legge til et gen eller ett 
enkelt basepar, eller slå 
av eller bytte ut gener. 

• Den mye omtalte 
CRISPR-metoden er en  
av	flere	genredigerings- 
teknologier. 

Genredigering kan gjøre drømmer til virkelighet. Men de teknologiske 
fremskrittene setter dagens lovverk på prøve.  

  
GEN-redigering krever 

LOV-redigering 

Loven i utakt med teknologien:
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Siste dag i mai ble det offentliggjort at forskerne  
 bak CRISPR, den revolusjonerende genrediger-

ingsmetoden, får Kavliprisen i nanovitenskap for  
2018. Rett før tildelingen ble annonsert, gikk 
høringsfristen for innspill til en mulig endring 
av genteknologiloven ut. Så kraftig er denne nye 
teknologien at den utfordrer dagens lovverk. Bio-
teknologirådet mottok nesten 50 innspill da de la 
frem forslag til endringer i reguleringen. Om men-
ingene er mange, er stort sett alle enige om at det 
er viktig å ta debatten.  

Genmodifisering. I over 30 000 år har vi men-
nesker forandret det genetiske uttrykket til organ-
ismene rundt oss; fra plantene vi spiser til det 
svære utvalget av hunderaser vi lufter. På starten 
av 1970-tallet begynte forskere å utvikle metoder 
som kunne fremskynde prosessen. Ved hjelp av 
genmodifisering kan gener som koder for ulike 
egenskaper, overføres fra en organisme til en ann- 
en, selv om disse ikke nødvendigvis er i slekt. Eks-
empelvis har man lagd bakterier som fungerer som 
‘insulinfabrikker’ ved å overføre et menneskegen 
som koder for insulinproduksjon. 

Men disse genmodifiserte organismene, GMO-
ene, ga opphav til en opphetet debatt preget av  
steile fronter. Nå ser det imidlertid ut til at CRISPR  
og genredigering kan få debatten ut av skytter-
gravene. Men hva er egentlig så banebrytende med 
denne metoden?

Tilhenger av genredigering. – Med genrediger-
ing kan vi tilføre og fjerne gener – ja, til og med 
endre bare ett enkelt basepar i en gensekvens 
– uten å tilføre nytt DNA. Metoden er raskere, 
billigere, mer presis og målrettet, og gir færre 

utilsiktede endringer, forteller Melinka Butenko, 
førsteamanuensis på Institutt for biovitenskap ved 
Universitetet i Oslo. 

Butenko har i lang tid brukt genmodifisering 
som verktøy for å kartlegge hvilke gener som del-
tar blant annet i absisjon – prosessen der planter 
kvitter seg med ulike organer, slik som blader 
og frukt. Dette gjør hun ved å lage såkalte knock 
out-mutanter, hvor en mutasjon i arvematerialet 
fører til at et gen slås av. Men absisjon og liknende 
prosesser styres ofte av flere gener som tilhører en 
stor ‘familie’. For å undersøke slike genfamilier er 
man nødt til å slå av flere gener. Da må man lage 
og krysse planter med ulike knock out-mutasjoner, 
og dette er en relativt tidkrevende prosess. 

– Med genredigering derimot, kan vi skape 
mutasjoner i så mange gener vi vil på én gang. Da 
kan vi gjøre dette på rekordtid, forteller Butenko 
entusiastisk. 

Et hav av muligheter. Tilsynelatende er det bare 
fantasien som setter grenser for hva en kan få til 
med genredigering: Det er utviklet planter som er 
motstandsdyktige mot to sykdommer norsk jord-
bruk sliter med, nemlig meldugg og tørråte. Andre 
eksempler er hvete som trygt kan spises av dem 
med cøliaki, peanøtter som ikke forårsaker allergi, 
og avlinger med høyere innhold av vitaminer og 
mineraler, livsviktige for folk i mange utviklings-
land. 

Også innen husdyrsektoren er bruksområdene 
mangfoldige: Husdyr kan gjøres resistente mot 
bakterie- og virussykdommer med ellers fryktelige  
sykdomsforløp. Kyr født uten horn kan fort høres 
helt unødvendig ut, men i dag avhornes dyr på 
smertefulle måter, som avsviing. Norsk oppdretts-
næring jobber iherdig med å finne måter å beskytte 
villaksen på, og her kan genredigert og steril laks 
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være en viktig (kosteffektiv) løsning. 
Så hvorfor har vi ikke tilgang til disse produkt-

ene? 

Utdatert lovgivning. I Norge reguleres GMO-er 
under genteknologiloven. Loven ble vedtatt i 1993 
og omtales som en av verdens mest restriktive. 

– På den tiden var både kunnskapsnivået og 
teknologien mye mer begrenset enn det den er i 
dag, forteller Sigrid Bratlie, seniorrådgiver i Bio-
teknologirådet. 

– Nå begynner skillene mellom produkter frem-
stilt ved hjelp av tradisjonell foredling og gentekno- 
logi å viskes ut. Da er det på tide med en status-
sjekk: Fungerer regelverket fortsatt som det skal? 
Og hva er konsekvensene hvis det ikke gjør det?

Mulig endring av genteknologiloven. Det 
diskuteres derfor nå, både internasjonalt og her 
hjemme, hvordan regelverket bør oppdateres i lys 
av de teknologiske fremskrittene. I desember i fjor 
kom Bioteknologirådet med forslag til en oppmyk-
ning av genteknologiloven. Forslaget baserer seg 
på en nivådelt godkjennings- og konsekvensutred-
ning avhengig av hva slags type genetiske endring 
som har funnet sted.  

– En av tankene bak forslaget er prinsippet om 
likebehandling; det er den genetiske endringen 
som er utslagsgivende for risikoen, og ikke nød-
vendigvis metoden som er blitt brukt for å lage 
den. Vi ønsker også å skape større forutsigbarhet 
for produsentene, sier Bratlie.

Siden forslaget kom, har allmenheten hatt mulig- 
het til å sende inn innspill. Fristen gikk ut 15. mai 
i år.

– Vi har fått inn cirka 50 innspill fra organisa-
sjoner, næringsaktører, fag- og privatpersoner. De 
fordeler seg på to grupper; de som mener gentekno- 
logiloven bør beholdes slik den er i dag, fordi vi 
har for lite erfaring med genredigerte organismer. 
Den andre gruppa mener at det er avgjørende med 
en oppmykning for å kunne dra nytte av teknologi-
en, forteller hun. 

Bremser forskning og innovasjon. Butenko 
tilhører sistnevnte. Sammen med andre  
forskere og folk fra næringslivet frykter  
hun konsekvensene om Norge  
fortsetter sin restriktive politikk.

– Hvis Norge har strengere  
lover og regelverk på området  
enn resten av verden, og spe- 
sielt i Europa, vil vi havne  

VISKES UT: – Skillene mel-
lom produkter fremstilt ved 
hjelp av tradisjonell foredling 
og genteknologi viskes nå 
ut. Da er det på tide med en 
statussjekk: Fungerer regel-
verket fortsatt som det skal? 
Og hva er konsekvensene 
hvis det ikke gjør det? spør 
Sigrid Bratlie.

DÅRLIG TID: – Vi har ikke tid 
til å vente 10, 20, 30 år på å 
utvikle nye plantesorter som 
er tilpasset ekstrem varme, 
nye plantesykdommer og 
skadedyr. Prosessen må 
fremskyndes, og da er nye 
teknologier, som genrediger-
ing, svært viktige, mener 
Melinka Butenko. 
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på sidelinja når det gjelder både forskning og in- 
novasjon. Da kan det bli utfordrende å søke finansi-
ering til, og delta i, prosjekter som er innovasjons-
rettet eller som krever en industripartner, sier 
Butenko. 

– Industripartnerne trenger en forsikring om 
at det faktisk finnes et marked for produktet, fort-
setter hun. 

Jokeren i spillet. I løpet av høsten skal Bio- 
teknologirådet overlevere den endelige uttalelsen 
til Klima- og miljødepartementet. Men det er en 
joker med i spillet, nemlig EU. 

– Vi venter på at EU-domstolen kommer med 
en uttalelse om hvordan EU-direktivet som om-
handler GMO, skal tolkes. Hvis det tolkes slik at  
visse genredigerte produkter unntas lovverket, er 
Norge nødt til agere. Vi er underlagt EØS-avtalen. 
Det kan overstyre arbeidet vårt, forteller Bratlie.

Likevel er arbeidet som Bioteknologirådet nå 
gjør, viktig. 

– Diskusjonen i EU tar ikke for seg det prinsipi-
elle, den handler bare om tolkningen av lovverket.  
     Det viktigste spørsmålet derimot, er hvilket  
regelverk som er mest hensiktsmessig, om det må 
en lovendring til og hvordan dette eventuelt skal 
gjøres i praksis, sier Sigrid Bratlie.

Forbrukerne må med. Både Butenko og Bratlie 
forteller at det er helt nødvendig at forbrukerne 
blir med på utviklingen som nå skjer. Dette krever 
en debatt basert på kunnskap.

– Skikkelig folkeopplysning, sier Butenko. – Og 
her må ikke bare vi som driver med grunnforsk-
ning eller anvendt forskning delta, men også andre,  
slik som journalister. Den siste tiden synes jeg det 
har dukket opp mer nøytrale, kanskje til og med 
positivt vinklede, saker i media. Kanskje er det 
alvoret i klima- og miljøproblemene som bidrar til 
en holdningsendring hos flere, undrer hun. 

– Vi har ikke lenger tid til å vente 10, 20, 30 år  
på å utvikle nye plantesorter som er tilpasset ek-
strem varme, kraftig nedbør i korte perioder og 
nye plantesykdommer og skadedyr. Denne proses-

sen må fremskyndes, og da er nye teknologier, 
slik som genredigering, svært viktige, mener 

Butenko. 
Og holdningsendringene er allerede 

på vei, skal vi tro både Melinka Bu-
tenko og Sigrid Bratlie. 

– Det er en helt annen type 
debatt nå enn for kort tid siden, 
konstaterer de to. =
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metoden CRISPR er en så kraftig ny 
teknologi, at den utfordrer loven 
vi har i dag. 
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UiO har mer enn tusen forskere i livsvitenskap.  
 Bare et fåtall av dem kommersialiserer ideene 

sine. Nå kan gründerspirer teste ut forretningside-
ene sine i det nye bioteknologiske laboratoriet  
Sharelab i Forskningsparken i Oslo. Laboratoriet 
er spekket med alt det utstyret gründerne trenger. 

– Den norske helseindustrien er liten. Biologer, 
kjemikere og farmasøyter har begrensete mulighet- 
er til å få seg relevante jobber i det private. Derfor 
trenger de hjelp til å skape sine egne arbeidsplass-
er. Her på Sharelab kan de teste ut ideene sine og 
bygge opp sitt eget selskap, understreker Esben A. 
Nilssen, daglig leder av nye Sharelab.

Han regner med at de fleste gründerne i snitt vil 
være på Sharelab i atten måneder.

– Målet vårt er å skape femti nye bioteknologiske  
selskaper innen 2020. De som lykkes, kan gjøre 
det stort. Hvis hvert selskap genererer ti arbeids-
plasser, kan vi få 500 nye arbeidsplasser. Det er et 
beskjedent anslag, mener Esben A. Nilssen.

Det bioteknologiske laboratoriet ble åpnet av 
statsminister Erna Solberg i mars. Da hun 
ble intervjuet av UiO-avisa Uniforum 
under åpningen, trakk hun frem at 
det nye laboratoriet kunne føre 
til flere kunnskapsbaserte  
arbeidsplasser. 

Serie-innovatør. Professor 
Inger Sandlie på Institutt 
for biovitenskap ved Univer-
sitetet i Oslo håper Sharelab 
vil friste flere gründere til å 
komme på banen.

– Her kan studenter, stipendiat-
er og postdoktorer få muligheten til å 
skape sin egen arbeidsplass for fremtiden. 
Dagens bioteknologiselskaper er ofte dannet av 
serie-innovatører. Når terskelen for å komme i 
gang gjøres lavere, får du med deg flere forskere. 
Da får du et langt større mangfold av selskaper, 
forteller Inger Sandlie.

Inger Sandlie har dannet en rekke bioteknologi-
selskaper og var den første som fikk universitetets 
innovasjonspris. For noen år siden fikk hun den 
første æresprisen til Inven2, innovasjonsselskapet 
til UiO og OUS, for sin innovasjon nummer hundre. 

Et av hennes mest vellykkete selskaper er Vacci- 
body, som du kan lese mer om i denne Apollon-
utgaven. Siden oppstarten er aksjekursen hundre-
doblet. Ideen til selskapet er å endre kreftbehand-

lingen med en kreftvaksine tilpasset den enkelte 
pasient. I april var selskapet kommet så langt at 
de kunne begynne å teste kreftvaksinen på men-
nesker.

Én million. Inger Sandlie poengterer at det er dyrt 
å starte et bioteknologisk selskap. Et eget labora- 
torium koster raskt én million kroner. 

– Du må ta mange avgjørelser som hvilket utstyr 
du tenger, hvor du skal få tak i det og hvor stort  
laboratoriet skal være. Med tilgang til Sharelab 
blir terskelen for å komme i gang, mye lavere. Det 
viktigste poenget mitt er likevel alminneliggjør- 
ingen. Med et slikt laboratorium blir det tydelig for 
alle som satser, at mange har gjort dette før deg. 

Formelt sett må alle forskere med en kommersi- 
ell idé, kontakte innovasjonsselskapet Inven2. 
Dette er blitt obligatorisk med den nye universitets-
loven fra 2003. Eventuelle inntekter blir broderlig 
fordelt mellom oppfinnerne, universitetet og  
Inven2, med en tredjedel til hver.

Når Inven2 og forskerne er kommet til enighet, 
kan forskerne etablere seg på Sharelab. 

Gründerne er også avhengige av investorer.
– Vi har allerede eksempler på at in-
vestorer har tjent penger på å inves-

tere i bioteknologi. Vi kan derfor 
vise til finansielle suksesser. 

De nystartete bedriftene kan 
dessuten få støtte fra Inven2s 
og Radiumhospitalets  
forskningsstiftelse, påpeker 
Inger Sandlie.

Tungt å kommersialisere. 
For sytten år siden startet UiO-

professorene Petter Lyngstadaas 
og Jan Eirik Ellingsen på Det odonto-

logiske fakultet selskapet Corticalis. 
– Dette er et spinnoff-selskap fra universitets-

forskningen vår, forteller Jan Eirik Ellingsen.
Corticalis har utviklet et syntetisk og porøst 

beinmateriale som kan hjelpe kroppen å reparere 
skader i kjevebein. 

Nå er odontologene på Sharelab for å kommersi- 
alisere ideen sin videre og teste oppfinnelsen på 
mennesker.

– Vi var forut for vår tid. Veien har vært lang,  
og vi har møtt mye motstand. Det har vært lite 
aksept for kommersialisering av forskningsresul-
tater på UiO. Det var den gang ingen kultur for å 
drive med kommersialisering, forteller professor 
Håvard Haugen, som nå er en av de fem medeierne  

I det nye laboratoriet Sharelab på Blindern møtes forskere, bedriftsutvik-
lere og investorer. De håper å skape hundrevis av kommersielle arbeids-
plasser innen bioteknologi. 

GRÜNDERE: Håvard 
Haugen (t.v.) og Jan Eirik 
Ellingsen på Det odontolog-
iske fakultet forklarer rektor 
Mari Sundli Tveit på NMBU 
og statsminister Erna Sol-
berg om oppfinnelsen deres 
under åpningen av det bio-
teknologiske laboratoriet 
Sharelab.

   Det har vært 
lite aksept for 
kommersiali-

sering.

  
Her skapes fremtidens  
arbeidsplasser i bioteknologi 

Forskere danner egne bedrifter:



48 49

3/2018

TEMA • UngdomBIOTEKNOLOGI • Innovasjon
F
A

K
T

A Sharelab

• Sharelab er et bio-
teknologisk laboratorium 
for forskere som vil teste 
ut forretningsideene sine.

• Laboratoriet er spekket 
med det utstyret som 
gründerne trenger.

• Målet er femti nye bio-
teknologiske selskaper 
innen 2020. Det kan bety 
500 nye arbeidsplasser.

• Sharelab ble åpnet 
av statsminister Erna 
Solberg i mars 2018.

i innovasjonsbedriften.
I dag drives Corticalis av fem vitenskapelige 

ansatte på Det odontologiske fakultet. Siden be-
driften ble dannet i 2001, har kvintetten brukt 
23,6 forskningsmillioner på selskapet. Drøye halv-
parten er fra Forskningsrådet og EU. Resten ble 
sopt inn da de solgte et patent til et stort sveitsisk 
selskap.

– Salgsinntektene av patentet gikk rett tilbake 
til forskningen. Vi har ikke tatt ut lønn, men brukt 
pengene på fire doktorgrader og 22 vitenskapelige 
dokumenter, forteller Jan Eirik Ellingsen.

For å komme videre må de ha mer kapital.
– Da trenger vi langsiktige investorer. Vi må 

dessuten ha folk med kommersiell erfaring i sel-
skapet. Disse personene møter vi ikke på universi-
tetet.

To nye oppfinnelser. Odontologene er klare med 
ytterligere to oppfinnelser.

Den ene er et nytt peptid. Et peptid er en del av 

et protein. Peptidet deres stimulerer dannelsen av 
vev og bein.

– Stoffet vårt kan reparere huden og kan brukes 
både ved brannskader, solskader, i krem mot ryn-
ker og aldring.

Et lignende peptid finnes i fiskeskinn. Fiske-
skinn er blitt brukt til å legge over sår som ikke vil 
gro.

– Vi har syntetisert dette peptidet, sier Jan Ei-
rik Ellingsen.

Den andre oppfinnelsen er kommet lengst. Én 
av fem får alvorlig tannkjøttbetennelse. Da løsner 
tennene. I dag kan sykdommen behandles med 
kirurgi og bredspektret antibiotika.

– Vi har laget en antibakteriell rensekrem som 
sammen med gel sprøytes i tannkjøttlommen der 
betennelsen er. Stoffet vårt ødelegger membranen 
til bakteriene og dreper dem. Her tror vi at det er 
kort vei til markedet.

Odontologene mener Sharelab gir dem større 
muligheter til å nå ut i markedet.

– Med Sharelab kan vi samarbeide med universitet- 
et på en helt annen måte. Her er det aksept for 
å kommersialisere forskningsresultater. Det at 
samfunnet får glede av forskning, burde være mye 
viktigere enn om vi bare diskuterer vitenskapelige 
funn, sier Håvard Haugen.

Han er likevel mer nøktern enn Esben Nilssen 
og påpeker at mange faller fra på veien.

– Bare én av hundre gründere lykkes, poeng-
terer Håvard Haugen.

Kampen mot bakterier. En annen bedrift som 
nettopp har startet på Sharelab, er i gang med å 
kommersialisere en helt ny oppfinnelse mot bio-
film. Biofilm består av bakterier som har hektet 
seg sammen. Det dannes ofte på innsiden av vann-
rør, på tenner og i sår. 

Biofilm og groe fester seg også lett 
på undersiden av skip. Da økes frik-
sjonen mot vannet. Det er svært 
uheldig. Skipene trenger da 20 
prosent mer drivstoff.

– Det gjelder derfor å hin-
dre bakteriene i å lage bio-
film. Når biofilmen først er 
der, er det mye vanskeligere å 
bli kvitt den, poengterer Mari 
Espelund i Inhibio.

Biofilm er også et stort pro-
blem der oppdrettsfisken blir 
slaktet. Her dannes det bakterie- 
belegg oppå både stålkar og plastkar. 
Hvert døgn må fiskeslakteriene vaskes ned og 
skrubbes i mange timer.

I dag blir biofilmen vasket bort med kjemiske 
stoffer som kalles biocider. Behovet er enormt. Det 
globale biocidmarkedet er i dag på hundre milliard- 
er dollar.

Biocider er ikke akkurat miljøvennlige. De er 
giftige. De nye biocidreglene i EU skal nå sørge for 
å fase ut en del av de verste stoffene.  

Inhibio mener de har funnet frem til stoffer 
som hindrer biofilm.

– Stoffene forstyrrer trolig kommunikasjonen 
mellom bakterier.

I første omgang vil de bruke stoffene i fiskeslak-
terier.

Forretningsideen deres er å legge et antibakte-
rielt middel på strukturplast for å unngå biofilm. 
De har to muligheter: Enten å spe middelet inn i 
plasten eller legge det som et belegg oppå plasten.

– Vi må teste ut mange ting. Noe av det viktig-
ste er å sjekke ut om stoffene fungerer mot bakte-

riene i det aktuelle miljøet og om stoffene lekker ut 
av materialene over tid. Dokumentasjonen vår vis-
er at stoffene er miljøvennlige og virker selv i små 
konsentrasjoner, forteller Mari Espelund. 

Firmaet består så langt av to personer. Mari 
Espelund med doktorgrad i bioteknologi er den 
ene. Den andre er Kim Heglund. Han er hentet inn 
for å kommersialisere de nye stoffene. Ett patent 
er allerede klart.

Inhibio samarbeider med et par store bedrifter 
som har den kunnskapen Inhibio trenger om hvil-
ke typer bakterier som finnes i ulike vannmasser, 
som alt fra indre Oslofjord til Nordsjøen, i dypt og 
grunt vann.

Likevel er de to gründerne langt fra målet.
– Det er en lang vei å kommersialisere forskning, 

særlig innen bioteknologi og medisin. Det handler 
ikke bare om å patentere en god idé. Vi 

må også tenke på det regulatoriske 
og få med folk som kan lage av-

taler og har erfaring fra for-
retningslivet, forteller Kim 
Heglund.

Den klassiske trappe-
trinnsmodellen som Forsk-
ningsrådet bruker for å 
beskrive den teknologiske 

innovasjonen fra idé til forret-
ning, er på ni steg. Så langt har 

Inhibio bare kommet til steg tre.
Kim Heglund kaller mange av de 

neste stegene for dødens dal. Den største 
bøygen er stor nok kapital, stabile investorer og 
industriell uttesting i vaskeekte omgivelser.

– Vi må ha partnere som er store i markedet, 
og vi må vite om det er lurt å lisensiere produk-
tet eller holde oppdagelsen hemmelig. Det store 
spørsmålet er også hvem du skal gå til sengs med. 
Går du til sengs med den ene, vil ikke den andre, 
forteller Kim Heglund. 

Han mener Sharelab er bindeleddet mellom 
akademia og den kommersielle verden. 

– Mange bedriftslaboratorier er for spesialiserte 
for oss. Bedriftene hadde dessuten kikket oss over 
skuldrene og tatt ideene våre. Du må ikke glemme 
at verden der ute er brutal. Hvis du har en god idè 
og snakker med en av de store, har du som blåøyd 
akademiker ikke mye å stille opp med. I Sharelab 
kan vi samarbeide med de andre gründerne om 
metodene våre, samtidig som vi kan holde forret-
ningshemmelighetene for oss selv, poengterer Kim 
Heglund.=

SPARER MILLIONBELØP: 
– Et eget laboratorium koster 
raskt en million kroner.  
Med tilgang til Sharelab blir 
terskelen for å komme i gang 
mye lavere, poengterer Inger 
Sandlie.

VIRKELIGGJØR IDEER: Mari Espelund er i gang med å kommersialisere en helt ny oppfinnelse mot biofilm. Biofilm består av 
bakterier som har hektet seg sammen. Warren Flood i Bio-Me skal utvikle et verktøy for presis ernæring og medisin, tilpasset 
den enkeltes bakterieflora.

NYE BEDRIFTER: – Målet 
vårt er å skape femti nye 
bioteknologiske selskaper 
innen 2020, poengterer  
Esben A. Nilssen.

  Du må ikke 
glemme at verden 

der ute er 
brutal.
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Forskere ved UiO har design-
et en DNA-vaksine som pro-
grammerer kroppens egne 
celler til å mobilisere immun- 
forsvaret. Vaksinen kan bruk-
es mot både kreft og influ-
ensa. 

Tekst: Yngve Vogt

Selv om det jobbes iherdig over hele verden, fins  
 det fortsatt ingen effektive vaksiner mot alvor-

lige infeksjonssykdommer som HIV, malaria og 
tuberkulose. Disse sykdommene dreper flere milli-
oner hvert år.  

Derimot finnes det vaksiner mot mange andre 
infeksjonssykdommer, men de fungerer ikke alltid 
som de skal. Et eksempel er vaksinen mot den år-
lige influensaen.

Ettersom arvestoffet til influensaviruset stadig 
endrer seg, fungerer ikke årets vaksiner mot neste 
års influensa.

– For å holde tritt med disse endringene, er det 
hvert eneste år nødvendig med nye influensavak-
siner, påpeker professor Bjarne Bogen på Institutt 
for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo.

I dag tar det vanligvis nesten ett år å lage en 
ny influensavaksine. I mellomtiden kan viruset ha 
endret seg. 

Verdens helseorganisasjon må derfor gjette hvor- 
dan viruset vil se ut et år i forveien. Det er krevende. 
De analyserer alle de virusene som sirkulerer ute i 
verden, likevel er det vanskelig å treffe riktig. Av og 
til gjetter de feil. Da har vaksinen ingen effekt.

Lengst fremme i verden. For å ta innersvingen 
på influensaviruset har Bjarne Bogen de siste 
femten årene utviklet en helt ny vaksineteknologi. 
Fordelen er dobbel. Vaksinen kan fremstilles svært 
raskt, og den aktiverer målrettet immunforsvaret.

– Med visse tilpasninger kan vi fremstille vak-
sinen vår både mot kreft, virus og bakterielle in-
feksjonssykdommer. Vi er lengst fremme i verden 
på dette, poengterer forsker Gunnveig Grødeland 
på Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i 
Oslo. 

I motsetning til dagens vaksiner inneholder den 
nye vaksinen DNA-strenger. Disse DNA-strengene 
programmerer kroppens egne celler til å produsere 

FUGLEINFLUENSA: En av de største truslene mot men-
neskeheten er fugleinfluensa. Dødeligheten er opp imot 
femti prosent. UiO-forskere har nå funnet opp en ny vak-
sine mot den fryktete sykdommen. Vaksinen blir testet ut 
på frivillige forsøkspersoner på UIlevål sykehus i 2020.

  
Her er fremtidens vaksine 
mot kreft og influensa 
 

DNA-vaksine mangedobler effekten av vaksine: 
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de stoffene som trengs for å finne frem til og mobili-
sere immunforsvaret. 

Tredelt angrep. Forskerne har kalt de spesielle 
stoffene for Vaccibody-molekyler. 

Molekylene består av tre deler, og det er nettopp 
denne tredelingen som er den store oppfinnelsen.

Den ene delen er en del av et virus eller en del 
av en kreftcelle som får immunsystemet til å reag-
ere. Den andre delen er en målsøkende enhet med 
gripetang. Den sørger for at Vaccibody-molekylet 
finner frem til og fester seg til noen helt bestemte 
immunceller. Den tredje delen binder de to første 
delene sammen.

Etter flere års forskning ble ideen patentert og 
kommersialisert i 2007. I dag har den bioteknolog-
iske bedriften Vaccibody femten ansatte.

Selskapet har spesialisert seg på å utvikle vak-
siner mot kreft, noe du kan lese mer om lenger ute 
i reportasjen.

Professor Bjarne Bogen har siden den gang viet 
mye av sin tid til Vaccibody-forskningen på UiO. 
Forskningsgruppen hans har spesialisert seg på 
å finne frem til langt mer effektive vaksiner mot 
virussykdommer.

Dagens vaksiner. For å skjønne mer av hvordan 
Vaccibody fungerer, er det lurt å forstå dagens vak-
sineteknologi.

Dagens vaksiner mot influensa inneholder virus 
som enten er drept eller svekket, slik at vaksiner-
ingen i seg selv ikke skal føre til smitte. Vaksiner 
med levende virus gir det beste og mest langvarige 
immunforsvaret. Svakheten er at det tar tid å lage 
slike vaksiner. Det er dessuten enda en hake.

– Når man lager vaksiner med svekket virus, er 

– Når viruset har tilegnet seg nye ferdigheter, 
smitter det enklere fra menneske til menneske. 
Viruset har da lagt grunnlaget for en kjempepan-
demi. Dette tar vanligvis fire til seks måneder. Vi 
bør derfor ha en vaksine tilgjengelig senest fire 
måneder etter at vi har sett viruset for første gang 
hos mennesker, forteller Grødeland.

Uheldigvis kan fugleinfluensavirus drepe både 
egg og høner. Da er det vanskelig å lage en tradi-
sjonell vaksine mot fugleinfluensa. 

– Vi må derfor utvikle nye typer vaksiner mot 
denne sykdommen, sier Grødeland.

Hun påpeker at DNA-vaksiner er den eneste 
teknologien i dag som kan løse vaksineproduksjon- 
en innen fire måneder. 

Hvis du lurer på hva en DNA-vaksine er, kan du 
glede deg til en utfyllende forklaring om noen få 
strakser.

Problemet med DNA-vaksiner er at de ikke gir 
god nok beskyttelse.

Vaccibody-vaksinen, som er en helt spesiell 
type DNA-vaksine, trigger de mest relevante im-
muncellene. 

– Da økes effekten av vaksinen mange ganger.
Under svineinfluensaepidemien i Mexico i 2009 

testet Grødeland hvor lang tid det ville ta å lage en 
vaksine mot svineinfluensa. Hun klarte da å frem-
stille en vaksine på fem uker.

Sekvenskoden til viruset lå på hjemmesiden til 
Verdens helseorganisasjon (WHO). Den lastet hun 
ned over internett.

På laboratoriet i Oslo brukte hun sekvenskoden 
til å lage en vaksine som inneholdt overflateprote-
inet til influensaviruset. Overflateproteinet er et 
hemagglutinin. 80 prosent av virusets overflate 
består av dette proteinet. Når kroppen lager anti-
stoffer mot hemagglutinin, kan immunsystemet 
fullstendig blokkere influensaviruset fra å trenge 
inn i kroppens celler.

– Vi setter det genet som er koden for hemag-
glutinin, rett inn i vaksinen. Det er svært enkelt 
å klippe og lime inn dette genet i vaksinen. Jeg 
produserte noen milligram, men det er fullt mulig 
å fremstille nok til hele verdens befolkning, sier 
Grødeland. 
 
Vaksine mot fugleinfluensa. UiO-forskerne har 
nylig laget en vaksine mot den fryktete fugleinflu-
ensaen.

Som en del av forberedelsene på en fugleinflu-

det en liten risiko for at vaksineviruset kan gjen-
vinne evnen sin til å fremkalle sykdom. Denne 
vaksineformen er derfor lite egnet mot farlige vir-
us, presiserer Bjarne Bogen.

Dagens vaksineprodusenter har derfor enda et 
kort på hånden. De kan lage såkalte subenhets-
vaksiner. Her brukes bare en liten del av viruset. 
Derfor navnet subenhet. En subenhet kan gjerne 
være et protein som det finnes mye av på overflat-
en av viruset, eller et protein som viruset trenger 
for å formere seg.

Subenhetsvaksinene har den fordelen at de er 
trygge, både under produksjon og i bruk. Ulempen 
er at immunresponsen blir mye svakere enn ved de 
vaksinene som baserer seg på hele virus.

Det er proteinene i smittestoffet som stimulerer 
immunsvaret vårt. Men ettersom subenhetsvak-
siner bare fører til svake immunsvar, består slike 
vaksiner også av et hjelpestoff som kalles adjuv-
ans. Oppgaven til adjuvansen er å skape en lokal 
betennelse. Det trigger immunforsvaret.

Dyrkes i egg. Dagens influensavaksiner lages ved 
å dyrke viruset i egg. Men – det er ikke nok egg i 
verden til å lage nok vaksiner til alle. 

Da svineinfluensaen dukket opp i 2009, klarte 
vaksineprodusentene å lage en vaksine på seks 
måneder.  

– Da hadde verden nok vaksiner til noen rike 
land, som Norge og Belgia. Dette er det raskeste 
man noen gang har klart å lage en eggbasert vak-
sine. Det var mulig grunnet rik erfaring med  
viruset og fordi dette viruset vokste veldig fort i 
egg, fremhever Grødeland.

Likevel kom vaksinen for sent. Den kom først 
da hovedbølgen av epidemien hadde rammet 
Norge. 

– Vaksinen må være klar før sykdommen treffer 
befolkningen. Det gjelder særlig fugleinfluensaen.

Dødelig trussel. – En av de største truslene av 
alle er nettopp en verdensomfattende fugleinflu-
ensapandemi. Dette er en reell trussel. Dødelig- 
heten er opp mot 50 prosent. Vi må derfor ha vak-
sinen klar før epidemien bryter ut for fullt, sier 
Grødeland.

Så langt har fugleinfluensaen bare smittet mel-
lom fugl og menneske, men det skal ikke store 
endringene til i viruset før sykdommen kan smitte 
mellom mennesker.

Frem til i dag har influensaepidemier hatt en 
liten forløper. Da smitter ikke viruset like mye som 
i neste runde.

NY TYPE VAKSINE: Gunn-
veig Grødeland og Bjarne 
Bogen er to av forskerne på 
Institutt for klinisk medisin 
som har utviklet en helt ny 
vaksineteknologi.

INFLUENSAVIRUS: 80 pro-
sent av influensavirusets 
overflate består av overflate-
proteinet hemagglutinin 
(markert med lilla på den 
computertegnete illustra-
sjonen). For å ta knekken på 
viruset mobiliserer vaksinen 
immunforsvaret til å lage 
antistoffer mot nettopp  
hemagglutinin. 

Effekten av 
vaksinen økes 
mangfoldige 
ganger.

FO
TO

: Y
N

G
V

E
 V

O
G

T

FO
TO

: N
TB

 S
C

A
N

P
IX



54 55

3/2018

TEMA • UngdomBIOTEKNOLOGI • Vaksiner
F
A

K
T

A

av viruset i en miks, uten at man lager en spesiell 
vaksine mot den delen av viruset som ikke endrer 
seg, poengterer Bjarne Bogen.

Utvidet DNA-vaksine. Vaccibody-vaksinen er 
et spesialtilfelle av DNA-vaksiner. DNA-vaksiner 
kalles også for genomiske vaksiner. Forskere over 
hele verden forsker på slike vaksiner. Poenget med 
disse vaksinene er at man kan programmere cell-
ene i huden eller muskelen der vaksinen settes, til 
selv å sette i gang en immunreaksjon.

Genomiske vaksiner kan inneholde enten DNA 
eller RNA. DNA er arvestrengen og finnes i alle 
cellekjerner. Når DNA skal sette i gang en reaksjon,  
danner den først RNA, som deretter sendes til den 
delen av cellen der proteinene skal lages.

Vaksiner med DNA og RNA har hvert sitt for-
trinn. Fordelen med RNA i vaksinen er at RNA 
ikke har noen som helst muligheter til å bli koblet 
sammen med arvematerialet til det vaksinerte 
individet. Ulempen er at RNA brytes ned ganske 
raskt. Da blir effekten av vaksinen kortvarig. RNA 
er dessuten et ustabilt molekyl. 

I tropiske land må vaksinen ofte fraktes over 
lange avstander i høy varme. RNA brytes raskt ned 
om vaksinen ikke holdes kald.  

– DNA kan lagres i romtemperatur. Det er fak-
tisk veldig viktig i store deler av verden. Du har 
kanskje sett bilder av vaksinetransport i Sahara? 
Der fraktes vaksiner til avsidesliggende steder på 
kameler med kjøleboks og solceller på pukkelen. 
Det er surrealistisk. Med DNA kan vaksinene 
fraktes dit de skal, i normal temperatur, forteller 
Grødeland.

En annen fordel med DNA-vaksiner er at de 
kontinuerlig produserer RNA i flere uker. Da varer 
vaksineeffekten mye lenger.

Minuset er at DNA-et i teorien kan integreres 
i arvematerialet til den som blir vaksinert, men 
studier de siste tjue årene har ennå ikke vist at det 
faktisk skjer i praksis. DNA-vaksinering ansees 
derfor som trygt.

Det siste tiåret har forskere over hele verden 
forsket på DNA-vaksiner. 

– Dessverre har immunsvaret ved DNA-vaksin-
er vært skuffende dårlig, medgir Bjarne Bogen.

Når man gir en vanlig DNA-vaksine, vil DNA-
koden gå til alle mulige celler. Det betyr at DNA-
koden tas opp av tilfeldige celler i kroppen.
    – Da aktiverer den bare noen få immunceller. 
Dermed blir ikke responsen kraftig nok, legger 
Grødeland til.

Poenget med Vaccibody-vaksinen er nettopp å 

sørge for at vaksineproteinene dras mot de rette 
delene av immunforsvaret. Da blir effekten mange 
ganger større.

Skyter inn plasmider. DNA-et i vaksinen består 
av plasmider. For at vaksinen skal fungere, må 
plasmidene inn i cellene. For noen år siden presset  
man dem inn ved å bruke elektriske pulser. Tek-
nikken ble kalt elektroporering. De elektriske 
pulsene danner små hull i cellemembranen. Da 
kommer plasmidene inn i cellen.

Elektroporeringen er ikke akkurat behagelig. 
Medisinerne har derfor byttet ut metoden med 
jetlevering. Her skytes plasmidene med høyt trykk 
gjennom porene i huden. Plasmidene havner da i 
celler. Og plasmidene blir mer spredt enn med den 
tradisjonelle sprøytevaksinen. Jetlevering dekker 
flere celler enn en vanlig vaksine.

– DNA-et tas opp av cellene. Cellene vil da pro-
dusere selve vaksineproteinet, forteller Grødeland.

Etter tre til fem uker oppdager immunsystemet 
at det er noe rart med de vaksinerte cellene.

– Immunresponsen som disse cellene setter i 
gang, vil drepe de cellene som har tatt opp DNA 
fra vaksinen. Det er et bevis på at immunrespons-
en er effektiv. Men selv om disse cellene dør, vil 
immunresponsen vare livet ut, forklarer Grøde-
land.

Bakteriefabrikk. Hun sier det er forbausende lett 
å lage Vaccibody-vaksiner. Det er nok å konstru-
ere ett stykk DNA-plasmid. Resten overlates til 
bakterier.

Bakterier er gode DNA-fabrikker. Ved å tilsette 
et spesielt stoff, dobler bakteriene antall DNA-
strenger hvert tjuende minutt. Det betyr en åtte-
dobling i timen. I løpet av ett døgn har bakteriene  
produsert store mengder DNA-strenger. Når 
mengden er passe stor, må DNA-strengene, i form 
av plasmider, renses ut av bakterien. 

Denne måten å kopiere opp DNA på, er stand-
ard over hele verden.

Vaksine mot kreft. Mens forskerne på UiO har 
spesialisert seg på vaksine mot influensa, har Vac-
cibody-selskapet valgt å fremstille vaksiner mot 
ulike typer kreft.

Hvert år dør en kvart million kvinner verden 
over av livmorhalskreft. Dødeligheten er større i 
fattige land enn i Vesten. 

– Vaccibody-selskapet har nå testet ut en ny 
vaksine mot forstadier av livmorhalskreft. Resul-
tatet er oppmuntrende, forteller Bogen. 

Vaksinen er en behandlende vaksine mot farlige 
forstadier av livmorhalskreft, forårsaket av papil-
lomaviruset. Her vaksineres kreftpasientene med 
to ulike deler av papillomaviruset.

Selskapet har nylig testet vaksinen på seks 
kreftpasienter i Tyskland. 

– Immunsvarene var gode, og det var minimalt 
med bivirkninger. 

De fleste ble friske. Noen fikk redusert kreften 
til det laveste nivået.

– Immunresponsen viste at immunforsvaret 
reagerte som det skulle. Det tok noen uker til en 
måned å ta knekken på de begynnende kreftcell-
ene.

Uten vaksinen må pasienten opereres for å 
skjære ut en del av livmorhalsen.

– Slike operasjoner har sine bivirkninger. Spesi- 
elt øker faren for senaborter, forteller Bogen.

Snart starter den neste uttestingen. Da skal 
forskerne sjekke immunresponsen til flere kvinn-
er. Selv om denne testen også skulle bli vellykket, 
må enda flere testes ut, før vaksinen blir en del av 
behandlingen.

Aktiverer immunforsvaret. For å bekjempe 
kreft er det svært viktig å bruke en type immun-
celler som kalles T-celler. De gjenkjenner de pro-
teinene som har mutert mange ganger. Mutasjoner 
skjer spesielt hos dem med ondartet føflekkreft og 
lungekreft.  

– Poenget er å aktivere de T-cellene som gjen-
kjenner kreftcellene og gå til angrep på dem, for-
teller Bogen.

Uten kreftvaksinen klarer ikke T-cellene å slåss 
mot kreftcellene. 

– Da blir T-cellene slitne over tid, sier Bogen.
Forklaringen er at T-cellene har noen bremse-

molekyler på overflaten. De har disse bremsene 
for at immunforsvaret vårt ikke skal overreagere. 
Hvis T-cellene overreagerer, kan man få auto-
immune sykdommer.

Målet med moderne kreftvaksiner er å oppheve 
denne bremseklossen. 

– Med Vaccibody kan vi aktivere nye T-celler 
som aldri har vært programmert, til å gå til an-
grep. Vi kan også reaktivere T-celler som er blitt 
for slitne eller sluttet å fungere, til å gå til angrep 
igjen, forteller Bjarne Bogen.

Sammen med professor Inger Sandlie og tidlig-
ere stipendiat Agnete Fredriksen, som nå er den 
vitenskapelige lederen av selskapet Vaccibody, har 
Bjarne Bogen tatt patent på Vaccibody-oppfinn-
elsen.=

ensaepidemi, skal Vaccibody-konseptet testes ut på 
friske forsøkspersoner på Ullevål sykehus i 2020. 

– Vaccibody er en svært interessant vaksine-
plattform, og den er grundig testet i dyremodeller, 
forteller en av landets fremste infeksjonsmedisin-
ere, professor Dag Kvale på Infeksjonsmedisinsk 
avdeling.

Dette blir faktisk landets aller første kliniske 
utprøving av en DNA-vaksine. Han trenger 30 
friske forsøkspersoner. Målet hans er å vise at 
vaksinen er trygg og at den gir et godt nok immun-
forsvar.

– Så langt kjenner jeg ikke til noen alvorlige 
bivirkninger med DNA-vaksiner. I første omgang 
skal vi velge en influensavariant som svært få har 
vært smittet av i Norge, presiserer Dag Kvale.

Forskerne til Bjarne Bogen ønsker også å lage en 
bedre vaksine mot de årlige sesonginfluensaene. 

I 2017 bommet vaksineprodusentene. Bare 30 
prosent av vaksinene var virksomme.

I dagens tradisjonelle influensavaksiner blir 
man vaksinert mot tre ulike typer virus. 

Bjarne Bogen har nå laget en målstyrt Vacci-
body-vaksine som er sammensatt av seks ulike 
hemagglutininer fra ulike influensavirus.

– Da kan vi få beskyttelse mot seks typer influ-
ensavirus samtidig. Vi skal nå utvide antallet, sier 
Bogen.

Generell influensavaksine. Gruppen jobber 
dessuten med å designe helt generelle influensa-
vaksiner. 

– Vi ønsker også å lage en vaksine som kan be-
skytte deg for all tid. En av mulighetene er å lage 
en vaksine som beskytter deg mot femti eller hun-
dre ulike virusvarianter, forteller Bogen.

Poenget er at selv om influensavirus endrer 
seg hele tiden, er det likevel deler av viruset som 
forblir konstant. Derfor gjelder det å finne beskytt-
else mot den delen av viruset som viruset er helt 
avhengig av for å være levedyktig.

– Vi ønsker å finne akilleshælen til viruset. 
Hvis vi klarer å lage en immunrespons mot denne 
delen av viruset, kan ikke viruset omgå vaksinen 
vår. Denne tankegangen ønsker vi også å bruke 
mot HIV, sier Bjarne Bogen.

Stammen på hemagglutinin, som er det domin-
erende proteinet på overflaten av influensaviruset, 
varierer lite mellom ulike virus.
    – Det er stor interesse for å lage vaksiner mot 
stammen, men det er fortsatt vanskelig å lage vak-
siner mot denne spesielle delen av hemagglutinin. 
Alternativet er å vaksinere mot mange ulike deler 

Vi ønsker å  
finne akilles-
hælen til  
viruset. 

Vaccibody

• Vaccibody er et helt 
nytt vaksinekonsept 
utviklet ved UiO.

• Vaccibody kan tilpass-
es vaksiner mot virus, 
bakterielle infeksjoner  
og kreft.

• Vaccibody er en 
målstyrt DNA-vaksine. 
DNA-kodene program-
merer kroppen til å lage 
Vaccibody-molekyler.

• Vaccibody-molekylene 
er tredelte. Den ene 
delen er en del av et virus 
eller del av en kreftcelle. 
Den andre delen er en 
målsøkende enhet med 
gripetang. Den fester 
seg til immunceller. Den 
tredje delen binder de to 
første delene sammen.

• Vaccibody ble patentert 
i 2007. 

• En Vaccibody-vaksine 
mot	fugleinfluensa	blir	
testet ut på Ullevål syke-
hus i 2020.

• En Vaccibody-vaksine 
mot livmorhalskreft er 
også testet ut.
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LITTERATURVITSKAP • Vinje 200 år

Aasmund Olavsson Vinje såg 
retta og vranga på livsens 
vev – med eit glimt i auga. 
Han har likevel vorte opp-
fatta og framstilt mest som 
ein alvorsmann. Men han 
Aasmund kunne gråta med 
det eine auga og le med det 
andre.
Tekst: Alv Reidar Dale

Det er 200 år sidan Vinje vart fødd. Og mykje   
 av det han skreiv, har funne vegen frå lese-

boka til gløymeboka, men noko av det beste lever. 
Vinje skreiv ikkje for moro skuld, men han hadde 
tydeleg stor glede av å skriva. Og han forarga man-
ge med mykje av det han skreiv, og måten og målet 
han skreiv på, men har seinare gledt mange fleire.

Jon Haarberg, professor i allmenn litteraturvit-
skap ved Institutt for litteratur, områdestudium og 
europeiske språk på Universitetet i Oslo, ser både 
det seriøse og det humoristiske i Vinje sin forfattar- 
skap. Men han vil aller helst få fram den friske og 
frodige humoren i det Vinje skreiv, i hovudsak i 
prosaen, eit svært viktig trekk ved Vinje sine essay, 
kommentarar og reiseskildringar, oversett eller 
tagt i hel av både målfolk og motstandarar. 

Vinje på vranga. Allereie i 1983 skreiv Haarberg 
si nytolkande magistergradsavhandling om Vinje 
og delar av hans verk, «Vinje på vrangen. Momen-
ter til revurdering av en nasjonal klassiker». Kom 
som bok i 1985. Der vrengjer han den tilvande  
måten å lesa Vinje på – iallfall prosaen hans. 

– Fyrst; me feirar Vinje i år, men vert verka 
hans studerte og forska på ved UiO no?  

– Ikkje mykje. Det blir framleis undervist i 
Vinje; Ståle Dingstad har hatt seminar om norske 
essaytradisjonar i vår, og der er Vinje viktig. Elles 
vert Vinje gjort visitt i undervisninga om norsk lit-
teratur frå tida 1800–2000 og i språkhistorie. 

– Du har kalla avhandlinga di «Vinje på vrangen.»  
Det kan lesast slik at du vrengjer innsida eller 
ukjende sider av Vinje ut eller at Vinje var vrang, 
vanskeleg?

– Begge delar. I resepsjonsperspektiv, slik Vinje 
vart teken imot og opplevd i si tid, blei han nok 
oppfatta dels som vrang, kranglevoren, især av 
riksmålssida – ikkje berre debattglad. Og han var 
utan tvil i opposisjon og motkulturell. Men mål-
folka prøvde å feia det vrange og antiautoritære 
ved Vinje under teppet og forsvara han som ein  
seriøs forfattar. Vinje vart etter kvart framstilt som 
ein martyr og eit offer, ikkje minst i målstriden.

Den djerve Vinje. – Undertittelen på avhand-
linga di er «Momenter til revurdering av en na-
sjonal klassiker». Du tykte han trong og fortente 
ei revurdering?

– Ja, eg ville i grunnen rehabilitera den radi-
kale og rabulistiske Vinje, slik han står fram i 
det han skriv som Christiania-korrespondent for 
Drammens Tidende i åra 1851–59 og i sitt eige blad 
Dølen frå 1858 til 1870. I begge desse rollene bryt 
han med det konvensjonelle og vert ein viktig ny-
skapar i norsk pressehistorie. 

– Både i målbruk, gradvis oppnorska dansk 
i Drammens Tidende og heilt ny norsk i Dølen, i 
skrivemåte og i emneval – han skreiv om det meste, 
nyskapte han radikalt essayistikken og komment- 
aren i norsk presse. 

Det Vinje skreiv, var den tid uhøyrt, vulgært for 
borgarskapen, etablissementet. Dei kritiserte han 
m.a. for å vera kameleon, vêrhane, ein som skifte 
ham eller meining etter omstenda, og ein hoffnarr 
og harlekin – ein gjøglar for omverda, to figurar 
me veit har hatt ein viktig funksjon som korrek-
sjon til dei mektige og styrande. Men Vinje vart 
også direkte fordømd, latterleggjord og tagd i hel, 
alt etter som. 

– Du gjer dessutan i di bok front mot den tradi- 
sjonelle måten å framstilla Vinje og hans verk på, 
den biografiske og kronologiske og lite reflekter-
ande.

– Ja, som litteraturvitar meiner eg Vinje forten-
te ein ny og annleis måte å lesa han på. Eg las pro-
saen til Vinje i lys av tankane til den russiske lit-

teraturteoretikaren og kulturhistorikaren Mikhail 
Bakhtin. Hans store tanke var karnevaliseringa av 
litteraturen, og det fall i auga å sjå Vinje sine essay  
og samtidskommentarar i ein slik samanheng, 
med folkelege, humoristiske ytringsformer, ikkje 
ulikt Rabelais og Cervantes. Og i slekt med Hol-
berg og Goldschmidt. I lyrikken litt lik Burns. 

– Tvisynet til Vinje kjem godt fram i den karne-
valske skrivemåten. Biletet eg gav av den folkelege   
humoren og uvørdne autoritetskritikken, står seg 
godt. Men eg ville nok ikkje lagt så einsidig vekt  
på Bakhtin sine teoriar i tolkinga av Vinje i dag. 
Vinje byr elles ofte på ein frisk lått, som degrader-
er det opphøgde, pompøse og svulstige, gjerne ned 
i det jordnære, kroppslege og i samanlikningar frå 
dyreriket.

Vinje var lite klassisk. – Dette er vel stikk i strid 
med Sigmund Skard sine synsmåtar i doktor- 
avhandlinga hans frå 1938, «Vinje og antikken», 
der han gjer Vinje til ein klassikar i gresk og nor-
røn tradisjon (frå Homer og Edda)?

– Ja, eg har gått imot Skard sin hovudtese om 
at Vinje var ein heilskapleg, klassisk forfattar, ei 
tvangstrøye Skard sjølv også til dels såg vart for 
trong. Avhandlinga hans er utan tvil den store, 
grundige boka om Vinje – sett frå hans synsstad, 
men eg ser i Vinje sin prosa det nyskapande og 
frigjerande, ein uklassisk, moderne og norsk stil, 
snarare enn ein klassisk frå antikken.

– Vinje vart rett nok ein nasjonal klassikar, 
fekk innpass i lesebøkene og slik i skulen, som har 
halde han i live. Men han var ingen antikkens klas-
sikar, slik Skard ville ha det til. Den karakteristik-
ken gjeld berre ein liten del av “den samansette 
kroppen” Vinje var. Men landsmålslyrikken til 
Vinje er klassisk og lite kontroversiell; den er varm 
og var, medan han i debatt og kommentar ofte vart 
oppfatta som kynisk og hard.

– Det er viktig å presisera at eg i hovudsak har  
sett på Vinje sin prosaproduksjon, dvs. Drammens- 
korrespondansen og Dølen, medrekna «Ferda-
minni fraa Sumaren 1860». Der ser eg mykje meir 
av ein frisk, freidig og frodig skribent enn vanleg 
har vore i den nynorske tolkingstradisjonen – det 
er stort sett nynorskingar som har skrive, til dels 

DEN GAPSKRATTANDE: Kunstnaren Finn Graff teikna i 1983 dette portrettet av Aasmund O. Vinje  
til Jon Haarberg si bok «Vinje på vrangen». Ein Vinje som skrattar – men ikkje kaldflirer – ulikt den 
litt dystre alvorsmannen han oftast har vorte framstilt som. Vinje var ein fargerik fyr og forfattar.

Aasmund Olavsson 
Vinje: 

• Fødd 6. april 1818 i 
Vinje i Telemark, døydde 
30. juli 1870 på Gran på 
Hadeland. 
• Lærar, jurist og forfattar 
(diktar, journalist og 
redaktør).

• Vinjes viktigaste verk: 
– Vekebladet Dølen, åtte 
årgangar over tolv år. 
– Ferdaminni fraa Sumar-
en 1860, to band i 1861. 
– Diktsamling 1864.  
– Diktsyklusen Storegut  
1866, rev. utg. i 1868.  
– Blandkorn i 1867.
– A Norseman’s View of 
Britain and the British, 
Edinburgh 1863. 
– Om lag 700 artiklar og  
kommentarar i Drammens  
Tidende,	524	av	dei	finst	
framleis (sjå faktaboks 
neste side).

• Utdanning og yrke:  
Voks opp i Vinje, seminar  
i Kviteseid, omgangs-
skulelærar i Grungedal i  
fire	år,	lærarseminaret	i	 
Asker, lærar i Mandal 
1844–48, Heltbergs stud- 
entfabrikk i Christiania 
1848–50, jusstudiet ved 
Det Kongelige Frederiks 
Universitet 1851–56, 
juridisk embetseksamen 
1856, sakførar ved eit 
advokatkontor 1857–58 
og tilsett i Justisdeparte-
mentet 1865–68.

• Vinjes medieliv: Skreiv 
i ulike blad, som Andhrim-
ner, Morgenbladet og 
Illustreret Nyhedsblad. 
Fast Christiania-korres-
pondent for Drammens 
Tidende 1851–59 (på det 
almindelige Bogsprog). 
Skrivande redaktør i 
einmannsføretaket Dølen, 
hans eige blad, frå 1858 
til 1870 (på landsmål).

• Familieliv: Gift med 
Rosa Kjeldseth (1836–70) 
i 1869. Dei fekk ein son, 
Olav, død i 1932.

Med tvisyn på Vinje 
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KATHARINA VESTRE 
er stipendiat ved Insti-
tutt for biovitenskap, 
Universitetet i Oslo, og 
skriver populærviten-
skapelige artikler for 
voksne og barn.

LINNEA VESTRE er 
designer, fotograf, 
illustratør og billed-
kunstner.

GRO NYLANDER er 
dr.med. og spesialist i 
obstetrikk, gynekologi 
og medisinsk genetikk 
– og hun er populær-
vitenskapelig forfatter.
 

Vi har lenge visst hvordan egg og sædcelle  
 smelter sammen og begynner å dele seg, 

hvordan morkaken dannes, når embryo utvikler 
organer og når hjertet begynner å slå. Vi kan 
måle fosterets vekst, finne ut når det først sanser, 
beveger seg, smaker, drikker... 
 
Men hvorfor dette skjer så lovmessig, i tur og 
orden, hva slags signaler som sendes og hvor de 
kommer fra – se det vet vi langt mindre om. Dette 
er så komplisert – og tanken så svimlende – at det 
ikke er rart mange tar skapelsen av mennesket 
nettopp som bevis for en gudommelig inngripen. 
Faktisk utgjør det «menneskelivets første mysteri-
um».  
 
DETTE FASCINERER Katharina Vestre allerede 
som barn. Hun spekulerer på hvordan det er mu-
lig at lillebroren i mammas mage forvandler seg 
fra «et underlig lite urtidsdyr med hale og til en 
lubben baby». Som stipendiat ved Institutt for 
biovitenskap ser hun bilder som viser hvordan en 
ørliten hånd, som mest ligner en andefot, gradvis 
blir en menneskehånd. Hun leser at fingrene blir 
igjen fordi det skjer et kollektivt celle-selvmord 
i vevet mellom dem. Dermed er hun fanget! Tre 
år senere – etter pløying av mange forsknings-
artikler og embryologibøker – kommer hun med 
denne lille, populærvitenskapelige boken som lar 
oss ane hvordan det går til at «en klump av celler 
forvandles til en pustende, spisende og tenkende 
organisme».  
 
Boken tar oss gjennom den nå 65 år gamle 
oppdagelsen av at DNA er en kjemisk kode som 
består av bare fire baser, at disse kobler sammen 
DNA-trådene til dobbeltspiraler som ligner en 
stige, at DNA krøller seg sammen i cellekjernen, 
men åpnes og lukkes ved behov. Rekkefølgen på 
baseparene utgjør oppskriften, de koder for alt: 
øyne, fingre, negler, smilehull – eller sommer- 
fugler ... 
 
FOR VESTRE nøyer seg ikke med mennesker.  
De fleste levende organismer har mye DNA felles.  
Hun forteller om de nyttige E-coli-bakteriene i 
kroppen vår, om den enkle bananfluen som vi 
lærte om i arvelæren mange år tilbake. Så begyn-
ner det å bli spennende. Hox-genet, som også 
finnes hos dyr, bestemmer at de små humpene 
på ryggraden ordner seg i riktig rekkefølge og blir 
til «skulderbladene på toppen, bekken nederst og 
ribbena innimellom». 

Fra to enkeltceller til fullt ferdig menneske. 
 

Katharina Vestre, 
Linnea Vestre (ill.): 
DET FØRSTE MYS-
TERIET. Historien om 
deg – før du ble født

Aschehoug forlag 
2018 

Kan underet forklares?  

Anmeldt av Gro Nylander

Mange fenomener forklares ut fra evolusjonen. 
Testiklenes vandring skyldes antagelig at gutt-
enes urforfedre, fiskene, kan beholde dem opp-
under hjertet fordi de er kaldblodige. Det varme 
mennesket må derimot få dem ned og ut i den 
luftige pungen for at de skal fungere. 
 
Vestre forteller om morkake som renser fostervan-
net – i tillegg til dens andre oppgaver – så fosteret 
kan tisse og drikke og likevel ha det bra. Om at 
vannet tar lukt fra mors diett. Denne anmelder har 
selv luktet på diverse fostervann fra storrøykere 
– ikke bra! Forfatteren refererer til forskning om 
hvordan spedbarnet gjenkjenner mors stemme 
og andre lyder det har hørt i livmoren, om hvorfor 
vi som våre pelskledde aner får gåsehud ved kul-
de og frykt. Det meste er kjent stoff, men fortalt 
på en enkel og underholdende måte.  
 
Øyets dannelse er fasinerende. Genet PAX6 er 
bryteren som slår på andre gener igjen, lovmes-
sig, trinn for trinn, etter hvert også synssenteret 
i hjernen. Vår store, sultne hjerne er en av årsak-
ene til at fødselen er så tøff for mange menneske-
mødre. Den, sammen med det stive bekkenet 
som gjør at vi klarer å gå oppreist.  
 
MEN HVORFOR i all verden starter fødselen? 
Lungene bør være modne. Er det de som sender 
signaler om at de er klare til å puste luft? Eller 
kommer de viktigste signalene fra hjernen? Eller 
skyldes det at nivået av stresshormon øker kraftig 
når fødselen nærmer seg? Eller at livmorens re-
septorer blir mange flere?  
 
Antagelig samvirker alt dette, men fortsatt vet vi 
egentlig ikke helt hvordan det skjer. Det kan hel-
ler ikke Vestre forklare, men hun prøver, så langt 
det går. Mye er kjent, noe er nytt. Referansene er 
samlet bakerst i boken, kapittelvis. Det kan være 
litt vanskelig å finne frem til akkurat den riktige.  
 
Vestre skriver lett, rettet til akkurat deg, leseren. 
Det er et godt grep. Antagelig vil mange ha moro 
av å lese Det første mysteriet.= 

nokså ukritisk, om Vinje og hans verk opp gjen-
nom tiåra.

– Vinje var nok eldhuga målmann og nasjonal, 
men ikkje nasjonalistisk, heller ikkje nasjonal-
romantisk. Men i dikta sine kunne han vera natur-
nær og romantisk.

Ein folkeleg ordgjøglar. – Du lanserer det 
karnevalske og harlekin-figuren, gjøglaren som 
forklaringsmodell for mykje av det Vinje skreiv av 
prosa. Men Vinje skreiv vel ikkje for moro skuld?

– Nei, avgjort ikkje, sjølv om ein tilsynelatande 
tilfeldig innfallsrikdom kunne tyda på det. Vinje 
hadde meining og mål med det han skreiv, anten 
det gjaldt politikk, sosiale tilhøve, teater, litteratur 
eller språk. Det siste var viktigaste saka hans, å 
kjempa fram eit norsk skriftspråk som Ivar Aasen 
nett hadde sett saman. Men det er ingen tvil om at 
han hadde svært stor glede av å skriva, og han laga 
fleire nye, norske ord, så som flogvit for geni!

Det er slett ikkje berre litteraturtolkingsteori 
som har sett Haarberg på sporet av Vinje som farge- 
rik, folkeleg skribent; det er både innhaldet i det 
han skriv om, som fesjå og marknader og student-
moro, og sjølve måten han skriv på; frisk og uredd 
og med mykje ironi, satire, harselas og uvørden 
språkbruk om dei/det etablerte.

– Og han skriv med stort slingringsmonn når 
det gjeld tid og stad og andre fakta, t.d. i «Ferda-

minni», der fleire av 
innslaga ikkje er sjølv-
opplevde, men lånte frå 
andre – ein rikdom av 
vandrehistorier henta 
frå anna hald – «å laga 
god litteratur er ofte å 
kna røynda godt». Han 
skilde seg elles ut med 
ein samtaleprega  
skrivemåte – til ein 
likeverdig lesar, i du-
form, og han iscene-
sette ofte eigen person  
i hendingane.

Framstegsvenleg 
folkeopplysar. – Han 
hadde, i tillegg til mål-
saka, ein annan stor 
kongstanke i sitt virke; 

det var god folkeopplysning, utdanning og dann-
ing for folk flest. «Kunnskap skal styra…» var 
hans store leiestjerne i så måte. Og mykje av det 
han skreiv, var opplysande. Vinje var forresten ein 
framifrå folketalar, ettertrakta og omtykt på fesjå 
og marknader og i festlege lag.

– Dessutan var han svært framstegsvenleg, opp- 
teken av tekniske nyvinningar som jarnvegen (tog-
et kalla han “træn”), telegrafen og dampskipa og 
modernisering i landbruket og i heimen, så som 
reinsemd. I mange av hans observasjonar kan ein 
sjå parallellar til det Eilert Sundt skreiv om folke- 
livet, men skrive på ein annan måte. Sjølv om Vinje 
på ei side var kulturkonservativ, var han også 
svært moderne.

Jurist og akademikaremne. – Dei færraste veit 
vel at Vinje tok ein embetseksamen ved Det Konge- 
lige Frederiks og kanskje kunne ha vorte ein god 
akademikar?

– Nei, men han studerte jus frå 1851 til 56, då 
han tok juridikum med laud og fekk så løyve til å 
bli overrettssakførar. Han kombinerte studia med 
skrivinga og må ha vore arbeidssam og disiplinert. 
Me veit han var skuleflink. Han hadde elles som 
grunnhaldning å nekta godta all vanetenking og 
trudde aldri tvert på autoritetar. Så han var verke-
leg eit godt emne til å verta ein framifrå akademi-
kar. Men han valde publiseringa.=

DEN UORTODOKSE VINJE: 
Professor Jon Haarberg les 
Vinje sin prosa mykje meir 
uortodoks enn det som har 
vore vanleg i tolkingstradi-
sjonen. Her gjer han Vinje 
visitt ved statuen i Sogn 
studentby. Dyra Vaa har laga 
vandraren Vinje i heilfigur 
med fjellstaven og skreppa 
på rygg. Bronsestatuen vart 
avduka i 1968, 
   På sokkelen står to linjer 
frå diktet «Frå byen det ber-
er», som opna «Ferdaminni»: 
«Her fann eg dei beste. Her 
lærde eg mest.»
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LITTERATURVITSKAP • Vinje 200 år

FAKTA

Christiania-korrespond-
ansen i nettutgåve: 

Professor Jon Haarberg 
har sytt for at Vinje sine 
korrespondentbrev, 524 
som	finst	att	av	700,	frå	
Christiania til Drammens 
Tidende i åra 1851–59 no 
er råd å lesa digitalt for 
første gong, på  
http://www.bokselskap.
no/boker/korrespondent-
brev/tittelside
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NESTE UTGAVE: Står den europeiske integrasjonen på et skjørt fundament?  

Samarbeidet er under press fra flere kanter. Ikke bare Storbritannia, men også andre 

land vurderer å trekke seg ut. Samtidig maner europeiske ledere til styrket samhold 

som motvekt mot Donald Trump, Vladimir Putin og Xi Jinping.

Spenninger i skjæringsfeltet mellom Europa og EU er tema i neste utgave av Apollon.

Den europeiske union

POPULISME OG EU-SKEPSIS: De to største partiene etter valget i Italia i mars, Femstjernersbevegelsen og Ligaen, har 
vurdert å trekke landet ut av eurosamarbeidet. 


