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Fiktiv nynorsk-
professor
Les om nynorskprofessoren 
som ikkje fanst – på din  
eigen telefon. 

Kjenner du historia om Martin 
Aamot, landets første profes-
sor i «det Norske Folkemaal»? 
Ikkje det? Det forstår seg.    
    Martin Aamot er fiktiv, opp-
dikta av forfattaren Johan 
Vibe, fortel professor i littera-
turvitskap, Jon Haarberg ved 
UiO. 
    – I den for lengst gløymde 
romanen En Professor frå 
1882 føregrip Vibe ikkje berre 
folkemålsprofessoratet, det 
Ivar Aasen avslo og Hans 
Ross til sjuande og sist ikkje 
vart funnen verdig til, han 
kjem også den anglo-ameri-
kanske universitetsromanen 
som sjanger i forkjøpet. 
    No er Johan Vibes roman 
kommen i ny, digital utgåve. 
Den kan lastast ned på tele- 
fonen eller lesast på nettet: 
http://www.bokselskap.no/
boker/enprofessor/tittelside=

Trenar minnet
Doktorgradsstipendiat ved 
Psykologisk institutt, Anne 
Cecilie Sjøli Bråthen, har fors-
ka på effekten av hugsetren-
ing. Resultata viser at friske, 
vaksne personar, uansett 
alder, kan ha utbyte av å trene 
minnet over tid.=

Den norske overklassen  

Dei som er fødde inn i overklassen, vert 
verande i overklasseposisjonar i vaksen 
alder. Dei har gode sjanser til å nå toppen 
av næringslivet. Dei som har foreldre frå 
kulturlivet, har gode høve til å få privileg-
erte posisjonar i akademia, eliteyrka eller 
toppjobbar i forvaltninga.
    Nordmenn som kjem frå mindre velstå-
ande heimar, men som likevel får toppstill-

ingar i samfunnet, får anten eit kort innpass 
eller blir ein del av overklassen først seint 
i karrieren. Somme av dei hamnar i over-
klassen via tillitsverv i organisasjonslivet, 
politikken eller fagrørsla. Nokre kjem seg til 
topps gjennom karrieren. Oppkomlingane 
har mindre suksess i næringslivet enn dei 
frå overklassen. Inntektene deira er dess-
utan meir flyktige over tid.=
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Maren Toft på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi har nyleg teke doktor-
graden om kva slags nordmenn som blir ein del av overklassen.

Heilagt snadder frå mellomalderen
Heilage gjenstandar gav håp om eit betre liv 
etter døden.

Kulturhistorisk museum har nettopp opna utstil-
linga «Forvandling – tro og hellige gjenstander i 
middelalderen».
    Her kan du få sjå ei rekkje vakre gjenstandar  
som vart dyrka som heilage av nordmenn i mellom-
alderen. Det var den gongen folk visste at livet på 
Jorda var vondt og kort, men trudde at dei kunne 
vente seg nye og betre tider så sant dei levde som 
gode kristne. Kyrkjerommet var ein forsmak på 
paradis og ein liten flik av Guds himmelrike senka 
ned på Jorda. I utstillinga kan du sjå ei rekkje ting 
som batt jordelivet saman med det guddomme-
lege.=

    

OVERKLASSEN: – Dei som veks opp i rike nabolag i Oslo, held seg der gjennom livsløpet, fortel Maren Toft. 
Knut Hamsuns Victoria tærest i sund innanfrå fordi ho vel slekta, æra og familiens ynske framfor møllaren sin 
son. Her frå Torun Lians film “Victoria” frå 2013.
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Til å ta lærdom av 

Trine Nickelsen
ansvarlig redaktør 

Da den kalde krigen var slutt, mente de fleste at det liberale demo- 
kratiet hadde vunnet. Historikeren og Yale-professoren Timothy Snyder 
har i flere sammenhenger advart mot slike enkle holdninger. Høyre-
ekstreme bevegelser er i framgang – i Europa og ellers i verden. Det 
skjer mens vi er i ferd med å glemme de omfattende, autoritære beveg-
elsene som verden har hatt i det tjuende århundre. Vi innbiller oss at  
de ikke kan komme tilbake – at det ikke kan skje igjen. 

Snyder oppsummerer det han kaller tjue lærdommer om tyranni, i den 
lille boka On Tyranny. Twenty Lessons from the Twentieth Century 
(2017), som kom ut på norsk i fjor. Flere av dem burde være mål for  
ethvert universitet: «husk på den profesjonelle etikken», «tro på sann-
het», «undersøk», «lær av kolleger i andre land» og «bevar roen når  
det utenkelige kommer». 

Det utenkelige er nå på full fart tilbake. Dette nummeret at Apollon gir 
noen eksempler.   

«Jeg prøver å ikke la det gå inn på meg. Men brasilianerne valgte altså 
en leder med klare fascistiske trekk», erkjenner professor Benedicte 
Bull på Senter for utvikling og miljø, og understreker at det ikke lenger 
dreier seg om høyre eller venstre, men om selve demokratiet, retts- 
staten, menneskerettighetene. Bak Jair Bolsonaros mange ekstreme 
uttalelser og hyllest til diktaturet skjuler det seg et omfattende, ideo-
logisk prosjekt. Han er ikke alene. Autoritære og populistiske strøm-
ninger på ytterste høyrefløy skyller over Latin-Amerika. 

I Midtøsten ble gryende demokratibevegelser våren 2011 brutalt slått 
ned. I denne utgaven av Apollon viser vi hvordan diktatorer i de styrt- 
rike gulfstatene splitter befolkningen og utnytter rettighetsløse arbeid-
ere for å befeste egen makt og rikdom. 
  
Vi får også et historisk tilbakeblikk på egne autoritære tendenser, med 
opprettelsen av det som viser seg å være vårt første naziparti, «Norges 
Nasjonalsosialistiske Arbeiderparti». 

Å bekjempe falske sannheter og påstått innsikt, er en viktig side av 
kampen mot en mer autoritær verden. Blant universitetets vesentligste 
oppgaver er å skille mellom gode og dårlige argumenter. Her spiller 
også statistikk en rolle, slik vi viser i denne utgaven av Apollon. I dag 
har forskerne tilgang på enorme og uoversiktlige datamengder. Statis- 
tikk kan bidra til sann kunnskap og innsikt – demokratisk, til alles 
beste. 

Dei flottaste skatt-
ane frå vikingtida
Kulturhistorisk museum viser fram nokre av 
dei mest utsøkte smykka, gullskattane og 
våpna som er funne frå norsk vikingtid. 

Vikingane var opptekne av estetikk og vakre ting. 
I den nye, permanente utstillinga VIKINGR på  
Kulturhistorisk museum, som opnar i månads- 
skiftet februar/mars, viser museet fram nokre av 
dei aller flottaste gjenstandane sine frå viking- 
tida. Mellom dei tinga du kan sjå, er verdas ein-
aste bevarte vikinghjelm, praktsverdet frå  
Langeid og gullskatten frå Hon.= 
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VAKRASTE: Museet har plukka ut dei vakraste av dei 40 000 
gjenstandane i samlingane til vikingutstillinga.
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Kryptiske runer
Nokre av runeinnskriftene frå 
vikingtida og mellomalderen 
er medvite forvanska. Det vis-
er doktorgraden til K. Jonas 
Nordby. Ei av dei vert kalla 
jǫtunvillur – eit runesystem 
som ikkje eignar seg til kom-
munikasjon, men som er ein 
ypparleg reiskap for å øve inn 
runeteikna.=

Avslører  
Alzheimer
Standardiserte nevropsykiske 
testar, som mellom anna mål-
er minne og merksemd, kan 
brukast til å slå fast om ein har 
symptom på tidleg Alzheimer. 
Det slår Carl Fredrik Eliassen 
fast i doktoravhandlinga si.=

Rekordår for 
leksikon
For Store norske leksikon vart 
2018 eit rekordår. Berre i nov-
ember månad var det over 2,4 
millionar unike lesarar. Universi- 
tetet i Oslo er ein av medlems-
institusjonane i Store norske 
leksikon. Frå UiO bidrog 142 
fagfolk – med ansvar for 26 000 
artiklar. Artiklane blei til saman 
lesne 16 millionar gonger i 
2018, ein auke på ni prosent frå 
2017.=

Etnisk bakgrunn – eller kvali- 
fikasjonar?
Kor vanskeleg er det for innvandrarar å få 
jobb her i landet? Mange trur det går på 
dårlege norskkunnskapar og uvisse om 
kva erfaringar og kvalifikasjonar dei har. 
Verónica Pájaro ved Institutt for lingvistiske 
og nordiske studium har som ein del av 
doktorgradsarbeidet sitt undersøkt video-
opptak av autentiske jobbintervju. 
    Analysen hennar viser at arbeidsgivar-
ane ofte diskuterer den regionale og etn- 

iske bakgrunnen til jobbsøkjarane for å  
bli kjende med dei, sjølv om kandidatane 
prøver å unngå å svare på kvar dei eigent-
leg kjem frå. Denne samtalen om bakgrun-
nen deira er viktigare enn kor gode dei er 
i norsk. 
    Verónica Pájaro meiner at utdanninga og 
arbeidserfaringa til utanlandske legar kan 
bli usynleg i intervjuet dersom det må skje 
på norske premissar.=

Utanlandske legar på jobbintervju i Noreg er lite 
glade i å prate om eigen etnisk bakgrunn.
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UTANLANDSKE LEGAR vil helst ikkje snakke om bakgrunnen sin på jobbintervju, men heller om kvalifika-
sjonane dei har.

Utstilling om 
sjelden sporv

Simen Kjellin ved Realfagsbiblioteket på 
Blindern har fotodokumentert forskinga til 
masterstudent Åsta Bjørg Dale og stipendiat 
Camilla LoCascio Sætre på Institutt for bio-
vitskap. Dei studerer ulik åtferd hjå den itali-
enske sporven og middelhavssporven.  
Bileta frå feltarbeidet vert stilte ut på Real-
fagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes’ hus. 
Utstillinga opnar 26. februar.=

Den italienske sporven er ei blanding av 
middelhavssporv og gråsporv. No får du 
sjå han stilt ut.

Politikarane 
veit godt kva dei 
burde gjere med 
klimakrisa.
Per Espen Stoknes, side 63
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Prisar til UiO
Olav Thon-stiftinga delte i år ut 
fleire millionar kroner til UiO-
forskarar innanfor medisin,  
astrofysikk og farmasi.

Noreg ligg på verdstoppen i 
beinskøyrheit.
    – Det må vi gjere noko med, 
poengterte Olav Thon (95) på 
årets prisutdeling 10. januar.
    – Olav Thon-stiftinga har difor  
ønskt å støtte forsking på repara- 
tiv medisin med tjue millionar 
kroner, kunngjorde leiaren av 
priskomiteen, professor Ole Pet-
ter Ottersen.
    Halvparten går til eit forskings- 
prosjekt leia av Lars Engebret-
sen på Det medisinske fakultet- 
et ved UiO,om å reparere skad- 
ar i brusken. Prosjektet forskar 
på ei rekkje ulike teknikkar som 
stamcellebehandling, genterapi, 
vevsteknikk, bioteknologi og 
regenerativ medisin.
    Den andre halvparten går til 
eit forskingsprosjekt leia av Syd-
dansk Universitet. Dei undersøk-
jer korleis det er råd å reparere 
bein med skjelettstamceller. 
Dette skjer i eit samarbeid med 
dei to UiO-professorane Rigmor 
Solberg og Harald T. Johansen. 
    Professorane Hege Christen-
sen på Farmasøytisk institutt 
og Frode K. Hansen på Institutt 
for teoretisk astrofysikk fekk ein 
halv million kvar for sin innsats 
for framifrå undervisning.=

Havet er historie
Samtidskunstutstilling om kva havet har 
hatt å seie for historia vår.

Fram til 1500-talet var Atlanterhavet ein 
uoverkommeleg barriere mellom Afrika og 
Europa på den eine sida og Amerika på 
den andre. Dei nye rutene over havet for- 
andra dei tre kontinenta for alltid. I hundre-
åra som følgde, vart havet viktig for både 
kolonisering, slaveri, migrasjon og euro-
peisk rikdom. 
   Kulturhistorisk museum opnar 7. mars 
utstillinga Havets historie, der dei viser fram  
kunstverk av ti internasjonale samtids- 
kunstnarar som tek opp emna migrasjon 
og folkeflytting. Utstillinga rettar eit kritisk 
blikk på den afrikanske slavehandelen og 
tida fram til i dag.=

Menneska si helse, dyra si helse og helse-
tilstanden til miljøet ikring oss. One Health 
– éi helse – er ei heilskapleg tilnærming til 
humanmedisin, veterinærmedisin, klima- og 
miljøvitskap. Ofte har dei ulike fagområda 
drive på for seg sjølv. Å ha ei tverrfagleg og 
overordna tilnærming til helse trengst blant 
anna i møte med sjukdommar som smittar 
mellom dyr og menneske, som ebola, den 
trugande antibiotikaresistensen i verda, og 
for å sikre menneske over heile kloden sta-
bil og god ernæring. 
   Kommisjonen er oppnemnd av redaksjon- 
en i det respekterte, medisinske tidsskriftet 

The Lancet. Vertskap for kommisjonen er 
Senter for global helse på Universitetet i 
Oslo. Dette er den andre Lancet-kommisjo-
nen på UiO. Professor Andrea S. Winkler, 
som er direktør på Senter for global helse, 
leier kommisjonen sitt arbeid i lag med dr. 
John Amuasi ved Kwame Nkrumah Univer-
sity of Science and Technology i Ghana.      
   Kommisjonen skal byggje bru mellom  
forskinga på området og praktisk politikk-
utforming. Ei tverrfagleg tilnærming skal 
leggjast til grunn og omfattar naturvitskap- 
lege, humanistiske, samfunnsvitskaplege 
og medisinske perspektiv.=

Éi verd – éi helse
Helse. Truleg har ingen sett større på det enn ein ny, internasjonal kommisjon som 
blir leia frå Universitetet i Oslo.

ÉI HELSE: Menneske og dyr påverkar helsa til kvarandre i stor monn. Dei utvekslar virus, parasittar og bak-
teriar som kan gje alvorlege, smittsame sjukdommar og spreie antibiotikaresistens.
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KUNST: I utstillinga Havet er historie kan ein mellom 
anna sjå verk av den britiske installasjonskunstnaren 
Isaac Julien.
 

Retting
I artikkelen om Aa. O. Vinje i Apol-
lon nr. 3-2018 står det at sonen 
Olav døydde i 1902 (s. 57). Han 
levde til 1932 og vart 62 år.=
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TEMA • Ungdom

FAKTA

Ung i Oslo 2018

• 25 000 ungdommer 
deltok i undersøkelsen 
Ung i Oslo 2018, som 
drives av NOVA ved 
OsloMet, hvor Willy Ped-
ersen har en bistilling.

• Undersøkelsen strekker 
seg over hele 22 år – fra 
1996 og helt fram til 
2018. 

• Den omfatter på det 
meste 92 prosent av 
alle elever i Oslo på 
ungdomsskolen og 
videregående skole. 
 
Cannabis

• Cannabis er samle-
betegnelse på hasj, mari-
huana og cannabisolje. 

• Bruk, besittelse og 
omsetning er forbudt i 
Norge. 

SOSIOLOGI • Cannabis

 

Tekst: Trine Nickelsen

Bruken av cannabis i Oslo har økt kraftig fra  
 2015 til 2018. Størst er bruken blant ungdom i 

ressurssterke miljøer på Oslo vest. Samtidig bidrar 
den illegale omsetningen til destruktive gjeng- 
dannelser i deler av Oslo øst, påpeker professor i 
sosiologi, Willy Pedersen på Universitetet i Oslo. 
Han har i flere tiår forsket på ungdom og rus og 
følger utviklingen tett. 

Nytt syn på cannabis. Holdningen til cannabis 
er i endring verden over. FN-systemet har åpnet 
for avkriminalisering. I fjor anerkjente Canada 
cannabis som et rusmiddel på linje med tobakk og 
alkohol. Det lovlige salget er i gang, også i ti del- 
stater i nabolandet USA.

– Land vi føler nærhet til, og som har stått sent-
ralt i den femti år lange ‘krigen mot narkotika’, 
snur nå om og åpner opp for lovlig omsetning av 
cannabis. Flere forskere har i seinere tid uttalt at 
cannabis er mindre farlig enn det en har trodd, og 
at skadeomfanget av andre rusmidler, og da fram-
for alt alkohol, er langt større. 

Pedersen mener det er grunn til å spørre om 
disse internasjonale strømningene fanges opp av 
norske ungdommer. 

– De er jo aktive på nettet, de følger med i forsk- 
ning. I Norge har regjeringen satt ned et utvalg 
som drøfter modeller for å avkriminalisere bruk 
og besittelse. Kanskje tenker ungdommene at det 
bare er et spørsmål om tid før cannabis blir lov-
lig også i Norge, og at stoffet i realiteten er ganske 
uskyldig. 

Kraftig økning. Den anerkjente rusforskeren er 
med på en stor studie av cannabisbruk blant ung-
dom i Oslo.

– Bruken av cannabis var stabil blant ungdom 
gjennom 1980-tallet, før vi fikk en sterk økning 
på 1990-tallet. Ved årtusenskiftet falt så bruken 

markant og stabiliserte seg så på et lavt nivå. For-
bruket av alkohol fulgte samme mønster, påpeker 
forskeren. 

Men så skjer det noe. Fra 2015 øker cannabis-
bruken igjen, og det kraftig. Økningen er sterkest 
hos de yngste elevene, men den absolutte bruken 
er likevel klart høyest blant elever i videregående 
skole. Økningen er større hos gutter enn hos jen-
ter. På videregående skole rapporterer én av tre 
gutter at de har brukt cannabis. 

– Bruken er størst i sentrumsnære bydeler – 
Grünerløkka, Gamle Oslo og Frogner. Det er verd 
å merke seg at den også er nesten dobbelt så høy 
lengst vest i byen – Ullern, Vestre Aker og Nordre 
Aker, som lengst øst – Alna og Stovner, sier Peder-
sen. 

Ressurssterke miljøer. Etter årtusenskiftet har 
det vært mye snakk om at ungdommen er blitt 
snill og pliktoppfyllende. Den såkalte «generasjon 
prestasjon» oppfører seg pent, er fornøyd med for-
eldrene sine, bruker mye tid på lekser, og røyker og 
drikker mindre. 

Willy Pedersen mener å se at noe nå er i ferd 

mer fra miljøer med svake, sosioøkonomiske res-
surser.

– Blant de yngste brukerne er bildet spesielt 
mørkt: de opplever dårligere oppfølging av foreldr- 
ene, har svakere skoleresultater, de skulker oftere, 
har mer atferdsproblemer. De er mer plaget av 
angst og depresjon og er også mer utsatt for mob-
bing og ensomhet. Slike problemer er mye mer ut-
talt blant de yngre enn blant de eldre hasjbruker- 
ne. Lav alder for cannabisdebut har også spesielt 
negative, langsiktige konsekvenser.

Blant elevene på videregående skole som røyker 
hasj, snur sammenhengen til foreldrenes sosio-
økonomiske bakgrunn seg: de eldste elevene har 
økt sannsynlighet for å bruke cannabis dersom de 
kommer fra høyere sosiale lag. 

– Den virkelig dårlige nyheten er at det – sær-
lig blant de yngste – fortsatt er skoleelever med 
kraftig opphoping av psykososiale risikofaktorer 
som utgjør den viktigste rekrutteringsbasen for 
cannabis.

Kontroll over byen. Vestkantungdom røyker mer 
hasj, men det ser ut til at de har mindre risiko for å 
vikle seg inn i narkotikakriminalitet. På østkanten 
kan veien mellom bruk og dealing (salg) derimot 
være ganske kort. Pedersen peker på en ondartet 
utvikling av gjengkriminaliteten i deler av Oslo 
øst. Motoren ser ut til å være omsetningen av can-
nabis. 

– Når bruken øker så mye som den gjør, blir 
økonomien mye større. Ungdom med stilige biler, 
klær og mye penger blir synlige rollemodeller i nær- 
miljøene. Minoritetsetniske grupper har lenge spilt 
en viktig rolle i den åpne hasjomsetningen i Oslo 
sentrum. Nå ser det ut til at nye gjenger med yngre 
medlemmer prøver å få territoriell kontroll i større 
deler av byen. Blant de yngste tilbys nye roller som 
«løpegutter», noe som kan være en farlig vei inn i 
alvorlig kriminalitet. 

Gjenger forsyner vestkanten? Mye tyder på, 
ifølge Pedersen, at den illegale økonomien, para-
doksalt nok, lettest tilbyr roller og fester grepet 
i miljøer øst i byen hvor bruken av cannabis er 
relativt lav. 

– Hvordan klarer dette systemet å forsyne unge 
på Bygdøy, Frogner og Ullern med store mengder 
hasj og marihuana? spør han. – Er det en forbind-
else østover, til nye gjenger som for eksempel 
Young Bloods, med røtter på Holmlia, som politiet 
rettet søkelys mot i høst? Det vet vi dessverre for 
lite om.= 

med å endre seg.
– Vi har tidligere dokumentert at alkoholfor-

bruket på Oslo vest er høyt, og mye høyere enn øst 
i byen. Høy inntekt er knyttet til høyt forbruk av 
alkohol, også blant voksne. Nå aner vi en liknende 
sammenheng for cannabis. Jointen supplerer alko-
holen når vestkantungdommen fester. De «feteste» 
russebussene har rikholdige lagre av både øl, vin, 
sprit og marihuana.  

Forskeren peker på at symbolsterke ungdoms-
kulturer fra ressurssterke miljøer på Oslo vest kan 
være viktige i spredning av stiler og festpraksiser. 

– Dette er elitepregede miljøer som kan ta stor 
plass, også i sosiale medier. De kan være trend-
settere både når det gjelder mote og konsum. De 
kommer jo ofte fra familier og miljøer med mye 
ressurser, og mange vil etter hvert også spille en 
synlig sosial rolle som unge voksne, ofte i prestisje- 
fylte utdanningsløp. Det som skjer nå, bør vi der-
for følge nøye. Kanskje er dette en indikasjon på 
at generasjon prestasjons måtehold, i alle fall på 
rusfeltet, er i ferd med å forsvinne. 

De yngste sliter mest. De yngste brukerne kom-

Kraftig økning av cannabis i Oslo

 
       røyker hasj

              Generasjon prestasjon
Fenomenet «generasjon 
prestasjon» kan være i 
ferd med å gå opp i røyk.

FRA ØST TIL VEST: – Gjeng-
kriminaliteten i deler av Oslo 
øst øker, og motoren ser ut 
til å være omsetningen av 
cannabis. Hvordan klarer 
dette systemet å forsyne 
unge på Bygdøy, Frogner og 
Ullern med store mengder 
hasj og marihuana? spør 
Willy Pedersen.

JOINT: Cannabis på fest på Oslo vest. Bruken er 
dobbelt så høy blant vestkantungdom som blant 
ungdom øst i byen.
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Tekst: Morten S. Smedsrud

Mange har et bilde av Alf Prøysen (1914–1970)   
  som en nostalgiker som idylliserte barn-

dommens lek og uskyld gjennom et slør av bonde-
romantikk.

Et nytt doktorgradsarbeid snur denne forestill-
ingen på hodet, og peker på den klassebevisste 
arbeiderforfatteren.

– Prøysen er ikke den bygderomantikeren man 
kan få inntrykk av ved et overflatisk blikk på tekst- 
ene hans, sier Bjørn Ivar Fyksen. 

Han disputerte i høst for doktorgraden ved 
Universitetet i Oslo med avhandlingen «Almuens 
Opera – litterære klasseskiller i Trost i taklampa 
og Alf Prøysens øvrige prosaforfatterskap».

Fyksen identifiserer tre grunnleggende konflikt- 
er som går igjen i Prøysens forfatterskap:

• Den sosiale kampen innad i tjenerskapet: «Når  
 krybba er tom, bites hestene» – de med færrest  
 ressurser i det sosiale bygdehierarkiet tråkker  
 på de andre for å slippe å være helt nederst. 
•  Klassekonflikten i tradisjonell forstand, altså  
 mellom eiendomsoverklasse og eiendomsløse  
 arbeidere. I Prøysens univers er dette da hen- 
 holdsvis bønder og husmenn/tjenerskap. 
•  Det kulturelle skillet mellom høykultur og lav- 
 kultur, der Prøysen selvsagt tar parti med   
 den folkelige kulturen, arbeidernes kultur.

  
Blåklokkevikua setter konflikten på spissen 
Fyksen har valgt å legge vekt på Prøysens eneste 
roman, «Trost i taklampa», når han skal gå dypere 
inn i Prøysen som prosaist. 

– Det er rett og slett fordi det er det eneste sam-
menhengende, skjønnlitterære verket han skrev, 
sier Fyksen.

I romanen møter vi Gunvor Smikkstugun, hus-
mannsdattera som har flyttet til Oslo, men som 
kommer tilbake til hjembygda på sommerferie for 
å vise seg fram som «fin dame» – stolt og økonom- 
isk uavhengig takket være lønnsarbeid i byen. 

Rammen for fortellingen er noen varme fridager 
i juli, mellom slåttonna og skuronna – det Gunvor 
i sin barndom kalte blåklokkevikua, og som mark-
erte en avveksling fra den monotone hverdagen.

Blåklokkevikua setter de tre konfliktene i roma-
nen på spissen. Fyksen har funnet en særlig meget- 

sigende setning i «Trost i taklampa» som innehol-
der alle kjernekonfliktene i boka. I setningen sier 
fortelleren om Gunvor at «Hu skulle itte mane folk 
tel å vara trufaste ved jorda, hu skulle danse og 
glitre og trekke de andre etter seg.» 

– Gunvor vil markere seg overfor de andre tjen- 
erne, hun vil ikke akseptere bondeoverklassens 
moralske krav om å være lojal mot jordbruket, og 
hun trekkes mot det glorete og lettsindige: sosial 
strid, ideologisk klassekonflikt og kulturell smak i 
én og samme setning.

Den hjemkomne husmannsdattera tar et opp-
gjør med miljøet hun vokste opp i. 

– Ved å tale byens sak forsøker Gunvor å ramme 
makteliten – både eiendomsbesitterne, altså stor- 
bøndene, og de kulturelle tradisjonsvokterne, 
representert ved avisredaktøren, skolelæreren og 
bygdedikteren.

  
Finner inspirasjon fra Sverige. Fyksen vegrer 
seg for å snakke om forskningsfunn i avhandlingen. 

– I klassiske forfatterskapsstudier blir funn et 
feil begrep. Vi snakker om lesninger.

Én nylesning Fyksen har gjort, er å lese Prøysen  
opp mot den svenske arbeiderlitteraturen fra 
1930-tallet, den såkalte statarlitteraturen. En 
statar var en landarbeider på årskontrakt ved et 
gods eller en større gård, han minner om de norske 
husmennene. 

– Statarforfatterne Ivar Lo-Johansson, Moa 
Martinson og Jan Fridegård er forfattere Prøysen 
antakelig leste og ble inspirert av, hevder Fyksen.

Både tematisk og motivisk finnes det likhets-
trekk mellom Prøysen og statarlitteraturen, på- 
peker Fyksen.

– Det gjelder beskrivelsen av et fattigslig land-
proletariat, jord–himmel-opposisjonen i bilde-
kretsen, byen som representant for modernitet og 
frihet, bygda som representant for det motsatte.

Når Fyksen beskriver Prøysen som arbeiderfor-
fatter, er det altså ikke industriarbeider han mener. 

– Det er det vi kaller land-proletariatet som er 
Prøysens kilde, og det er også kilden til det vi opp-
fatter som Prøysens folkelighet. Han representerer 
en kultur som stammer fra de lavere klasser. 

Fyksen vil likevel ikke overdrive slektskapet til 
den svenske arbeiderlitteraturen.

– Klasseforskjellene tematiseres langt mer dir-
ekte i statarlitteraturen enn hos Prøysen. Bøkene 

Visesangeren og poeten latterliggjorde bygde- 
romantikerne og overklassen i sin eneste roman.
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En ny lesning av Alf Prøysen finner slektskap  
med svensk arbeiderlitteratur:

Prøysens klassekamp

MISFORSTÅTT: Alf Prøysen er ikke den bygde- 

nostalgikeren mange tror. I en ny doktorgrad sam-

menlignes hans politiske bevissthet med Tor Jons-

son og svensk arbeiderlitteratur. 
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Alf Prøysen

• Norsk forfatter og 
visesanger (1914–1970).  
Debuterte i 1945 med  
novellesamlingen 
«Dørstokken heme».

• Har skrevet en rekke 
barnebøker og visesam-
linger. Første samling for 
barn, «Lillebrors viser», 
kom i 1949, samme år 
kom «Musevisa».

• Stor suksess med 
historiene om Teskje- 
kjerringa, som han skrev 
flere bøker om og fortalte 
om i Barnetimen for de 
minste.

• Hadde i mange år 
faste innslag i flere 
NRK-programmer, som 
Barnetimen for de min-
ste, Lørdagsbarnetimen 
og Søndagsposten.

• I 1950 kom hans 
eneste roman, «Trost 
i taklampa», som ble 
teater, film og musikal.

• Sammen med Anne-
Cath. Vestly lagde han 
barne-tv-programmet 
«Kanutten og Romeo 
Clive», der Prøysen var 
Romeo Clive.

• Tildelt Norsk kulturråds 
ærespris. Er gravlagt 
i æreslunden på Vår 
Frelsers gravlund i Oslo.

Kilde: NTB

som Fyksen identifiserer hos Prøysen, finner ikke 
sted på det litteraturviterne kaller handlingsplanet. 
Det er lite i det som ved første øyekast foregår i 
romanen, som tilsier at dette er en kultur- eller 
klassekamp. Men kampen er likevel i teksten.

Fortellerstemmen i boka, en stemme som likner 
Prøysens egen stemme, driver for eksempel tydelig 
gjøn med de tilreisende bygderomantikerne som 
strømmer til arrangementet Blåklokkevikua. 

– Prøysen gjør narr av kultureliten som kom-
mer til bygda. De skal være en elite, men det er 
likevel tydelig at de har lav grad av dannelse. De 
deklamerer Welhaven, men har egentlig ikke for-
stått innholdet i diktene hans, forteller Fyksen.

Klasseskillet mellom de nyankomne romantik-
erne og bygdas befolkning er tydelig. 

– Det er ikke en kjeft fra tjenerklassen til stede 
på det stevnet. Her ser vi igjen at klasseskillet er 
helt fysisk, sier Fyksen. 

Den kulturen som Gunvor er en del av, er på sin 
side en levende, muntlig forteller- og visekultur. 
     – Det er denne folkelige kulturen Prøysen be-
nytter seg av i prosaen og visene sine, forteller 
Fyksen.

Forfatterens eget oppvekstmiljø er et viktig  
materiale for forfatterskapet.

– Det er derfra han henter stoff, ikke minst 
språklig, men også på andre måter. Erfaringen av 
å ha tilhørt et underordnet og underbetalt tjener-
skap i et bygdesamfunn, ligger som et bakteppe for 
svært mye av det han skrev.

  
Hvor politisk var han? Etter at Fyksen disputerte 
for doktorgraden i høst, skrev direktøren i Fritt 

Ord, Knut Olav Åmås, en kommentar om Prøysen 
og Arne Paasche Aasen, under tittelen «Diktere 
med en dagsorden». 

– I hvilken grad var egentlig Prøysen politisk?
– Det er vanskelig å si. Han skal visstnok ha 

vært medlem av Arbeiderpartiet. Han stilte på  
arrangementer i partiet og hadde åpenbart sympa-
tier i den retningen. 

Selv om han nøt stor berømmelse, var Prøysen 
hele livet på utsiden av det litterære etablissemen-
tet. 

– Prøysen er ikke blitt nedvurdert som skjønn-
litterær forfatter. Han er stort sett ikke blitt vurd- 
ert i det hele tatt.

Blant dem som før Fyksen har undersøkt noe av 
Prøysens mottakelseshistorie, er Jan Erik Vold. 

– Vold undersøkte representasjon i lyrikkanto- 
logier og i litteraturhistoriske verker, og fant at 
Prøysen fikk mindre plass der enn han åpenbart 
har i kulturen vår. Noe av grunnen er antakelig at 
han ikke i hovedsak skrev bøker og boklyrikk. 

Det kom aldri flere langprosaverker fra Prøysens 
hånd. 

– Han hadde en kjempeplan om å skrive et tre-
bindsverk om bygdeproletariatet. Det skulle minne 
om nettopp den svenske statarlitteraturen, forteller 
Fyksen.

– Hvorfor ble det med den ene romanen, «Trost 
i taklampa»?

– Jeg vet ikke. Min gjetning er at han ble revet 
med av suksessen i NRK og med teateroppsetning-
ene, visene og barnebøkene. Det var også viktig for 
ham å tjene penger. Han sa aldri nei til et oppdrag. 
=

EN AV DE STORE: Som Erik 
Bye (t.h.) og Otto Nielsen 
(bak) var Alf Prøysen en av 
de største i norsk radio- og 
tv-underholdning etter 
krigen.
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inviterer derfor tydeligere til politiske lesninger. 
Likhetene ligger mer i motivene og måten de for-
holder seg til samfunnet på. 

 
Leser Prøysen historisk og materialistisk. 
Til daglig er Fyksen fungerende bokredaktør i den  
venstreradikale avisa Klassekampen. Det er derfor  
kanskje ikke overraskende at han anlegger et klasse-
perspektiv på Prøysen.

– Det er en marxistisk lesning i den forstand at 
jeg leser Prøysen i lys av historiske og materielle 
forhold. Men jeg er ikke så interessert i litteratur-
teori, egentlig. Å tre franske strukturalister ned 
over «Trost i taklampa» var aldri aktuelt, bedyrer 
Fyksen. 

Ikke desto mindre har han funnet litt plass til 
både franske Pierre Bourdieu og russiske Mikhail 
Bakhtin i avhandlingen.

– Med en gang vi snakker om kulturell smak, så 
er man innom Bourdieu. På samme måte kommer 
man ikke utenom Bakhtin når man snakker om 
litteratur og folkekultur. Men jeg bruker dem vel 
ærlig talt ikke særlig aktivt. Det meste stammer 
fra Prøysen selv.

I stedet for å bruke mye teori, har Fyksen lest 
komparativt. I tillegg til å lese ham opp mot den 
svenske arbeiderlitteraturen, har Fyksen funnet 
likheter mellom Prøysen og norske Tor Jonsson 
(1916–1951). 

Særlig minner Jonssons begrep «bygdedyret» 
om Prøysens skildringer av kampen internt i 
tjener- og husmannsstanden. Som Aksel Sande-
moses jantelov beskriver Jonssons begrep en  
undertrykkelsesmekanisme som forvaltes og ved-

likeholdes av arbeider- eller underklassen selv.
Fyksen legger vekt på at tjenerskapet «reprodu-

serer et internt hierarki».
– De er nederst på rangstigen, og den eneste til- 

gjengelige måten å hevde seg på, er å sørge for å 
tråkke noen andre ned i søla under nederste trinn.

Jonsson var bare to år yngre enn Prøysen, vok-
ste også opp på en husmannsplass, og publiserte 
en rekke artikler om det han oppfattet som den 
herskende kultur og mentalitet i bygde-Norge. 

– Jeg benytter Jonsson i stor utstrekning for å 
understreke at Prøysens framstilling av bygdelivet 
har relevans, forteller Fyksen.

 
Fravær av teori og bokprat. Prøysens hoved-
person, Gunvor, ville mest sannsynlig bifalt Fyk-
sens teoriversjon.  I «Trost i taklampa» tar hun 
kraftig avstand fra det hun kaller «bokprat». 

– Gunvors «bokprat» kan kanskje oversettes 
til ideologi. Dette er den typen tanker som stor-
bøndene «trøste tenera med for å få gjort ting dom 
itte ville gjøra sjøl», som det heter i boka, forteller 
Fyksen. 

Læreren og andre øvrighetspersoner snakker 
om det å holde seg til jorda som en moralsk plikt. 
Gunvor ønsker seg inn i den arbeiderklassen som 
beskrives i den klassiske arbeiderlitteraturen: 
lønnsarbeiderne i byen. Det er faktisk et skritt 
opp, både sosialt og økonomisk.

Gunvor og de andre tjenestejentene og gårds-
guttene fra bygda kjenner seg ikke igjen i den lit-
teraturen de lærer om på skolen. Som Gunvor sier, 
«hu skjønte snart at det var to forskjellige ting å 
lesa om sultne unger i leseboka og å vara sulten 
sjøl». Hun mener at framstillinga av fattigdommen 
som verdig og nøysom, er en romantisk løgn. 

I «Trost i taklampa» får det ulike kulturkonsum- 
et også rent materielle forklaringer, som da lærer- 
en forsøker å overbevise Gunvor om å synge i kor.  
I boka heter det, i Prøysens språkføring:

Det var lett nok å sea det for han som kunne 
gapa så en såg gullplomber bortover det hele.  
Men har en miste den eine framtanna, og de and- 
re er på tur tel å gå såmmå vegen, så har en noe 
anna å gjøra hell å gapa, sku je tru. Og da får en 
noe anna å tenkje på hell åndelige interesser.

– For Gunvor kommer de konkrete materielle 
forholdene, tennene hennes, i direkte konflikt med 
lærerens åndelige verdier. Hun vil rett og slett ikke 
stå i koret og vise hvor dårlige tennene hennes er, 
sier Fyksen.

Kulturkampen mellom linjene. Kulturkampen 

SEILTE PÅ MJØSA: Alf Prøy-
sen tok nærmest selvsagt 
parti med den folkelige 
kulturen, arbeiderens og 
landproletariatets kultur, 
i kampen mellom høy- og 
lavkultur. 

NYE LESNINGER: – Prøysen 
gjør narr av kultureliten som 
kommer til bygda, forteller 
Bjørn Ivar Fyksen.
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Et verkende sår. På grunn av en massakre der 
opp mot 1000 palestinske flyktninger ble drept i 
1982, er den palestinske flyktningleiren Shatila  
viden kjent. Her hjemme ble deres skjebne for-
eviget i Åge Aleksandersens tekstlinje «Sabra, 
Shatila, et verkandes sår» på plata «Levva Livet!» 
fra 1984. 

Det var også med denne leiren Erling Lorentzen 
Sogges interesse for de palestinske flyktningleirene 
i Libanon ble vekket. 

– I 2013 var jeg praktikant ved den norske 
ambassaden i Beirut. En av oppgavene mine var å 
skrive en rapport om Shatila.

I løpet av dette arbeidet fikk han stadig råd om 

å besøke landets største flyktningleir lenger sør i 
landet. 

– Jeg fikk ofte høre at det var i ‘Ayn al-Hilweh  
at den palestinske revolusjonen levde videre, for- 
teller Lorentzen Sogge. Jeg begynte å spekulere på 
hva man mente med at revolusjonen levde videre 
innenfor en flyktningleir milevis fra hjemlandet. 

Da han noen år senere var tilbake i Norge som 
stipendiat, bestemte han seg for å undersøke histo-
rien nærmere. Men det skulle ikke gå like knirke- 
fritt som han hadde forestilt seg. Det er en grunn 
til at ‘Ayn al-Hilweh er myteomspunnet. Leiren 
styres i stor grad av væpnede militser som regjerer 
over sine respektive områder i leiren. Enkelte av 
gruppene står på vestlige terrorlister.

– Først forsøkte jeg å kontakte den libanesiske 
hæren, med en formell søknad om å få komme inn. 
Det er jo slik at hæren kontrollerer leiren utenfra, 
og de palestinske gruppene styrer ting fra innsid-
en. Men hæren avslo først søknaden min. 

I stedet fikk Lorentzen Sogge hjelp av en ikke-
statlig hjelpeorganisasjon, en såkalt NGO.

 – De forhandlet min tilgang til leiren med 
hæren. Men tilgangen min ble ofte trukket tilbake 
grunnet interne stridigheter i leiren, forteller  
Lorentzen Sogge.

  
Eskalerte på 1960-tallet. Da et hjemland for 
jødene ble skilt ut i Midtøsten etter uhyrlighetene 
under den andre verdenskrig, ble det starten på 
en katastrofe for befolkningen som fra før bodde i 
disse landområdene. Hundretusener måtte flykte 
til nabolandene, deriblant Libanon.

REISTE TIL LEIRENE:  
– Flyktningleirene er sym- 
boler på den palestinske 
frihetsdrømmen, forteller 
Erling Lorentzen Sogge.

FRIHETSKJEMPER ELLER 
TERRORIST? Frihetskampen  
i flyktningleirene kan inspir- 
ere til motstand i andre deler 
av Midtøsten. Kontroversielle 
Leila Khaled, medlem av den 
militante, venstreorienterte 
gruppen Folkefronten for  
Palestinas frigjøring, er por-
trettert på en vegg i Betle- 
hem.
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Siden opprettelsen av staten Israel i 1948, da  
 hundretusener av palestinere ble drevet fra 

sine hjem, har flyktningleirene i Libanon vært til-
holdssted for drømmen om en gang å vende tilbake 
til et fritt Palestina.

Den såkalte diasporaen (fra gresk: ‘spredning’), 
har aldri sluppet ideen om en selvstendig stat eller 
forestillingen om å komme tilbake til landområdene  
som de selv eller forfedrene måtte flykte fra.

– Leirene er symboler på den palestinske frihets- 
drømmen. Ulikt flyktningleirene i Jordan, Syria og 
andre steder er de palestinske leirene i Libanon til 

en viss grad selvstendige fra vertsstaten. De styres 
ennå av palestinske militsgrupper, forteller Erling 
Lorentzen Sogge.  

Han har de siste årene vært ansatt om stipendi-
at ved Institutt for kulturstudier og orientalske 
språk på Universitetet i Oslo. I fjor disputerte han 
for doktorgraden med en avhandling om Libanons 
største palestinske leir, ‘Ayn al-Hilweh sør i landet.

 I avhandlingen gir Lorentzen Sogge et innblikk 
i livet som leves i leiren der fattigdom, motstands-
kamp og en grad av politisk autonomi eksisterer 
i en tid da lyset av håp fra den 25 år gamle Oslo-
avtalen for lengst har sluknet.  

En revolusjonær, palestinsk stat finnes – i Libanon:

Flyktningleirene i Libanon eksisterer i spenningen mellom å inneholde en 
geriljabevegelse uten en krig å kjempe, og en statsaktør uten en stat å styre. 

VENTER PÅ REVOLUSJON- 
EN: Flyktingleiren 'Ayn al- 
Hilweh er styrt av militsgrup-
per som venter på en revolu- 
sjon. Målet er et fritt Pale-
stina og retur til landet som 
forfedrene måtte flykte fra.

Her fortsetter frihets kampen
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Israel-Palestina-
konflikten

• Israel erklærte seg som 
en selvstendig stat 14. 
mai 1948. Dagen etter 
gikk fem arabiske stater 
til angrep på den jødiske 
staten. Samtidig startet 
Israel utdrivelsen av mer 
enn 700 000 palestinere  
fra deres hjem og lands-
byer, det palestinere 
omtaler som nakba 
(katastrofen).

• I juni 1967 brøt 
seksdagerskrigen ut, 
der israelske styrker 
okkuperte Vestbredden 
og Øst-Jerusalem fra 
Jordan, Gazastripen og 
Sinaihalvøya fra Egypt 
og Golanhøydene i Syria. 
Øst-Jerusalem og Golan 
ble senere annektert. 
FNs sikkerhetsråd har 
i gjentatte resolusjoner 
krevd full tilbaketrekning.

• I 1994 ble PLOs Yasser 
Arafat og Israels Yitzhak 
Rabin og Shimon Peres 
tildelt Nobels fredspris 
for fredsavtalen som 
bærer navnet Oslo-
avtalen.

• De fleste ser på Oslo-
avtalen som mislykket. 
Fra 1967 til 2017 har 
Israel etablert nærmere 
230 bosetninger på 
Vestbredden og i Øst-
Jerusalem, med over  
600 000 innbyggere.

Kilder: Store Norske 
Leksikon, Wikipedia, 
NTB, B’Tselem, OHCHR, 
Reuters

«samme» landsby i Libanons palestinske flyktning- 
leir. Her er nemlig gater og nabolag oppkalt etter 
det gamle Palestina, og ikke sjelden finner man at 
slektskapsmønster fra gamlelandet reproduseres. 

– «Sumud» er et viktig ord for palestinerne. Det 
betyr utholdenhet. Det er denne formen for mot-
standskamp de sivile leirboerne ofte oppgir at 
de tar del i. Å bo i disse leirene år etter år. Å klare 
seg under umulig forhold, og å kreve retur til hjem- 
landet. Det er hverdagskampen. 

Nabolagene og gatene som er oppkalt etter 
hjemlandet, er ikke nødvendigvis et spørsmål om å 
holde fast på et gammelt minne om noe som var. 

– Det handler om framtiden, om å holde et håp i 
live. Leirene gir et bilde av framtiden flyktningene 
søker. Det er denne framtiden som flyktningene 
sier de bevarer i de trange bakgatene og husene i 
en leir som ‘Ayn al-Hilweh.

  
Intern kniving og konflikt. Til tross for 70 
års tilstedeværelse i Libanon er de palestinske 
flyktningene langt fra integrert. Faktisk har ikke 
flyktningene noen rettigheter i sitt nye hjemland. 
De kan ikke eie eiendom eller arve. Å søke om ar-
beidstillatelse er en selsom prosess. 

– Eksistensen av leirene og den store graden av 
selvstyre bygger på en forståelse mellom libanes-
iske myndigheter og palestinske styresmakter om 
at de bare skal la dem være. 

Årsaken kan muligens spores til det ekstremt 
komplekse libanesiske samfunnet. I 1943 løste 
man de største spenningene mellom de to domin-
ante gruppene i landet, de maronitt-kristne og 

sunnimuslimene, ved å avgjøre at politisk repres-
entasjon i parlamentet skulle fordeles på bakgrunn 
av størrelsen til de ulike religiøs-etniske gruppene. 

– De kristne fikk et knepent flertall, og da pas-
set det svært dårlig at om lag 100 000 palestinere, 
som for det meste var sunnier, kom flyktende over 
grensa i 1948. I frykt for at de skulle forstyrre den 
skjøre demografiske og politiske balansen, ble 
de ikke tildelt noen rettigheter. Den libanesiske 
grunnloven sier eksplisitt at naturalisering av 
flyktninger er ulovlig, forteller Lorentzen Sogge. 

 
Hvordan ser framtiden ut? Det er gått 70 år 
siden opprettelsen av Israel. Oslo-avtalen var 25 år 
sist høst. Hva er igjen av palestinernes håp om en 
egen stat, der de landflyktige, eller i alle fall deres 
etterkommere, kan komme tilbake og bo?

– Framtiden ser mørk ut. Nærmest daglig snak-
ker jeg med kjenninger som har emigrert til Euro-
pa. Mange har gitt opp og forlatt leiren og Libanon.  

Det gjøres ikke med lett hjerte. 
– Det er en svært symboltung handling. Når de 

forlater leiren, gir de også opp håpet om et normalt 
liv i Libanon. De kan knapt klandres.

– Gir de også opp håpet om et fritt Palestina?
– Jeg tror ikke de gir opp håpet om et fritt Pale- 

stina. Samtidig vet de godt at selvstyremyndighet-
ene og PLO for lengst har gitt opp å forhandle om 
flyktningene. De færreste føler at det palestinske 
lederskapet på Vestbredden representerer dem. Nå 
handler det først og fremst om å overleve. På sikt 
håper man kanskje på et bedre lederskap, som i 
større grad snakker deres sak.=

HYLLES: Lokale martyrer 
blir hyllet ved inngangen til 
flyktningleiren 'Ayn al-Hilweh 
sør i Libanon. 
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Palestinere på flukt

• Rundt 5,3 millioner 
palestinere lever i dag 
på flukt.

• 720 000 palestinere ble 
drevet på flukt fra sine 
hjem da staten Israel ble 
opprettet i 1948.

• 300 000 flyktet eller ble 
deportert da Israel okku-
perte Vestbredden og 
Gazastripen i 1967, noen 
fra landsbyer og andre 
fra flyktningleirer.

• Palestinerne søkte 
tilflukt på Vestbredden, 
Gazastripen og i en rekke 
andre land i regionen.

• FNs hjelpeorganisa-
sjon for palestinske 
flyktninger (UNRWA) 
har registrert drøyt 2,1 
millioner palestinere i 
Jordan, 1,3 millioner på 
Gazastripen, nærmere 
800 000 på Vestbredden 
og 450 000 i Syria.

• UNRWA har også 
registrert over 500 000 
palestinske flyktninger  
i Libanon, men en folke- 
telling i fjor viste at det 
reelle tallet var drøyt  
193 000, blant dem 
18 600 nyankomne fra 
Syria.

• Forklaringen er ifølge 
UNRWA at mange 
palestinske flyktninger 
har forlatt Libanon igjen, 
etter først å ha blitt 
registrert der.

Kilder: UNRWA, UNHCR, 
NTB

– Mot slutten av femtitallet blomstret den arabiske  
og palestinske nasjonalismen for alvor. Slike for-
mer for politisk aktivisme ble ikke tolerert under 
israelsk okkupasjon, men i eksillandene kunne 
man knytte viktige kontakter med lokale krefter 
som var sympatisk innstilt til palestinerne.

Etter få år utviklet flyktningleirene utenfor 
hjemlandet seg til å bli baser for palestinsk, polit-
isk virksomhet.

– Palestinske militsbevegelser slo rot i de pale-
stinske flyktningleirene i Libanon, Syria og Jordan 
mot slutten av 60-tallet, der Libanon etter hvert 
utpekte seg som den viktigste basen, forteller  
Lorentzen Sogge.

Etter slaget i den jordanske byen Karameh i 
1968, da palestinske militser greide å slå israelske  
styrker tilbake, vervet tusenvis av ungdom seg 
til geriljagruppene. Fatah-militsen bidro sterkest 
til å bekjempe angrepet og tok deretter ledelsen i 
den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO). 
Flyktningleirene ble raskt basene til disse gerilja-
bevegelsene. I Libanon ble PLO så mektig at 
styrkene deres på et tidspunkt var større enn den 
libanesiske hæren.

– En svak libanesisk stat hadde ikke noe annet 
valg enn å inngå en avtale med PLO som lot sist-
nevnte ta kontroll over leirene og å utkjempe «den 
palestinske revolusjonen» fra libanesisk jord.

Flyktningleirene tok form som stater i staten 
med komplekse, politiske byråkrati, politistyrker 
og utdanningsinstitusjoner.

PLOs plan var å dra de omkringliggende land-
ene inn i en krig mot Israel. I 1982 forandret imid- 
lertid situasjonen seg for de selverklærte frigjør-
erne. Da ble PLO drevet ut av Libanon etter en 
israelsk invasjon som la store deler av Libanon i 
grus.

– PLO flyktet til Tunisia og kunne senere etablere 
base i Gaza og på Vestbredden etter at Oslo-avtalen 
var undertegnet. Dette mens palestinerne og flykt-
ningleirene deres i Libanon har eksistert i en slags 
permanent limbo, forklarer Lorentzen Sogge.

En by med handlegate og grøntmarked. ‘Ayn 
al-Hilweh ligger utenfor byen Saida rundt 50 kilo-
meter fra Libanons sørlige grense mot Israel. Leir-
en er gjerdet inn, har mange kontrollposter med 
væpnede vakter, og store deler er en fattig slum. 

Likevel minner ikke leiren om leirene vi har sett 
på nyhetene i forbindelse med plutselige borger-
kriger og sultkatastrofer. ‘Ayn al-Hilweh er en by, 
med faste strukturer, hus, veier – til og med en 
handlegate og et berømt grønnsaksmarked. 

Selv om revolusjonsforsøket fra Libanon offisielt 
ble avsluttet da PLO flyktet til Tunisia i 1982, har 
de palestinske militsgruppene gradvis gjenetablert 
seg i Libanon der de i dag fortsetter å styre leirene 
som om revolusjonen sto for døra.

– Fatah-ledelsen, som nå er mer eller mindre 
synonymt med De palestinske selvstyremyndig-
hetene på Vestbredden, har fortsatt å finansiere de 
ulike militsene i ‘Ayn al-Hilweh og andre steder, 
selv om de ikke lenger er til stor nytte i den pale-
stinske frigjøringskampen. 

Det er i dag uklart hvem som leder Fatah-beveg- 
elsen i eksil. I ‘Ayn al-Hilweh finner man fem eller 
seks Fatah-militser, der flere har et problematisk 
forhold til selvstyremyndighetene, men alle står 
likevel på deres lønningsliste. 

– Slik er flyktningleirene i Libanon fremdeles 
steder der kampen om skjebnen til hjemlandet, på 
finurlig vis, blir utkjempet. Når jeg sier at revolu-
sjonen fortsetter i ‘Ayn al-Hilweh, er dette derfor 
satt litt på spissen, forklarer Lorentzen Sogge.

Nektet å godta Oslo-avtalen. For innbyggerne i 
‘Ayn al-Hilweh er ikke Oslo-avtalen en fiasko bare 
fordi den ikke resulterte i et fritt Palestina og fordi 
skjebnen til flyktningene og deres rett til retur til 
slutt ble et forhandlingspunkt.

Den markerer også et skisma mellom de pale-
stinske selvstyremyndighetene på Vestbredden og 
eksilpalestinerne i Libanon. 

– I sin tid nektet Fatah-ledelsen i ‘Ayn al-Hilweh 
å godta fredsavtalen. Ikke bare mistet de lønning-
ene sine på grunn av at Yasser Arafat heller ville 
bygge en politistyrke i Gaza, men de visste også at 
de ville bli ekskludert fra enhver avtale om retur. 

Kampen endret med ett karakter for eksilpale-
stinere. 

– Militsgruppene hadde i utgangspunktet kjem-
pet en kamp mot okkupasjonsmakten Israel. Etter 
Oslo-avtalen har leirene i Libanon vært preget av 
en intern kamp mellom Fatah-bevegelsen i eksil 
og De palestinske selvstyremyndighetene på Vest-
bredden.

Organiseringen gir et godt bilde av hvor PLO 
og den palestinske nasjonalbevegelsen står i dag, 
mener Lorentzen Sogge. 

– De eksisterer i spenningen mellom å være en 
geriljabevegelse uten en krig å kjempe, og å være 
en statsaktør uten en stat å styre. 

Holder fast på landsbyene. Den lille byen 
Safsaf i Galilea fins ikke lenger. Men innbyggerne 
som flyktet derfra i 1948, lever nå på sett og vis i 
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Add & rule

• Add & rule, eller på 
norsk: suppler og hersk, 
er en variant av splitt og 
hersk.

• Å hente inn flere 
gjestearbeidere gjør 
kostnadene ved demo-
kratiske reformer høyere.

• Diktatoren kan under-
trykke til en billigere 
penge, både sikre egen 
makt og en maksimal 
andel av inntektene.

• Strategien er særlig 
lønnsom når styret er 
autoritært og ressursene 
rikelige. 

• Strategien kan brukes 
når som helst når en 
leder som favoriserer 
egen gruppe i fordelingen 
av goder, møtes av en 
opposisjon som ønsker 
en mer rettferdig deling 
og bare kan kaste den 
sittende lederen ved å 
mobilisere befolkningen 
mot ham. 

Gulfstatene

• De arabiske gulfstatene 
omfatter kongedømmene 
Bahrain og Saudi-Arabia, 
sultanatet Oman og 
emiratene Kuwait, Qatar 
og De forente arabiske 
emirater. 

• Landene har mye til 
felles: styresett, kultur  
og økonomi. De har 
enorme inntekter fra 
eksport av olje og gass.  

• Betegnelsen kan også 
inkludere Irak og Iran,  
jfr. Gulfkrigen. 

Kilde: Wikipedia

å løse problemet med autoritær kontroll. Hvordan 
kan de sikre makten på en måte som gir størst  
mulig inntekt til eliten?

– Kongefamilien i Saudi-Arabia eller sultanen 
i Kuwait tar inn gjestearbeidere og bruker dem 
som et strategisk virkemiddel for å stabilisere egen 
makt, påpeker Østenstad. 

Holder reformbevegelsen i sjakk. En viktig 
økonomisk gevinst ved å innføre demokrati, er at 
de enorme oljeinntektene i gulflandene deles likere 
i befolkningen. I dag stikker eliten av med meste-
parten av gevinsten så lenge den kan undertrykke 
befolkningen fra å lykkes i kampen for demokrati. 

– Flere gjestearbeidere gjør demokratiske re- 
former mindre økonomisk attraktive for den opp-
rinnelige befolkningen. De som kjemper for demo-
kratiske reformer, vet at de risikerer å måtte dele 
med gjestearbeiderne, sier Østenstad. 

– Vi tror at folk ønsker å arbeide mer for en 
demokratisk reform jo mer fordelaktig reformen 
er for dem. Kampkraften i arbeidet for demokrati 
avhenger av hvor sterkt de ønsker reformen.

Ved å supplere befolkningen med det som reg-
imet regner som annenrangs innbyggere – de kan 
undertrykkes og diskrimineres under autokrati, 
men ikke i samme grad under demokrati – redu-
serer eliten den opprinnelige befolkningens egen-
interesse av å arbeide for demokrati. Det de kan 
oppnå etter en demokratisk reform, er mindre 
verdt i egne egoistiske øyne. 

– Ved å supplere befolkningen med gjeste- 
arbeidere svekker den autoritære lederen innbygg-
ernes vilje til å kjempe for demokratiske reformer. 
Da blir det lettere å holde reformbevegelsen i 
sjakk, påpeker økonomen. 

Eget forbruk og våpen. Makthaverne i gulfstat-
ene, som den saudiarabiske kongefamilien, bruker 
ikke bare vold og trusler mot egen befolkning. De 
bruker også kooptering – bestikker deler av folket 
for ikke å delta i noen form for demokratibevegelse. 
Hva må de betale dem som skal få en egeninteresse 
av ikke å arbeide for demokrati? 

– De må betale minst det de ville oppnådd med 
demokrati. Dette kaller vi koopteringsprisen, sier 
Østenstad. 

Uten innvandring og gjestearbeidere finner elit-
en en passe blanding av å kooptere noen og under-
trykke resten. Den gjør det, tror de tre forskerne, 
med å få kostnadene ved å holde på makten så lave 
som mulig. Da kan herskerne ta ut resten av olje-
inntektene til eget forbruk og opprustning. 

– Det er tydelig at  
autoritære regimer kan 
utnytte fremmedarbeid- 
ere på en annen måte 
enn demokratiske land. 
Vi tror forklaringen er  
det vi kaller add & rule. 
Mekanismen er en form 
for splitt og hersk. Eliten 
splitter folk ved å supp-
lere befolkningen med 
en ny gruppe under- 
privilegerte. 
    Alle ikke-demokrat-
iske regimer er nødt til 

ADD & RULE: – Ved å sup- 
plere befolkningen med  
gjestearbeidere svekkes 
viljen til å kjempe for demo-
kratiske reformer. Vi kaller 
det add & rule-strategien, 
forteller Gry Tengmark 
Østenstad. 

OSS & DEM: Gjestearbeidere fra Filippinene bygger 
på Dubai Mall, som med sine 1200 butikker er verd-
ens nest største kjøpesenter regnet i areal. Innfødte 
passerer forbi. 
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Knapt noe sted i verden er rikdommen større,  
  demokratiske reformer færre og ulikheten 

mer grotesk enn i de arabiske gulfstatene. 
De er rike – ikke bare på olje, men også på gjeste- 

arbeidere. I Qatar utgjør de 75 prosent av befolk-
ningen og 94 prosent av arbeidsstyrken. Her, som i 
de andre gulfstatene, jobber arbeidsinnvandrerne 
på lave lønninger og uten rettigheter. Hos arrang- 
øren av fotball-VM 2022 går 92 prosent av inntekt- 
ene til den rikeste ti-prosenten i landet. Også de 
andre gulfstatene kan vise til liknende tall. 

‘Suppler og hersk’ – Når vi ser på alle land i ver-

Forskere på  
Universitetet i 

Oslo viser, som 
de første i ver-

den, hvordan 
mekanismen 

add & rule  
holder styrtrike 

oljesjeiker ved 
makten.

den under ett, ser vi at mer ressurser per innbygger  
ikke gir noen systematisk økning i bruken av frem- 
medarbeidere. Men når vi deler landene inn i demo-
kratier og autokratier, kommer det fram et interes-
sant mønster: Jo mer ressurser et regime med auto-
ritært styre har, desto høyere er arbeidsinnvand- 
ringen i landet. Det samme gjelder ikke i demokrat-
iske land, påpeker Gry Tengmark Østenstad. 

Hun er forsker på Senter for studier av likhet, 
sosial organisering og økonomisk utvikling (ESOP) 
ved Universitetet i Oslo, og er førsteamanuensis 
ved Universitetet i Sørøst-Norge. Sammen med 
professorene Halvor Mehlum og Kalle Moene ved 
ESOP har hun gjennomført et prosjekt om ressur-
ser, styresett og fordeling.

Bruker gjestearbeidere i eget maktspill 
Diktatorer i Gulfen:
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Et mikrokosmos. – Ytringsfriheten står svakt 
i denne delen av verden, og i flere regimer finnes 
ingen forsamlingsfrihet. Fotballen er en av få  
arenaer hvor mange mennesker samles – et slags 
mikrokosmos av et helt samfunn. Derfor er fotbal-
len så interessant. Samtidig er fotball en sterk polit-
isk kraft i seg selv. Sporten vekker masse følelser, 
og mye penger er involvert, påpeker Lysa. 

Mange er opptatt av kvinnenes stilling og rettig-
heter i disse landene. 

– Vi snakker mye om kvinnene, men lite med 
dem. Hva gjør de, hvordan har de det, på hvilken 
måte forholder de seg til alle begrensningene? spør 
hun, og mener vi har en tendens til å se på dem 

som objekter og ikke som deltakere i samfunn og 
politikk. 

Charlotte Lysa er interessert i å se på hvilke 
muligheter som finnes for kvinnene. – Men aller 
mest er jeg opptatt av å se på hvilke muligheter de 
lager selv. Ja, for hvordan forholder de seg til de 
harde realitetene, det at rommet for å gjøre det de 
helst vil – som å spille fotball, er så trangt? 

Begrensningene er flere. Religiøse og sosiale 
normer bestemmer hva en kvinne skal være, hva 
hun kan gjøre, hvordan hun skal kle seg. Fram til 
helt nylig var det liten eller ingen politisk vilje til 
å legge til rette for fysisk aktivitet eller deltakelse 
i sport for kvinner, og da spesielt fotball. – Dette 

QATARS LANDSLAG: Lan-
det greide å stable på beina 
et kvinnelandslag i 2010, 
samme år som de ble tildelt 
VM. Men rekrutteringen er 
dårlig, og mange år har laget 
ikke spilt offisielle kamper. 
Flere av spillerne mangler 
statsborgerskap selv om de 
er født i Qatar. Myndighet- 
ene kan gi statsborgerskap 
til idrettsutøvere, men trek-
ker det tilbake når karrieren 
er over. 
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MIDTØSTEN • Diktatorer

MENN MED MAKT: Saudi- 
Arabias kronprins Moham-
med bin Salman har gitt 
kvinnene noen flere mulig- 
heter til å drive med sport, 
men har strammet grepet 
kraftig på andre områder. 
Her er han sammen med 
FIFAs president Gianni  
Infantino og Russlands  
president Vladimir Putin 
under fotball-VM i Moskva i 
2018. FIFA har gitt neste  
VM til Qatar. 
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I  løpet av det siste året har flere kjente kvinne- 
   rettsaktivister i Saudi-Arabia blitt arrestert, 

og Amnesty International rapporterte nylig at de 
utsettes for tortur i fengslene. Doktoravhandlingen  
min handler derimot om kvinner som ser på myn-
dighetene først og fremst som sine allierte – kvin-
ner som spiller fotball, sier Charlotte Lysa på Sen-
ter for islam- og midtøstenstudier ved UiO. 
    Ingen idrett i verden der kvinner deltar, er mer 
utbredt enn fotball. Også i land vi forbinder med 
kvinneundertrykking og usynliggjøring, spiller 
kvinner fotball – som land i Midtøsten. Men enk-
elt er det ikke. I Saudi-Arabia kan ikke unge jenter 
spille fotball åpent, verken på grasrotnivå eller 
elitenivå. Inntil for et år siden hadde kvinner heller 
ingen rett til å være publikum på fotballkamp. 

Saudi-Arabia er ett av svært få land i verden som  
ikke har noe kvinnelandslag i fotball. I Qatar er 
fotball for kvinner tillatt og ønsket av myndig- 
hetene, men de sosiale sanksjonene er desto sterk-
ere. 

For aller første gang er resultatene fra en kvinne- 
serie i fotball omtalt i saudisk presse. Det  
skjedde i november. Kvinner kjemper en stille 
kamp for å kunne gjøre det de elsker mest.

I Saudi-Arabia og Qatar:

Fotballkvinner
på lag med regimet

– Dette er det samme som å maksimere overskud-
det som går til kongefamilien, men ved å ta hensyn 
til at det koster litt å holde på makten. Tar konge-
familien alt uten å ha et voldsapparat på plass som 
kan beskytte plyndringen, sitter den ikke lenge ved 
makten. 

Billigere å beholde makten. Med gjestearbeid-
ere trenger ikke eliten å betale en like høy koopter-
ingspris. Den trenger heller ikke å ha et like stort 
voldsapparat. Hvorfor? 

– Fordi gevinsten for innbyggerne av å innføre 
demokrati nå er blitt utvannet av at regimet har 
supplert befolkningen med nye innbyggere som 
kan behandles som annenrangs. Dette er ren ge-
vinst for makthaverne. Det koster mindre å holde 
på makten. Derfor blir gapet mellom elitens inn-
tekt og inntekten selv til den delen av befolkningen 
som eliten koopterer – de bestukne – større med 
gjestearbeiderne enn uten.  

Østenstad ønsker å vite mer om hva folk i gulf-
landene tenker om disse mekanismene. 

– Jeg skulle gjerne snakket mer med folk om 
dette, men dette er lukkede land, så vi får ikke vite 
mye om hva som foregår. Det er også vanskelig å få 
tall fra disse landene. Vi har sett på de inntektsfor-
delingstallene som er tilgjengelige, og de viser en 
svært skjev fordeling. Men detaljerte tall fra disse 
landene har vi ikke fått tak i, beklager hun. 

Frykter opprør. – Har den store konsentrasjonen 
av inntekt til eliten virkninger også på forholdene 
i andre land? 

– Ja, både inntektskonsentrasjonen og det store 
undertrykkelsesapparatet kan ha betydning. Selv 
om den styrtrike eliten har bygd opp undertrykk-
elsesapparatet sitt først og fremst for å holde på 
eget autokratisk styre, kan apparatet også brukes 
utenfor eget land. Protestbevegelser i landene 
rundt opplever de som en trussel.

Forskeren viser til Saudi-Arabia og De forente 
arabiske emirater.  

– I 2011 var det folkelig opprør i store deler av 
Midtøsten med krav om demokratiske reformer. 
De to regimene fryktet at opprøret skulle spre seg 
til eget land. For å hindre dette økte de bestikk- 
elsene til deler av befolkningen. Pengegavene skul-
le holde raseriet nede. 

Men de gikk også inn i naboland. 
– Da demonstrasjonene eskalerte i Bahrain, 

gikk styrker fra Saudi-Arabia og Emiratene inn for 
å slå ned opprøret. De to regimene er også tungt 
inne i krigen i Jemen. Det er tydelig at maktkon-
sentrasjonen i noen land har store ringvirkninger i 
Midtøsten.=

MIDTØSTEN • Fotballkvinner
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Senter for islam- og 
midtøstenstudier

Senter for islam- og 
midtøstenstudier på 
Universitetet i Oslo 
bruker innsikter fra 
språk- og litteraturviten-
skap, religionshistorie, 
historie, antropologi og 
statsvitenskap til å forstå 
utviklingen i Midtøsten 
og Nord-Afrika.

Foto

Kvinnene på bildene er 
ikke de samme som 
Charlotte Lysa har fulgt 
i Saudi-Arabia og Qatar.  
Forskeren fikk ikke lov  
til å ta bilder av fotball-
spillerne.  

enklere å arrangere kamper, leie baner, reklamere 
for aktiviteten og rekruttere spillere.

Noen har også fått posisjoner.
– Etter å ha jobbet frivillig for kvinnesport i 

Saudi-Arabia, har flere kvinner fått stillinger i det 
offentlige. Jeg følger dem på sosiale medier og ser 
hvor sterk og eksplisitt støtte de gir regimet, for-
teller Lysa. 

Få spillere i Qatar. Fotball er nasjonalsporten i 
Saudi-Arabia. Interessen og lidenskapen er stor. 
Også i det lille nabolandet Qatar er fotball popu-
lært. 

– Qatar skal arrangere fotball-VM i 2022, men 
sliter samtidig med lave tilskuertall på stadion og 
med å rekruttere profesjonelle fotballspillere. Folk 
er mer interessert i å følge spansk og engelsk fot-
ball, enn qatarsk. Nivået er relativt lavt, noe som 
blant annet kan tilskrives det lave innbyggertallet 
i landet. 

For noen år siden skrev Lysa en masteroppgave 
om hvordan myndighetene bruker mesterskapet 
som en del av sin utenrikspolitiske strategi for å 
bygge merkevaren Qatar. 

– Mye er skrevet om landet etter VM-tildeling-
en i 2010. Mange spør seg hvordan det gikk til at 
et land på størrelse med Buskerud, med under to 
millioner innbyggere – hvorav bare ti prosent med 
statsborgerskap – ble vertsland for et gigantisk 
fotballarrangement. Korrupsjon og umenneskelig 
behandling av gjestearbeidere er dokumentert. 

Med bare 250 000 statsborgere kan det være 
vanskelig å bygge et sterkt nok landslag til å hevde 
seg. 

– Men umulig er det ikke, det har Island demon-
strert. Mange jeg intervjuet, viser nettopp til 
Islands suksess, og sier at for å klare å bygge et 
sterkt nok lag, er det den mentaliteten de trenger. 
Men de lykkes ikke som islendingene.

Ikke enklere for kvinner. Lysa viser til at Qatar 
og Saudi-Arabia har mye til felles, men har ulik 
tilnærming til kvinnesport. 

– Begge landene har riktignok de senere årene 
vært opptatt av å legge til rette for fysisk aktivitet 
blant kvinner. Men Qatar begynte mye tidligere 
enn nabolandet med å forsøke å bygge opp en slags 
troverdighet som sportsnasjon. Bak Qatars plutse-
lige inntreden som vert for fotball-VM, ligger en 
enorm innsats fra myndighetenes side, understrek- 
er hun. 

Landet innså at de måtte ha kvinnefotball. De 
greide å stable på beina et kvinnelandslag samme 

år som de ble tildelt VM. Men rekrutteringen til 
landslaget er dårlig, og mange år har laget ikke 
spilt offisielle kamper i det hele tatt. En stor del av 
spillerne mangler statsborgerskap. De kan være 
født i Qatar, men har foreldre med annen opprinn-
else. 

– Myndighetene legger til en viss grad til rette 
for kvinnefotball. Men innsatsen har, interessant 
nok, ikke gjort det enklere for kvinner å spille fot-
ball, påpeker Lysa. 

– Hvorfor?
– Sosiale normer og tradisjoner setter begrens-

ninger. Siden Qatar er et lite land der alle kjenner 
nesten alle, oppstår en slags bygdedyr-effekt. 
Fotball for kvinner er lov, men ikke akseptert blant 
folk flest. Kvinner som spiller fotball, risikerer et 
dårlig rykte. 

Det finnes en fotballserie for kvinner, men 
aktiviteten er liten. – Noen av kvinnene jeg snak-
ket med, hadde prøvd å spille der, men sluttet. De 
skyldte blant annet på kulturelle forhold som ikke 
går direkte på kjønn, men signaler de får om at fot-
ball ikke er viktig: Ikke bruk tiden din på det, du 
skal studere, og ellers skal du være med familien. 

Noen av kvinnene Lysa fulgte, spiller fotball på 
universitetet. Universitetsserien er fullstendig org-
anisert av de kvinnelige studentene selv etter deres 
behov, og består av seks-åtte lag. Kvinnene er bare 
aktive noen få år av gangen, og utskiftningen av 
spillere er høy. 

– Kvinnene fortalte meg at de pleide å spille 
fotball da de var jenter, gjerne med brødrene sine. 
De klagde ikke på at eksisterende tilbud ikke la til  
rette for dem. Men enten det skyldes sosiale normer 
eller egen kulturell eller religiøs overbevisning, så 
vil de fleste ikke eksponeres for fremmede menn 
– slik de blir på en fotballbane. Det dreier seg ikke 
bare om hijab, men også om at sportsklær viser 
mye mer av kroppen enn tradisjonell bekledning. 

Reformer og fengsling. Lysa legger ikke skjul 
på at hun er spesielt bekymret for den politiske 
utviklingen i Saudi-Arabia. Hun peker på to utvik-
lingstrekk som går i hver sin retning.

– Etter at kronprinsen Mohammed bin Salman 
overtok makten i 2017, har han villet modernisere 
landet – blant annet ved å gi kvinner flere rettig-
heter. Nå kan kvinner kjøre bil, trene på trenings-
studio og se fotballkamper på tre fotballarenaer i 
landet. Det er endringer som betyr mye for mange 
kvinner. Men vi ser samtidig at landet blir mer 
autoritært og undertrykkende. Utviklingen er 
skremmende.= 

FOTBALL = FEMININT?  
– Kvinnefotballen bidrar til å 
normalisere nye femininitet- 
er som går utover den 
tradisjonelle kvinnerollen. 
Fotballspillerne utfordrer 
dermed gamle ideer om hva 
en kvinne skal og bør være, 
og hva hun kan gjøre, sier 
Charlotte Lysa. 
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• Charlotte Lysa studerer 
kvinnefotball i Saudi-
Arabia og Qatar. 

• Landene har geografisk 
plassering, historie og 
religion til felles. 

• De to landene er de 
eneste som følger den 
ortodokse Hanbali-lov-
skolen og wahhabismen, 
som er en puritansk, 
islamsk bevegelse. 

• For kvinnene i disse 
landene framstår 
myndighetene mer som 
lagspillere enn enda mer 
konservative krefter i 
samfunnet. 

• Det er usikkert hvor 
mange kvinner totalt 
som spiller fotball i de to 
landene, men antallet er 
svakt økende. 

– Jeg dybdeintervjuet spillerne, og også folk som 
jobber med myndighetene og andre som spiller en 
rolle for fotballen. Men det beste har vært at jeg 
fikk lov til å komme og se på at de trener, følge dem 
på kamper og turneringer. Det ga meg muligheten 
til å slå av en prat på sidelinja. Det var da jeg lærte 
mest.

Unngår oppmerksomhet. For kvinnene som 
startet serien og har bygd den opp over ti år, har 
det vært viktig ikke å tiltrekke seg for mye opp-
merksomhet. 

– Å ligge lavt har vært helt nødvendig. Kvinnene 
forteller om konservative krefter i samfunnet, 
grupper med stor religiøs makt som skaper prob-
lemer og som de derfor må være på vakt mot. De 
kan presse myndighetene til å stenge ned aktivi-
teten.

Som sagt finnes ingen lov i Saudi-Arabia som 
eksplisitt forbyr kvinner å spille fotball, men lovene 
er åpne for tolkning. Fotballspillerne uttrykker like- 
vel at det mer enn noe handler om ikke å provo-
sere eller tråkke noen på tærne. Lysa viser til flere 
eksempler der kvinnene har gått over en grense 
og blitt møtt med sosiale sanksjoner og opplevd at 
folk forsøker å stikke kjepper i hjulene. 

– Kvinnene har måttet balansere hårfint mellom 
å bygge og utvikle fotballserien, få politisk støtte i  
samfunnet til å vokse og få flere engasjert i kvinne-
fotball – hele tiden uten å gå for langt og dermed 
risikere negative reaksjoner og tilbakeslag. 

Opplever støtte. Lysa understreker hvor viktig 
det er at menneskerettighetsaktivister og andre 
som er i opposisjon til regimet, får verdens opp-
merksomhet. Selv er hun interessert i å lære mer 
om dem som ikke er i opposisjon – men som like-
vel vil endre på noe.

– Kvinnene som spiller fotball, ønsker utvidede 
rettigheter. Veien å gå, mener de, er å alliere seg 
med myndighetene – mot krefter i samfunnet som 
forsøker å dra landet i en enda mer konservativ 
retning, og kanskje gjøre det umulig for kvinner 
å spille fotball. Samtidig gir de uttrykk for at de 
respekterer tradisjonen og religionen, og opplever 
selv at de ikke bryter med den.

Kvinnene synes de får mer støtte fra toppen enn 
tidligere. 

– Kvinnene ønsker at kongefamilien skal stå på 
deres side – og opplever at de gjør det mer enn før. 
De ser at de har fått større muligheter til å drive 
med sport og være aktive deltakere i samfunnet. 
For eksempel kan de nå registrere seg. Det gjør det 

endret seg da myndig-
hetene i 2017 utnevnte 
en kvinne som ansvar-
lig for å utvikle kvinne-
idrett, påpeker Lysa.

Utfordrer gamle ide-
er. Forskeren forteller 
at det ikke er forbudt 
ved lov for kvinner å 
spille fotball i Saudi-
Arabia. 

– Det er bare så få 
muligheter til å gjøre 
det – på en lovlig måte. 
For eksempel finnes det  
knapt noen fotballstadi- 
on med lisens å leie ut 
til fotballkamper for 
kvinner.  

Lysa har bodd i Saudi-Arabia og Qatar flere gan-
ger, og har intervjuet og observert fotballspillere i 
disse landene. 

– Det er viktig å huske på hvor normalt livet er 
for dem. Når jeg sitter og ser på en fotballtrening 
innendørs i Riyadh, så er det akkurat som å være 
hjemme. Jeg ser jenter i treningsklær, uten hijab, 
som løper, svetter, roper, ler.

Kvinner som spiller fotball, utfordrer maktstruk-
turer i de dypt patriarkalske samfunnene i Midt-
østen. – Når regelen er at kvinner helst ikke skal 
spille fotball, men gjør det likevel, så utfordrer de 
gamle ideer om hva en kvinne skal og bør være, og 
gjøre. 

Omtalt for første gang. Forskeren har fulgt fot-
ballspillere i en serie i den saudiske hovedstaden, 
Riyadh Womens Football League. Serien består av 
seks til åtte fotballag. Antallet varierer noe, siden 
det meste er basert på frivillighet.  

– Serien har vært aktiv i ti-elleve år. Men det er 
det ikke mange som vet. Det er først det siste året 
de har vært synlig i media og ikke før i november 
i fjor at resultatene fra serien for første gang ble 
omtalt i pressen.

Det var mens Lysa var hospitant på den norske 
ambassaden i Riyadh i 2014, at hun kom borti de 
unge fotballspillerne første gang. 

– Jeg intervjuet flere av dem, og allerede den 
gangen sa jentene til meg at myndighetene var opp- 
merksom på dem, og støttet dem – selv om støtten 
ikke var åpen og uttalt. 

Hun møtte de samme fotballspillerne igjen i 2017.

FOTBALLFORBUD: Saud- 
iske spillere på King’s Uni-
ted women football club i 
Jeddah i 2009. Kvinnene 
trener til tross for strenge, 
religiøse tabuer. Bak murene 
er de godt skjult for mannlige 
blikk. 
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I boka med tittelen «Fra gutterommet til Gestapo» 
beskriver Emberland denne tiden gjennom pris-
met av et lite ungdomsparti som de færreste i dag 
har hørt om: Norges Nasjonalsosialistiske  
Arbeiderpartis historie – forkortet til NNSAP.

Når arbeidet er ferdig, har Emberland – som 
tidligere har skrevet om de Quisling-kritiske nazist- 
ene rundt tidsskriftet Ragnarok, og i 2015 utkom 
med boka «Da fascismen kom til Norge», om Den 
nasjonale legion – gitt en tilnærmet fullstendig 
oversikt over denne periodens organiserte norske 
fascisme før og utenfor Nasjonal Samling.

 
Hyllet Hitler. I krisetida på 1920-tallet ble det for  
første gang registrert fascistiske og protonazist-
iske organisasjoner i Norge. Først ute var Den 
nasjonale legion som ble opprettet i 1927, men ble 
oppløst allerede i 1928. I ruinene av legionen satte 
arkitekten Eugen Nielsen seg fore å bygge opp en 
ny organisasjon inspirert av nasjonalsosialistene i 
Tyskland. 

– Nielsen virket ikke som arkitekt, men hadde 
gjort seg rik som huseier på Oslos østkant. Hans 
hensynsløse metoder førte til at han på folkemunne 
ble kalt «faen på Grünerløkka». 

Nielsen satt barrikadert bak solide ståldører i 
Thorvald Meyers gate 71, hvor han også oppbevar-

te sin sjeldne våpensamling, en av Norges største i 
privat eie.  

– Både ideologisk og stilmessig ønsket han å  
kopiere det tyske nazipartiet. Bevegelsen skulle 
være militant nasjonalistisk og radikalt raseorient-
ert og antisemittisk, forteller Emberland.

Nielsens virkelighetsoppfatning var paranoid 
konspiratorisk. Han var en tilhenger av den gamle 
tyske «feltherren» Erik Ludendorffs forestillinger 
om at samfunnet var i ferd med å overtas av en 
verdensomspennende sammensvergelse av jøder, 
frimurere og jesuitter. Både kommunismen og den 
internasjonale finanskapitalen var deres redskaper. 

I 1928 startet Nielsen «Antiforlaget», som var 
både antisemittisk, antikatolsk og antifrimurersk. 
I tillegg grunnla han i 1932 avisa Fronten, som 
hyllet nazibevegelsen allerede året før Hitler tok 
makten i Tyskland. 

– Fronten rettet seg særlig mot ungdom, for-
klarer Emberland.  

«Vårt mål og vår oppgave går ut på å vise vår 
unge slekt en ny og nordisk verdensanskuelse byg-
get på den aristokratiske ledertanke og folkets en-
het, samlet i nasjonens organiske vilje,» heter det i 
Frontens første lederartikkel. «Vi vil av den norske 
ungdom skape en veldisiplinert armé av politiske 
soldater.»

– Dette budskapet ga gjenklang i deler av en 
ungdomsgenerasjon som mente at den gamle  
verdensordenen hadde forlist etter første verdens-
krig. Det liberale, konservative samfunnshuset der 
innbyggerne delte kultur, historie og tradisjoner, 
var oppløst.

Ikke lenge etter ble Fronten organ for det ny-
startete Norges Nasjonalsosialistiske Arbeider-
parti (NNSAP).

– Nasjonal Samling, som ble stiftet i 1933, er 
altså ikke Norges første naziparti. Det er NNSAP, 
sier Emberland.

Hadde «Lille Adolf» på laget. Blant dem Niels- 
en rekrutterte, var Adolf Egeberg jr., som raskt 
fikk tilnavnet «Lille Adolf». 

– Han hadde bakgrunn som journalist i bonde-
avisa Nationen, hvor han blant annet begeistret 
hadde dekket den finske fascistiske Lappo-beveg-
elsens marsj mot Helsinki. 

Egeberg koblet det lille, norske nasjonalsosial-
istiske partiet tettere til «moderpartiet» NSDAP i 
Tyskland. Som redaktør av Fronten ble han sendt 
på kurs i Tyskland, først på SS’ første selvstendige 
kurs i München og deretter på propaganda- 
opplæring i Berlin. 

VOLDELIGE FASCISTER: 
Symbolikken på Norges 
Nasjonalsosialistiske Ar- 
beiderpartis partibok er ikke 
til å ta feil av. Under sees 
to publikasjoner utgitt av 
NNSAP.  
   Det fins ikke bilder fra gate-
kampene i mellomkrigstida i 
Norge. Bakgrunnsillustra- 
sjonen har vi derfor hentet 
fra Storbritannia, der de nor-
ske fascistenes åndsfrende, 
Oswald Mosley i British 
Union of Fascists, marsjerte 
gjennom gatene. 

Tekst: Morten S. Smedsrud

De marsjerte i Oslos gater i full mundur med  
 hakekors og uniformer på jakt etter kommu-

nister og jøder, forteller seniorforsker ved Senter 
for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, 
Terje Emberland. 

Det høres ut som krigen. Men scenen utspilte 
seg midt i vår fredelige hovedstad åtte år før tysk-

erne marsjerte inn. 
Eller var den så fredelig? Store deler av mellom-

krigstida var preget av uroligheter i en annen skala 
enn vi er vant til i dagens Norge.

– Det var en nervøs tid. De sosiale skillene var  
skarpere, klassekampen hardere, de politiske mot- 
setningene mer uforsonlige, retorikken mer rød-
glødende og ideene mer storslagne, sier Ember-
land. 

Norges første nazistparti het ikke Nasjonal Samling.  
Det het Norges Nasjonalsosialistiske Arbeiderparti.

Kan mellomkrigstidas fascisme kaste lys over vår egen tid? 

Da norsk gymnas- 
ungdom ble nazister 

HISTORIE • Nazisme
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Norges Nasjonalsosial-
istiske Arbeiderparti 

• Norsk politisk parti 
stiftet 1932 av Eugen 
Nielsen, etter hvert med 
Adolf Egeberg jr. som 
leder. 

• Framsto som en 
norsk kopi av det tyske 
nazipartiet. Bevegelsen 
skulle være militant 
nasjonalistisk og radikalt 
raseorientert og anti-
semittisk.

• Ble aldri noen reell 
politisk faktor, men fikk 
relativt stor oppslutning 
blant gymnasungdom.

• Bevegelsen hadde på 
det meste rundt 500 
medlemmer, med sym- 
patisører i en større krets 
av norske høyreradikale.

nazistene ut av arbeiderstrøket. 
En av lederne for motdemonstrasjonen var  

ingen ringere enn Einar Gerhardsen, sekretær i 
Oslo Arbeiderparti.

– Kampen om gatene var sentral i nazismens 
strategi i Tyskland, forklarer Emberland, og de 
norske sympatisørene videreførte dette. Denne 
kampen fikk karakter av revirkamp, hvor nazist-
ene stadig provoserte ved å arrangere møter og 
marsjer i arbeiderstrøkene. Dette skjedde ikke 
bare i de tyske byene, men i flere andre europeiske 
land. Ett av de mest berømte tilfellene var «The 
Battle of Cable Street», da Oswald Mosley og hans 
British Union of Fascists i 1936 forsøkte å marsjere 
gjennom jødiske arbeiderstrøk i London. 

Gikk inn i Hirden. Da Nasjonal Samling ble stift- 
et i 1933, var NNSAP-aktivister med i forhandling-
ene. Flere av dem fikk også sentrale posisjoner i 
partiet den første tiden. Andre syntes at Quisling 
var altfor lite radikalt rasetenkende og borgerlig og 
valgte å forbli i NNSAP.  

– Mange tidligere NNSAP-ere ble medlemmer 
av NS’ paramilitære hird. De interne konfliktene 
mellom Quisling og hirdsjef Johan B. Hjort førte 
til en splittelse i 1936, og mange av dem fulgte med 
Hjort ut av partiet. Flere søkte da tilbake til sitt 
gamle parti, NNSAP. 

I boka til Emberland følges begge gruppene 
gjennom mellomkrigstiden og, for noens del,  
videre inn i krigsårene.

 
Lukket seg om seg selv. For mange av de unge, 
begeistrede nazistene mistet Det tredje rike mye 
av sin tiltrekningskraft utover på 1930-tallet da 
det ble klart for enhver hva regimet sto for. Dette 
skjerpet imidlertid samholdet i den gjenværende 
aktivistkjernen. 

– Disse «siste dagers hellige» lukket seg da inne 
i en sekterisk og konspiratorisk virkelighetsforstå-
else, og deres virksomhet befant seg etter hvert i et 
grenseland mellom politisk aktivisme og organi-
sert kriminalitet, som blant annet inkluderte over-
fall og utpressing, forteller Emberland.  

– De gjennomgikk altså en markant radikali-
seringsprosess, ikke bare ideologisk, men også 
handlingsmessig. 

Den tyske okkupasjonen av Norge førte til noe 
frafall i partirekkene, men enkelte i NNSAP så 
okkupasjonen som en mulighet til å reaktivere 
partiet, som i noen år hadde ligget brakk.

– Etter hvert spilte også noen av de gamle parti-
aktivistene viktige roller som frivillige i Waffen-SS 

og medlemmer av Germanske SS Norge, forteller 
Emberland. Størst betydning fikk de imidlertid 
som agenter og provokatører for Gestapo. Enkelte 
var også involvert i Gestapos likvideringer av mot-
standsfolk. 

– For noen NNSAP-ere var veien fra rene gym-
nasiale provokasjoner til likvideringer og agent-
virksomhet for Hitler-Tyskland overraskende kort, 
mener Emberland.  

Nytt metodegrep. Emberland er opptatt av å for-
stå NNSAP-ernes tanker og handlinger i forhold til 
deres samtidige bakgrunn og forståelseshorisont. 

– Som historiker er jeg ikke så opptatt av å felle 
moralske dommer over fortidens aktører, men vil 
heller prøve å forstå hvorfor nazismen på denne 
tiden kunne virke tiltrekkende på norsk gymnas-
ungdom. På mikronivå ønsker jeg, så godt det lar 
seg gjøre, å kartlegge deres familiebakgrunn og 
personlige opplevelser for å danne meg et bilde av 
karaktertrekkene deres.  

Emberland vil dessuten, på mellomnivået, som 
forskere kaller mesonivået, undersøke rekrutter-
ingsbasen partiet hadde for å få et inntrykk av den 
interne organisasjonskulturen i NNSAP. 

– Dette vil jeg gjøre på bakgrunn av makro- 
nivået, den turbulente og nervøse mellomkrigstid- 
en med sine sosiale og politiske konflikter, under-
streker han. 

Emberland har imidlertid ikke noe imot å bruke 
nyere teorier utviklet for å forstå dagens ekstrem-
isme. 

– Ungdommene som forble i NNSAP, gjennom-
gikk en dramatisk og rask radikaliseringsprosess. 
Slike prosesser vet vi en god del om gjennom 
nyere ekstremismeforskning. Det skal bli interes-
sant å se i hvilken grad de kan bidra til å kaste lys 
over hvordan norske gymnasiaster i løpet av få år 
kunne ende opp som noen av Gestapos viktigste 
norske støttespillere. 

I tillegg til å være forsker på Holocaustsenteret, 
har Emberland mye samarbeid med forsknings-
miljøet tilknyttet Senter for ekstremismestudier 
(C-Rex) på Universitetet i Oslo.

– Samtidig må vi ikke glemme at historieskriv-
ning også handler om å fortelle spennende histori-
er. Og det er i høyeste grad fortellingen om  
NNSAP. Uten å avsløre for mye kan jeg si at den 
også berører flere forrykende agenthistorier,  
organisert gangstervesen og en nå glemt drapssak 
som må være en av norgeshistoriens mest besti-
alske.=

RASKT RADIKALISERT:  
– Ungdommene i NNSAP 
gjennomgikk en dramatisk 
og rask radikaliseringspro-
sess, sier forsker Terje  
Emberland.
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– Etter dette bar han alltid et bilde av seg sammen 
med Heinrich Himler og Adolf Hitler på innerlom-
men.

Etter fiaskoen med Den nasjonale legion hadde 
Nielsen sverget på aldri å være medlem av en 
organisasjon. Han overlot derfor også ledelsen i 
NNSAP til Egeberg, og nøyde seg med selv å være 
bakmann og støttespiller. 

NNSAPs radikale budskap og militante retorikk 
tiltrakk seg i hovedsak unge mennesker i gymnas-
miljøene. Her hadde misnøyen med samfunns-
utviklingen ført til en markert orientering mot de 
politiske ytterfløyene. 

– Blant mange borgerlige gymnasiaster ble 
NNSAP oppfattet som et friskt og radikalt alterna-
tiv både til de etablerte partiene og konkurrentene 
i kommunistpartiet, forteller Emberland. Han vil 
likevel ikke overdrive betydningen av partiet. 

– På det meste kan medlemstallet ha vært i 
overkant av fem hundre. Men selv et slikt nisje- 
fenomen kan vise noe av den generelle politiske og 
sosiale spenningen som hersket. Selv om de organi- 
serte nazistene var ganske få, var det langt flere 
som sympatiserte med dem. Derfor ble det blant 
en del gymnasungdom i noen år populært å bære 
hakekors-nålen som Eugen Nielsen solgte gjennom 
Fronten. Resultatet ble at NNSAP gjorde mer av 
seg og øvde en større innflytelse i gymnassamfunn- 
ene enn medlemstallene skulle tilsi. 

NNSAP fikk også betydning gjennom sine lokal- 
avdelinger i både Gjøvik, Sandefjord, Skien, Aren-
dal, Bergen og Trondheim.

–  Selv i den lille byen Horten hadde partiet 
nærmere tretti medlemmer. Her fikk de også opp-
slutning fra en del offiserer ved byens marinebase, 
noe som viser at partiet ikke bare besto av gym- 
nasiaster. 

Likevel startet NNSAP mest som provoserende 
gymnasablegøyer, hvor medlemmene stilte på 
gymnassamfunnsmøtene i brunskjorte, bandolær 
og ridestøvler. Disse opptrinnene er senere beskrev- 
et av kulturpersonligheter som filmskaper og jour-
nalist Arne Skouen og forfatter André Bjerke. 

 
Etterligner Tyskland. I ettertid virker det kan-
skje åpenbart at slike ekstremistiske politiske feno- 
mener ikke representerte noen reell trussel mot 
det norske demokratiet. I samtiden, med en fram-
voksende nazisme i Tyskland, var man imidlertid 
slett ikke så sikker på hvor kortene ville falle.  

 – I 1933 var stemningen så usikker at det på 
landsmøtet i Arbeiderpartiet ble advart mot at det 
kommende valget kunne bli det siste demokratiske 
valg i Norge. Særlig var man bekymret for den  
appellen fascismen kunne ha hos ungdommen, 
forteller Emberland.

Derfor valgte også arbeiderbevegelsen å gå til 
kontant motangrep.

– Allerede første gang nazistene dukket opp på 
Karl Johan, våren 1932, brøt det ut slåsskamper. 
Dette hadde de mye av skylden for selv. Nazistene 
søkte slike konfrontasjoner. Under bråket på byens 
paradegate brukte de slagvåpen, og den notoriske 
NNSAP-bråkmakeren Stein Barth-Heyerdahl 
trakk kniv. 

Det kom til flere konfrontasjoner på Grüner-
løkka mellom NNSAP- og senere NS-aktivister og 
ungdom fra Arbeiderpartiet og kommunistene. 
Dette toppet seg under valgkampen høsten 1933, 
da NS forsøkte å arrangere et møte på Grüner-
løkka skole rett overfor Birkelunden. 

– Her møtte det opp over tre tusen motdemon-
stranter som ryddet lokalet, kappet høyttalerled-
ningen som var strekt ut på plassen og kjeppjaget 

SVERMET FOR NAZI- 
TYSKLAND: Både ideolog- 
isk og stilmessig ønsket 
Eugen Nielsen og Stein 
Barth-Heyerdahl (til høyre) 
å kopiere det tyske nazi-
partiet. Bevegelsen skulle 
være militant nasjonalistisk, 
radikalt raseorientert og 
antisemittisk. 
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Enkle, statistiske undersøk-
elser har reddet kvinner fra 
å dø i barsel og babyer fra 
krybbedød. Nå kan moderne, 
statistiske metoder gjøre det 
mulig å bedre kreftbehand-
lingen, avsløre skattesvind- 
lere og forstå krigens dyna-
mikk. 

Tekst: Yngve Vogt

De færreste av oss har et nært forhold til statis- 
  tikk. Apollon har derfor valgt å vie tema- 

delen av denne utgaven til en rekke eksempler der 
statistikere har tatt i bruk helt nye metoder for 
å løse viktige oppgaver for både deg og resten av 
samfunnet. 

Statistikk kan brukes til mye, som alt fra freds-
forskning og persontilpasset kreftbehandling til 
hvordan det er mulig å avsløre skattesnusk og 
hvordan rederiene kan spare millioner av kroner 
på å drifte de store tankbåtene på verdenshavene.

– Felles for disse forskningsprosjektene er at  
vi må løse statistiske problemstillinger fra svært 
store og til dels uoversiktlige datamengder. Det er  
nettopp det som er den store utfordringen for oss 
statistikere i dag. Statistikk er vitenskapen som 
gjør det mulig å ta beslutninger selv om datagrunn- 
laget består av usikkerheter. Vi bruker statistikk 
for å finne kunnskap om hvordan verden virkelig 
er, poengterer Nils Lid Hjort, professor i statistikk 
på Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Reddet kvinner i barsel
Før i tiden var alt mye enklere. Da holdt det å for-
holde seg til små datamengder. 

Et livreddende eksempel med svært enkel statis- 
tikk var da den ungarsk-østerrikske legen Ignaz 
Semmelweis i 1847 reagerte på de høye dødelighets- 
tallene blant fødende kvinner på et sykehus i Wien.

Dødeligheten på avdelingen til Semmelweis 
var mye høyere enn på de andre avdelingene ved 
sykehuset. På avdelingen hans døde én av åtte 
kvinner. Legene obduserte også lik. På den andre 
avdelingen rådet jordmødrene. Der døde én av 
femti kvinner.
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Forstår verden med 
moderne statistikk 
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 ta beslutninger selv om datagrunnlaget består 
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tikkfaget er å bidra til å samle inn de mest rele-
vante dataene, sier Céline Cunen.

Etisk ansvar. Selv om statistikk er et nødvendig 
verktøy for å forstå verden, brukes det ofte uvettig.

– Statistikk kan misbrukes. Det følger derfor 
med et etisk ansvar. Noen statistikere tenker ikke 
alltid på menneskehetens beste, beklager Nils Lid 
Hjort.

Et eksempel er statistikerne som jobber med de 
moderne overvåkingssystemene i Kina. Overvåk-
ingen premierer folk med god oppførsel og gjør det 
vanskeligere for dem som ikke følger systemet. 

– Her brukes avansert statistikk og komplekse 
algoritmer, med mulige konsekvenser for millioner 
av borgere. Jeg mener dette kan lede til misbruk.

Et annet misbruk er når statistikk brukes til å 
påvirke et valgresultat. Det amerikanske firmaet 
Cambridge Analytica fikk med tvilsomme metoder 
tak i data fra flere millioner Facebook-brukere. 
Flere amerikanske politikere, som Donald Trump 

Den voldsomme datafangsten har endret statistikkfaget.

og valgkamporganisasjonen hans, tilpasset det 
politiske budskapet ved å analysere brukernes at-
ferd på Facebook.

Statistikerne ved UiO ønsker derimot å bruke 
anvendt statistikk til «menneskehetens beste».

– Karl Marx sa i 1845 at filosofene bare brydde 
seg om å forstå verden. Vi vil med marxistisk for-
stand også bruke statistikk til å forandre verden – 
til det bedre, poengterer Nils Lid Hjort.

Statistikerne beklager også at faget blir mis-
brukt av enkelte forskere. De leter for mye etter 
mulige funn. Roter de lenge nok i høystakken, vil 
de finne ting som ser ut som nåler, selv om svarene 
ikke er statistisk gyldige.

– Problemet er at noen forskere ikke forstår de 
grunnleggende tingene ved komplekse, statistiske 
metoder og legger frem tilsynelatende signifikante 
funn, som egentlig bare er «støy». De fleste gjør 
dette i god tro, men noen gjør det også med vilje, 
påpeker Céline Cunen.=

KRYBBEDØD: Takket være 
statistiske analyser kunne 
krybbedødforskere på be-
gynnelsen av nittitallet slå 
fast at det var lurt å legge 
babyer på ryggen.

ETISK ANSVAR: – Statistikk 
kan misbrukes. Det følger 
derfor med et etisk ansvar, 
poengterer Nils Lid Hjort. 
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Dødsraten sank dramatisk da Semmelweis, ved 
å sammenligne tallene, slo fast at færre kvinner 
døde i barsel hvis sykehuslegene vasket hendene 
grundig etter hver obduksjon. 

– Den gangen kjente ingen til bakterier. For-
klaringen på de mange dødsfallene kom først flere 
tiår senere. I dag er det opplagt at legene må vaske 
hendene etter en obduksjon. Statistisk fantes det 
et mønster, selv om legene der og da ikke hadde 
den medisinske forklaringen på hvorfor dette var 
riktig, forteller Nils Lid Hjort. 

Reduserte krybbedød. Over hundre år senere 
ble statistikk brukt i krybbedødforskning. Mange 
babyer døde uforklarlig og plutselig. Den austral-
ske barnelegen Susan Beal og den nederlandske 
legen Guus A. de Jonge fattet mistanke om at døds- 
fallene kunne skyldes liggestillingen. Dette var på 
1970- og 80-tallet, da mageleie ble ansett som den 
optimale sovestillingen.

– Krybbedødepidemien kulminerte i Norge i  
1989. Da døde 142 barn i krybbedød, forteller 
Torleiv Ole Rognum. Han er professor emeritus på 
avdeling for rettsmedisinske fag ved Universitetet 
i Oslo og fikk sommeren 2018 en internasjonal pris 
for sitt omfattende arbeid mot krybbedød.

Det store spørsmålet var om babyene skulle sove  
på magen eller ryggen. Medisinerne satte i gang 
kontrollerte, statistiske studier for å finne ut om 
det fantes en sammenheng mellom liggestilling og 
dødsfall.

I 1990, før sammenhengen var endelig bevist, ble 
det på et stort internasjonalt møte om krybbedød 
i Trondheim anbefalt at spedbarn skulle ligge på 
ryggen. To år senere, i 1992, ble sammenhengen 
statistisk bevist.

– Virkningen var dramatisk. Krybbedødtallene 
falt og har fortsatt å falle. I dag er det rundt ti år-
lige tilfeller, poengterer Torleiv Ole Rognum.

Dataeksplosjon. Siden den gang har datamengd-
ene eksplodert. 

– Den voldsomme datafangsten har endret sta-
tistikkfaget, sier Nils Lid Hjort.

Noen tror kanskje at de enorme datamengdene 
gjør det lettere for statistikere. Da tar de grundig 
feil.

– Vi leter etter nålen i høystakken. Jo større 
høystakken er, desto vanskeligere er det å finne 
nålen. Dessuten er det fare for å finne ting som 
ligner på nåler, men som ikke er det likevel.

Mange samler inn data uten å stille seg klare 
spørsmål om hva de ønsker å finne svaret på. Det 
er et stort problem.

– Med en ugjennomtenkt innsamling av data 
kan de klassiske, statistiske metodene bli ugyldige.  

Statistikerne må derfor utvikle og tilpasse me-
todene sine for å kunne holde tritt med de enorme 
datamengdene som har kommet til de siste årene.

– Ethvert fag med komplekse problemstillinger 
vil trenge statistikk på høyt nivå. Selv om statis-
tikkfaget er hundre år gammelt og mye fundamen-
talt er forstått, er det mer enn nok problemstilling- 
er igjen. Det skyldes ikke bare at datafangsten er 
større enn før, men også at dataene er blitt langt 
mer komplekse, påpeker Nils Lid Hjort.

Postdoktor Céline Cunen på Matematisk insti-
tutt har forsket på hvordan statistikk kan brukes 
til å si noe om hvorvidt verden er blitt fredeligere, 
noe du kan lese mer om i denne temautgaven. Hun 
poengterer at statistikere nå må lete etter mye  
svakere signaler i datamaterialet enn tidligere. 
Da er det vanskeligere å skille mellom datastøy og 
reelle funn.

Mange data blir dessuten samlet inn av ulike 
instanser. Mye av informasjonen er rotete. 

– Problemet er at jo større datamengdene blir 
og jo mer uryddig de er lagret, desto vanskeligere 
er det å dra nytte av dem. En viktig del av statis-

Vi vil bruke statistikk til å forandre verden til det bedre.

VALG: Flere politikere, slik 
som Donald Trump og 
valgkamporganisasjonen 
hans, tilpasset det politiske 
budskapet sitt ved å ana-
lysere brukernes atferd på 
Facebook. 

FEIL ANALYSER: Céline 
Cunen beklager at noen 
forskere ikke forstår de 
grunnleggende tingene ved 
komplekse, statistiske meto-
der. Da blir resultatene feil.  
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ut og tolke den enorme mengden med informasjon som 
er mulig å hente inn fra store skip. 

– Poenget er å kunne finne et mønster i disse meld- 
ingene, slik at alarmen går når noe nærmer seg en kri-
se, forteller professor Ingrid Glad på Matematisk insti-
tutt ved Universitetet i Oslo. Hun er en del av forsk- 
ningsgruppen Big Insight, som er et senter for forsk- 
ningsdrevet innovasjon. De jobber med å utvikle og 
kommersialisere statistiske metoder.

Sensorer. Dataene kommer fra den enorme mengden 
med sensorer om bord. På et enkelt skip kan det være 
snakk om flere tusen sensorer. Noen sensorer sender 
ut data hvert tiende sekund. Andre sensorer sender ut 
data så ofte som hvert millisekund. Da kan du tenke 
deg at det blir snakk om mye data i løpet av et år. 

Dataene kommer ikke bare fra sensorer. Den store 
mengden med utstyr om bord kommuniserer også med 
hverandre. 

På svære tankskip sender instrumentene en rekke 
kryptiske meldinger til hverandre. Ingen av disse meld- 
ingene er standardiserte. 

– I løpet av kort tid samles det opp flere gigabyte 
med informasjon.

De store mengdene med data lagres kontinuerlig på 
skipet eller sendes til kontrollsentre på land.

Poenget er å finne noe som skiller seg ut i data- 
strømmene.

– Vi kan da bygge opp en statistisk modell som viser 
normaltilstanden og hvor vi kan finne avvik. Kanskje 
finner vi avvik bare i én sensor, eller kanskje er alle 
dataene fra alle sensorene innenfor det aksepterte, men 
at sammenhengen mellom disse dataene er så spesiell 
at de likevel trigger en alarm, poengterer seniorforsker 
Erik Vanem i DNV-GL.

Sjekker skroget. Et av de fryktete scenariene er at 
skipsskroget sprekker opp. Kamp mot store bølger i 
krast farvann kan i verste fall knekke skroget. 

For å overvåke faren for materialsvikt kan det plass- 
eres hundrevis av sensorer inne i skroget.

DNV-GL, tidligere Veritas, ser etter strekk i skroget. 
De er spesialister på skipssikkerhet og jobber med sik- 
rere ferdsel til sjøs.

– Vi kan måle strekk i skroget og bruke dette til å si  
noe om styrken på skipet og faren for utmatting. I til-
legg til å inspisere skip med jevne mellomrom kan vi 
utstyre kritiske komponenter med sensorer slik at vi får 
kontinuerlig overvåking. Vi kan da fange opp ting som 
vi ikke kan fange opp med stikkprøver, og bruke den 
ekstra kunnskapen til å planlegge når det er nødvendig 
med fysisk inspeksjon, i stedet for å måtte inspisere  
skipet etter faste intervaller, forteller Erik Vanem.

Sensordataene blir også koblet med værdata for å kun-
ne beregne hvor store belastningene er over tid.

– Hvis et skip har fått mye juling, kan vi regne eks-
tra nøye etter, forteller Erik Vanem.

Batterisjekk. Selv noe så tilsynelatende enkelt som en 
batterisjekk kan fort spare rederiene for store summer. 
Elektriske skip med store batterier må tas ut en hel dag 
til den årlige servicen.

– Dette er tapt oppetid. Vi ser på hvordan det er mu-
lig bruke statistikk til å evaluere batteriene. Da sparer 
rederne mye penger, sier Morten Stakkeland.

Et av de store poengene er vedlikehold bare når det 
trengs, i stedet for ved faste intervaller.  

– Da kan rederne kanskje spare inn flere millioner 
kroner per skip, påpeker Stakkeland.

Han mener dataovervåking kan være det første steg- 
et mot førerløse skip.

Avansert statistikk. Den store utfordringen er å kun-
ne tolke de enorme mengdene med data og slå alarm 
når det er nødvendig, men ikke ellers.

– Det ultimate målet er å kunne si ifra at motoren 
går i stykker før det skjer, poengterer Ingrid Glad.

Hun sammenligner dette med å skulle lete etter noe 
unormalt i skogen uten å vite hva det unormale er.

– Er du på sopptur, vet du akkurat hva du leter etter. 
Vi leter derimot etter noe vi aldri har sett i skogen før. 
Det er mye vanskeligere. 

Analysen må dessuten skje i sanntid. Det betyr at 
statistikerne må lage et system som oppdager det unor-
male før den unormale tilstanden fører til feil eller ska-
der. Samtidig må de redusere sannsynligheten for falsk 
alarm. Det er en matematisk utfordring.=
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SLÅR ALARM I TIDE: Nye statistiske metoder skal gjøre det  
mulig å slå alarm FØR det skjer feil på store skip, forteller Morten 
Stakkeland og Ingrid Glad.
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Tekst: Yngve Vogt

Næringslivet kan spare millioner av kroner ved  
 å bruke avanserte, statistiske metoder til å 

hente ut informasjon fra store mengder innsamlete 
data.

En av dem som har tatt i bruk denne nye måten 
å tenke på, er det internasjonale industrikonsernet 
ABB. De samarbeider tett med statistikere ved 
Universitetet i Oslo for at rederier kan spare inn 
millionbeløp på mer optimal drift og bedre skips-
sikkerhet.

For å sikre at dagens skip holder standarden 
sin, blir de kontrollert med jevne intervaller. Da 
må skipene i dokk. Slike pauser kan være ganske 
kostbare. 

– I stedet for å sende inspektører om bord på 
skip, kan vi heller bruke statistiske metoder til å 
overvåke alle dataene, slik som når motoren er 
i ferd med å bli overopphetet eller gå i stykker. 
Denne automatiske dataovervåkingen skal kunne 
advare om hendelser før de skjer, forteller Morten 
Stakkeland, som både er prosjektingeniør i ABB og 
førsteamanuensis II i statistikk ved UiO.

Hvis kapteinen får beskjed noen timer før 
motoren kommer til å gå i stykker, er det mulig 
å reparere den før skipet stopper opp. Tenk deg 
katastrofen hvis motoren svikter akkurat når en 
flere hundre meter lang tankbåt er på vei inn til en 
oljeterminal.

Det store mantraet til statistikerne er å trekke 

Sannsynligheten for store 
skipskatastrofer på havet kan 
reduseres med statistiske 
metoder. Trikset er å tolke 
de store mengdene med data 
som strømmer inn fra de 
mange sensorene i skipet. Da 
er det mulig å slå alarm i tide.

Unngår skipskatastrofer 
med avansert statistikk
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Simulerer kreftbehandling. Ideen hans er å 
bruke matematiske og statistiske metoder til å 
utvikle et dataprogram som skal foreslå den beste 
kreftbehandlingen. Arnoldo Frigessi er ekspert på 
å beskrive biologiske prosesser med matematiske 
modeller. Han jobber tett sammen med alt fra 
kreftleger og patologer til molekylærbiologer,  
statistikere og matematikere. 

– Dagens behandling hjelper ikke for tre av ti  
kreftpasienter. Kreftcellene kan dessuten bli resist- 
ente mot medisinene de får. Da må medisinene 
byttes ut. En av løsningene vil kanskje være å gi 
pasienten flere kreftmedisiner samtidig? spør  
Arnoldo Frigessi.

Akkurat dette er langt mer krevende enn man 
skulle tro. Tenk deg at kreftlegen har muligheten 
til å velge mellom 300 ulike medisiner mot en 
bestemt kreftsykdom. Hvis legen skal velge den 
beste kombinasjonen av to ulike medisiner fra 
dette utvalget, får han så mange som 45 000 ulike 
behandlingsvalg. 

– Da blir mulighetene så mange at det blir umu-
lig for legen å finne ut av hvilken kombinasjon av 
medisiner som fungerer best.

Det er ikke mulig å teste ut alle de mulige kom-
binasjonene av medisiner med tradisjonelle klin- 
iske forsøk. 

I klassiske kliniske forsøk sammenlignes to 
pasientgrupper. Den ene får medisin A, den andre 
medisin B. 

LUNGEKREFT: Over to tusen nordmenn dør av lungekreft hvert år. Det er vanskelig å finne rett 
behandling. Nå håper overlege Åslaug Helland at fremtidens simulering av kreftbehandling 
kan gjøre det lettere for legene å finne den rette behandlingen, tilpasset den enkelte pasient.
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Tekst og foto:  
Yngve Vogt

Hvert år dør 10 000  
 nordmenn av 

kreft. Nå utvikler forsk-
ere ved Universitetet 
i Oslo et dataprogram 
som kan hjelpe kreft-
legene til å finne den 
beste persontilpassete 
behandlingen til hver 
enkelt pasient. Håpet er 
å kunne helbrede langt 
flere pasienter.

En av de vanligste 
kreftsykdommene med 
dårlige prognoser er 
lungekreft. 3000 får 
denne skumle sykdom-
men hvert år. 2200 dør.

Lungekreft tar fak-
tisk like mange leveår 
som brystkreft, prostatakreft og tarmkreft til 
sammen. 

– Selv om behandlingen er blitt bedre, mangler 
vi fortsatt verktøy for å kunne slå fast hva som er 
den beste behandlingen for den enkelte, påpeker 
Åslaug Helland, som både er professor ved UiO og 
kliniker for lungekreftpasienter på Oslo universi-
tetssykehus, Radiumhospitalet.

Noen av pasientene hennes starter behandling- 
en med cellegift, andre med immunterapi. Immun-
terapi er en moderne behandling som stimulerer 
kroppens eget immunforsvar til selv å slå tilbake 
kreften. Selv om mange får god hjelp av immun- 
terapi, fungerer den bare for halvparten av pasient- 
ene. 

– Problemet er at vi ikke vet hvem som har 
nytte av immunterapi. Hvis medisinen ikke virker 
etter to, tre kurer, prøver vi noe annet, slik som de 
klassiske cellegiftene, men da har vi allerede sløst 
bort tid som kunne vært brukt til annen behand- 
ling. Vi trenger derfor et system som sier hva som 
er den beste og mest effektive behandlingen til 
hver enkelt pasient – og med minst mulig bivirk- 
ninger, poengterer Åslaug Helland.

Det er nettopp dette som er kongstanken til  
Arnoldo Frigessi, som er professor i medisinsk 
statistikk på Universitetet i Oslo og som er leder 
både av Oslo Centre for Biostatistics and Epidemio- 
logy og av Big Insight, et senter for forsknings- 
drevet innovasjon. 
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Om ti år kan datamaskiner foreslå den kreftbehandlingen som passer  
best for deg. Ideen er å simulere hvordan alle mulige kombinasjoner av  
eksisterende kreftbehandlinger virker på nettopp svulsten din.

Persontilpasset medisin:
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 Simulerer kreftbehandlingen    
 din på datamaskinen
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spesielt protein som gir beskjed om hvor blodårene 
skal gå. Modellen deres må derfor også ta hensyn 
til hvordan mengden av dette spesielle proteinet 
endrer seg. Her er det en delikat balansegang. 

– Hvis blodårene ødelegges, kommer ikke celle-
giften frem til kreftcellene. 

Medisinene følger blodårene og må forlate årene 
der kreftcellene er. Programmet beskriver hvor 
mye medisiner som lekker ut fra blodårene og når 
det skjer.

– Dette varierer fra pasient til pasient og må 
derfor undersøkes før simuleringene kan kjøres. 

Undersøkelsen er enkel. Pasienten tar et kon-
trastmiddel. Da er det mulig å studere hvor fort 
kontrastmiddelet lekker ut av blodårene på en MR- 
undersøkelse. 

Uheldigvis ligger informasjonen godt gjemt i de 
enormt store datamengdene fra MR-undersøkelsen. 
Arnoldo Frigessi må derfor utvikle statistiske met- 
oder for å kunne finne ut av hvor fort blodårene til 
den enkelte lekker ut medisiner.

Numerisk paradis. Simuleringsmodellen er 
fullstappet av både stokastiske modeller, som be-
skriver tilfeldigheter, multiskalare modeller, som 
gir en matematisk beskrivelse av hvordan kreften 
utvikler seg i ulike dimensjoner, og sist, men ikke 
minst: partielle differensialligninger som beskriv-
er utviklingen i tid og rom.

Simuleringene må kjøres flere hundre tusen 
ganger. Da er det viktig å optimere programmet 
slik at de kjøres raskest mulig. 

Her kommer numerikerne inn. Numerikere er 
eksperter på å løse matematiske problemstillinger 
på datamaskinen. Her har Arnoldo Frigessi tauet 
inn sjefsforsker Marie Rognes på Simulasenteret.

Med ekspertisen hennes kan ligningene løses 
mange hundre ganger raskere. Da er det mulig å 
simulere langt større deler av kreftsvulsten uten å 
tape tid.

– Vi simulerer hvordan kreftsvulsten utvikler 
seg hver halve time. Numerisk sett er det uforsvar- 
lig å gjøre det sjeldnere. Da blir beregningene 
unøyaktige. For hver tidsenhet må det gjøres en 
rekke beregninger. Og simuleringene må gjennom- 
føres for alle de ulike forslagene til hver enkelt  
kreftbehandling, forteller Marie Rognes.

Hun har tatt to store grep for å optimalisere 
programmet. 

Det ene er å lage en kode som langt raskere 
gjetter rett løsning. Det andre som hun etter hvert 
skal jobbe med, er å programmere koden slik at  
simuleringene kan kjøres parallelt på en tungregne- 

maskin med tusenvis av dataprosessorer samtidig. 

Testet på brystkreft. Simuleringsmodellen er i 
første runde testet ut på pasienter med brystkreft. 
Det finnes en rekke ulike typer brystkreft.

3500 får brystkreft hvert år. Ni av ti overlever. 
Fra Ullevål sykehus/Radiumhospitalet har 

forskerne fått detaljerte data om hvordan det gikk 
med fire pasienter med brystkreft som allerede var 
behandlet.

– Simuleringsprogrammet kom frem til de sam-
me resultatene om hvordan kreften utviklet seg.

Det betyr at simuleringene deres stemte over- 
ens med virkeligheten.

I simuleringene deres har de foreløpig bare  
modellert effekten til to typer cellegift.

– Vi må ha med alle de cellegiftene som blir 
brukt. De fungerer alle forskjellig, sier Frigessi.

Brystkreft kan deles inn i to hovedkategorier: 
Kreftceller med og uten østrogen-reseptorer.  
Cellene med østrogen-reseptorer er lettest å stoppe 
ved å blokkere reseptoren. Den andre gruppen er 
vanskeligere. Cellegift fungerer bra på de cellene 
som deler seg fort, men noen får dessverre syk- 
dommen tilbake.

Klinikerne har retningslinjer for hvordan de 
kan behandle brystkreft, avhengig av hvordan cel-
lene ser ut og hva slags reseptorer de har. 

– Disse retningslinjene bygger på mange års 

KONGSTANKEN: Arnoldo 
Frigessi er hovedmannen 
bak den nye ideen om å lage 
titusenvis av virtuelle kopier 
av den enkelte kreftpasient, 
for så å teste ut alle behand-
lingene i en simulerings-
modell for å finne den mest 
optimale behandlingen.
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Nå ønsker legen derimot å gi persontilpasset medi- 
sin til en pasientgruppe som bare består av én 
eneste pasient. 

Da er det ikke mulig med de klassiske utprøv- 
ingene av ulike typer behandlinger.

Løsningen til Arnoldo Frigessi er i stedet å lage 
mange hundre tusen virtuelle kopier av pasienten 
og teste ut alle behandlingene på en simulerings- 
modell på datamaskinen for å finne den beste be-
handlingen.

Kan endre behandlingen. Lungekreftekspert 
Åslaug Helland mener en slik simuleringsmodell 
kan endre fremtidens kreftbehandling.

– Vi har stor tro på at det kan være mulig å an-
gripe kreften fra forskjellige kanter samtidig. Da 
trenger vi å vite hvilke kombinasjoner av medisin- 
er som virker best i hvert enkelt tilfelle, sier Åslaug 
Helland.

Kombinasjonsmulighetene blir enda flere ved å 
teste ut ulike doser og i hvilken rekkefølge medisin- 
ene skal tas. 

– Her er det uendelig med muligheter, og det er 
mye vi ikke kjenner til. Simuleringsmodellen kan 
hjelpe oss til å slå fast hvilken kombinasjon som 
er den beste behandlingen for den enkelte pasient, 
i stedet for å bruke tid på behandlinger som ikke 
hjelper, poengterer Åslaug Helland.

Denne simuleringsmodellen er en såkalt multi-

skalar modell, med matematiske modeller av hva 
som foregår helt fra molekylært nivå og opp til  
krefttumorens størrelse. 

– Vi samler inn alle mulige data fra pasienten 
og kan beregne hvordan behandlingen påvirker de 
kjemiske og fysiske reaksjonene i millioner av ulike 
celler. Vi kan da simulere hvordan kreften ville ha 
utviklet seg med alle de forskjellige terapiene. Mas- 
kiner jobber fort. Målet vårt er at vi kanskje kan 
teste ut hundre tusen ulike behandlinger i løpet av 
en natt og så si hvilke ti medisineringer som fung- 
erer best, påpeker Arnoldo Frigessi.

For å klare dette må forskerne beskrive mate- 
matisk hvordan kreftklumpen fungerer, hvor  
mange celler den består av, hvor tett kreftcellene 
ligger og hvor blodårene er. De har også beskrevet 
energibalansen og de kjemiske og fysiske reaksjon- 
ene i cellene.

Datagrunnlaget deres er blant annet genanalyser,  
svulsten og diagnostiske bilder.

– Vi kan da bruke den matematiske modellen til 
å beskrive tilstanden til kreftcellene de tolv neste 
ukene, mens vi bombarderer dem med ulike medi-
kamenter. Noen medisiner kan bare drepe cellen i 
det øyeblikket den deler seg og blir til to. Vi be- 
skriver hvordan hver enkelt celle lever, utvikler, 
deler seg og dør. Vi må også beregne hvor mye  
medisin som skal til for å drepe cellene og sann-
synligheten for at dette skal skje.

Oksygen til kreftcellene. Forskerne modellerer 
også hvordan cellene snakker sammen, hvordan 
blodårene vokser og dør og hvordan oksygenet 
fordeles i vevet.

Blodet tar med seg oksygen til kreftcellene. 
Hvis oksygentilførselen stopper opp, kan kreft-
svulsten dø.

– Cellene trenger oksygen for å puste. Hvis cell- 
ene ikke får nok oksygen, er de i trøbbel. Den mate- 
matiske modellen vår forklarer hvordan cellene 
klarer seg avhengig av oksygenmengden, forteller 
Arnoldo Frigessi.

Det er ikke mulig å løse alle ideene i den første 
simuleringsmodellen. De må bygge den opp bit 
for bit. En vesentlig del i den første modellen er 
nettopp å simulere hva som skal til for å ta bort 
blodtilførselen til kreftsvulsten. 

Noen av simuleringene viser at kreften blusser 
opp igjen. 

– Det kan skyldes at medisinen ble gitt for sjeld- 
en eller på feil tidspunkt.

Kreften trenger mye blod for å vokse. For å få 
det blodet de trenger, produserer kreftcellene et 

FREMTIDEN: I fremtiden 
kan simuleringer på data-
maskinen gjøre det mulig 
for kreftlegene å velge den 
medisinen som er tilpasset 
den enkelte pasient best 
mulig.

Vi kan kanskje 
teste ut  

hundre tusen 
ulike behand-
linger i løpet  
av én natt.

Arnoldo Frigessi

Dagens  
kreftbehandling 

hjelper ikke  
for tre av ti  
pasienter.
Arnoldo Frigessi
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er en svulst ved å ta bort blodtilførselen, har resul-
tatene for denne strategien vært varierende. Vi kan 
likevel bruke simuleringene til å vise hvem som 
kan ha nytte av denne behandlingen, håper Åslaug 
Helland.

Vessela Kristensen poengterer at visse behand- 
linger ødelegger dannelsen av blodårer. 

– Simulering av blodårene er likevel bare en av 
de mange tingene som er med i simuleringsmodel-
len. Antall blodårer er lett å måle. Vi prøver derfor 
å simulere hvilken effekt det har å bekjempe kreft 
ved å ødelegge blodårer.

Hun mener modellen kan vise en sammenheng 
med blodårene som man tidligere ikke har visst 
om, og legger til:

– Foreløpig simulerer vi bare en liten del av  
virkeligheten. Simuleringsmodellen kan likevel 
endre den fremtidige kreftbehandlingen. Den  
medisinske behandlingen er basert på erfaring. 
Denne erfaringen tar det lang tid å opparbeide. 
Noen ganger fungerer den ikke. Simulerings- 
modellen kan akselerere denne prosessen, mener 
Vessela Kristensen.

For hele poenget hennes er kort oppsummert:
– Nå trenger vi ikke vente på at generasjoner 

skal dø for å samle opp nok erfaring. De matemat- 
iske modellene kan finne essensen i alle erfaring- 
ene og konkludere raskere. Vi sparer derfor både 
tid og liv med disse modellene. De kan forbedre 
dagens praksis, mener Vessela Kristensen.

Musemodell. Når simuleringsprogrammet har 
kommet med forslagene sine, kan kreftlegene dob-
beltsjekke behandlingen på laboratoriet før pasi-
enten blir medisinert.

– En mulighet er å ta biter av svulsten i ulike 
kar og teste om kreftcellene dør med de ulike  
kombinasjonene av medikamenter, forteller lunge-
kreftspesialist Åslaug Helland.

En annen mulighet er å teste ut den foreslåtte 
behandlingen på mus eller i sebrafisk. Da tas noen 
celler fra svulsten og settes inn i forsøksdyrene, 
som får hver sin behandling. 

I USA finnes det allerede klinikker som tester ut 
svulsten i mus og prøver å behandle musene med 
ulike typer behandlinger. Metoden har likevel sine 
svakheter:

– Ikke alle svulster gror i mus, det går med 
mange mus i forsøkene, og metoden er veldig dyr, 
forteller Vessela Kristensen.

Sannsynligheten. Arnoldo Frigessi presiserer at 
simuleringsmodellen ikke vil kunne gi et hundre 

prosent sikkert resultat. 
– Men legen skal få svar fra programmet om 

resultatet er 80 eller 40 prosent sikkert. Det utgjør 
en forskjell. Programmet må kunne si at resultatet  
er usikkert fordi noen parametere, slik som mengd- 
en medisiner som lekker ut av blodårene, er usikre. 
Jeg mener derfor at det er viktig å tallfeste usikker- 
heten. Programmet må dessuten kunne si om be-
handlingen av en pasient vil bli lett eller vanskelig, 
påpeker Frigessi.

Legemiddelverket. Til syvende og sist må klinik-
erne ha tillit til simuleringsprogrammet.

– Ingen leger tør bruke de anbefalte kombina-
sjonsbehandlingene når ingen har gjort det før. 
Legene må ha tillit til algoritmen. Spørsmålet mitt 
er hvordan legene skal kunne få tillit til disse algo-
ritmene.

Tanken hans er at algoritmene i simulerings- 
programmet må godkjennes av myndighetene før 
de tas i bruk.

– Ettersom den anbefalte kombinasjonen av 
medisiner er spesialtilpasset den enkelte pasient, 
må legemiddelverket godkjenne algoritmene til 
terapien og ikke terapien i seg selv. Kanskje simu-
leringsprogrammet vårt kan bli godkjent for hver 
enkelt sykdom, slik som brystkreft og lungekreft, 
håper Frigessi.=

FÆRRE DØR: Vessela Krist-
ensen poengterer at simule-
ringsmodellen kan forbedre 
dagens kreftbehandling slik 
at flere overlever sykdom-
men.

erfaring og kunnskap fra kliniske studier. Mulig- 
hetene for hvilken behandling som skal velges, er 
mange. Før vi går og kaster oss over alle de medi-
sinske kombinasjonene utenfor retningslinjene, 
finnes det fortsatt nisjer innenfor disse som vi kan 
studere nærmere, sier professor Vessela Kristen-
sen ved Universitetet i Oslo. Hun er en av landets 
fremste forskere innen brystkreft.

Hun sier at det er viktig å ta knekken på alle 
kreftcellene. Det holder ikke å ta knekken på bror-
parten av dem. 

– De få gjenværende kreftcellene er de farlige. 
Poenget er derfor å ha en matematisk modell for 
de pasientene der behandlingen ikke fungerer. 
Selv om de fleste overlever brystkreft, som er den 
hyppigste kreftformen hos kvinner, utgjør den lille 
prosentandelen som får tilbakefall, likevel mange 
kvinner, poengterer Vessela Kristensen.

Skeptisk. Overlege Olav Engebråten, som er med 
som ekspert i prosjektet, er skeptisk til om simuler- 
ingene kan bedre behandlingen på kort sikt. Han 
er kliniker og en av de fremste ekspertene i behand-
ling av brystkreft på Oslo universitetssykehus.

– Ideen er spennende. Den kan være interessant 
på sikt, men problemet er den store variasjonen 
som kreftsykdommer utgjør i seg selv. Varemerket 
for kreft er variasjon og ustabilitet. Systemene må 
bli gode nok til å plukke ut de medikamentene som 

virker eller ikke virker ut ifra egenskapene i svul-
sten, påpeker Olav Engebråten. 

Noen pasientgrupper får målrettet behandling. 
Andre ikke. Blant dem som ikke får målrettet be-
handling, finnes det sju til åtte ulike standard- 
behandlinger.  

– Noen standardkombinasjoner er godt ut-
prøvd, sier Olav Engebråten.

Han er spesielt skeptisk til å måtte forholde 
seg til et dataprogram som skal foreslå en optimal 
kombinasjon av medisiner som ikke er blitt testet 
ut før.

– Det å kombinere og justere medisiner er svært 
krevende. Mange av dem virker på beinmargen 
og annet vev. I klinikken kombinerer vi vanligvis 
ikke medisiner før virkningen er godt utprøvd. 
Når vi doserer medisin til en pasient, må vi vite 
om pasienten tåler behandlingen. Normalvevet må 
overleve, sier han og legger til:

– Vi vil alltid oppleve at pasienter dør av syk- 
dommen. Vi kan ikke kurere alle, men det er eks-
tra viktig at vi gjør hva vi kan for at pasientene 
ikke skal dø av selve behandlingen. Vi kan ikke 
kaste forsvarligheten over bord.

Han er også skeptisk til dagens simulerings- 
modell av blodårene i kreftsvulsten.

– Denne modellen er en forenkling av virkelig- 
heten. Alle antakelsene holder ikke. Vi trenger 
dessuten mer data, påpeker Engebråten. Han leg-
ger likevel til at simuleringene på sikt kan være 
interessante for de pasientene som ikke drar nytte 
av dagens behandling.

Overlevelsen for pasienter med brystkreft er 
opp mot 90 prosent. Derimot er prognosene dår-
lige for dem med omfattende sykdom, slik som 
spredning til lymfeknutene.

– Jo dårligere prognoser for overlevelse, desto 
større potensial har simuleringsmodellen. Da vil 
vi kanskje kunne redde flere liv på sikt. Det hadde 
derfor vært fantastisk å ha et slikt simulerings- 
verktøy som kunne hjelpe oss å velge rett behand- 
ling for slike pasienter, poengterer Engebråten.

Arnoldo Frigessi setter pris på skepsisen fra 
klinikerne.

– Jeg er glad for at klinikerne er skeptiske. Det 
hjelper oss til å forbedre modellene slik at de kan 
bli mer realistiske. Jeg tror at simuleringer en dag 
vil bli en del av den kliniske praksisen, men vi er 
ikke der ennå, forteller Frigessi.

Åslaug Helland er ikke like kritisk som Olav 
Engebråten. Hun mener det kan være interessant å 
simulere blodårer.

– Selv om det er naturlig å tenke seg at vi drep- 

SKEPTISK: Overlege Olav 
Engebråten, som er ekspert 
på brystkreft, er skeptisk til 
om simuleringer kan bedre 
kreftbehandlingen på kort 
sikt, men mener likevel at 
ideen er spennende på lang 
sikt.  

Jeg tror  
at simuleringer 
en dag kan bli 

en del av  
den kliniske  
praksisen.

Arnoldo Frigessi
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MRSA

• Betegnelse på gule 
stafylokokker som er 
motstandsdyktige mot et 
antibiotikum som kalles 
methicillin og en lang 
rekke andre antibiotika. 
MRSA er forkortelse for 
methicillinresistente 
Staphylococcus aureus 
(gule stafylokokker).

• Bakterien forekommer  
relativt sjelden i Norge, 
men i mange land 
utenom Norden og 
Nederland er den utbredt 
i sykehus. Nytt er at 
bakterien også sprer seg 
utenfor sykehus.

• Bakterien gir de samme 
infeksjonstypene som 
gule stafylokokker, det vil 
si hud- og sårinfeksjoner, 
infeksjoner i bein og ledd, 
lungebetennelse, sepsis 
(blodforgiftning) og av 
og til andre alvorlige 
infeksjoner. Slike infek-
sjoner er vanskeligere å 
behandle enn infeksjoner 
med bakterier som ikke 
er motstandsdyktige.

• Personer som har vært 
i kontakt med noen som 
har MRSA eller helse- 
personell som har vært 
i utlandet i mer enn to 
uker, må screenes med 
hensyn til MRSA.

Kilde: snl.no

Simulerer befolkningens oppførsel. Forskerne 
bruker matematisk modellering til å:
• Forstå hvordan MRSA-infeksjoner spres i  
 befolkningen.
• Predikere sykdomsutvikling.
• Teste mulige intervensjonsstrategier i data- 
 simuleringer før de tas i bruk i den virkelige  
 verden.
• Vurdere effekten av tiltak som allerede er  
 innført. 

– Modellen inneholder en syntetisk befolkning 
med de reelle sosiodemografiske egenskapene som 
fins i Norge, forteller Di Ruscio.

På grunnlag av dette virtuelle samfunnet de-
finerer forskerne sannsynligheten for utvikling 
av MRSA-infeksjon og sannsynligheten for å bli 
innlagt på sykehus, antall MRSA-bærere som blir 
importert hver dag fra utlandet, og noe så spesifikt 
som gjennomsnittlige pendleravstander i befolk-
ningen.

– Dette gjør det mulig å studere overførings-
ruter, få innsikt i hoveddriverne i epidemiologien 
(vitenskapen om sykdomsutbredelse, journ. anm.) 
og finne de mest effektive kontrollstrategiene, for-
teller Di Ruscio. For å modellere oppførselen din 
og hvordan du interagerer med andre medlemmer 
i samfunnet, må forskeren vite hvordan du opp-
fører deg i gitte situasjoner. Disse datasettene får 
Folkehelseinstituttet fra Statistisk Sentralbyrå. 

– Det er fra bunnen og opp. Vi starter i det små 
på individnivå – mikro – og ser på hvordan dette 
spiller sammen i samfunnet – makro. Da kan vi 
følge hvordan bakterien smitter i løpet av en uke, 
måneder eller år, forteller Di Ruscio. 

Ikke bare gir metoden svar på spørsmål som 
man tidligere bare kunne spekulerer på. Den spa-
rer både tid og ressurser. 

– Å ha en forsker som jobber to år med dette 
høres kanskje mye ut, men sammenliknet med 
simuleringer på ekte mennesker, i en stor popula-
sjon over lang tid, er det utrolig besparende.

 
Et stort, globalt problem. Ved siden av klima-
krise og atomkrig er antibiotikaresistente bakteri-
er noe av det folk flest nevner som bekymringsfullt 
ved dagens samfunn. – Nivået på resistente bakteri- 
er på verdensbasis er alarmerende. Her i Norge er 
spredningen av MRSA beskjeden, men økende. Det 
er noe vi må være på vakt mot, sier De Blasio.

MRSA er meldepliktig i Norge. I Folkehelseinsti- 
tuttets register er antallet meldte MRSA-infeksjon- 
er per måned tredoblet i perioden 2006–2015. 

Blant land som overvåker MRSA, har Norge, og  
resten av Norden, den laveste forekomsten i verd-
en. Det er likevel tegn til at forekomsten stiger i 
Norge også. Tidligere har MRSA stort sett vært 
forbeholdt sykehusene, der smittefaren er høyere 
enn i resten av samfunnet. I de senere år har fore-
komsten økt ute i samfunnet også.

Store konsekvenser for helsetilbudet. Det er 
velkjent at man i enkelte land kan selvmedisinere 
seg med antibiotika. I stedet for at man må ha 
resept fra legen, holder det å gå på apoteket og ta 
med et pillebrett med penicillin. 

Det er bred konsensus blant forskere om at 
antibiotikabruken globalt må ned.  

Men dette er ikke noe som kan gjøres noe med 
i Norge, og i alle fall ikke i en datagenerert modell 
av det norske samfunnet. Det virkelig store prob- 
lemet kan kun løses globalt.

– Norge har innført en såkalt «search and 
destroy»-politikk i helsevesenet. Den består av 
en rekke kontrolltiltak som tar sikte på å beskytte 
sykehusene mot innføring av MRSA. Positive pasi-
enter får også isolasjonsterapi og såkalt dekoloni-
seringsterapi, forteller Di Ruscio.  

Dersom antibiotikaene vi har til rådighet skulle 
slutte å fungere, vil det ha ringvirkninger langt 
utenfor det man ser på som dens hoveddomene. 
Det vil for eksempel påvirke kreftbehandlingen, 
fordi man ikke kan gi cellegift uten å bekjempe 
infeksjoner med antibiotika. Det samme gjelder på 
operasjonssalen. Ethvert inngrep vil være forbund- 
et med stor risiko for infeksjoner man ikke vil ha 
mulighet til å behandle.  

Leker de gud? Selv om datamodellen tillater at 
forskerne «leker med livene våre» ved å innføre 
tiltak og endre egenskapene ved samfunnet vårt, 
vil de understreke én ting:

– Det er viktig å understreke at dette er forenk-
ling av den virkelige verden. 

– Hvordan føles det å leke gud på denne måten?
– Vi kan ikke forutse med 100 prosent sikkerhet 

hva som skal skje. Dette er statistiske modeller, så 
vi jobber innenfor konfidensintervaller. 
Et konfidensintervall gir en nedre og en øvre 
grense for størrelsen som estimeres. Lengden av 
intervallet antyder hvor godt estimatet er.

– Selv om den økende tilgjengeligheten av data 
og den økende beregningskraften bidrar til utvik-
lingen av stadig mer realistiske modeller, er data-
ene vi får fra modellen, et resultat av antakelsene  
vi har gjort da vi lagde den.=

MODELLERER: – Det er litt 
som dataspillene «Sim City» 
eller «Sims», der man lager 
sitt eget samfunn med infra-
struktur og innbyggere, sier 
forsker Francesco Di Ruscio 
om modellen han har vært 
med på å lage.
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Metoder fra dataspill tas i 
bruk for å beseire trusselen 
som tar livet av 33 000  
europeere årlig.
Tekst: Morten S. Smedsrud

Faktisk har hver nordmann en egen, digital kopi 
av seg selv ved Folkehelseinstituttet i Oslo. Der 

simuleres vår daglige oppførsel og samvær med 
våre medborgere.

– Det er litt som dataspillene «Sim City» eller 
«Sims», der man lager sitt eget samfunn med infra- 
struktur og innbyggere. Modellen vår simulerer 
husholdninger, arbeidsplasser, barnehager, skoler, 
universiteter, og hvordan folk beveger seg mellom 

disse, forteller doktorgradsstipendiat Francesco 
Di Ruscio ved Universitetet i Oslo.
    Bakgrunnen er langt mer alvorlig enn et data- 
spill: Spredning av antibiotikaresistente, gule 
stafylokokker, kalt MRSA. Stafylokokkene hører 
hjemme på menneskets hud og slimhinner. Pro-
blemet er at den gule utgaven har utviklet resistens 
mot mange vanlige antibiotikatyper.

– MRSA er helt klart en av de farligste patogen- 
ene som fins i verden i dag, sier Birgitte Freies- 
leben De Blasio. 

Hun er professor II i Avdeling for biostatistikk 
ved Universitetet i Oslo og avdelingsdirektør ved 
Folkehelseinstituttet. Hun veileder, sammen med 
andre forskere, Di Ruscio i doktorgradsarbeidet. I 
Europa dør 33 000 mennesker årlig som følge av 
antibiotikaresistens, viser en bredt anlagt studie 
fra Det europeiske smitteverninstituttet (ECDC).

Kampen mot antibiotikaresistente, gule stafylokokker har inntatt cyberspace:

Kjemper mot livsfarlig bakterie

SKREMMENDE: Ved siden av klimakrise og 
atomkrig er antibiotikaresistente bakterier 
noe av det som bekymrer mest ved dagens 
samfunn. Norske forskere jobber for å hind-
re spredning, men det virkelige problemet 
kan kun løses globalt. 
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Japanernes funn om at vågehvalen har gått ned i 
fettvekt, har vært den mest høyprofilerte konklu-
sjonen.

– Tidligere har dette vært forsket på med relativt 
enkle modeller. Vi er flinkere og mer sofistikerte, 
slår Hjort beskjedent fast.

Dataene og modellene som kommer til anvend-
else, er såpass komplekse at de vanlige metodene 
for valg av modell og for videre analyser, ikke vil 
fungere godt nok, mener statistikerne.

– Man må bruke biologisk kunnskap. Det 
eneste man har, er målinger for en gitt hval på ett 
tidspunkt: Dataene er da vekt, fettvekt, estimert 
alder, kjønn og hvorvidt de er drektige.

Særlig det siste ble et ømt punkt for hvalaktiv-
ister.

– Dyrevernere legger særlig vekt på at man har 
jaktet på og slaktet drektige individer.

Statistikerne har et mer nøkternt syn på prob-
lemstillingen.

– Det er nå bare slik det er da. Når de fanges i 
dette området på denne tiden av året, er de fleste 
hunnene drektige. Jeg ser ikke helt hvorfor det 
skulle være verre å drepe en drektig hunn enn en 
annen hunn eller et mannlig individ, sier Cunen.

 
Ja, hvalen har slanket seg. Fettprosenten er 
ansett som en god indikator for hvalens generelle 
helsestatus. Og i motsetning til hos visse andre 
pattedyr vi kjenner godt, er det slik at jo mer fett, 
jo bedre.

Spørsmålet for de norske statistikerne ble hvor-
dan man lager en pålitelig modell der man kan lese 
av endringer i fettvekten til bestanden over tid.

Etter innledende studier ble det klart at såkalte 
lineære blandingsmodeller, eller «linear mixed 
models», ville kunne brukes på det japanske data-
settet.

– Det er en regresjonsmodell, som de fleste jo 
har vært borti tidligere, skyter Cunen inn.

For lesere som ikke er helt enige med Cunen 
her, eller likevel trenger et lite oppfriskingskurs, se 
faktarammen som hører til denne artikkelen.   

Modellene Cunen og Lid Hjort bruker, er dess-
uten mer avanserte enn dem de fleste har vært 
borti tidligere.

– Et viktig poeng er at målinger registrert fra  
samme fangstår er korrelerte, blant annet på grunn 
av variasjoner i mattilgangen, sier Nils Lid Hjort.

Men hvordan finne hvilken av LME-modellene 
som gir best resultat? Det er her UiO-matematiker- 
ne fikk bruk for sine sofistikerte metoder. 

som japanerne hadde samlet inn i løpet av 18 år 
med jakt på vågehvalen. 

Datasettet er kontroversielt fordi hvalen man 
har samlet inn dataene på, er jaktet, slaktet og 
spist. Særlig australske dyrevernsaktivister og 
myndigheter har reagert.

– De hevder at japanerne har drept og spist alt-
for mange hvaler, nær sagt i forskningens navn. De 
hevder også at dataene er tvilsomme og at forsk-
ningen som er gjort, er svak, sier Cunen.

– For australierne kan det også være et poeng å 
ikke tro på noe de japanske forskerne legger fram, 
nærmest som et prinsipp, fordi de i australiernes 
øyne ikke er skikkelige forskere, supplerer Hjort.

 
Har hvalen slanket seg? De norske forskerne 
plasserer seg et sted mellom Japans og Australias 
virkelighetsbeskrivelse. – Det er et verdifullt data-
sett, men det er langt mellom det som kan omtales 
som betydelige funn, sier Hjort.

JAKTET PÅ: Norge driver 
kommersiell jakt på våge-
hvalen, mens Japan driver 
«forskningsjakt», som mange 
miljøvernere mener er et 
skalkeskjul for kommersiell 
jakt på hvalen. 
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Tekst: Morten S. Smedsrud

Kampen mot hvalfangst har vært blant de frem- 
  ste symbolsakene for verdens dyrevernere 

og klimaforkjempere i snart to generasjoner. For å 
føre en nyansert debatt, må man vite mest mulig 
om antall hval og i hvilken tilstand de er.

Men hvalen går dypt og beveger seg over store 
områder, og den er ikke like lett å ha oversikt over 
som andre dyr.

Et spørsmål som har plaget det internasjonale 
hvalmiljøet i årevis, er hvorvidt den sørlige våge-
hvalen har slanket seg, det vil si mistet deler av 
sine fettreserver, de siste 20 årene.     

Vågehvalen er viktig fordi det er en av de få 
hvalartene det drives jakt på. Norge driver kom-
mersiell jakt på hvalen, mens Japan driver «forsk-
ningsjakt», som mange miljøvernere mener er et 
skalkeskjul for kommersiell jakt på hvalen.

– Dette er både politikk på høyt nivå og en del 

av en kompleks, marinbiologisk kamp om verdens 
matfat, forteller statistikkprofessor Nils Lid Hjort 
ved Universitetet i Oslo.

 
Falsk forskning? I sin forskningsfangst mener 
japanerne å ha påvist at vågehvalen har gått kraft-
ig ned i vekt de siste 20 årene. Det kanskje mest 
miljøaktivistiske landet på området, Australia, 
bestrider funnene og mener at japanerne bruker 
det til å begynne å jakte på andre hvalarter. 

Logikken er at andre hvalarter, særlig knøl- 
hvalen, har økt kraftig i antall under ly av fredning,  
og dermed spist opp vågehvalens mat.

 Siden australierne ikke stoler på japanerne, 
ba den norske nestoren innen hvalforskning, Lars 
Walløe, statistikeren Nils Lid Hjort om å se på 
problemstillingen. Hjort forsto raskt at dette var 
en problemstilling for hans doktorgradsstudent 
Céline Cunen.

Cunen gikk straks i gang med å se på datasettet 

Klodens  
økologiske 

framtid av- 
gjøres på 

regnebrettet.

Norske statistikere i bitter hvalstrid mellom Japan og Australia:

Kampen om matfatet

TEMA • Anvendt statistikk
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Tekst: Yngve Vogt

Institutt for fredsforskning (PRIO) har i en år- 
 rekke brukt statistikk til å forske på væpnete 

konflikter. De samarbeider tett med noen av land- 
ets fremste statistikere ved Universitetet i Oslo.

– Vi kunne ikke ha gjennomført forskningen 
vår uten omfattende bruk av statistikk, poengterer 
forskningsdirektør Håvard Mokleiv Nygård på 
PRIO.

Instituttet har helt siden opprettelsen i 1959 
forsket på hvorfor det blir krig, hvordan krig utvik- 
ler seg og hvilke grep som kan tas for å bremse 
konflikter.

For å kunne gjøre dette har PRIO systematisk 

Selv om Syria-krigen pågår på åttende året, blir verden stadig mer fredelig. 
Det slår statistikere fast.

Verden ER blitt fredeligere
samlet inn data fra alle mulige konflikter, hvilke 
land som er i krig og hvor mange som er drept. 
Statistikken viser at færre mennesker enn tidligere 
dør i krig. 

– Krigene etter Koreakrigen (1950–1953) har  
en fjerdedel så mange drepte som krigene før  
Koreakrigen, forteller Nygård.

Han kaller dette skillet i antall drepte for et 
knekkpunkt.

– Endringen etter dette knekkpunktet er en 
indikasjon på at verden er blitt et fredeligere sted. 

Statistikerne som Håvard Mokleiv Nygård sam- 
arbeider med, sier det likevel er statistisk usikkert 
når knekkpunktet kom. 

– Selv om Koreakrigen er den beste gjetningen, 

STATISTISK SKILLE: Krigene før Koreakrigen hadde fire ganger så mange 
drepte som krigene etterpå. 

FREDELIGERE: Verden er 
blitt mer fredelig, påpeker 
Håvard Mokleiv Nygård.
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– Vi lagde en FIC, forteller Hjort. 
– En FIC?
– Det står for Focused Information Criterion 

og er en måte å velge den mest effektive modellen 
for å si noe om, i dette tilfellet, endringen i hvalens 
vekt.  

Målet for statistikerne var å komme fram til et 
estimat for hvalenes vektendring, med minst mulig 
usikkerhet. 

– Vi fant at den sørlige hvalen i snitt har mistet 
åtti kilo fett de siste ti årene, forteller Cunen. 

– Hvor sikre er dere på det?
– I studier av denne typen basert på observa-

sjonsdata, kan man aldri bli helt sikker på om man 
har kontrollert for alle alternative forklaringer. 
Men vi finner at svaret vårt er ganske robust for 
ulike modellvalg, og jeg vil dermed si at jeg er rela-
tivt sikker på at det har vært en nedgang i fettvekt-
en, sier Cunen.

Ifølge Cunen er det viktig å ha et realistisk bilde 
av hva en statistiker kan bidra med.

– Det er ikke noen ekstra magi i statistikk, man 
kan ikke finne sannheten, men ofte en god nok 
tilnærming til en slik sannhet. Dessuten vil selv 
de beste svar vi kan gi ha en viss usikkerhet ved 
seg – hvilket også er en del av statistikerjobben, 
forklarer Cunen.

Statistikerne forsøker å gjøre denne usikker-
heten så liten som mulig, men den blir aldri helt 
borte. 

– Vi arbeider altså med gode modeller for virke-
ligheten, men kan ikke like kategorisk slå fast noe, 
som når en matematiker greier å bevise at to pluss 
to er fire.

Ble trukket for retten i Haag. Da Cunen og Lid 
Hjort hadde gjort ferdig analysene, bar det av sted 
for å presentere funnene for Vitenskapskomiteen 
til Den internasjonale hvalfangstkommisjonen 
(IWC), i Bled, Slovenia. 

Statistikerne i matematikkbygningen ved Uni-
versitetet i Oslo er ikke vant til å forske på saksfelt 
med så høy temperatur.

– Det var interessant for oss nokså snille statis-
tikere at det er så mye alvor og bråk. Det er store 
spørsmål som blir avgjort på korte møter, gjennom 
diskusjoner i sanntid, da må man være på ballen 
der og da, man får ikke tre dagers betenkningstid, 
forteller Lid Hjort.

Bakteppet for opptredenen i kommisjonen var 
at Australia hadde stevnet Japan for retten nettopp 
for det de betrakter som «fake science».

– Dette er det høyeste trinnet på alvorsstigen, 

at et land tar et annet land til retten – og her anla 
altså Australia sak mot Japan, ved Den interna-
sjonale domstolen i Haag (International Court of 
Justice), forteller Hjort. 

Saken endte med at Japan ble frikjent på flere 
punkter, men de mistet retten til å drive hvalfangst 
på den sørlige vågehvalen.

Tre dagers høring i hvalkommisjonen. Etter 
at de anerkjente statistikerne hadde satt to streker 
under svaret, nemlig at hvalen er blitt slankere, 
skulle vel saken være opplest og vedtatt, også i Den 
internasjonale hvalfangstkommisjonen.

– Nei. Ingen ble enige om noe, og ingen syns-
punkter ble rokket. Australierne tror ikke på oss, 
og påstår at vi hadde gjort regnefeil. De gjorde alt 
for å påpeke at vi har tatt feil, forteller Cunen.

I samfulle tre dager møtte Cunen kritikken fra 
Australia i IWC.

– Det var på grensen til stygt spill, skyter pro-
fessor Lid Hjort inn.        

– Tar politikken over for forskningen?
– Den er absolutt til stede. Dette går helt opp til 

fiskeriministeren i de ulike landene, sier Nils Lid 
Hjort.

– Hvor står saken i dag? Kan japanerne nå få 
lov til å begynne å jakte på andre hvalarter?

– Nei, det er det inntil videre ingen åpning for. 
      – Hvor plasserer Norge seg i striden mellom 
Japan og Australia?

– Norge er på lag med Japan, og stemmer ofte 
sammen med dem i IWC. Enkelte ønsker at norske 
hvalfangere skal få lov til å fange mer hval enn de 
rundt 100 vågehvalene som slaktes årlig i norsk 
hvalfangst, forteller Hjort. 

Har laget en stor hammer. Selv om statistikerne 
ble sendt til IWC for å svare på ett konkret spørs-
mål – har hvalene gått ned i vekt? – har metodene 
de brukte, gyldighet også på andre områder.

– Disse modellene er også brukbare for helt an-
dre anvendelser, i for eksempel medisin og økologi, 
og mer generelt for regresjonsmodeller der man 
har grupper og korrelerte observasjoner, forsikrer 
Cunen og Hjort. 

Professor Nils Lid Hjort har metaforen klar.
– Ofte er det slik at man lager en hammer som 

er tilpasset en gitt spiker. Men vi har laget en bred 
hammer som kan brukes til mange ulike spikre. 
Statistikere har fått et nydelig redskap av oss som 
de ikke hadde før, sier Hjort.= 
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Hvalfangst i dag

• Gjennom de senere ti-
årene har reguleringer 
vedtatt av IWC ført til at 
fangstnasjonene i verden 
enten har avviklet eller 
sterkt redusert fangsten.

• Av medlemslandene er 
det bare Norge som driver 
kommersiell hvalfangst 
(av vågehval). Japan 
driver forskningsfangst 
av vågehval i Antarktis og 
i det nordlige Stillehavet; 
USA, Russland og Dan-
mark (Grønland) driver 
urbefolkningsfangst etter 
grønlandshval, gråhval, 
vågehval og finnhval.

• I tillegg drives hval-
fangst i land som ikke 
er medlemmer av IWC (i 
Canada etter grønlands-
hval; i Indonesia etter 
spermhval). Dessuten 
drives det fangst av små-
hval og delfiner i en rekke 
land (grindhval på Færøy-
ene, hvithval i Canada, 
grindhval og delfiner i 
Japan) – denne fangsten 
er ikke regulert av hval-
fangstkonvensjonen.

Regresjonsanalyse

• Statistiske analyse-
metoder for å beskrive 
sammenhengen mellom 
én eller flere uavhengige 
variabler og en avhengig 
variabel.

• Det gjøres ved å finne 
fram til en funksjon, det 
vil si et tilnærmet uttrykk 
eller en forenklet, mate-
matisk beskrivelse av den 
virkelige sammenhengen. 
Funksjonen gjør det mulig 
å fastsette verdien av den 
avhengige variabelen y 
når man kjenner verdiene 
for de aktuelle uavhengige 
variablene x1, x2 og så 
videre.

• En av fordelene med 
regresjonsanalyse er at vi 
kan kontrollere for andre 
faktorer som påvirker 
både den uavhengige vari-
abelen vi er interessert i 
og avhengig variabel.

Kilde: snl.no
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Alle konflikter. Et naturlig spørsmål er om det 
hadde vært mulig å forutse en stor krig som andre 
verdenskrig.

– Modellene kan også brukes til å si om første 
eller andre verdenskrig kunne ha vært forutsett, 
basert på de konfliktdataene vi hadde før krigene 
startet. Det er veldig sjeldent at en konflikt starter 
over natten. Det er ofte eskaleringer fra noe veldig 
lite til noe veldig stort, sier Håvard Mokleiv Nygård.

Et nyere eksempel er Falklandskrigen i 1982, 
som startet med sanksjoner og krangling og endte 
med full krig.

For å kunne undersøke hvordan en konflikt kan 
utvikle seg til krig, benytter PRIO også en annen 
konfliktdatabase. Denne databasen inneholder 
informasjon om alle konflikter siden 1946 som har 
mer enn 25 drepte i løpet av ett år.

Forskerne utvikler nå et statistisk verktøy som 
kan slå fast når kriser og disputter mellom land 
eskalerer til kriger. De modellerer med andre ord 
eskaleringen. 

– For å kunne håndtere konflikter mens de fort-
satt er små, må vi forstå hvordan konflikter utvik- 
ler seg. Når vi skjønner dette, håper vi at det blir 
mulig å håndtere konflikter og stoppe dem i tide. 
Uten statistisk analyse er det ikke mulig å gjøre 
dette, påpeker Nygård. 

– I dag bruker verden altfor lite ressurser på fore-
bygging. Grepene tas først i ettertid. Vi vet fortsatt 
for lite om hvordan konfliktene forebygges. Da 
er det viktig å forstå knekkpunktene for å kunne 
forebygge konfliktene på en systematisk og hånd-
terbar måte. 

Forskningsprosjektet kan i teorien brukes til å 
studere hva man kunne ha gjort for å hindre kon-
flikter tilbake i tid. 

– Vi har allerede kunnet slå fast at en rekke 
konflikter kunne ha blitt betydelig mindre hvis det 
hadde blitt satt inn fredsbevarende styrker. Det er 
ikke etisk forsvarlig å sette i gang et eksperiment 
der noen land får fredsbevarende styrker og an-
dre ikke. Vi må derfor bruke statistiske verktøy 
som kan herme eksperimentet, forteller Håvard 
Mokleiv Nygård.

Førsteamanuensis Gudmund Horn Hermansen 
på Matematisk institutt skal de neste tre årene 
finne årsakene til at konflikter eskalerer. Han skal 
se på samspillet mellom ikke-voldelige og volde-
lige protester og hva som skal til for at en konflikt 
eskalerer og hvorfor noen konflikter stopper opp. 

– Ambisjonen vår er å kunne si hva som skal til 
for å eskalere en konflikt og hvordan det er mulig 
å hindre at dette skjer, sier Gudmund Horn Her-
mansen.=
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kunne knekkpunktet også ha vært i 1945 eller på 
slutten av Vietnamkrigen. Men selv om den nøy-
aktige tidsplasseringen er usikker, ser vi likevel en 
klar forskjell på antall drepte før og etter knekk- 
punktet, poengterer professor i statistikk, Nils Lid 
Hjort på Matematisk institutt ved Universitetet i 
Oslo.

Internasjonal uenighet. Postulatet om at verden 
er blitt mer fredelig, ble satt på den internasjonale 
dagsordenen av Harvard-professoren Steven Pink-
er i 2011 med boken om voldens historie, «The 
Better Angels of Our Nature». Han bygde mye av 
forskningen sin på datasett fra PRIO.

Ikke alle var enige i konklusjonen hans. En av 
dem er professor Aaron Clauset fra University of 
Colorado i Boulder. Han mente datagrunnlaget ikke 
var godt nok til å kunne trekke en slik slutning. 

Diskusjonen dreide seg også om den statistiske 
metoden. 

– Fordelingen av antall mennesker som dør 
i krig, følger ingen normalfordelt kurve. Det er 
mange kriger i midten av kurven med et visst an-
tall drepte og få kriger på kurvens ytterpunkter, 
med få eller mange drepte. Det kan dukke opp 
kriger som dreper svært mange. Et eksempel er 
andre verdenskrig. Det kan også komme en tredje 
verdenskrig med 150 millioner drepte, sier Håvard 
Mokleiv Nygård. 

Mange av de enkle statistiske verktøyene som 
brukes i samfunnsvitenskapelig forskning, forut-
setter en klassisk normalfordeling. Antall drepte i 

kriger følger derimot en potenslovfordeling. 
Det var derfor matematikerne fra Blindern kom 

inn. De har lansert en ny metode for å finne brudd 
i en tidsserie med potenslovfordeling for kriger.

– Potenslovfordelingen er matematisk sett van-
skelig. Selv om noen fenomener er svært sjeldne, 
slik som svært store dødstall, har vi tatt høyde for 
dette i analysene våre, forteller Nils Lid Hjort. 

Aaron Clauset jobbet også ut ifra en potenslov- 
fordeling, men matematikerne på UiO har utviklet 
matematikken et hakk videre og kommer da frem 
til en annen konklusjon.

Uenigheten deres dreier seg ikke om hvor knekk- 
punktet er, men om det er mulig å kunne si at verd- 
en er blitt fredeligere.

Clauset mener at trenden etter Koreakrigen 
må fortsette i enda 150 år før han er komfortabel, 
rent statistisk sett, med å si at verden er blitt mer 
fredelig.

Matematikerne ved UiO er uenige med ham.
– Vi kan allerede nå slå fast at verden er blitt et 

fredeligere sted, forteller postdoktor Céline Cunen 
på Matematisk institutt ved UiO. De matematiske 
metodene var en del av avhandlingen hennes som 
hun nylig tok doktorgraden på.

Påvirker krig. Matematikerne har også sett på 
hvilke forhold som påvirker antall døde i en krig. 
Eksempler kan være grad av demokrati og omfang 
av handel året før krigen bryter ut.

– Tanken vår er: Jo mer samhandel med andre 
land, desto mindre risiko for krig, sier Céline  
Cunen.

Dataene deres er hentet fra en krigsdatabase 
som inneholder informasjon om alle kriger tilbake 
til 1800. Den sier hvilke land som har vært i krig 
med hverandre og hvor mange som ble drept. Den 
siste registrerte krigen i databasen er fra 2003. 
Det var da USA invaderte Irak. For at krig skal bli 
registrert i databasen, må det være krig mellom 
minst to land og der det er minst tusen drepte i ett 
av landene.

Analysen deres har ikke tatt hensyn til borger-
kriger, som den snart åtte år lange borgerkrigen i 
Syria.

Det er blitt færre og færre mellomstatlige kon-
flikter. Det ble gradvis flere borgerkriger frem til 
1992. Trenden snudde frem til den arabiske våren i 
2011. Siden den gang har antall borgerkriger blus-
set opp igjen.

Matematikerne ønsker nå å teste ut den nye 
metoden deres med data både fra mellomstatlige 
kriger og fra borgerkriger.

NY STATISTIKK: Matematik-
ere viser med nye statistiske 
metoder at Jorden er blitt en 
fredeligere klode. De mate-
matiske metodene var en del 
av doktorgraden til Céline 
Cunen. Her er hun flankert 
av Gudmund Horn Herman-
sen (t.v.), som skal forske på 
hvordan konflikter utvikler 
seg, og hennes veileder, Nils 
Lid Hjort (t.h.).
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Fredsforskning

• Institutt for fredsforsk-
ning samarbeider tett 
med statistikere ved UiO.

• Statistisk analyse 
viser at verden er blitt 
fredeligere.

• De forsker nå på hvor- 
dan konflikter eskalerer 
til kriger. Målet er å lære 
mer om hvordan konflikt-
er kan forebygges.

FALNE SOLDATER: På den 
amerikanske minnekirke-
gården i Normandie i Frank-
rike hviler over 9000 ameri-
kanske soldater, deriblant 
Theodore Roosevelts sønn, 
Theodore Roosevelt jr, et-
ter at han mistet livet under 
andre verdenskrig.
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en for at noe er galt og at saken bør undersøkes 
nærmere. 

De fleste svindelforsøkene blir aldri kontrollert. 
Selv om en sak er kontrollverdig, er det likevel ikke 
sikkert at det lønner seg å sjekke den ut. Datapro-
grammet skal derfor samtidig anslå den forvent- 
ete gevinsten ved å undersøke saken.

Avslører lurendreierne. De nye statistiske me-
todene testes på datasett der innholdet allerede er 
kontrollert. Det betyr at statistikerne på forhånd 
vet hvem som er svindlere eller ikke.

– Vi kan da kontrollere resultatene våre opp 
imot fasiten. Ulempen er at vi ikke får sjekket 
programmet vårt på de sakene som ikke allerede 
er kontrollert. Sakene som ble kontrollert, hadde 
kanskje noe suspekt ved seg i utgangspunktet. Da 
er de ikke plukket ut tilfeldig.

Kontrolldatasettet kan derfor være skjevt vink- 
let fordi sakene som er manuelt plukket ut til kon-
troll, allerede er valgt ut etter visse kriterier.

Ingrid Hobæk Haff lurer derfor på om det finnes 
informasjon i resten av datasettet som utfyller den 
informasjonen de allerede har, og om det er mulig å 

utnytte denne informasjonen på et eller annet vis.
– Da må vi skille mellom «Ja, vi kjenner fasit- 

en» og «Nei, vi kjenner ikke til fasiten».  Hele po-
enget er å finne de dataene som skiller seg ut.

De dataene som skiller seg ut, behøver ikke 
nødvendigvis være svindel. 

Og selv om den nye statistiske metoden kan føre 
til at flere blir avslørt, er det ikke sikkert at de får 
tak i alle. Det er ikke så farlig.

– Hvis vi gjør metoden bare litt bedre, kan det 
likevel føre til store gevinster.

Metoden må også ta hensyn til at svindlere end- 
rer måten å jukse på.

– Hvis vi avslører hva som er svindel, prøver 
svindlerne andre metoder i stedet. Vi må derfor 
stadig utvikle nye metoder.

Matematisk kinkig. En av de mange matemat- 
iske vanskelighetene er ubalanserte datasett. Svin-
delsakene utgjør bare en liten andel av alle sakene. 
Ettersom det er vanskelig å plukke dem ut, er faren 
til stede for at saksbehandlerne får beskjed om å 
sjekke ut mange lovlydige saker i forhold til svindel- 
saker.

– Vi ønsker bare å finne de sakene der sannsyn-
ligheten for svindel er høy.

Et annet kinkig problem for matematikerne er 
ikke bare den store datamengden, men også de 
mange avhengighetene mellom de ulike dataene.

– Flere variabler i et datasett kan gi den samme 
informasjonen. Da er det mange av de statistiske 
metodene som begynner å slite. 

Og som om dette ikke er nok.
– Vi har mye informasjon med forskjellige, sta-

tistiske egenskaper. Noe av informasjonen kan ha 
alle mulige verdier og noe kan ha bare få verdier. 
Denne kombinasjonen kan være vanskelig mate-
matisk.

Bedriftshemmelighet. Norge er ikke det første 
landet i verden som forsker på å avsløre svindel. 
Ingrid Hobæk Haff har derfor sjekket hva andre 
forskere har gjort. 

– Vi har testet metodene deres, men de løser 
ikke problemene våre slik vi ønsker det.

Dette betyr likevel ikke at ingen i verden har 
prøvd å knekke svindelkoden.

– Jeg vil absolutt anta at store forsikringssel-
skaper og banker ute i den store verden har løst 
problemet med egne statistiske metoder. De publi-
serer ikke løsningene sine. De forblir derfor godt 
bevarte hemmeligheter, forteller Ingrid Hobæk 
Haff.=

HVITVASKING: Nye statist- 
iske metoder kan ta inner-
svingen på dem som hvit-
vasker penger.

STATISTIKER: Ingrid Hobæk 
Haff utvikler nye statistiske 
metoder som gjør det mul-
ig å finne de sakene der 
sannsynligheten for svindel 
er høy.
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TEMA • Anvendt statistikk

Økonomisk kriminalitet

• Den svarte økonomien 
blomstrer i Norge. Den 
norske Bank, Skatte-
etaten og Gjensidige 
Forsikring trapper nå opp 
kampen mot økonomisk 
kriminalitet.

• De tre gigantene 
samarbeider med statis-
tikere ved Universitetet i 
Oslo og Norsk Regne-
sentral.

• Sammen utvikler de 
nye statistiske metoder 
for å ta innersvingen på 
økonomisk kriminelle.

• Målet er å finne de  
sakene der sannsynlig- 
heten for svindel er høy.
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Tekst: Yngve Vogt

Den svarte økonomien i Norge blomstrer. Hvert  
 år unndras minst 150 milliarder kroner bare 

i skatter og avgifter.
Skatteetaten, Gjensidige Forsikring og Den nor-

ske Bank (DnB) har nå gått sammen med forskere 
ved Universitetet i Oslo og Norsk Regnesentral for 
å ta innersvingen på økonomisk kriminelle. Pro-
sjektet deres har fått det klingende navnet «Per-
sontilpasset svindeldeteksjon». 

Juksemakerne. DnB trenger bedre metoder for å 
jakte på dem som driver med hvitvasking, en opp-
gave som de er lovpålagt å rapportere om.

Gjensidige Forsikring ønsker å avsløre dem som 
melder ifra at skader er mer alvorlige enn i virke-
ligheten, og dem som oppgir for høye verdier på 
stjålne gjenstander.  

Skatteetaten ønsker å ta i bruk nye metoder for 
å bekjempe den svarte økonomien. Tiltaket er godt 
nytt for alle dem som ikke jukser med skatten: «De 
som følger regelverket, skal ikke tape konkurransen 
mot dem som ikke følger regelverket.»

Takket være nye digitale muligheter, vil de tre 
aktørene få tilgang til langt mer informasjon enn 
tidligere. Det gir enorme muligheter.

Momsjuks. En av kampsakene til Skatteetaten er 
å finne frem til nye metoder for å avsløre dem som 
jukser med innrapporteringen av merverdiavgift 
(mva). 
     Hvert år tar Skatteetaten imot 1,6 millioner mva-
meldinger. Mange av dem inneholder feil. Feilene 
skyldes enten at innmelderne bevisst overrapporter- 
er kostnadene, underrapporterer inntektene, mis-
forstår regelverket eller feilfører avgiftene.

Det er umulig å sjekke alle mva-meldingene 
manuelt. 

– Skatteetaten må derfor ha et automatisk sys-
tem for å sile ut hvem de skal se nærmere på. Så 
må saken sendes videre til en saksbehandler for 
grundigere vurdering, forteller førsteamanuensis 
Ingrid Hobæk Haff på Matematisk institutt ved 
Universitetet i Oslo.

Årlig opprettes det 34 000 nye mva-pliktige 

bedrifter. Skatteetaten ønsker også å lage en statis- 
tisk modell som allerede fra første dag kan angi 
risikoen for hvem som kommer til å jukse.

Beslektet svindel. Selv om hvitvasking skiller 
seg fra forsikringssvindel og skattesvindel, fins det 
visse likheter. Likhetene brukes til å utvikle helt 
nye statistiske metoder som skal avdekke luren-
dreierne.

De tre samarbeidspartnerne skal ikke utveksle 
hverandres datasett, men ved å bryne seg på for- 
skjellige datasett med beslektete problemstillinger 
kan statistikerne komme et godt stykke videre.

Dagens metoder fungerer ikke godt nok. Ingrid 
Hobæk Haff utvikler derfor nye metoder for å 
avsløre svindel. 

– Hver gang det kommer inn en ny sak, ønsker 
vi å beregne sannsynligheten for at det er svindel.

Prosjektet er en del av Big Insight, et senter for 
forskningsdrevet innovasjon ved UiO. Senteret har 
som spesiale å utvikle helt nye statistiske metoder 
for å avdekke irregulære mønstre i enormt store 
datamengder. 

Målet til forskerne er å beregne sannsynlighet- 

Svindlere 
som snyter på 
skatten, hvit-

vasker penger 
eller lurer 

forsikrings-
selskapene, 

går usikre 
tider i møte. 

Nye statistiske 
metoder øker 

sannsynlig-
heten for at  
de blir tatt.

Usikker fremtid for svindlere 
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Jeg prøver å ikke la det gå inn på meg. Men  
 brasilianerne valgte altså en leder med klare 

fascistiske trekk.
Benedicte Bull ser ned på den grove sconesen 

på tallerkenen. Hennes favoritt. Forsøker å ta en 
bit uten at den smuldrer.

– Som forsker skal jeg være forsiktig med å 
fremme politiske preferanser. Men her er det ikke 
lenger et spørsmål om høyre eller venstre. Dette 
dreier seg om selve demokratiet, våre menneske-
rettigheter, klima. Om man i det hele tatt tror på 
noen idealer fra opplysningstiden.

Et gråhvitt filter har lagt seg over vinduet til  
 bakeriet ved Ullevål stadion. Utenfor kjemper 

tilkneppede nordmenn mot snøføyka. Professoren 
i statsvitenskap varmer hendene mot kaffekoppen 
etter tre hundre meters rask gange fra basen på 
Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i 
Oslo. For å kunne plante føttene på regionen hun 
har spesialisert seg på, måtte vi lagt til ytterligere 
åtte millioner meters glideflukt.

Akkurat denne dagen framstår avstanden til 
Latin-Amerika ekstra lang. Noen få timer tidligere 
ble Jair Bolsonaro kåret til vinner av president-
valget i Brasil. I løpet av et par måneder gikk han 
fra å være en frynsete parti-shopper uten politisk 

ballast til å bli øverste leder for 210 millioner men-
nesker.

Tøffe tider i gjære, spår Bull. Ikke minst for 
brasilianske forskerkolleger som jobber med demo- 
krati og menneskerettigheter. Det frie ord må tro-
lig legge bånd på seg. 

Som forsker blir hun dessuten dobbelt nedtrykt. 
Spiller hun på det tapende laget?

– Valgkampen ble preget av så mye feilinforma-
sjon. Sosiale medier, ekkokamre, falske nyheter: 
Det postfaktuelle samfunnet har definitivt nådd 
Brasil. Bolsonaro er en fyr som sier masse ting 
som folk kjenner seg igjen i. Også grusomme ting, 
rettet mot kvinner, homofile, institusjoner, selve 
demokratiet. De vil ha endring, og så velger de 
ham?

– Oppskriften høres kjent ut?
– Det er jo mange likheter, men til sammenlik-

ning framstår Trump nesten som en … en … 
… statsmann?

Hun ler kort.
– Ehehe. Dét er vel å ta litt hardt i. Men han 

virker nesten litt sympatisk. Åh. Det trodde jeg 
aldri jeg skulle si.

Militærkuppene, krakkene, korrupsjonen,  
  naturraseringen ... Kanskje har mange av 

oss for lenge siden gitt opp hele Latin-Amerika, 
samlet det i ei kasse merket «diverse bananrepub-

Populisme og økonomisk kollaps truer med å mørklegge 
stadig mer av Latin-Amerika.  

Benedicte Bull nekter å legge lommelykta fra seg. 

Skygger over 
Amerika 

1/2019

PORTRETTET • Benedicte Bull

NAVN: Benedicte Bull

FØDT: 18. juni 1969

STILLING: Professor  
i statsvitenskap ved  
Senter for utvikling og 
miljø, Universitetet i Oslo

AKTUELL: Vant UiOs for-
midlingspris 2018. Forsker 
på Latin-Amerika, som for 
tiden preges av mye uro.

Jeg måtte tåle litt tyn for å drive feltarbeid på  
cocktail-fester i Guatemala by.

LATIN-AMERIKA: – Politisk 
og økonomisk kan det gå 
bra ei stund, før det kollapser 
fullstendig. Det er skummelt, 
men også fascinerende, sier 
Benedicte Bull.
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Da slo jappetida til. En Porsche rullet over i      
 motsatt kjørefelt, føreren tungt påvirket av  

både alkohol og andre substanser. Kollisjonen 
knuste begge beina hennes i småbiter. Den høyre 
albuen også. Akuttmottak og en lang serie hastige 
operasjoner. Koma. Utenfor, innenfor. Livet dingla 
i ei snor.

Et halvt år på sykehus fulgte, deretter flere års 
rehabilitering og gjenopprettingsoperasjoner. 
Imens, fra sykesenga, begynte det nye voksenlivet  
hun knapt hadde rukket å kjenne eimen av, å 
svinne hen: 

– Det var tungt. Å være avhengig av hjelp, 
plutselig bo på institusjon med hofteopererte pen-
sjonister og multihandikappede. Dette var jo ikke 
meg. Jeg ville ingenting. Men livet er rart. Man 

omstiller seg. Fra å nekte plent å lage trolldeig for 
å trene finmotorikken, ble jeg den ivrigste av alle 
i trolldeiggjengen. Dagen jeg tok mine første fem 
skritt; det var en stor seier. Det er fint å tenke på, 
ikke minst når jeg forsker og treffer folk som opp-
lever verre ting enn en trafikkulykke.  

Tross manglende evne til å få på seg sokker og 
sko på egen hånd, insisterte hun hardt på å flytte 
tilbake til Oslo. Hun var den eneste som forsto at 
dette ikke var mulig ennå. Søsteren grep inn og 
fikk overtalt henne til å melde seg på u-landsstudier  
ved Høyskolen i Agder.

– Og det ble min nye retning. Jo, kanskje kunne 
det blitt Afrika i stedet for Latin-Amerika. Men 
den første reisen dit, som nylig friskmeldt, endte 
med at jeg datt ned i et hull i gata i Dar-es-Salaam. 

Men det er også mye ved den latinamerikanske  
kulturen jeg ikke liker.

UIO-KARRIERE: – Min karri-
ere har vært her, og har der-
med ikke vært avhengig av 
mannsdominerte hierarkier i 
Latin-Amerika. Så lenge det 
er slik, kan jeg alltids takle 
noen kjipe tilnærmelser og 
bemerkninger, sier Bene-
dicte Bull. 

PORTRETTET • Benedicte Bull

likker» og stuet det inn i den mentale boden, i en 
støvete krok sammen med esken merket «Afrika».

Kritikken er kanskje i seg selv blitt en klisjé. 
Men når leste du sist noe om Ecuador, Paraguay 
eller (for 3000 poeng!) Surinam? Hva vet du om 
den økonomiske uroen i Argentina? Eller hva skjer 
egentlig i Nicaragua, hvor hundrevis av mennesker 
har blitt drept de siste månedene?

«Amerika» er jo for oss nesten utelukkende  
synonymt med kontinentets forente stater, USA. 
En avis uten minst to daglige Trump-nyheter 
framstår nærmest som en anakronisme. Vi har jo 
allerede selv rukket å trekke ham inn i manesjen.

Bull blir smal i øynene. Retter hornene mot den 
spjåkete tyrefekteren:

– Åh. Jeg ergrer meg grønn over det ekstreme 
USA-fokuset i mediene. At hver minste detalj der-
fra blåses opp. Det lille som skildres fra sør for Rio 
Grande, tolkes gjerne også automatisk ut fra USAs 
perspektiv. Eller plasseres inn i våre gamle fore-
stillinger. Det er jo så mye som foregår, så mange 
nye vinklinger man kunne valgt. 

Hun trekker pusten, før hun konstaterer at, jo; 
Latin-Amerika har samlet sett et talent for ekstre- 
me svingninger.

– Det framstår jo ganske syklisk. Politisk og 
økonomisk kan det gå bra ei stund, før det kollaps- 
er fullstendig. Det er skummelt, men også fascin- 
erende. Uroen innebærer jo også store muligheter 
for at noe nytt og løfterikt når som helst kan gro 
fram. Se for eksempel på Mexico, sier hun, med 
henvisning til valget av López Obrador som presi-
dent. 

Hvordan rakner en generasjon, et fellesskap, et  
 land, en æra? Når tipper demokratiet over i 

noe annet? Kanskje nettopp som en scones. Grad-
vis, i møte med mennesketenner. Et lite bitt, og 
flere deler løsner. Mange nok bitt, og bare smuler 
blir igjen.

Venezuela, lenge et av kontinentets rikere og 
mer stabile land, er i ferd med å teste disse teoriene 
i sin vei stadig dypere ned i ei økonomisk henge- 
myr. Når vi møter Bull, er det bare en uke siden 
hun var i Caracas. Hun kunne ikke vente lenger på 
å se hva som skjedde bak overskriftene. Dro uten 
prosjektpenger i ryggen. 

I likhet med politikken og økonomien var for-
fallet tydelig også på hotellet – et av byens bedre. 

Taket var i ferd med å glippe. Ja, også det fysiske 
taket. Det regnet innendørs i lobbyen. 

– Alt er komplisert i Venezuela nå, sier hun, og 
peker på handlegata utenfor: 

– Den butikkrekka der ville ha vært rullegar- 
diner og piggtråd. Det er dødt. Ingen ute etter 
mørkets frambrudd. Folk er bare slitne og deppa 
av å bruke all kapasitet på å finne ut hvor de kan få 
tak i penger og mat, bemerker hun.

Samtidig er det viktig å huske at dette er normal- 
tilstanden til de aller fattigste i andre latinameri-
kanske land, understreker hun. 

– Ja, hva er definisjonen av kollaps? De er jo 
langt på vei der allerede. Men det kan jo alltids bli 
verre. Om oljeproduksjonen stopper enda mer opp. 
Eller om USA intervenerer, slik Trump-administra- 
sjonen har antydet. Det ville bli en katastrofe. Mil-
itser og narkobander – der finnes en masse bevæp-
nede grupperinger uten felles agenda. Det kunne 
ende opp som et Syria-scenario, minus Assad.

Skal man ransake Benedicte Bulls liv, kan man  
  styrkes i troen på at det iallfall finnes ett 

prinsipp man alltid kan stole på: tilfeldigheten. Og 
tilfeldigheten kjørte Porsche. 

Foreldrene hennes var fra Oslo. Farens jobb 
som anestesilege hadde imidlertid ført dem på en 
lengre vandring, som endte i Kristiansand før han 
døde. Den unge Benedicte hadde et blandet forhold 
til åttitallets sørlandsby. Kristenfolkets klamme 
grep og strenge reguleringer – nei, hun var og for-
blir oslopatriot, forteller hun.

Likevel fantes det lysglimt. Den katolske kirka, 
som familien var aktiv i, samlet den gang byens 
eneste fargerike fellesskap. Hun fant også veier ut 
da hun ervervet seg moped. Engasjerte seg i skole-
politikk og hadde et (kort, understreker hun) sveip 
innom Unge Høyre. Frilansjobb i Fædrelandsven-
nen ga henne dessuten smaken på å oppsøke små 
og store miljø hun ellers ikke ville ha kjent til. En 
idé om å bli korrespondent i Moskva begynte å ta 
form.

Likevel: Den store friheten åpnet seg først da 
hun fullførte videregående. Reiste jorda rundt et 
år før hun flytta til Oslo. Nye studier, interesser, 
venner: Det var en lykkelig spirende 19-åring som 
besøkte familien den første jula, og med nyvunnet 
sertifikat gladelig kjørte dem hjem fra et selskap  
2. juledag.

Jeg ergrer meg grønn over det ekstreme USA-fokuset 
i mediene.
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som satt ved makta. Som ikke er heltene i histo-
rien vår. Ikke for å bli overbevist av deres måte å 
se ting på, men for å forstå hvordan de tenker og 
ting henger sammen.

Men, legger hun til:
– Jeg måtte tåle litt tyn for å drive feltarbeid på 

cocktailfester i Guatemala by – mens mine kolleg-
er frøs i landsbyer i fjellene.

Som forsker har hun valgt det mest manns- 
  dominerte samfunnssjiktet man kan forholde 

seg til i Latin-Amerika, de politiske elitene og – i 
enda større grad – næringslivet. Kanskje 1 prosent 
av næringslivslederne er kvinner, anslår hun.

Riktignok har hun blant annet blitt invitert 
til en eksklusiv herreklubb i Chile, kun på grunn 
av forventningen om at «Benedict» var en mann. 
Men også uten denne forvirringen har hun som 
utenlandsk kvinne vært skjermet fra den verste 
mannssjåvinismen.

– Min karriere har vært her, og dermed ikke 
avhengig av mannsdominerte hierarkier i Latin-
Amerika. Så lenge det er slik, kan jeg alltids 
takle noen kjipe tilnærmelser og bemerkninger.  
Tvert imot kan det å være kvinne kanskje ha 
åpnet noen dører. 

Siden doktorgraden har oppholdene i 
ulike latinamerikanske land vært mange, 
men relativt korte. Et halvår som gjeste- 
forsker i Chile i 2006 er unntaket. Hun 
savner sterkt å bo midt i det hun forsker 
på. Være del av kulturen, snappe opp det som 
skjer på gata. 

Med to sønner hjemme i Norge har hun like 
fullt prioritert oslolivet. Kanskje har hun mange 
ganger, på konferanser og forskningsopphold, gått 
glipp av mye sosialt som fort smitter over i faglige 
initiativer. Kanskje spiller kjønn inn. Men når hun 
hørte en spe stemme fra andre siden av Atlanteren 
si «savner deg, mamma», var valget aldri vanskelig. 

En gang dro hun til Brasil for bare 32 timer.  
– Å kombinere akademia med familie er lett i 

hverdagen på grunn av fleksibiliteten vi har. Men 
reisingen ... det har vært det aller vanskeligste for  
meg. Jeg har alltid følt at jeg er for lite i Latin-
Amerika og for mye borte fra familien. Kanskje er 
jeg bare en hønemor? Når jeg prøver å koordinere 
vennebesøk og kjøring til fotballkamper på telefon 
fra El Salvador? Men jeg kjenner ikke så mange 
menn som gjør det samme, bemerker hun. 

Utenfor har snødrevet dempet seg. Hun må 
videre for å forberede seg til et innslag på 

Dagsrevyen. Når Bull sitter her i det høye nord, 
med kun smuler på tallerkenen foran seg, er det 
likevel med et visst vemod. Forskningsnettverket 
hun leder, vil trolig smuldre opp og forsvinne ved 
nyttår.

– Livet går opp og ned. Den ene dagen får man 
strålende evalueringer og formidlingspris, neste 
dag byr på avslag på søknader om forsknings- 
finansiering og videreføring av nettverket, sier hun 
lakonisk.

Kanskje er det et tegn. Både det nye og gamle 
Vesten er kan hende i ferd med å bli seg selv 
nok. Bildet av «de andre» tar form av en truende 
migrantkaravane på vei mot våre grenser. Den 
såkalte Monroe-doktrinen har fått en svært uklar 
status der under USAs geografiske hengemage. 

Imens har Russland og Kina våknet, lokkende 
med handel og lån.

Om imperialismen da får banesår eller 
simpelthen kommer i andre klær, gjenstår å 

se, skisserer Bull. Utviklingen fyller henne 
uansett med et nytt engasjement. Hun 

hadde sitt første Kina-besøk i forfjor. 
Der møtte hun et purungt, men raskt 

voksende forskningsmiljø innen 
Latin-Amerika-studier. 

Samtidig begynner barna å bli 
store. Hun kan etter hvert reise 

mer. Kanskje ikke oftere – en  
forsker forårsaker også klima- 

gasser – men litt lenger av gangen?
En gnist antennes i stemmen. Det 

er alltid noe nytt som stiger opp av det 
gamle. Nye «de andre» å banke på døra 
til.

– Det faglige utgangspunktet mitt var jo 
utvikling og internasjonal politikk. Dit har 
jeg lyst til å vende tilbake. Å forske på det 
større geopolitiske bildet. Særlig Kina har 
stor innflytelse i Latin-Amerika. Men deres 
måte å tenke på, deres engasjement og per-
spektiver, er helt nytt for meg. Det ønsker jeg 
å sette meg inn i og forstå.=

KJØNNSFORDEL: – Det å 
være kvinne kan kanskje  
ha åpnet noen dører, tror 
Benedicte Bull.

PORTRETTET • Benedicte Bull

Brakk beinet igjen og måtte sendes rett hjem 
tilbake til sykehus. Afrika ville nok ikke ha meg, 
humrer hun.

Det første møtet med Latin-Amerika var Costa  
 Rica, som 25-åring. Målet var å kartlegge 

den lokale turistindustriens dilemmaer, til master- 
oppgaven. For å få til dette, var planen å lene seg 
tungt på en venninne av familien og hennes costa-
ricanske ektemann. No way, San José. Ekteskapet 
røk rett etter ankomst. Venninna dro hjem til 
Norge. 

Og igjen sto Bull. Uten forventet drahjelp og 
med spanskkunnskaper hun selv betegner som 
«lite imponerende». Kreativiteten ble ristet våken.

Hun ler.
– Ja, det er jo litt flaut å tenke på. Jeg er veldig 

streng med mine egne studenter. De må ha språk-
kunnskapene på plass. Hvordan jeg klarte meg, 
skjønner jeg fremdeles ikke helt. 

Utfordringer preget også arbeidet med doktor-
graden. For å få innpass hos elitene i Guatemala 
jobbet hun først i Den interamerikanske utviklings- 
banken og så i et lite firma i Guatemala.  

– Avtalen var at jeg jobbet med litt statistikk, 
mot at sjefen tok meg med på møter og mottakelser  
og lot meg møte hans kontakter. Det var ufattelig 
mye å lære. Ikke bare av språk, men alle mulige 
koder for hva man skulle gjøre og ikke, gjenfortel-
ler professoren. 

Selv om hun er selverklært rutinemenneske (og 
nå for lengst flytende i spansk, samt «jobber med 
saken» i portugisisk), elsker hun kaoset, energien, 
livsviljen og intensiteten i Latin-Amerika. Og de 
vakre strendene. 

– Men det er også mye ved den latinamerikan-
ske kulturen jeg ikke liker. Det strenge klassesys-
temet som skal understrekes på innfløkt vis, de 
store økonomiske forskjellene, kjønnsforskjellene. 
Også blant kolleger er det nok av machomenn. Men 
heldigvis er det blitt enklere å forholde seg til enn 
da jeg var yngre.

Siden de første erfaringene i Fædrelandsvennen  
  har Bull holdt fast ved gleden av å spre kunn-

skap. Sist sommer ble hun tildelt årets formidlings- 
pris fra Universitetet i Oslo. Begrunnelsen viste til 
en svært aktiv tilstedeværelse både i forskningens 

verden, inkludert foredrag for alt fra pensjonist-
universiteter til næringslivssamlinger, og i aviser, 
bloggosfære, Twitter og TV-ruta. 

Det å skrive forskningsartikler, jobbe med ni-
tide formuleringer og fotnoter, blir litt kjedelig i 
lengden etter hennes smak.

– Å holde foredrag og å skrive lettere artikler i 
aviser er bare moro. Telefoner fra journalister er 
også stort sett alltid hyggelig. Men selv om jeg ikke 
er redd for å mene noe, er jeg livredd for å gjengi 
noe som er feil. Jeg kan stå opp midt på natta for å 
sjekke et tall eller en opplysning jeg har formidla, 
innrømmer hun.

En sentral drivkraft er nysgjerrigheten på 
«de andre» – å forstå hvordan samfunnet henger 
sammen også utenfor ens egen lille boble. 

– Å lese en artikkel som endrer måten jeg ser 
ting på, er mye mer spennende enn å lese noe som 
bare bekrefter synspunktene jeg allerede har. 
Dette prøver jeg alltid å formidle til studentene 
mine. Ikke minst i vår tid tror jeg dette prinsippet 
er utrolig viktig.

– Var det også derfor doktorgraden var så … 
spesialisert?

– «Privatiseringen av telekommunikasjon i 
Honduras og Guatemala» – haha. Ja. Det alle for-
ska på i Mellom-Amerika på den tiden, var jo ur-
folk, sosiale bevegelser, kampen for demokratiet ... 
heltene i historien. Jeg var jo ikke spesielt interes-
sert i telekommunikasjon, men ville forske på dem 

Jo, kanskje kunne det blitt Afrika i stedet  
for Latin-Amerika.

PRISET FORMIDLING:  
Benedicte Bull er en ivrig 
foredragsholder, blant annet  
for Folkeuniversitetet. Et 
større publikum kan stadig 
lese, se og høre henne i 
media. I 2018 vant hun UiOs 
formidlingspris.
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sitter med makten og forhandler fram avtaler, vil 
få fortsette eller bli erstattet i neste periode. 

– Vi viser at politikere kan ha fordel av å for-
handle fram svake avtaler. De kan utnytte at den 
endelige beslutningen – om avtalen skal etterleves 
eller ikke – avhenger av hvilket parti som vinner 
neste valg, og valgene deretter. 

En sterk avtale vil bli etterlevd uansett hvem som  
sitter i regjeringskontorene den påfølgende periode. 

– Med en sterk avtale, eller ingen avtale i det hele 
tatt, er partiet som sitter med makten og partiet 
som utfordrer makten, identiske på dette området 
– slik den typiske velger ser det. Begge vil opptre på 
akkurat samme måte etter valget: I det første tilfel-
let, fordi avtalen er så sterk at begge må implemen- 
tere den på samme måte. I det andre tilfellet fordi 
det ikke vil være noen avtale å implementere. 

Med en svak avtale stiller det seg derimot anner-
ledes. 

– Hvis vi har en relativt svak avtale uten alvor-
lige sanksjonsmuligheter, kan velgerne forstå at 
hvorvidt den blir gjennomført eller ei, avhenger av 
hvem de stemmer på. Når avtalen er svak, blir den 
kanskje bare iverksatt om det mest miljøbevisste 
partiet vinner valget. 

Al Gore og Kyoto. De politikerne som har makt-
en den dagen avtalen blir forhandlet fram, vil kun-

ne bruke avtalen som en mulighet til å gjøre seg 
forskjellige fra opponenten. Det er flere eksempler 
på det. Al Gore er ett. Den tidligere visepresident-
en forhandlet fram den ganske ambisiøse Kyoto-
avtalen på vegne av USA. 

– Han kan ha gamblet på at avtalen kom til å 
bli gjennomført bare dersom han vant valget. Der-
som republikanerne vant, ville den derimot ikke 
bli gjennomført. Han kan ha håpet på at med den 
svake avtalen differensierte han seg fra opponent-
en, slik at det ville gjøre en forskjell for velgerne 
hvem de valgte.

 
Forhandler fram svake avtaler med vilje?
I miljøpolitikken kan vi skille mellom den mest 
grønne og den minst grønne partiblokken. Begge 
typer partier kan ha en interesse av å lage en svak 
avtale som gir dem en fordel i valget. Det grønn-
este partiet kan ønske å lage en svak avtale som 
velgerne ønsker å sette ut i livet – noe som kan 
skje bare hvis partiet gjenvelges til regjeringskon-
torene. Det minst grønne partiet kan ønske å lage 
en avtale som flertallet av velgerne ikke ønsker. 
Hensikten kan være at velgerne da vil stemme på 
dem for å unngå en kostbar implementering.

Både de mest grønne og de minst grønne parti-
ene kan dermed være tjent med en eller annen 
form for svak avtale.  

– Disse mekanismene kan forklare både at demo- 
kratier – der statslederne velges – signerer et stør-
re antall avtaler enn andre land, og det faktum at 
disse avtalene er relativt svake, påpeker økonomi- 
professoren.

 
Må forstå det politiske spillet. – Men det er 
klart – hvis miljøproblemene er enda viktigere enn 
å vinne neste valg, så vil politikerne foretrekke en 
sterk og tøff avtale. Ja, for det er en avveining også 
for politikerne: Hva er viktigst, å vinne neste valg 
eller redusere utslipp? Det er mulig at klimapro-
blemet snart blir viktig nok til at mange land vil ha 
sterke klimaavtaler. 

Harstad understeker at det er avgjørende å for-
stå hvordan politisk opportunisme kan forhindre 
gode og effektive miljøavtaler. 

– For å få klimaproblemet høyere på den polit- 
iske dagsordenen og for å presse fram sterkere 
avtaler med skikkelige sanksjoner, må vi kanskje 
først innse hvordan opportunismen viker. Først 
når vi har forstått det politiske spillet tilstrekkelig 
godt, kan vi utvikle den beste avtalen som er mulig 
å sette ut i livet – gitt de politiske kreftene som er 
i spill.= 

Det er ingen- 
ting i veien for 
at politikerne 

kan bruke  
sanksjoner, om 

de virkelig  
ønsker det.

ØNSKER SVAK AVTALE: En 
sterk avtale vil bli etterlevd 
uansett hvem som vinner 
valget. En svak avtale der- 
imot, overlater til velgerne å 
avgjøre om den skal etter-
leves eller ikke. – Både de 
mest grønne og de minst 
grønne partiene kan ha en 
interesse av å lage en svak 
avtale som gir dem en fordel 
i valget, sier Bård Harstad.

Tekst: Trine Nickelsen  · Foto: Ola Sæther

Det er ingen tvil: Temperaturen på kloden stig- 
  er, og natur og livsgrunnlag ødelegges i aks-

elererende tempo. Konsekvensene er dramatiske. 
Det finnes ingen verdensregjering som kan tvinge 
land til å iverksette tiltak som effektivt snur utvik-
lingen. Landene må bli enige.  

Alle vet hva som trengs. Det er avtaler med bred 
deltakelse og dype forpliktelser – og tiltak som 
sikrer at medlemslandene holder det de lover. 
Land som misligholder avtalene de har signert, 
skal vite at de blir møtt med reelle sanksjoner. 

Demokratiske land har forhandlet fram hundre- 
vis at miljøavtaler de siste tiårene. Nesten alle er 
svake og vanskelige å håndheve. Land som ikke 
oppfyller forpliktelsene sine, risikerer lite eller 
ingenting. 

Svake avtalers paradoks. – Det skorter på 
vilje. Det er ingenting i veien for at politikerne kan 
bruke sanksjoner om de virkelig ønsker det. Mont-
real-protokollen, som beskytter ozonlaget, er en 
av tidenes mest vellykkede, internasjonale miljø-
avtaler. Den tillater handelssanksjoner. Trusselen 
om sanksjoner synes å virke. Slik troverdighet gjør 
samarbeidet mellom stater mer stabilt, fristende 
og effektivt, sier professor Bård Harstad ved Øko-

nomisk institutt, Universitetet i Oslo. 
Harstad har i mange år analysert hvordan inter- 

nasjonale avtaler kan designes på best mulig måte, 
og han underviser på disse områdene både i USA 
og Frankrike. Sammen med Marco Battaglini ved 
Cornell University har han analysert hvordan av-
talene blir forhandlet fram i et politisk spill. Forsk- 
ningsartikkelen publiseres nå i topptidsskriftet 
Journal of Political Economy. I virkeligheten er 
det nemlig langt mellom sanksjonene. De to forsk-
erne kaller dette de svake avtalers paradoks.

– Avtalene på miljøområdet er overraskende 
svake, de omfatter sjelden effektiv håndheving 
eller overvåking. Det er grunn til å spørre: Hvorfor 
forhandler politikere fram avtaler som de vet med 
stor sannsynlighet ikke vil bli respektert – selv når 
de kunne fått på plass en avtale med langt større 
sjanser for å bli fulgt til punkt og prikke?

Gjennom Paris-avtalen har 195 land i verden 
forpliktet seg til å gjennomføre utslippskutt. Klima- 
forhandlingene som pågikk i Katowice i Polen i des-
ember, handlet om hvordan en kan implementere 
avtalen. Men fortsatt finnes ingen sanksjoner eller 
straff overfor land som ikke gjør som de har lovet.

Tenker på neste valg. Økonomen minner om 
at forhandlinger ledes av politikere som tenker på 
neste valg. Velgerne bestemmer om partiet som 

Politikere som 
søker gjenvalg, 

kan tjene på 
svake og  

ineffektive  
klimaavtaler. 

Hva er viktigst, 
å vinne neste 

valg eller redu-
sere utslipp?

Politisk spill:

Politikerne tjener på svake klimaavtaler
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Er bark viktig? Flokken beveger seg, stopper opp, 
ned på alle fire, kjenner på kjuker og sopp, lukter 
på greiner og blader. Sammen to og to, blindebukk 
mellom trestammene, som en flokk barnehagebarn.  
Men dette er tross alt voksne folk. På universitets-
nivå. Hva er det han vil? 

– Naturnærvær, sier Stoknes. – Å bli var det 
vakre rundt oss, kvaliteten på lufta, skjønnheten 

i omgivelsene. Å kjenne i kroppen at vi er del 
av noe større. Følelsen av å se – og bli sett. 
Hvorfor bry seg om naturen? Jeg tror den 
dypeste motivasjonen er lengselen vår etter 
skjønnhet. 

Han sier at noe gikk galt for 300 år siden. 
I opplysningstiden oppstod den dualistiske 

virkelighetsoppfatningen. Da ble mennesket 
subjekt, naturen objekt. Stoknes protesterer 

mot oppdelingen, og mener det heller er snakk om 
to subjekter, to kropper som møtes – og at det i 
dette møtet oppstår noe som vi kanskje har gått 
glipp av. 

– Er barken på denne furua viktig? Livsviktig. 
Uten bark, ingen trær. Uten trær ingen luft. Uten 
luft intet liv. Vann fordamper fra havet, vann 
regner ned over skogen her vi står, siver gjennom 
mose, røtter, stein og sand, renner ut i Maridals-
vannet, sendes inn i rør, ut av kran – jeg fyller 
vannflaska, legger den i sekken og nå tar jeg meg 
en slurk. Jeg drikker skog. Hvor slutter jeg – hvor 
begynner naturen? Tenk på at 70 prosent av deg og 
meg er vann som akkurat har rent gjennom Nord-
marka. Hvert pust vi tar, forbinder oss med trærne 
vi sanset i stad. Tretti-førti prosent av oksygenet 
vi trenger for å leve, kommer fra trærne, resten fra 
algene i havet. 

– Overmoden. – Tiden er overmoden. Klima og 
miljø må inn i psykologien, inn på pensum, sier 
Ole Jacob Madsen, idet banen passerer Holmen-
kollen på vei opp i marka en times tid tidligere. 

Også Madsen har valgt skogen denne dagen, 
Stoknes og studentene. Dagens forelesning er del 
av det nå tre år gamle masterkurset Identitet, kul-
tur og kritisk psykologi. 

– Studentene skal få muligheten til å utforske 
hvordan psykologien kan brukes for å forstå noen 
av vår tids mest omstridte spørsmål, sier Madsen, 
og lister opp: innvandring, nasjonalitet, etniske 
konflikter, kjønn, identitet – og miljø. 

Madsen er professor i kultur- og samfunns-
psykologi på Universitetet i Oslo, og understreker 
at det å bruke psykologisk kunnskap på aktuelle 

Da Per Espen Stoknes utdannet seg til psykolog på 
Universitetet i Oslo for 25 år siden, ga han samtidig 
klimapsykologien et ansikt i Norge. Han satte seg 
fore å gjøre psykologien grønn – deretter økonomi- 
en: For ni år siden tok han doktorgrad i økonomi. 
Nå leder han Senter for grønn vekst på Handels-
høyskolen BI i Nydalen i Oslo. 
    Men i dag er det Frognerseteren, Frønsvollen 
og fellesskapsfølelsen. Studentene, skogen og den 
store sammenhengen.  

Psykologi- 
faget er 

medansvarlig 
for klimakrisen.

Per Espen Stoknes

Tekst: Trine Nickelsen  · Foto: Ola Sæther

Hm, mose ja. Mose er det lenge siden jeg har  
  tenkt på, tatt på. Og bark. Når lukta jeg på 

bark sist? Følelsen av steiner og røtter under sko-
sålene. Vinden i håret, mot kinnet. Lukten av luft 
– kald og frisk i neseborene, fargen på et rogne-
bærblad, lyden fra en sildrende bekk. Og den store, 
store stillheten. 

– Hva er det vi jobber med i psykologien? Rela-

sjoner, ikke sant? Parforhold, forholdet mellom 
terapeut og pasient, mellom forsker og den som 
blir forsket på. Per Espen Stoknes ser utover flokk- 
en av første års masterstudenter i psykologi på 
Universitetet i Oslo – som han på en hustrig tors-
dag midt under hjemmeeksamen har greid å lokke 
med seg ut i skauen. 

– Men det er én relasjon vi lett glemmer: den 
mellom kroppen vår og den store kroppen, naturen 
som omgir oss, som vi er en del av, som vi er i. 

Psykologistudentene gjenforenes med Moder Jord:

Mennesket i naturen
FØLELSE FOR NATUR: 
Universitetet i Oslo sender 
psykologistudentene sine til 
skogs. Verden slik vi kjenner 
den, er i ferd med å kollapse. 
Hva gjør det med oss?   

Klimakrise, miljøkrise, økologisk krise. Vi tviler ikke. Men natur-
en er upersonlig, fjern og ofte ganske kjedelig. Så hvem bryr seg? 
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400 dager er nok. Vi trenger flere visjonære 
politikere som tør å gå foran, mener Madsen, og 
forteller at psykologisk forskning viser at slike 
mentalitetsskifter tar 400 dager. Altså, litt over ett 
år – og et flertall av befolkningen synes endringen 
har vært til det bedre.  

– Det bør politikerne våre merke seg. Da har de 
tid nok til å ta upopulære avgjørelser – og rekke å 
bli populære igjen før neste valg. 

Psykologene forklarer mentalitetsskifter med at 
holdningene våre påvirkes av status quo. Vi men-
nesker har sterk preferanse for tingenes tilstand, 
og alle endringer, også de som er til det bedre, 
opplever vi som et tap – såkalt status quo bias. Ja, 
vi verdsetter ting dobbelt så høyt simpelthen fordi 
vi allerede eier dem, viser forskning. 

– Vi trenger politikk som hever seg over de 
naturlige tilbøyelighetene våre. Ta flytrafikken. 
Kritikk og ramaskrik til å begynne med, men når 
et vedtak for eksempel om et begrenset antall reis-
er per person først settes ut i livet, endres hold-
ninger og blir mer i tråd med tingenes tilstand. Da 
husker vi mest hvor stressende det var med disse 
langhelgene i New York, hvor lang tid det egentlig 
tok i sikkerhetskontrollen på Gardermoen, og hvor 
deilig «sakte reising» og sammenhengende ferie i 
grunnen er.  

Varmt? Kaldt? Et kort blikk tilbake. Uka før Mar-
ka-forelesningen satt studentene benket i Seminar-
rom 3 på Psykologisk institutt for å høre stipendiat 

Erik Nakkerud forelese om klimapsykologi.
– Da jeg syklet hit i morges og kjente kulda på 

hendene, kom jeg til å tenke på en amerikansk- 
australsk studie fra 2011 om opplevelsen vår av 
temperatur – om den avviker fra normalen eller ei, 
forteller han studentene, og fortsetter:

– Det har nemlig en god del å si for hvor mye vi 
er villig til å gjøre for å motvirke klimaendringer. 
Vi går ut av døra og kjenner etter: Kaldt? Varmt? I 
dag er vi for dyrere bensin, i morgen kanskje ikke. 
I dag gir vi penger til grønt fond, i morgen kanskje 
ikke. Det er med andre ord et interessant, men 
vanskelig felt vi har å gjøre med, når subjektive 
opplevelser spiller så sterkt inn som de gjør, be-
merker han.

Erik Nakkerud holder på med et doktorgrads-
prosjekt der han utforsker hvordan psykologien 
kan bidra innen klima- og miljøvitenskapen. 

– Jeg er opptatt, ikke bare av hvordan miljøet 
påvirker mennesker, men også hvordan mennesker 
påvirker miljøet. Jeg ser på miljøholdninger og 
hvordan det henger sammen med miljøatferd. 

Ikke all miljøatferd er like god. 
– I miljøpsykologien snakker vi om signifikant 

miljøatferd. Hvor stort CO2-utslipp gir en bestemt 
atferd? Hvor stort er ressursforbruket? Når vi 
vurderer ulike miljøtiltak, er helheten av fysiske, 
kjemiske, biologiske konsekvenser regnet med. Det 
økologiske fotavtrykket er ofte svært komplekst å 
beregne. Da er det enklere å beregne CO2-utslipp 
av ett miljøtiltak, det vi kan kalle karbonavtrykket.

Mentalitets-
skifter tar  

400 dager.
Ole Jacob Madsen

GLEMTE NATUREN: – I over 
hundre år har psykologien 
studert det enkelte menn- 
eskets sinn og følelser – som 
om klimaet, lufta vi puster, 
maten vi spiser, ikke egentlig 
har noen ting å si, forteller 
Per Espen Stoknes til stud-
entene, som kombinerer 
forelesning med formiddags-
mat på Frønsvollen.  
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samfunnsutfordringer ikke er helt uproblematisk. 
Derfor skal studentene oppøves i kritikk. – Kritisk 
psykologi er en retning i psykologien som er inspir- 
ert av kritisk teori i filosofien og perspektiver fra 
samfunnsvitenskapen. En slik mer aktivistisk til-
nærming til faget har ingen lang tradisjon i Norge, 
men internasjonalt er dette blitt en stor bevegelse, 
forteller han.

Ole Jacob Madsen er en av bidragsyterne i en 
bok som kom ut sist høst: Kollaps. På randen av 
fremtiden. – Jeg er konstant urolig over at vi, enk-
eltmennesker og myndigheter, ikke evner å ta inn 
over oss alvoret i klima- og miljøkrisen, sier han. 

Klimaparadoks. Ja, for vi skulle tro at 
trusselen ville motivere folk flest til å end-
re levesettet sitt. Men slik er det åpen-
bart ikke. Madsen snakker om klima-
apati: Vårt rasjonelle jeg har kanskje 
innsett at klimaendringene er mennes-
keskapte og at verden slik vi kjenner 
den, kan være i ferd med å kollapse. 
Men følelsesmessig bryr vi oss ikke. Det 
psykologiske klimaparadokset kaller 
Stoknes det i en artikkel fra 2014. Den ytre 
trusselen skaper ikke indre responser som 
kunne gitt en mer bærekraftig måte å leve på. En 
del av forklaringen, mener Madsen, er at følelsene 
våre er resultat av en lang evolusjonsprosess. 

– Frykten retter seg heller mot edderkopper og 
terrorister enn mot global oppvarming og økosys-

temer som kollapser – en gang i framtiden og kan-
skje helst et annet sted enn der vi bor. Følelsene 
våre er helt enkelt i utakt med tiden, konstaterer 
han.

Madsen er likevel skeptisk til å bruke følelser som  
rettesnor. – Hvis politikken skal styres etter det 
som vekker mest følelsesmessig engasjement, tror 
jeg klimaet taper. SSB har fått kritikk for å unnlate 
å føre innvandringsregnskap, for å fornekte virke-
ligheten. Men når vi snakker om fornektelse, er vårt 
forhold til klimaendringene uten sammenlikning 
den største virkelighetsfornektelsen av dem alle. 

– Forbløffende. Psykologiprofessoren øyner like-
vel håp. Vi mennesker er mer tilpasningsdyktig 
enn vi ofte tenker på. 

– Det finnes mange eksempler – la oss ta et rik-
tig godt et fra 2004. Da opplevde vi et av de mest 
forbløffende mentalitetsskiftene vi har sett i Norge 
noen gang, sier han, og viser til innføringen av 
tobakkskadeloven, mer kjent som røykeloven. 

– Men, du verden som det ble jamret på for-
hånd. Statlig overformynderi, overgrep mot den 
individuelle friheten. Men når restauranter og 
barer først ble røykfrie, snudde opinionen fort. Da 
begynte etterrasjonaliseringen blant folk: Så deilig 
ikke å måtte lufte klærne etter en kveld på byen, så 
godt å slippe å inhalere andres røyk. Ansatte i ute-
livsbransjen beskrev hvordan hodepinen forsvant. 
KrF-politiker Dagfinn Høybråten ble nasjonens 
nye helt.  

HØRER SAMMEN: – Hold 
hendene ut sånn. Helt ut, ja, 
sånn ja! Hold litt til. Tungt? 
En, to, tre, hopp! Merker du 
at jorda trekker deg tilbake? 
spør Per Espen Stoknes.  
    – Du tiltrekkes jorda, og 
jorda tiltrekkes deg.

FORBLØFFENDE: – 400 
dager er nok for at et upop-
ulært klimavedtak kan bli 
populært, sier Ole Jacob 
Madsen.
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Psykologi + økologi. Økopsykologien gir oss tre 
hovedinnsikter, poengterer Stoknes, og ser utover 
studentflokken: For det første at det er uunngåelige 
og sterke bånd mellom mennesket og landskapet  
det bor i – både materielt og psykisk. For det andre 
at illusjonen om at menneske og natur er atskilt, 
fører til lidelse både for miljøet og for mennesket. 
Og for det tredje at det å erkjenne de dype rela-
sjonene er helende for begge.

Stoknes merker økt interesse for å kombinere 
økologiske og psykologiske perspektiver. Stadig 
blir han kontaktet av politikere, næringsliv og  
andre psykologer som vil vite mer. 

– Flere terapeuter tar nå naturen i bruk når de 
jobber med syke mennesker, såkalt økoterapi. Når 
meditasjon, mindfulness og selvutvikling utvides 
fra bare å være opptatt av egen pust til også å om-
fatte lufta vi puster og skapningene vi har rundt 
oss, så kan det skje en utvidelse av bevisstheten 
fra det snevert personlige. Opplevelsen av å være 
en del av naturen kan gi mer livsglede og indre ro 
– og motivere til handling.

Stoknes er opptatt av hvordan økopsykologien 
kan brukes i politikk og samfunn.

– Den økopsykologiske tilnærmingen bør få en 
større plass i politisk forvaltning, mener han. – Da 
er det naturlig å se verdien av naturkapital og så-
kalte økosystemtjenester for menneskers livskvali- 
tet. Og verdsette menneskenes behov for levende 
natur rundt seg høyere enn i dag. Mennesker er 
som kjent ikke rasjonelle vesener. Derfor trenger vi 
politikk og politiske institusjoner som jobber med 
menneskenaturen, og ikke bare antar at informa-
sjonskampanjer er nok for å få endret atferden.

Stoknes etterlyser en ny måte å snakke om klima- 
krisen på, en måte som er mindre belærende og 
moraliserende, og mer engasjerende. Også her  

bidrar økopsykologien.
– Miljøaktivismen må bort fra sin konfronter-

ende måte å kommunisere på: Slutt å fly! Nei til 
olje!, og heller velge en mer dialogisk og involver-
ende form. Økopsykologien kan tilføre aktivismen 
en psykologisk sensitivitet, slik at folk som bren-
ner for klimasaken, i mindre grad blir utbrent og i 
større grad opplever å få kontakt med motparten. 
Å gå fra angst, skyld, tvang og kontroll, til å bli 
mer inviterende, rette oppmerksomheten mot 
kjærligheten til naturen, sorgen over ødeleggelsene. 
Muligheten for å få til endring blir større da.

 
Schwarzenegger og Stortinget. Det er blitt 
kjøligere i rommet. Stoknes putter en kubbe til i 
ovnen. På bordet ligger en bok. Det vi tenker på 
når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming. 
Forfatter er Per Espen Stoknes selv. Boka fikk god 
mottakelse her til lands, nesten overveldende i 
USA, da den kom ut for fire-fem år siden. Han ble 
invitert til Arnold Schwarzenegger Institute, ble 
rådgiver for klimatalene hans, og var den første 
norske forskeren som fikk snakke om sine ideer 
på prestisjetunge TED Global i New York. Den 14 
minutter lange videoen – der han blinker ut fem 
psykologiske barrierer mot klimahandling (se  
faktaboks) – er sett av over én million mennesker.

En fødselspermisjon bragte Stoknes til Storting- 
et for halvannet år siden. I åtte måneder var han 
Miljøpartiet De Grønnes vikar for Une Aina Bast-
holm. 

– Politikerne vet godt hva de burde gjøre med 
klimakrisen. Ikke la noen lure dere til å tro at det  
er vanskelig og komplisert. I prinsippet er det 
kjempeenkelt: Skru prisen kraftig opp på alle CO2-

utslipp. Men politikerne tør ikke, de venter på 
at folk skal synes høyere avgifter er greit. 

Mens vi på vår side venter på at politik-
erne skal løse klimaproblemet for oss. 
Og der står vi – midt i styringsfella. 
Selv om vi endrer atferd individuelt, 
er det likevel utilstrekkelig. Det må 
kollektive løsninger til. Hvis en ekstra 
10-15 prosent av befolkingen er positive 

til avgiftene, så blir det flertall stort nok 
til at en politiker kan gå inn for det – og bli 

gjenvalgt. 
Stoknes sier han er optimist. Og animist. – Jeg 

snakker med trærne, jeg tror alt har sjel. For kan 
det være sånn at fugler, maur og trær ikke har noen  
form for kognisjon, ingen bevissthet? spør han, og 
vender seg mot studentene. – Det tror ikke jeg.=

BARN SOM KLIMATILTAK:  
– Å få ett barn mindre sparer 
enorme klimautslipp, fortel-
ler Erik Nakkerud til student-
ene på Psykologisk institutt. 

STUDENT: – Det er kjempe-
spennende å forstå hvilken 
rolle psykologien spiller i 
møte med klimautfordringen, 
sier masterstudent Kristin 
Gitlestad. 

PSYKOLOGI • Klima

FAKTA

Nakkerud viser til de amerikanske forskerne Seth 
Wynes og Kimberly Nicholas som har undersøkt 
hvilken individuell atferd som er den mest effekt-
ive. Nakkerud støtter seg til utregninger de og flere 
andre har gjort. 

Ett barn mindre. – Å bytte ut de gamle glødepær-
ene med sparepærer, lufttørke klærne istedenfor å 
bruke tørketrommel, resirkulere, vaske klær i kaldt 
vann istedenfor i varmt, og å bytte ut bensinbilen 
med en hybridbil, har alle relativt liten effekt.  
Tiltak med mer futt i, er å gå fra å spise kjøtt og 
fisk til plantebasert diett og å gå fra elektrisk bil 
til ingen bil. Atferd som monner enda mer, er å 
droppe én transatlantisk flytur i året og å leve bil-
fritt. Men det tiltaket som har aller størst effekt 
er likevel noe annet: Å få ett barn mindre. Det vil 
spare enorme utslipp: nesten 60 tonn CO2-ekviva-
lenter i året. Hvor mye dette er, skjønner vi når vi 
sammenlikner med det vi sparer i året ved å leve 
bilfritt og å resirkulere: 2,4 tonn og 0,2 tonn. 

Nakkerud viser til at vi vet lite om hva folk men- 
er om barnebegrensning som miljøtiltak, altså det 
å få ett barn istedenfor to, to barn istedenfor tre. 
Hva vil færre barn som miljøtiltak bety for folk, 
hva tenker de om det, kan vi i det hele tatt tenke på 
det å få færre barn som et miljøtiltak? 

– Om vi bare ser på karbonavtrykket, er det jo 
ingen tvil om at færre barn er et viktig miljøtiltak. 
Samtidig handler valget om å få barn om langt 
mer: mening, relasjoner og hvordan samfunnet og 
økonomien skal se ut. Mer kunnskap om miljøbe-
grunnet barnefri vil forhåpentligvis gi oss en bed-
re forståelse av hvordan dette kan henge sammen, 
sier forskeren.

Psykologien er medskyldig. Flokken har kom-

met til Frønsvollen. Det ryker fra pipa i den gamle 
seterbygningen. Stoknes var innom tidlig på morg-
enen og fyrte i ovnen. Naturvernforbundet i Oslo 
driver setra til vanlig. Varmen blusser i kinnene, 
det knitrer i tørr ved, damper av fuktig tøy. Mat-
pakkene kommer fram. 

– Som dere vet, psykologien har utviklet en fan-
tastisk god metode og forskningstradisjon. Faget 
gir oss stor innsikt i hvordan vi mennesker tenker 
og føler og opplever oss selv i relasjon til andre 
mennesker. Det er utmerket. Men hva med men-
neskets forhold til naturen? 

Hele måleapparatet i psykologien er utviklet for 
å prøve å kartlegge hvordan vi mennesker opplev-
er omgivelsene våre. Miljøpsykologien, påpeker 
Stoknes, benytter seg av de samme metodene, 
blant annet for å finne ut hvordan det er mulig å 
utløse miljøvennlig atferd hos folk. Men, sier han, 
midt oppe i dette blir naturen selv borte, lufta blir 
borte, vannet som renner igjennom oss, blir borte. 

Når vi forurenser grunnvannet vårt, jordsmon-
net vårt, lufta vi puster, så er det nesten så vi ikke 
legger merke til det en gang. Vi lar det ikke påvirke 
våre daglige lengsler, bekymringer eller handlinger.  
Ja, hvordan ble det egentlig slik at vi ikke lenger 
føler med naturen rundt oss – når lufta, vannet og 
dyrelivet ødelegges?

– Jeg mener psykologifaget er medansvarlig 
for klimakrisen. Psykologien har i over hundre år 
studert det enkelte menneskets sinn og følelser – 
som om klimaet, lufta vi puster, maten vi spiser, 
ikke egentlig har noen ting å si. Det er hjernen, 
menneskets bevissthet alene, som gjelder. Økolog-
iske problemstillinger er irrelevante, de hører til 
utenfor hodeskallen, i skogen eller havet. Slik har 
psykologien hittil motvirket et dypere engasjement 
i å løse miljøkrisene.

Stoknes sier at noe er i ferd med å endre seg. 
Stadig flere innser at det indre og ytre henger 
sammen, at økologi påvirker psykologi – og om-
vendt. Men likevel fortsetter mange psykoterapeut- 
er som før, som om psyken kan fikses, mens lufta 
forpestes. Folk får beskjed om å gå i seg sjæl, inn 
i lukkede terapirom og drive med selvutvikling 
«as if the soul might be saved while the biosphere 
crumbles». 

Sitatet er hentet fra den amerikanske historie-
professoren Theodore Rozsak. I 1992 ga han navn 
til et nytt perspektiv som forsøker å bygge bro mel-
lom psykologi og økologi, mennesket og naturen, 
økopsykologi. Økopsykologien ser menneske og 
natur, på lik linje med familie og venner, som en 
relasjon preget av gjensidig avhengighet – og der-
med også forpliktelse. 

Fem psykologiske  
barrierer mot klima-
handling:

1. Distanse: Vi opplever 
klimasaken som noe som 
er fjernt.

2. Dommedag: Når vi  
stadig hører at klima- 
krisen innebærer tap og 
oppofring, blir vi immune 
mot katastrofevarslene.

3. Dissonans: Når vi gjør 
noe annet enn det vi vet 
er rett å gjøre (kjører mye 
bil, flyr mye), opplever 
vi ubehag. For å føle oss 
bedre begynner vi å tvile 
på kunnskapen.

4. Fornektelse: Ved å 
fornekte ubehagelige 
fakta om global opp-
varming, beskytter vi oss 
mot frykt og skyld. 

5. Identitiet: Vi ser 
etter informasjon som 
bekrefter verdiene våre. 
Hvis ny innsikt krever 
at vi må forandre oss, 
skal det mye til at vi tar 
innsikten inn over oss. 

Kilde: Per Espen Stoknes

ØKO-STIMULANS: – Opp-
levelsen av å være en del av 
naturen kan gi mer livsglede 
og indre ro – og motivere 
til handling, sier Per Espen 
Stoknes, her med student 
Kristin Gitlestad.



64 65

1/2019

Åsmund Husabø 
Eikenes: 
SPRUT  
Historia om kropps-
væskene våre

Samlaget 2018

ÅSMUND HUSABØ 
EIKENES har doktor-
grad fra Senter for 
kreftbiomedisin ved 
Universitetet i Oslo.

ANNE SYNNØVE RØS-
VIK er førsteamanuen-
sis ved Institutt for 
biologiske fag, NTNU i 
Ålesund.

BOKNYTT • Anmeldelser

Anja Røyne: MENNES- 
KETS GRUNNSTOFFER.
Byggeklossene vi og 
verden er laget av

Kagge forlag 2018

ANJA RØYNE er forsker 
og foreleser ved Fysisk 
institutt på Universitetet 
i Oslo.

OLE NORDMARK er 
cand. real. og lektor ved 
Porsgrunn videregående 
skole.
 

 
De daglige transportetappene  
forbi Norcem blir aldri de 
samme.  
 
Hver dag kjører jeg forbi Norcem sementfabrikk 
ved Brevik i Telemark, en noe langstrakt og lite 
pen betongkonstruksjon like bak den lille sommer- 
byen. For meg har det vært et daglig streif uten 
videre refleksjon og nysgjerrighet. Helt ærlig, så 
har min interesse for betong vært helt fravær-
ende. 
    Så kommer Anja Røynes beretninger, og med 
det får betongen en nesten absurd renessanse. 
Det er jo historie! Selv om jeg synes historie er 
spennende, hadde jeg lite kjennskap til minorene 
på Kreta, disse geniale menneskene som for fire 
tusen år siden utviklet “hydraulisk sement”! Og  
så følges historien opp av de gamle romerne, 
Pantheon med Rafaels grav, Colosseum, videre 
gjennom middelalderen med nye, geniale løsning- 
er og endelig den voldsomme utviklingen i Kina. 
Alt om betong! Dette er bare ett av mange eks-
empler på denne reisen. 
     Egentlig handler alt om det samme. Det hand-

En usedvanlig reise 
ler om hvordan tre uendelig små partikler på ulike 
måter har funnet sin plass og dannet grunnstoff-
ene. Så har disse igjen inngått allianser og laget 
et konglomerat av samarbeid, og skapt alle de 
stoffene vi er så avhengige av. Røyne viser også 
hvordan mennesker allerede i historisk tid kunne 
bearbeide disse stoffene til eget bruk. 
    Hun beskriver ikke bare det mest dagligdagse, 
men setter det inn i en sammenheng både histor-
isk, i nåtid og med tanke på utfordringer inn i en 
framtid. Det er så mye vi ikke vet, men her møter 
vi det daglige på en måte som både overrasker 
og gir refleksjon. Det handler ikke bare om mine-
raler og bruksprodukter, men om det grunnlegg- 
ende for alt liv. 
    I innledningen tar forfatteren oss med på en 
reise gjennom den lange dannelsen, de siste 14 
milliarder år pakket inn i en uke. Hun avslutter 
med egne og andres tanker, refleksjoner og ut- 
fordringer rundt vår krevende reise videre.  
Aktualiteten i boken gjenspeiles noe i utfordring-
ene ved bruk av kobolt i vår jakt på klimanøytral 
transport eller “den beste mobilen”, tydelig mark-
ert ved fjor tydelig markert ved fjorårets utdeling 
av Nobels fredspris.

                                                                                 Ole Nordmark

 
Morsom og lettfattelig folke-
opplysning om kroppsvæsker.  
 
Det ikke noe ekstremt med det at vi har kropps-
væsker. Ikke er det spesielt gøy heller. Det er bare 
nødvendig. 
    De første sidene i boka beskriver kroppens 
væsker. Beskrivelsene virker kanskje litt banale 
og enkle, og vi tenker at dette er en grei liten bok 
for den som liker å lese om blod og kropp. Men 
snart følger et eksempel med en pasient som 
trenger en beinmargs- og stamcelledonor. Da får 
boka med ett et mer alvorlig preg.  
    Vi leser ikke bare om blod, urin og spytt, men 
også om snørr og tårer, slim og svette, mage- og 
tarmsaft og om væske i hjernen. Dessuten om 
bakterier, virus, sædceller, eggceller og gener.  
Alt er fortalt på en lettlest og morsom måte. Dette 
er folkeopplysning, dette angår oss. Noen vil kan-
skje finne beskrivelsene av kroppsvæskene som 
litt ekle og klissete. Spesielt ekkelt er hygiene-
avsnittet. Når vi trekker ned på do, bør vi lure litt 
på om ikke spruten fra doskåla rekker helt fram til 
tannbørsten vår. 

Slim, blod og tarmsaft
Bioingeniører nevnes flere steder i boka, spesielt 
der forfatteren beskriver blodprøver og bein- 
margsprøver, og når han forteller om da han selv 
donerte beinmarg. Vi bioingeniører har mange 
lærebøker om disse emnene på pensumlista, 
men denne boka får nok ikke plass der.  
    De etiske betraktningene omkring gentesting 
og hensikten med slike tester er seriøst beskrev-
et. Leseren må også tåle litt harselering omkring 
gentester, f.eks. slike som vi kan sende til USA. 
Forfatteren beskriver med begeistring hvilke mu-
ligheter dette gir. Men skriver også om en uro for 
hva den som mottar en slik gentest, kan finne på 
å gjøre med den. Dilemmaet omkring «å ville vite 
og ikke ville vite» om mulige genetiske disposi- 
sjoner for å utvikle sykdom, er godt beskrevet. 
Forfatteren er ikke sikker på om han vil vite mer 
om genene sine og avslutter slik: «Eg legg frå 
meg behovet for å vite kva eg skal døy av.» 
    Boka anbefales til den som ønsker en god og 
folkelig beskrivelse av alle væskene vi har i kropp-
en vår.

                                                                                                          Anne Synnøve Røsvik
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Bokens utgangspunkt er et 
naturfenomen som er fascin- 
erende i seg selv, men like mye 
handler den om lysets kultur- 
historie.   
 
Samset viser oss at lys er noe ganske spesielt og 
overraskende allestedsnærværende. Gjennom 
glimt fra vitenskapshistorien går han helt til kjer-
nen av dagens naturvitenskapelige forståelse av 
lys og plasserer det innen rammen av de funda-
mentale byggesteiner i naturen. Vi blir også kjent 
med den dype uenighet som har fulgt utforsking-
en av lyset og som minner oss om at naturviten-
skapelig forståelse er i en kreativ utvikling.  
    Lys har en sentral rolle, både i universets, jord-
ens og livets utvikling, og i kultur og teknologi. 
Men forfatteren gir oss også en tankevekkende 
påminnelse om mørkets betydning. Boken be-
skriver hvordan lys skapes på ulike måter, og 
hvordan øyet, et komplekst sanseapparat, oppfat-
ter det og overfører signaler til hjernen. Resultatet 
er et vell av farger og former som bringer den 

Lysende allmenndannelse   
ytre verden inn i vår bevissthet. Lys er vår fremste 
kilde til informasjon. Det har formet oss gjennom 
evolusjonen og bragt oss til ytterkantene av uni-
verset. Assosiasjonene knyttet til lys synes å være 
allmennmenneskelige, og forfatteren gir et rikt 
innblikk i hvordan det veves inn i ulike kulturer og 
religioner. 
     Noe av bokens styrke er dens bredde. Den 
knytter mesterlig sammen fysikk, kjemi og bio- 
logi. Med lys som rød tråd gir den et fascinerende,  
helhetlig bilde av naturens samspill. Naturviten-
skap løper side om side med lysets kulturhistorie. 
Sprangene er store, og noen ganger kan en lure 
på om de ikke blir litt lette. Nei, dette er ikke en 
systematisk faktabok. Snarere får den deg til å 
stille spørsmål du kanskje ikke ville kommet på og 
utfordrer fantasien. En kunne være fristet til å se 
kritisk på de mest populariserende trekk og enk-
elte antropomorfismer. Men så er de heller ikke 
helt uten humor. Du leser boken litt som et kåseri, 
og vips, har du lært noe om kvantemekanikk.    
    Kanskje er det nettopp det som skal til for å nå 
et bredt publikum. For i denne boken vil de aller 
fleste, uansett alder og bakgrunn, finne noe nytt, 
noe de ikke tenkte hadde noen sammenheng.

                                                                                                                 Katarina Pajchel

 
Forfatteren var trolig den første 
i Norge som fikk avlest og 
beskrevet hele sitt genom. 
 
Moderne genetikk representerer en teknologi-
utvikling uten sidestykke innen biologi og medi-
sin. Dette har forfatteren et sterkt ønske om å 
formidle til et bredt publikum uten spesiell faglig 
kunnskap innen dette kompliserte, men svært så 
fascinerende fagområdet, et «tema som fortjente 
en bok».  
    «Dine geniale gener» har blitt en fengende bok 
som tar leseren gjennom tre hoveddeler av gene-
tikkens moderne historie: i) Genomet, ii) Gen- 
teknologi og iii) Disrupsjon. Med et lett og forståe-
lig språk og god formidlingsevne deler Dag Und- 
lien generøst av et omfattende kunnskapsreser- 
voar, om alt fra DNA-ets avgjørende betydning 
innen kriminaletterforskning, moderne genforsk-
ning, banebrytende, genbasert medisinsk be-
handling til CRISPR og annen form for genmodi-
fisering. Han gir en veloverveid beskrivelse av de 
etiske utfordringene disse nye teknologiene re-
presenterer, også innenfor andre kontroversielle 

Medisinsk teknologiutvikling uten sidestykke  
områder som personlighetsutvikling, intelligens 
og livsanskuelse. 
     Forfatteren gjør et godt valg ved å ta utgangs-
punkt i en illustrerende og gjennomgående meta- 
for som «naturens kokebok» og «oppskriftene», 
om genomet og de 20 000 genene. Han evner å 
gi den alminnelige leser et godt overblikk og en 
forståelig detaljrikdom. Avsnittet om «sensurering 
av genomet» (epigenetikk) er en særlig vellykket  
omtale av komplisert biologi på en lettfattelig 
måte.  
    Undlien har valgt å bruke egne midler på å 
kartlegge hele sitt genom og beskriver de etiske 
avveininger forut for en slik avgjørelse, med flere 
kritiske merknader til bioteknologilovens reguler-
ing av genetisk testing. Vi får ta del i spenningen 
i det øyeblikket iPaden med appen «My Genome» 
skulle åpnes og svarene leses. Forfatteren opp-
daget ingen alvorlige genfeil hos seg selv. Av mer 
kuriøs art fant han genetiske forutsetninger for å 
bli en «halvgrei» type. Avsnittet kunne lett ha blitt 
navlebeskuende, men er avstemt på en god måte.  
    «Dine geniale gener» treffer sin målgruppe, 
og ga også denne leseren en fin leseropplevelse 
med faglig utbytte. 

  
Kristian Hveem
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Boken anbefales sterk til alle 
som er interessert i politiet,  
særlig til politiledere.   
 
Hva politiet er, kan defineres i én setning. Vil man 
gå i dybden, trengs det derimot en hel bok. Akku- 
rat det har Liv Finstad gjort, med hell, eller kan-
skje bør vi si med dyktighet.    
    Boken presenterer i lett konsentrert form et 
oppkomme av problemstillinger. Alle er viktige. 
Alle er interessante.   
    Hun skriver bl.a. om politiets autoritet og bruk-
en av denne, kjerneverdier, forhold som utvikler 
politiet, eller svekker det gode politi – alt sett med 
samfunnsviterens øyne og kunnskapsreservoar. 
    Forfatteren kommenterer politirollen utformet 
i 1881, hvor det ideelle siktemålet var å peke på 
hvordan morgendagens politi i Norge burde se 
ut, nemlig som et politi med sivilt preg, integrert i 
lokalsamfunnet, som løste sine oppgaver i sam-
spill med publikum mv. Hun påpeker hvordan 
politireformen, iverksatt i 2017, bryter med flere av 
disse gode prinsipper, bl.a. prinsippet om politi-
ets lokale integrering, og hvordan reformen tar 

Et politi i utvikling   
et betydelig steg i retning av et mer sentralisert 
politi. 
    I forlengelsen av dette peker hun på utviklings-
trekk som tyder på at vi er i ferd med å få et mili- 
tarisert politi.  
    Forfatteren retter et kritisk søkelys mot bruken 
av de polisiære maktmidler (politilovens § 7), sær-
lig “stopp og sjekk” av personer på gaten. Hun 
viser til at det i praksis er opp til den enkelte politi- 
patrulje å vurdere om mistanken er sterk nok til å 
sjekke en person. Jeg tror hun har rett i at svært 
mange av disse “stopp og sjekk”-inngrepene 
skjer utenfor lovens ramme, i verste fall bare med 
grunnlag i politibetjentens magefølelse der og da. 
Dette må være et politilederansvar å følge nøye 
med på – og i nødvendig grad korrigere. 
    De få problemstillingene som er nokså over- 
flatisk kommentert ovenfor, er bare noen ganske 
få drypp fra en meget innholdsrik og aktuell bok. 
    Boken anbefales sterk til alle som er interessert 
i politiet, særlig til politiledere. Personlig har jeg 
bare et ønske: Sitte fast i heisen med forfatteren! 
Jeg ville ikke ha kjedet meg et øyeblikk.=

 
Rolf B. Wegner

 
Spør vi unge hvordan de har det, 
hører vi nå et ekko av vår egen  
psykologisering av samfunns- 
problemer.     
 
Ole Jacob Madsen har det med å titulere sine 
bøker etter ting han ikke liker. I «Den terapeutiske 
kultur» (2010) og «Det er innover vi må gå» (2014) 
gikk han i rette med den økende innflytelsen fra 
psykologifaget i forståelsen av samfunnsprob- 
lemer. I sin nyeste bok «Generasjon prestasjon» 
(2018) vender han sitt kritiske blikk mot måten det 
i dag snakkes om unges livsutfordringer.  
    Madsen går som vanlig til verket med skarp 
penn og leder leseren gjennom et utvalg av de 
sentrale fortellinger og begreper som florerer i 
diskusjonene om dagens unge. Når unge om-
tales, har betegnelser som «stress», «press», 
«generasjon prestasjon» og «flink pike» kommet 
stadig lenger ut på tungespissen de siste årene. 
Madsen fører bevis for at situasjonen for det bre-
de lag av unge er langt fra så mørk som en kan få 
inntrykk av. Hans påstand er at disse betegnels-

Skadelige myter om og for unge    
ene gir en misvisende beskrivelse av unges liv, 
og hans frykt er at de i seg selv kan ha negative 
virkninger.  
    Problemet ligger, ifølge Madsen, i at fortelling-
ene om «stress», «press», «flinke piker» og «gene-
rasjon prestasjon» har blitt de unges egne myter. 
Etter å ha blitt satt på dagsordenen av forskere og 
«velmenende eksperter», har disse merkelappene 
i løpet av de siste årene blitt en del av unges egen 
selvforståelse. Madsen mener å se tendenser til 
at unge i økende grad skaper sine egne livsfortel-
linger i psykologiske termer. Dette blir forsterket 
av en tidsånd der unge selv i størst mulig grad 
skal få «slippe til med sin egen stemme». Det som 
i utgangspunktet var nyanserte forskningsfunn, 
har, filtrert gjennom media, begynt å leve sitt eget 
liv som oppleste sannheter. 
     Madsens sentrale bekymring er at språket vi 
nå bruker til å forstå ungdom, leder bort fra en  
politisk og systemisk forståelse av unges prob-
lemer, til en individuell innramming. Han leverer 
med denne boken et tiltrengt kritisk bidrag til 
diskusjonen om unge i dag, og mer overordnet, 
et viktig bidrag til forståelse av forholdet mellom 
forskning og media.
 

Kristoffer Chelsom Vogt
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Musikk, malerkunst og geologi 
– det måtte kanskje en så all-
sidig bakgrunn til for å våge et 
tilsynelatende umulig forsk- 
ningsprosjekt.  
 
Det begynte med et spørsmål, genialt i sin enkel-
het og helt fundamentalt i sin dybde. Kan man 
finne små, utenomjordiske støvpartikler, såkalte 
mikrometeoritter, også i bebodde strøk? For de er 
der. Anslagsvis hundre tonn faller ned på jorden 
per døgn. Ifølge etablert, men også svært begren-
set forskning innen feltet, skulle det være umulig 
fordi den jordiske og menneskeskapte mengde 
støv er så ugjennomtrengelig mye større. Men om 
en likevel finner dem, vil en kunne studere solsys-
temets eldste partikler, selve råmaterialet, støvet 
som særlig planetene i vårt og andre solsystemer 
er bygget opp av. I Big Bang ble det dannet kun 
hydrogen og helium, mens tyngre grunnstoffer er 
dannet i stjerner. Vi er altså resultat av en kosmisk 
resirkulering, stjernestøv. 
    Veien til svaret er en fascinerende historie om 

Et moderne renessansemenneske  
overveldende tålmodig og systematisk jakt. Jon 
Larsen kaster seg ut i den med en kunstners 
lidenskap og en fagmanns geologikunnskap. For-
fatteren er jazzmusiker og habil maler. Fra ung-
domsårene av har geologi vært en dyp interesse, 
og boken vitner om et stort fortellertalent. Kunst 
og forskning har mer felles enn vi ofte tenker. Jak-
ten på stjernestøvet bryter med klisjeene og be-
skriver et forskningsprosjekt som har alt, unntatt 
penger. Med enkelt utstyr og kreativ nysgjerrighet 
gir forfatteren oss et faglig innblikk i mineralenes 
rike, i det jordiske og menneskeskapte støvet og 
det spesielle utenomjordiske.  
    Leseren får være med på utallige feltsøk langs 
veier, avløp og takrenner, og utallige timer ved 
mikroskopet. På veien stifter vi bekjentskap med 
fargerike medhjelpere som bidrar til å bygge opp 
en solid empiri, grunnlaget for det som blir et  
banebrytende, vitenskapelig gjennombrudd. Sam-
tidig gir de oss gjennom høyoppløsningsfotograf-
ier en unik opplevelse av naturens skjønnhet.  
    Oppdagelsen av urbane mikrometeoritter er en 
hyllest og invitasjon til forskning som er åpen for 
alle. Og som angår oss alle gjennom sin betyd-
ning for forståelsen av jordens opphav.

                                                                                                                                Katarina Pajchel

 
Før det ble etablert en psykiatri 
i egentlig forstand her i landet,  
fantes dollhusene. Wenche 
Blomberg portretterer ett av 
dem  
 
Dollhuset og medikaliseringen av galskapen er 
en flott utstyrt bok, med mange og ofte vakre 
illustrasjoner, som dokumenterer historien til 
institusjonen Christiania Dollhus. Teksten i boka 
har allerede vært tilgjengelig noen år i form av 
en forskningsrapport med tittelen «Christiania 
dollhus – mellom dårekista og asylet» (2005). 
Sammen med illustrasjonene gir den her et godt 
bilde av virksomheten til en lite kjent anstalt for 
sinnslidende, som ble etablert forut for en egent-
lig psykiatri i Norge.  
   Christiania Dollhus ble opprettet i 1829 og lå i 
Mangelsgården i Christiania. Den lille anstalten 
for sinnslidende har lokalhistorisk interesse, men 
den inntar også en viktig plass i norsk psykiatri-
historie ved at den var en av få anstalter av sin 
art som ble opprettet før Sinnssykeloven av 1848 

Galskapen før psykiatrien  
la grunnlaget for en egentlig psykiatri i Norge. 
Dollhusene (i blant annet Trondhjem, Bergen og 
Christiania) ble finansiert av lokale myndigheter, 
og de inngikk i den bredere fattigpleien i byen. De 
ble etablert for å huse sinnssyke, men i motset-
ning til de senere sinnssykeasylene var dette ikke 
anstalter som det var knyttet noen medisinsk  
ideologi til. Dollhusene er viktige fordi de viser 
at det som har vært kalt hospitaliseringstanken, 
nemlig tanken at sinnslidende kan ha godt av å 
oppholde seg en kortere eller lengre tid i en total 
institusjon, ikke var en oppfinnelse gjort av leger.  
    Det er fortjenesten til forfatteren av denne 
boka, Wenche Blomberg, å ha løftet fram disse 
dollhusene som en særegen type proto-psykiat-
riske institusjoner, en ‘mellomstasjon’ mellom de 
eldre dårekistene og de nyere sinnssykeasylene.  
    Blombergs anliggende som psykiatrihistoriker 
har i mange år vært å bidra til en ‘kritisk’ psyki-
atrihistorie. I det ligger det å skrive en psykiatri-
historie som ikke forveksles med psykiaternes 
yrkeshistorie, og som ikke anlegger et medisinsk 
perspektiv på denne historien. Det første lykkes 
hun her godt med, ved å gi god plass til dem som 
ofte er usynlige i historien, psykiatriens pasienter.

 
Svein Atle Skålevåg
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