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AKTUELT • NyttLEDER •

Unge vertebraters 
lidelser

Trine Nickelsen
ansvarlig redaktør 

Han er beskrevet som en empatisk mann med stor sympati for både 
mennesker og dyr, Charles Darwin. Ikke så rart kanskje, for det var jo 
han som i 1859 presenterte verden for den nye og revolusjonerende for-
klaringen: Alt liv på jorda er i slekt og har utviklet seg fra én og samme 
livsform – gjennom naturlig utvalg. Menneskene står dyrene nærmere enn 
noen hadde trodd. Seinere utdypet Darwin dette. I The Expression of the 
Emotions in Man and Animals beskriver han hvordan mennesker og dyr 
har forbløffende like reaksjoner på stress, frykt og smerte. 

Det er ingen ‘fundamental forskjell i mentale evner’ mellom mennesker og 
andre pattedyr som står oss nær, ifølge Darwin. DNA-analyser bekrefter, 
igjen og igjen, at han hadde rett. Nye studier viser at mennesker og dyr 
har flere fellestrekk enn det vi visste for bare få år siden. Forskere snakker 
i denne utgaven av Apollon om livsglede og sorg, også depresjon og evne 
til bevissthet hos høyere pattedyr. Og at empati, hengivenhet og trofasthet 
finnes hos alle vertebrater eller virveldyr, om enn i enklere form.

«Vi har gjort dyrene til våre slaver – og ønsker ikke å se på dem som våre 
like», skrev Darwin, som en forklaring på at samtiden nektet å innse slekt-
skapet mellom seg selv og andre levende vesener. Men også vår samtid 
strever med å ta erkjennelsen helt inn. Ikke bare fortrenger vi dyrene 
fra de naturlige leveområdene deres, slik at bestander krymper og arter 
forsvinner i et skremmende tempo. Dyrene utnyttes også mens de ennå 
lever, på måter som gjør at vi er nødt til å tviholde på tanken om at de er 
fundamentalt forskjellige fra oss. 

Handelen med ville dyr i verden er et grusomt utslag av dette. Hvert år 
utsettes titusenvis av individer for smerte, stress og traumer – når de fang-
es, stappes i esker og bur, og fraktes som varer fra land til land. I mange 
tilfeller dør flere under frakten enn de som kommer fram.   

I dag følger alle seriøse forskere Darwin. Men å stå på Darwins skuldre 
betyr også å overta hans grunnleggende sympati, slik biologen og øko-
logen Ivar Mysterud viser i sitt forskningsprosjekt. 

Lam på sommerbeite langs vestkysten blir alvorlig syke av sol og lider  
en smertefull død. Forskeren har søkt svar på dette, som lenge er blitt sett 
som en uløselig gåte. Nå har han greid å påvise giftstoffer i naturen som 
hittil har vært ukjente, og som trolig spiller en avgjørende rolle i sykdoms-
utviklingen. Dette kan være et viktig skritt mot å løse den grunnleggende 
gåten, og et stort bidrag til å gjøre slutt på de unge dyrenes lidelser.  
  

DEMENS-SJEKK: Forskarar har undersøkt livskvaliteten  
til 90 heimebuande, yngre personar med demens og  
familiane deira gjennom to år.
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Yngre lever betre 
med demens enn 
eldre
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nyhende på nett!
Apollon er meir enn papir! No 
kan du få forskingsnytt om 
korona på Apollons nettsider.

Den lange trykkingstida gjer 
det uråd for Apollon å publisere 
dagsaktuelle korona-nyhende 
i papirutgåva. Men fortvil ikkje. 
Alt forskingsnytt om korona er 
samla på Apollon si nettside: 

www.apollon.uio.no/artikler/
2020/korona/ 

Her kan du mellom anna  
lese meir om: 

• Nyutviklet hjemme-test kan  
 avsløre om du er immun mot  
 covid-19
• Skal sjekke om tap av lukte-  
 og smakssansen kan være  
 tidlig tegn på covid-19-smitte
• Internasjonale organisasjoner  
 svikter i korona-krisa
• Korona-testen er usikker i  
 tidlig sykdomsfase
• Vaksineforsker med siste nytt  
 om korona-vaksinen
• 15 svar om korona og andre  
 virus
• Resistente bakterier gjør  
 korona-viruset verre
	 =
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Medisinar har samanlikna livskvaliteten til 
yngre og eldre personar med demens. 

Fem tusen personar i Noreg får kvart år de-
mens før dei fyller 65 år. Den vanlegaste dia-
gnosen er Alzheimers demens (AD), men ein 
del yngre får frontallappdemens (FTD).  
    Lara Hvidsten viser i avhandlinga si på Insti-
tutt for klinisk medisin at depresjon svekkjer 
livskvaliteten både hjå dei demente og familie-
medlemmene deira. Yngre personar med FTD 
har dårlegare livskvalitet enn yngre personar 
med AD, men yngre demente har likevel betre 
livskvalitet enn eldre demente.=

Vidar Sandsaunet Ulset på Psykologisk  
institutt fekk overraskande resultat om  
barnehagebarn i doktorarbeidet sitt:  
Dess meir barna var utandørs i barne- 
hagen, dess mindre overaktive og rast- 
lause vart dei – og desto flinkare var dei til  
å konsentrere seg. 
    Konsentrasjonen var betre i dei barne-

hagane der barna var ute opptil ni timar  
om dagen, uansett vêr, enn i dei barne-
hagane der dei var ute berre to timar om 
dagen.
    Overraskande nok var utebarna også 
flinkare til å halde på konsentrasjonen etter 
at dei hadde gått eit år på skule.=

NESTEN 700 BARN: Ved å tolke data frå 670 barn i 32 norske og 5 australske barnehagar har Vidar 
Sandsaunet Ulset slått fast at jo meir desse barnehagebarna var ute, desto meir konsentrerte vart dei.

Utebarn gjer det best
Det er ein klar samanheng mellom kor mykje barnehagebarn leikar ute og kor  
konsentrerte dei blir.

HPV-vaksinen  
aukar ikkje  
risikoen for ME 
Langvarig infeksjon med Humant papilloma-
virus (HPV) kan føre til livmorhalskreft.  
Frå og med 2009 har alle jenter på tolv år fått 
tilbod om HPV-vaksinen.  
     Berit Feiring slår i avhandlinga si på Institutt 
for helse og samfunn fast at HPV-vaksinen 
ikkje aukar risikoen for kronisk utmattings-
syndrom (ME).=	
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Språktest kan  
avsløre demens 
Språktest bør bli ein del av den tidlege dia-
gnostiseringa av Alzheimers sjukdom, slår  
Ingeborg S. B. Ribu fast i avhandlinga si på  
Det humanistiske fakultetet.=
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Grunnvatn er van-
skeleg å regulere
Dei norske forvaltningsreglane 
for grunnvatn er ikkje gode nok. 

Gunnhild Storbekkrønning Solli 
har i avhandlinga si på Institutt 
for offentleg rett stilt spørsmål om 
kva det inneber å eige grunnvatn, 
korleis ein tek vare på denne res-
sursen og kva som vert lagt vekt 
på når nokon får offentleg konse-
sjon til å bruke grunnvatn. Kon-
klusjonen hennar er at grunnvatn 
er ein «lite påaktet, lite regulert 
og lite forvaltet ressurs» i norsk 
rett.=

Fiksar hælsmerter 
i kneet
Mange lid av folkesjukdommen 
plantar fascitt, som gir plagsame 
og kroniske smerter i hælen. Ma-
rius Molund har i avhandlinga si 
på Det medisinske fakultetet vist 
at sjukdommen kan kurerast med 
eit lite, kirurgisk snitt i senene 
bak kneet, det som vert kalla for 
knehasen.=  

AKTUELT • Nytt
FO

TO
: C

O
LO

U
R

B
O

X
FO

TO
: C

O
LO

U
R

B
O

X

Arvar migrene 
mest frå mor
Risikoen for å få migrene er om-
trent dobbelt så stor om mor har 
migrene enn om far har det, viser 
Sigrid Børte i avhandlinga si på 
Institutt for klinisk medisin.=

Hekta på hormon
Hjerneborken blir tunnare hjå 
dei som er avhengige av ana-
bole, androgene steroid.

Mange misbrukar anabole, an-
drogene steroid (AAS) til å byg-
gje musklar, brenne feitt og betre 
prestasjonane. Vanlege absti-
nenssymptom er depresjon,  
irritabilitet, angst og søvnpro-
blem.
    Lisa Evju Hauger har i avhand-
linga si på Psykologisk institutt 
vist at dei som er avhengige av 
AAS, får tunnare hjernebork,  
spesielt i dei områda som er  
viktige for regulering av kjensler 
og kognitive funksjonar.= 
 

Sjekkar om opera- 
sjon er til nytte
Kvar dag får 12 nordmenn vite at 
dei har kreft i tjukktarmen eller 
endetarmen. Éin av tre får sprei-
ing til levra. Nokre blir kurerte, 
medan andre får raske tilbake-
fall.  
    Tuva Høst Brunsell har i av-
handlinga si på Institutt for kreft-
forsking funne ein markør som 
kan fortelje om ein pasient vil ha 
nytte av å bli operert eller ei.=

Alle veit at joik har «større kraft enn  
krutt». Stéphane Aubinet har i avhand-
linga si på Institutt for musikkvitskap 
utforska kva denne krafta eigentleg er. 
Hovudideen hans er at ingen tekst kan gi 
ein uttømmande omtale av denne krafta.  
     Joiken kan vere mange ting: han kan 
forsterke forhold til andre menneske og 
dyr, eller gjere ein i stand til å kommuni-
sere med omgivnadene. Den kan vere 
spirituell, hjelpe joikaren til å utforske sitt 
indre, vekkje gamle minne eller formidle 
politiske prosjekt.=

Joiken kan 
ikkje setjast 
ord på

MYKJE SKADAR: Christine 
Holm Moseid har undersøkt 
omfanget av sjukdom og 
skade blant 16-åringar på 
toppidrettsgymnas.
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Unge toppidrettsutøvarar slit
Mange unge ønskjer å kombinere vidare-
gåande skule og idrett på høgt nivå. Då 
kan dei velje toppidrettsgymnas. Dessverre 
blir overgangen frå vanleg ungdomsskule 
til toppidrettsgymnas stor for somme. 

I snitt var fire av ti ungdommar på topp-
idrettsgymnas sjuke eller skadde. Jenter 
rapporterte om fleire helseplager enn gut-
ar. Det viser avhandlinga til Christine Holm 
Moseid på Institutt for klinisk medisin.= 

URHISTORIEN: – Nokon opplever at joiken skaper 
ein kontakt med den urhistoriske fortida, påpeikar 
Stéphane Aubinet.

Svært mange unge toppidrettsutøvarar slit med sjukdom eller skadar.

Klimahuset har opna!
Det nye klimahuset på Naturhistorisk museum er opna. Her får du tettpakka  
informasjon om klima og klimaendringar.

– Dette er eit kompakt, lite hus der folk  
kan bli merksame på og få håp om korleis 
klimaproblema kan løysast, poengterer 
den ferske leiaren for Klimahuset, Brita 
Slettemark.  
     Klimahuset er eit klimavennleg nybygg 
rett ved sida av den gamle geologibygning-
en ved Naturhistorisk museum på Tøyen. 
Hovudsponsoren er Jens Ulltveit-Moe. Han 
har støtta bygget med 70 millionar kroner.
     Brita Slettemark seier Klimahuset skal 
vere med på å dekkje det store behovet i 
samfunnet for å få del i den nyaste kunn-
skapen om naturlege og menneskeskapte 
klimaendringar.
     – I Klimahuset kan folk reflektere over 
løysingar, korleis dei kan påverke resten av 
samfunnet og kva dei sjølve kan gjere. 

Utstillinga er spesielt tilrettelagd for elevar 
i ungdomsskulen. 
    – Det er viktig å nå ut med bodskapen 
til dei unge. Denne generasjonen ropar 
om handling. No får dei høve til å komme 
til Klimahuset og verte medvitne på klima-
endringane. All kunnskapen vi formidlar, 
er basert på den nyaste forskinga og er  
så nøytral som råd, poengterer Brita  
Slettemark.
    Ho legg til at Klimahuset også skal arr-
angere føredrag, filmvisingar og debattar 
frå morgon til kveld. 
    – Vi ønskjer dessutan å ta i bruk nye 
og andre uttrykksformer, slik som musikk 
og dans, for å nå ut så breitt som mog-
leg.= 

MODERNE: Klimahuset er bygt på ein klimavennlig måte.

VELKOMMEN: Merethe Alm ynskjer velkommen til Klimahuset.
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TEMA • InnholdFORSKNING • Korona

Alle typer systemer, både demokratier     
  og diktaturer, lever farlig når det er  

kriser. Korona er en enormt stor krise, 
både helsemessig og økonomisk. Denne 
krisen kan bidra til politisk ustabilitet i 
ulike land i verden, understreker profes-
sor Carl Henrik Knutsen ved Institutt for 
statsvitenskap. 
    Knutsen er en av landets fremste demo-
kratiforskere. Sammen med fire kolleger 
fra Sverige, Frankrike og USA leder han 
det internasjonale forskningsprosjektet 
Varieties of Democracy (V-Dem). Ved 
hjelp av mer enn tre tusen landeksperter 
har prosjektet bygd opp verdens største 
datasett om demokrati.  

Verdens største. – Vi har samlet in- 
formasjon om politiske regimer i mer enn 
200 land verden over, fra den franske 
revolusjonen i 1789 fram til i dag, for- 
teller Knutsen.  
    Datasettet inneholder flere hundre 
mål på bestemte institusjoner og ‘mindre 
biter’ av demokratiet. – Vi går detaljert til 
verks og måler konkrete aspekter ved  

demokratiet, alt fra valgfusk og valgvold 
til hvordan den offentlige samtalen fung-
erer. Det enorme datatilfanget gjør at vi 
kan studere demokratiutvikling mye mer 
presist og systematisk enn tidligere. 
    Sammen med stipendiat Vilde Duve på 
Aarhus Universitet, undersøker Knutsen 

hvordan kriser påvirker såkalte styrte 
regimeendringer – hvor lederskapet be-
nytter sjansen til å trekke regimet i den 
retningen det selv ønsker.  
    – Vi baserer oss på data som går mer 
enn 200 år tilbake i tid og fram til i dag 
– og resultatet vi får, er tydelig: Med én 
gang det oppstår økonomiske kriser, øker 
sannsynligheten for elitestyrte regime-
endringer, konstaterer han. At også 
demokratisk valgte ledere konsentrerer 
makten rundt egen person, finnes det 
flere aktuelle eksempler på – inkludert 
store og viktige land som USA, Tyrkia, 
India og Brasil. 

Konsentrerer makten. Kampen mot 
koronaviruset har gitt regjeringer over 
hele verden utvidete fullmakter.  
    – Demokratier kan, ofte med helt  
legitime begrunnelser, innføre unntaks-
lover for å sikre effektiv styring i krise- 
situasjoner – som når folkehelsen er  
alvorlig truet. Men situasjonen kan mis- 
brukes. Vi ser eksempler på at korona-
kampen legitimerer inngrep i sivile ret-

Nå øker presset. Koronakrisen er blitt  
 enda et argument for å kvitte seg 

med kostbare subsidier på bensin. Dess-
verre er disse subsidiene det eneste sikre 
velferdsgodet for mange fattige mennes-
ker i Sør, påpeker postdoktor i samfunns-
geografi, Camilla Houeland på Universi-
tetet i Oslo.  
    Tiltak for å begrense smittespredningen 
gjør at verden bruker mindre olje enn før. 
I vår var oljeprisen i fritt fall, og bensin-
subsidier ble kuttet uten at bensin- 
prisene økte. Nå kryper bensinprisene 
sakte oppover igjen. 

   
Enorme subsidier. Ikke bare grønn 
energi koster. En studie fra Det inter-
nasjonale pengefondet (IMF) viser at 
subsidier av fossil industri utgjør hele 6,5 
prosent av verdens samlete BNP. Studien 
etterlot liten tvil: All støtten hindrer verd- 
en i å nå klimamålene vedtatt i Paris.  
Oljehjelpen må kuttes kraftig.  
     Men presset på å redusere og avvikle 
subsidier, gjelder ikke alle like mye. – Vel- 
stående land med mye olje og gode vel- 
ferdsordninger fortsetter å subsidiere – 
ikke forbruk, men produksjon. I praksis 
kan det være i form av skattelettelser til 
oljeselskaper, som i Norge. I juni vedtok 
Stortinget en nærmest betingelsesløs 
krisepakke til oljeindustrien.

Subsidier – en rettighet. Camilla Houe- 
land har i mange år studert fagbevegelse 
og oljepolitikk, og publiserer i disse dager 
en vitenskapelig artikkel om den folkelige 
motstanden mot subsidiekutt i Nigeria, 
Sudan, Ghana og Zimbabwe. De tre første 
er oljeproduserende land. Alle preges av 
lav tillit til myndighetene.  
    – Folk betrakter billig bensin som en 
rettighet og en av få statlige goder – hvor 
ellers bare en liten elite ville profitert på 
oljerikdommene.  

Klima som argument. Den interna-
sjonale debatten om bensinsubsidier har 
pågått lenge. Ønsket om å få bort såkalte 
ineffektive subsidier på bensin går tilbake 
til IMFs politikk fra 1980-årene. I 2009 
ble klima bragt inn i debatten.   
     – Uansett begrunnelse – det å fjerne 
subsidier rammer mest grupper med lav 
inntekt. Fagforeninger over hele verden 
har støttet krav om en mer rettferdig 
fordeling av inntekt og byrder. Protestene 
har begrenset avviklingen av subsidiene 
over hele verden, forteller Houeland. 
    Nå ser hun en nyliberal konsolidering 
i nord. Både venstresiden og miljøbeveg-
elsen bruker klima som argument for 
å avvikle bensinsubsidiene. Når IMF 
under koronakrisen støtter land økonom-
isk, framhever organisasjonen igjen at 
landene bør fjerne bensinsubsidiene og 
heller bruke midlene til tiltak for fattige. 
    – Men de fattige taper umiddelbart 
når bensinprisene går opp. Så subsidie-
avvikling dreier seg nok ikke bare om å 
redusere klimagassutslipp og øke velferd, 
men om å spare utgifter. Fagforenings-
aktivister sier at de kan akseptere sub-
sidieavvikling – men bare om velferds-
godene kommer som lovet, påpeker 
forskeren. 
 
Krise i Nigeria. Situasjonen på bakken  

Et lite virus har skapt det som trolig er den største globale 
krisen siden andre verdenskrig. Verdens folkehelse er truet. 

Verdensøkonomien er truet. Hva er konsekvensene?  

Konsekvenser av
KORONA

Tekst og foto: Trine Nickelsen

– Demokratier lever farlig  
   under kriser  

Korona krever kutt i bensinsubsidier 
– en katastrofe for fattige 

tigheter – som i Ungarn. Begrensningene 
i president Viktor Urbáns makt er gradvis 
bygd ned over flere år. Maktkonsentra-
sjonen ble voldsomt akselerert da han inn- 
førte unntakstilstand uten tidsbegrens-
ning i mars, og muligheten til selv å dik-
tere landets lover. Unntakstilstanden ble 
opphevet i juni, men kan gjeninnføres. 
 
Korona inn i databasen. Koronakrisen 
er nå på vei inn i verdens største datasett 
om demokrati. Informasjon hentes kon-
tinuerlig inn fra land verden rundt. Nå 

skal dataene også omfatte forhold som 
har med korona å gjøre.  
    – I prosjektet Pandemic Backsliding 
koder kollegene mine ved Göteborgs 
universitet forskjellige typer nødlover og 
begrensninger i ulike sivile rettigheter 
som følge av koronapandemien. Tanken 
er å bruke dette som et mål på hvor stor 
risikoen er for at pandemien brukes som 
påskudd til å svekke demokratiet.  
    – Hvordan står det til med verdens 
demokratier under og etter korona?  
    – Det er litt tidlig å si, for vi vet ennå 

ikke hvilke tiltak mot korona som er 
tidsbegrensete og dermed hva som kan få 
varige virkninger, sier Knutsen.  
    Forskerne betrakter demokrati som et 
gradert fenomen, noe vi kan ha mer eller 
mindre av.  
    – Trenden de siste årene er klar nok:  
Flere land som har vært relativt demo-
kratiske, har sunket i demokratisk kvali- 
tet. Og akkurat i denne situasjonen ram-
mer altså koronapandemien. Utviklingen 
framover blir det svært interessant å følge 
med på.=

STORT PRESS: Bensinsubsidier i fattige land 
skal bort – men ikke milliardstøtten til oljeindu-
strien i rike land, erkjenner Camilla Houeland. 

SAMLER MAKTEN: Politiske ledere kan bruke 
koronapandemien til å svekke demokratiet, 
advarer Carl Henrik Knutsen.
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På oppdrag fra engelske myndigheter  
  har forskere på Universitetet i Oslo 

analysert de økonomiske konsekvensene 
av koronakrisen i Zimbabwe. 
    At de ble spurt er ikke tilfeldig. Pro-
fessorene Halvor Mehlum og Kalle  
Moene på Økonomisk institutt driver 
nemlig et stort forskningsprosjekt om 
jordreformene i landet. Omfordeling av 
jord er en viktig økonomisak og et politisk 
stridsspørsmål i dag – og har vært det 
helt siden det uavhengige Zimbabwe ble 
opprettet i 1980. Forskerne samarbeider 
med professor Ragnar Torvik ved NTNU 
og professor Rob Davies ved University of 
Zimbabwe i Harare for forstå jordfordel-
ingsspørsmålene i et utviklingsperspek-
tiv.

 
Fra kolonialister til ‘koronaister’.  
– I alle utviklingsland virker ytre endr-
inger, som koronasjokket, gjennom de 
indre økonomiske og politiske motsetning-
ene som finnes i landet, påpeker Moene.  
     Til landene i den sørlige delen av  
Afrika kom koronaviruset trolig med de 
hvite rike som kan ha blitt smittet i ut-
landet og så brakte infeksjonen med seg 
hjem – og til de mange fattige.

– De som tidligere hadde kolonisert det 
sørlige Afrika, kan nå ha ‘koronasert’ de 
samme landene, forteller han.  
     Zimbabwe fikk en egen vri på dette 
mønsteret. Sammenbruddet i økonomien, 
særlig etter 2000, har tvunget mange til å 
arbeide i nabolandet Sør-Afrika. Pengene 
sendte de hjem til de kriserammete fami-
liene sine i Zimbabwe.
     – Men da korankrisen kom, mistet  
 

de jobb og inntekt. De dro tilbake, flere 
med koronaviruset i kroppen. Etter hvert 
eksploderte smitten i Zimbabwe. Det 
førte til nedstenging og portforbud og en 
dramatisk reduksjon i folks inntekter, 
konstaterer økonomen.

Massiv motstand. Myndigheter i de 
fleste utviklingsland er strategiske. De 
prioriterer å hjelpe folk i byene for å unn-
gå alvorlige protester og opptøyer – og for 
å vinne økt oppslutning. I Zimbabwe er 
det omvendt. 
    – Der ser det ut til at det er landsbygda  
som får all prioritet. Mistilliten til regjer-
ingspartiet Zanu-PF blant befolkningen  
i storbyene Harare og Bulawayo er så 
massiv at ingen hjelpetiltak kan øke 
oppslutningen om partiet der. I tråd med 
populismens logikk blir det da heller ikke 
mye hjelp å få. Behovet for støttetiltak 
når økonomien faller sammen, er stort 
overalt – og trolig aller størst i byene.

Reddes av egen mat. I prosjektet sitt 
studerer Moene og Mehlum blant annet 
matkonsum. Hvor stor del av den totale 
mengden mat hver husholdning trenger, 
skaffer de seg i markedet? Og hvor mye 

               Regjeringen kan bruke  
               sult som våpen mot byene 

Koronakrisen 
utnyttes politisk 

i Zimbabwe: 

dyrker de selv? Egenprodusert mat fung-
erer som en forsikring. 
     – Lokal selvforsyning kan ofte være et 
tegn på manglende modernisering. Men 
under koronakrisen har det å dyrke egen 
mat vist seg å utgjøre en avgjørende for-
sikring mot lave inntekter, høye matvare-
priser og nedstenging av markeder. 
     Mehlum og Moene har simulert effek-
ten av koronanedstenging av økonomien 
for å se hvordan ulike grupper blir ram-
met avhengig av jordfordeling og egen-
produksjon. Da viser det seg at byene 
rammes hardere enn landsbygda. 
    – Den såkalte «fast-track-jordrefor-

men» som startet i 2000, har også bidratt 
positivt til at noen grupper på landsbygda 
ikke rammes så hardt. Moene mener at 
vestlige media har framstilt reformen litt 
for ensidig. 
     – Det er grunn til å være kritisk til 
måten den er gjennomført på, for det har 
vært kaos og innslag av vold. Og dessuten 
har en del av jorda gått til regjeringens 
venner. Men dette er ikke hele sannheten. 
Reformen har også bidratt til vellykket 
omfordeling, understreker han. Hele  
170 000 jordløse har fått åkerland gjen-
nom reformen og dermed også høyere 
og tryggere inntekt. Nå spiser de mer 

egenprodusert mat og klarer seg derfor 
bedre enn mange andre mens krigen mot 
koronaviruset raser videre.

Sult som våpen i byene. Moene er like-
vel bekymret for situasjonen.

– Det er fare for at koronakrisen i 
økende grad kan utnyttes politisk i tiden 
som kommer. De som sitter ved makten 
i Harare, har tidligere brukt sult som et 
politisk virkemiddel – blant annet i Ma-
tabeleland på 1980-tallet. De må ikke få 
gjøre det igjen mot bybefolkningen som 
har vendt dem ryggen – og som ikke har 
egenprodusert mat å livnære seg på.=

Koronakrisen gir  
mer makt til de mektige  

Vi venter på vaksine. I ventetiden vend- 
 er verden seg mot digitale virkemid- 

ler for å få bukt med smittespredningen. 
– Roboter brukes i helsetjenesten, 

kunstig intelligens til å modellere smitte-
utvikling og digital sporing benyttes for å 
kunne teste og isolere. Men vi vet lite om 
hvor effektiv teknologien egentlig er, sier 
antropolog og førsteamanuensis Katerini 
T. Storeng på Senter for utvikling og 
miljø ved Universitetet i Oslo. – Likevel 
er interessen og oppmerksomheten om 
hva Apple og Google og andre selskaper 
kan bidra med, enorm.  
    I prosjektet «Smarttelefonpandemi-
en», finansiert av Norges forskningsråd, 
leder hun en gruppe samfunnsvitere 
som forsøker å finne ut av dette. Nærm-
ere bestemt skal de undersøke hvilke 
virkninger den digitale teknologien kan 
ha på ulike samfunn. De har valgt ut tre 
svært forskjellige land politisk, økonom-
isk og kulturelt: Norge, Sierra Leone og 
Myanmar.  
     – Hva slags beslutningsprosesser ledet 
fram til at den nye teknologien kom i 
bruk i disse landene i koronakrisen? 

Raske endringer. De store teknologi-
selskapene har fått ekstremt stor makt – 
økonomisk, men også politisk de seinere 

årene. – Koronakrisen gjør myndigheter i 
mange land enda mer avhengig av private 
aktører – både for å utvikle vaksiner og 
sikre tilgang til medisiner, i tillegg til å 
utvikle og ta i bruk digital teknologi. 
     Storeng og kollegene prøver å forstå 
hvordan maktforholdet mellom private 
bedrifter og offentlige myndigheter nå ser 
ut til å endre seg raskt.  
     – At myndigheter og bedrifter sam-
arbeider for å løse en stor og kompleks  
 

krise som korona, er nok noe de fleste ser 
på som både nødvendig og innovativt. 
Men er det bare positivt? Hva med åpen-
heten; har offentligheten tilstrekkelig 
innsyn når viktige beslutninger fattes? 
Kan det oppstå interessekonflikter? Og 
hvilke politiske og etiske dilemmaer kan 
vi se for oss?   
     Det er lett å tenke at bare løsningene  
er høyteknologiske og digitale, så er de 
effektive. – Men vi vet fra tidligere og  
mer begrensete virusutbrudd – som ebola 
i Vest-Afrika for noen år siden, at slik 
‘pandemiteknologi’ ikke virker så godt 
vi kanskje håper. Et godt offentlig helse-
vesen, sosial likhet og tillit er viktigere.

 
Følger utviklingen tett. Forskeren  
viser til at ulikhetene vokser og at tilgang 
til effektive medisiner og teknologiske 
nyvinninger ikke nødvendigvis fordeles 
rettferdig mellom verdens land og folk. 
– Nei, tvert imot. I tidligere arbeider ser 
vi at de mest sårbare ofte ender opp med 
ikke å dra nytte av nyvinningene.  
     Storeng og kollegene driver såkalt 
følgeforskning i de tre landene. – Pande-
mien er nå. Gjennom etnografiske studier 
følger de utviklingen tett og håper å for- 
stå mer av hvordan samfunn endres og 
makt forskyves.=  

er dramatisk forverret som følge av koro-
napandemien. Det gjelder ikke minst i 
Nigeria. 
    – Lave oljepriser og korona har ført 
landet inn i en dyp økonomisk krise. Det 
får ikke solgt like mye olje som før. Staten 
mister inntekter og inflasjonen øker 
raskt. Kjøpekraften går ned og arbeids- 
ledigheten opp. I tillegg øker bensin-
prisen igjen, og gjør koronakrisen – som 
allerede slår spesielt hardt ut for fattige  
i uformell sektor – enda dypere.   
    Alle regjeringer siden 1978 har prøvd 
å avvikle bensinsubsidiene, men streik 
og folkelige protester har alltid hindret 
det. Med koronakrisen kom en ny sjanse. 
I april erklærte myndighetene at subsidi-

ene var avviklet. Den internasjonale olje-
prisen hadde falt dramatisk, og behovet 
for å holde bensinprisen lav forsvant. I 
sommer begynte imidlertid prisene igjen 
å stige, og fagforeninger og andre organi-
sasjoner truer nå med streik og protester 
om ikke subsidiene gjeninnføres.

  
Rammer skjevt. Selv om internasjonale 
institusjoner ønsker å avvikle all form 
for subsidier til fossilindustrien, er opp-
merksomheten i praksis rettet mot for-
brukssubsidier i Sør, ikke mot de enorme 
produksjonssubsidiene.  
    – Vår egen oljepolitikk bekrefter en 
internasjonal trend. Produsentland be-
trakter ikke støtten til industrien som 

subsidier. Norge er et rikt land som har 
råd til å gi oljeindustrien milliarder av 
kroner i skattelettelser og refusjoner for 
å lete etter nye oljefelt. Nigeria og andre 
fattige land har ikke samme mulighet, 
minner Houeland om.  
    Presset på å avvikle bensinsubsidier 
i koronakrisen er stort, samtidig som 
Norge og flere andre land gir krisepakker 
og nye lisenser til fossilindustrien.  
    – Uavhengig av hva vi mener om olje-
industrien, må vi forstå hvordan dette 
underbygger globale skjevheter. De som 
taper mest, er de som bidrar minst til 
verdens klimagassutslipp – de fattige  
forbrukerne i Sør.= 

VI SIMULERER effekten av koronanedstenging 
av økonomien i Zimbabwe, og ser at byene 
rammes hardere enn landet, sier Kalle Moene.

DE STORE teknologiselskapene har fått eks-
tremt stor makt – økonomisk og politisk – de 
seinere årene, konstaterer Katerini Storeng.



12 13

3/2020

TEMA • InnholdMEDISIN • Hjertestans

Forskere ved UiO har funnet 
sammenhengen mellom et 
spesielt enzym og hjertestans. 
Et mislykket legemiddel for 
hjernen kan fungere bra mot 
denne dødelige sykdommen. 
De foreløpige forsøkene er 
svært positive.

Tekst og foto: Yngve Vogt

Hjertestans er en folkesykdom og en av de  
 vanligste dødsårsakene. Dagens medisiner  

er ikke gode nok til å forebygge hjertestans. Dess-
uten fører de til plagsomme bivirkninger, beklager 
førsteamanuensis Jan Magnus Aronsen på Insti-
tutt for medisinske basalfag ved Universitetet i 
Oslo. Han har i mange år forsket på elektriske 
strømmer i hjertet. I doktorgraden sin undersøkte 
han hvorfor en rekke pasienter fikk hjertestans.

Rytmekaos i hjertet. Hjertestans kan skyldes 
unormale rytmeforstyrrelser i hjertet. Det er nett-
opp disse spesielle rytmeforstyrrelsene Aronsen 
vil til livs. 

For å skjønne hvordan den nye medisinen hans 
virker, er det greit å vite hvordan hjerterytmen 
fungerer.

Hjerterytmen skyldes elektrisk strøm som send- 
es rundt i hjertet én gang i sekundet. Da trekker 
hjertet seg sammen og pumper blod rundt i kropp-
en. Innimellom sender hjertet ut en ekstra strøm. 
Da slår hjertet et ekstra slag. Dette kalles hjerte-
bank og er som oftest ufarlig.

Begge sidene i hjertet har et forkammer og et 
hovedkammer. Hvis cellene i disse kamrene be-

Mislykket hjernemedisin kan 
bli effektiv kur mot hjertestans

HJERTEMUSKELSJEKK: I dette sinnrike apparatet 
kan Aronsen teste hvordan endret konsentrasjon av 
kalium påvirker pumpefunksjonen og den elektriske 
stabiliteten til levende muskelbiter. Her undersøker 
han hjertemuskler fra både dyr og mennesker. Hjerte-
musklene fra mennesker fås når pasienter donerer 
det syke hjertet sitt fra en hjertetransplantasjon.
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Medisinforskning

• Forskerne har funnet 
et middel som kan egne 
seg som forebyggende 
medisin mot hjertestans.

• De leter etter lege-
middeloppfinnelser	som	
enten	finnes	på	markedet	
eller som aldri så dagens 
lys.

• Forskerne har funnet 
enzymhemmere som 
de vil teste ut. Legemid-
delselskaper har allerede 
testet ut denne medisinen 
på mennesker. Tanken 
var å helbrede sykdom-
mer i hjernen. Uheldigvis 
er det vanskelig å frakte 
medisiner inn i hjernen.

• De norske forskerne 
skal nå teste ut om den 
samme medisinen kan 
brukes mot hjertestans.

• Den kliniske studien 
starter opp neste år.

Hjertestans

• Hjertestans kan skyld-
es unormale rytme-
forstyrrelser i hjertet.

• Hvis cellene i hjerte-
kammeret generer ekstra 
elektrisk strøm, kan 
hjertet slå mange ganger 
raskere. Da klarer ikke 
hjertet å pumpe blodet 
videre. 

• For lite kalium er en av 
de mest kjente risiko-
faktorene for hjertestans.

• Det lave nivået av 
kalium senker nivået av 
et bestemt protein.

• Forskere har funnet 
hvilket enzym som 
sitter på det bestemte 
proteinet.

• Forskerne skal nå teste 
ut en enzymhemmer for 
å hindre at nivået av det 
bestemte proteinet blir 
for lavt.

gynner å lage sine egne elektriske strømmer, kan 
det dannes mange ganger flere elektriske signaler 
i hjertet. Da blir det kaos. Hvis den ekstra strøm-
men dannes i forkammeret, får du hjerteflimmer. 

– Det farlige er hvis celler i et hjertekammer 
danner sine egne elektriske strømmer og overstyr-
er den ordinære strømmen i hjertet. Hvis rytmen 
skulle bli veldig rask, går hjertet så fort at det ikke 
lenger klarer å pumpe blod. Da får vi det som kal-
les hjertestans. 

I dag finnes ingen gode medisiner mot dette.
– Vi mener vi har funnet ut hvordan det er mul-

ig å hindre disse elektriske strømmene.

Løsning på rytmekaos. Mange av dem som hav-
ner på sykehus etter hjertestans, har for lavt nivå 
av kalium i blodet. For lite kalium er faktisk en av 
de mest kjente risikofaktorene for hjertestans.

Jan Magnus Aronsen har nå slått fast at det lave 
nivået av kalium senker aktiviteten til et bestemt og 
viktig protein med det eksotiske navnet natrium-
kalium-pumpen. Det amerikanske laboratoriet 
til James Weiss ved Universitetet i California har 
bekreftet de samme resultatene.

Jonas Skogestad, som er stipendiat hos Aron-
sen, har gjort en stor oppdagelse som kan øke 
håpet for hjertepasienter. Han fant et helt spesielt 
enzym som sitter fast i det viktige proteinet. 

Tanken deres er at den nye kunnskapen kan 
brukes til å lage en enzymhemmer for å hindre at 
aktiviteten til det spesielle proteinet blir for lavt. 

Nesten ingen bivirkninger. Oppdagelsen deres 
kan gi håp for hjertepasienter. I samarbeid med 
Universitetet i Oxford har de slått fast at enzym-
hemmeren hadde god effekt på det spesielle prote-
inet, samtidig som den ikke påvirket andre deler 
av hjertet. Det skal vi alle være glad for. Det siste 
legene ønsker er uønskete konsekvenser.

– I teorien har vi funnet et målrettet middel 
mot sykdommen, samtidig som sannsynligheten 
for bivirkninger er små, forteller Jan Magnus 
Aronsen.

Forskerne har nå testet enzymhemmerne sine i 
dyreforsøk og vist at legemiddelet motvirker hjerte-
stans. 

– Resultatene er gode. Legemiddelet er bedre 

enn de behandlingene som finnes i dag, påpeker 
Jan Magnus Aronsen.

Tanken er å gi denne medisinen som forebygg-
ende til risikopasienter. Da tenker Aronsen både 
på dem med kronisk hjertesykdom og dem som er 
genetisk disponert for hjertestans. I første runde 
tester de medisinen på de genetisk disponerte. 

Ombruk av gamle legemidler. Selv om forsøkene 
har gitt gode resultater, er det likevel langt frem. 
Hvis Aronsen skal bruke oppdagelsen sin til å ut-
vikle en helt ny medisin, tar det ti til femten år før 
den er på markedet. Billig er det heller ikke. Det 
koster milliarder av kroner å utvikle nye legemidler.

Likevel er det håp – og det er nå vi kommer til 
hovedpoenget: Aronsen bruker en helt ny metode 
som gjør det mulig å komme langt raskere i mål.

Det finnes mange legemidler som enten er nest-
en eller ferdig utviklet, men som likevel ikke blir 
tatt i bruk. De aller fleste kommer aldri på marked-
et. Oppfinnelsene blir da liggende og samler støv i 
en skuff. 

Poenget til Aronsen er å finne ut om noen av 
disse legemidlene kan fungere mot det spesielle 
enzymet i hjertet. Det vil si at han leter etter lege-
midler som kan brukes til noe annet enn det som 
var hensikten.

Selv om ideen høres opplagt ut, presiserer 
Aronsen: – Det høres kanskje overraskende ut, 
men dette en en ganske ny måte å tenke på i lege-
middelindustrien.

De legemidlene som forskerne sjekker ut nå, er 
utviklet for å hemme det spesielle enzymet i hjern-
en. Disse legemidlene ble opprinnelig utviklet mot 
ulike hjernesykdommer, der migrene var en av 
dem.

– Det er svært vanskelig å transportere lege-
midler inn i hjernen. Det kan være forklaringen på 
at disse legemidlene aldri ble tatt i bruk. 

Hele poenget hans er å teste ut om noen av dis-
se legemidlene kan brukes mot hjertestans i stedet.

Raskere. Det er lurt å gjenbruke legemidler frem-
for å utvikle dem fra bunnen av. 

– Vi sparer fem til sju år.
For å kunne utvikle nye medisiner må det gjen-

nomføres omfattende testing i laboratorier og på 

dyr, før det er mulig å teste dem på mennesker. 
All utprøving må igjennom tre faser. Det er en 
internasjonal standard. I den første fasen testes 
bivirkninger. I den andre fasen testes effekten på 
sykdommen. I den tredje fasen blir legemiddelet 
testet ut på et stort antall pasienter for å bekrefte 
funnene fra den første og den andre fasen.

– Nå kan vi gå rett på fase to. Vi håper dessuten 
at vi kan komme oss raskere til fase tre.

Aronsen har allerede fått 7,5 millioner kroner i 
støtte fra UiO, Helse Sør-Øst og Forskningsrådet. 
Dette er likevel langt fra nok.

– Foreløpig er ingen investorer på plass. 
En typisk fase to-studie koster 50 til 100 mil-

lioner kroner. Fase tre er enda dyrere. Aronsen har 
allerede vært i kontakt med globale legemiddel-
firmaer, om de er interessert i et samarbeid.

Selv om det kanskje høres enkelt ut å finne 
virkemåtene til alle de godkjente medisinene som 
aldri kom på markedet, må leseren tro om igjen. 
Jobben er møysommelig. Det finnes ingen felles 
oversikt. Forskerne har lett etter mulige legemidler 
i patentregistre og i vitenskapelige artikler. De har 
også tatt kontakt med en del legemiddelselskaper.

Fra innovasjon til næringsliv. De to forskerne 
har fått god støtte av Inven2, landets største tek-
nologi-overføringsfirma (TTO), eid av UiO og uni-
versitetssykehusene i Helse Sør-Øst i fellesskap.

– Vi har vurdert den medisinske ideen til Aron-
sen og Skogestad som meget lovende, poengterer 
prosjektleder Jan Solberg i Inven2.

Ideen til de to forskerne var faktisk så god at 
innovasjonsansvarlig Jonny Østensen i Inven2 
internt kalte resultatene spektakulære.

– Han er selv lege og en nøktern kar. Når han 
sier dette, betyr det ganske mye, poengterer Jan 
Solberg.

Inven2 vurderer både den kommersielle mulig-
heten og de juridiske rettighetene. De tar seg også 
av forretningsplaner og kontakten med nærings-
livet og investorer. Eierandelene til patentene blir 
fordelt mellom oppfinnerne, institusjonen og In-
ven2, med en tredjedel til hver. 

Sannsynligheten for at forskningen blir tatt i 
bruk, er veldig liten om forskeren ikke har sørget 
for rettighetsbeskyttelse. Det første Inven2 gjorde 

da de delte ut årets idépris til de to forskerne som-
meren 2017, var å sørge for patent.
 
Nytt norsk firma. Inven2 forhandler nå med lege-
middelselskapene om å teste ut disse stoffene. 
Stoffene har allerede vært igjennom en klinisk fase 
en-studie. Da kan de norske forskerne starte rett 
på en fase to-studie. Tanken til Inven2 er å etab-
lere et eget norsk firma.

– Inven2 har aldri tidligere etablert et firma 
som kan gå rett i fase 2. Her er det snakk om veldig 
mange millioner kroner. Gitt at vi får inn nok peng-
er, håper vi å komme i gang med fase to-studien om 
ett års tid. Vi planlegger nå den kliniske studien.

Leter etter rette pasienter. Jan Solberg vet fort-
satt ikke om den kliniske utprøvingen skal skje i 
Norge eller i utlandet. Det er helt avhengig av hvor 
de raskest kan få tak i de rette pasientene til uttest- 
ingen, slik at de kan gjennomføre studien så fort 
som mulig. 

– Det er ikke uvanlig med kliniske studier på 
flere tusen pasienter. Hvis effekten er god, kan vi 
kanskje klare oss med hundre pasienter. Det er 
derfor viktig å finne de pasientene som har størst 
effekt av medisinen.

En vanlig problemstilling kan være å beregne 
hvor mange pasienter de trenger for å kunne slå fast 
at medisinen gir ti prosent forbedring med 90 pro-
sent sannsynlighet. Her kommer statistikerne inn.

– Spørsmålet er altså hvor mange pasienter vi 
trenger og hva slags pasienter vi skal se etter. 

Hele innsatsen deres kan falle om de ikke får 
rettighetene til et egnet legemiddel.

– Dessuten gjenstår det å dokumentere at disse 
legemidlene påvirker akkurat den mekanismen 
som forårsaker rytmeforstyrrelse med få eller ingen 
bivirkninger. Dagens medisiner, slik som betablok-
kere, har mange bivirkninger, forteller Jan Solberg. 

Med seg fra Inven2 har han Magdalena Gjefle 
med bakgrunn fra farmasøytisk industri. Hun tar 
seg av forhandlingene med legemiddelselskapene 
og den videre kommersialiseringen. Eivind Rove-
rud tar seg av patentene.

– Det er spennende dager her. For oss er det 
viktig å skape både nye arbeidsplasser og nytt  
næringsliv, poengterer Jan Solberg.=
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OPPDAGELSE: For lite  
kalium senker aktiviteten til 
et bestemt protein. Jonas 
Skogestad fant hvilket en-
zym som sitter fast på dette 
proteinet. Oppdagelsen 
hans legger grunnlaget  
for en helt ny medisin mot 
hjertestans.

INNOVASJON: Jan Solberg 
i Inven2 jobber nå for at den 
nye medisinen kan komme 
ut på markedet. For å klare 
det tar Inven2 ansvaret for 
alt fra patentrettigheter til 
kontakt med investorer og 
legemiddelindustrien.

ENDRET PULS: For å  
undersøke hvordan hjertet 
fungerer kan det tas et 
elektrokardiogram, med den 
mer kjente forkortelsen EKG. 
Denne EKG-analysen viser 
overgangen fra vanlig til rask 
hjerterytme. Hjertelegene 
kaller den vanlige hjerte-
rytmen for sinusrytme og 
den raske hjerterytmen for 
rask ventrikkelrytme. 



16 17

3/2020

TEMA • InnholdPEDAGOGIKK • Matematikk

Tekst: Yngve Vogt

Forskning har tidligere vist at mange voksne med invand- 
rerbakgrunn sliter mer med tallforståelsen enn nord-

menn.
Noen elever har matematikkangst. De er redde for å gjøre 

feil og får vondt i magen når matematikktimen starter. 
Uheldigvis vil de som sliter med tall og matematikk på 

skolen, være mer sårbare når de senere i livet skal inn i  
arbeidslivet.

Forskere ved Universitetet i Oslo er derfor i gang med 
å undersøke hvordan matematikkundervisningen kan bli 
bedre.

Førsteamanuensis Guri Nortvedt på Institutt for lærer-
utdanning og skoleforskning har undersøkt hvorfor noen 
elever sliter mer med matematikk enn andre. 

– Noen elever strever. De opplever at de gjør feil hele  
tiden. Det er sårt og vondt. 

Kulturell ballast. Guri Nortvedt har dybdeintervjuet fire 
matematikklærere. Samtalene med dem viser at lærerne er 
mer bevisste på språkproblemer enn på kulturforskjeller.

– Språket er ikke det viktigste virkemiddelet for å skape 
god undervisning i matematikk. Det er mye viktigere at alle 
elevene kan delta som likeverdige.

Pedagogikkforskeren mener den kulturelle bakgrunnen 
til enkelte elever kan gjøre det vanskelig for dem å delta i 
diskusjonene.

– For å si det litt forenklet mener vi at større kulturell 
bevissthet hos læreren kan bidra til å bedre undervisningen. 
Elever fra ulike kulturer har forskjellige måter å signalisere 
uenigheter på. Noen elever synes uenighet er sårt og kan 
oppfatte det som frekt når de er uenige med hverandre eller  
med læreren. For disse elevene kan det å være kritisk bety 
det samme som å være uhøflig. Da blir det vanskelig for dem 
å delta i oppgaver der det å uttrykke uenighet kan være vik-
tig for å komme videre, poengterer Guri Nortvedt.

Mange tror feilaktig at matematikkoppgaver skal løses 
fort og greit, men matematikk er mye mer enn dette. Det er 
også viktig med tenkeoppgaver og refleksjon. 

– Den matematiske kreativiteten forsvinner hvis elevene 
bare skal jakte etter én bestemt metode.

Hun mener derfor det er viktig hvordan læreren skaper 
diskusjonskulturen i klasserommet. Et sentralt stikkord er 
det hun kaller for klasseromskontrakten.

– Dette er en kontrakt som læreren bygger opp sammen 

med elevene sine for hvordan de skal arbeide sammen om 
matematikk. Det er ikke gjort på en dag. 

Poenget er å aktivere elevene og skape rom for åpen og 
kritisk diskusjon. Resonnementene kan gjerne være viktig-
ere enn svarene. 

Da må læreren skape god diskusjonskultur.
– Det er viktig å få elevene til å føle seg trygge på at de 

kan argumentere hvorfor noe er feil eller riktig.  

Lokale forskjeller. Selv om Nortvedt har forsket på  
matematikkelever med migrasjonsbakgrunn, er resultat-
ene hennes like interessante for andre elever. Det er store 
forskjeller mellom norske skoler. Problemstillingen er 
derfor like høyaktuell for de elevene som tidligere har gått 
på tradisjonelle skoler der elevene skal gjøre og tenke som 
lærerne sier, som flytter til en ny skole der kulturuttrykk-
et er annerledes.

– Når nye elever kommer fra skoler i andre land, har de  
ofte andre erfaringer enn de elevene som kommer fra en  
annen skole i Norge. Forskjellene er derfor større for 
migrantelever enn for dem som kommer fra nabobygda. 
Likevel kan det være store lokale forskjeller mellom  
norske skoler.

Guri Nortvedt ønsker derfor ikke å betrakte migrant-
elever som en ensartet gruppe. 

– Vi må i stedet tenke på at alle elever bærer med seg 
ulike kulturer og at de har mange måter å være på. Vi må 
først og fremst betrakte elevene som individer og ikke 
som en del av en gruppe.

Forskeren mener ulikheten i den kulturelle ballasten 
kan være en ressurs for matematikklærerne. Selv i mate-
matikkens verden kan det være flere veier til Rom. 

– Som eksempel er det flere måter å sette opp divisjons-
stykker på. Da kan man få elevene med på en naturlig  
diskusjon og samtidig ha det gøy med matematikk.

Små grep. Men hun legger til at det er mye positivt å si 
om matematikkundervisningen i Norge. Internasjonale 
undersøkelser viser at norske elever trives på skolen. 

Likevel fremhever Nortvedt:
– Dagens lærere er flinke. De behøver ikke gjøre store 

endringer. Vi anbefaler bare noen små justeringer i prak-
sisen deres. Matematikkundervisningen kan bli enda 
bedre hvis lærerne er bevisste på de kulturelle forskjell-
ene og legger til rette for alle elevene. Klasseromskon-
trakten er selve grunnlaget. Gjennom den skapes det gode 
læringsmiljøet. Det tar tid. Lærerne må dessuten kjenne 
både elevene og seg selv godt.

Den enkelte læreren trenger også støtte fra resten av 
skolen. – Alle lærerne må samarbeide om å skape et godt 
læringsmiljø. Matematikklærerne kan ikke klare dette 
alene. Det handler også om de rammene som rektoren 
deres gir, poengterer Guri Nortvedt.=

Mange innvandrere strever 
med matematikken på skolen.  
Språkproblemer har ikke  
skylden. Forklaringen er den 
manglende kulturforståelsen 
hos matematikklæreren.

Derfor strever mange 
elever i matte 

KLASSEROMSKONTRAKTEN: 
Guri Nortvedt anbefaler at mate- 
matikklærerne, sammen med 
elevene sine, lager en klasse-
romskontrakt for hvordan de  
åpent skal kunne diskutere  
matematiske problemer uten at 
noen kritiserer hverandre.
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TEMA: 

MUSIKK

Tekst: Morten S. Smedsrud og Kristin Nagy  

Nordmark · Illustrasjon: Øivind Hovland

Hva er det med musikken som binder oss  
 mennesker sammen på tvers av årtusener og 

kontinenter? Det korte svaret: vi vet ikke. 
Men psykologer, filosofer, matematikere, 

sosiologer, fysiologer, medisinere, historikere og 
antropologer jobber alle fra ulike innfallsvinkler 
med å forstå musikkens vesen. 

Hvordan kan denne kunstformen som alle har 
et forhold til, oppleves som så umiddelbar, men 
likevel så tidløs?

«Music is love» synger David Crosby i hippie-
bandet Crosby, Stills, Nash & Young. Det er en 
klisjé, men også en essensiell sannhet. 

Det er årtusener siden et menneske oppdaget 
at klangen hun kunne lage med sitt lille trestykke, 
harmonerte perfekt med frekvensene fra det litt 
større instrumentet som kameraten fiklet med. 
Og hvis de inviterte med enda en, som kanskje var 
glad i å slå på ting i en spesiell rytme, hadde de 
plutselig et lite orkester. 

Musikk utøves nesten utelukkende sammen 
med noen – i samklang.

– Musikkens kraft er evnen den har til å binde 
oss sammen i en flokk. Da øker vår mulighet til å 
overleve, forteller professor Hallgjerd Aksnes på 
Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i 
Oslo.

I dag er hun særlig opptatt av rollen musikk 
har hatt under pandemien som har rystet verden 
det siste halvåret. 

– Framføring av musikk på balkonger og i 
nettlesere viser oss styrken i musikken. Det startet 

     Arkeologer har spadd  
   fram 40 000 år gamle 
beinfløyter. Den nyeste 
globale megahiten 
ble nettopp lagt ut på 
internett og strømmes 
nå til millioner av 
mennesker verden over. 

En reise til 
musikkens 
indre 
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i det kriserammede Italia, men spredte seg videre 
ut i verden. 

Musikkglede kan deles på trygg avstand fra  
koronasmitte – og den er heldigvis enda mer 
smittsom enn korona.

– Sangene fra balkongen skaper samhold og 
styrke og øker vår sjanse til å komme gjennom 
epidemien. 
 
«Ob-La-Di, Ob-La-Da». Alle opplever tap i løpet 
av livet. Musikken gjør at man kan gå inn i sorgen 
og få hjelp til å uttrykke den. 

Professor Hallgjerd Aksnes viser til to ikon-
iske popsanger, begge på The Beatles’ «The White 
Album» fra 1968. 

– George Harrisons geniforklarte «While my 
guitar gently weeps» er en langsom, fallende og 
klagende sang. Vi kjenner igjen hvordan det føles 
i kroppen å være lei seg, og hvordan vi beveger 
oss når vi er triste, på samme måte som vi ser når 
noen vi kjenner, har det vanskelig. 

Helt motsatt er det med Paul McCartneys 
tidvis idiotforklarte «Ob-La-Di, Ob-La-Da».

– Her er det raskt stigende treklanger, klapp-
ing og fjaseord som likner både på hvordan glede 
føles og hvordan den uttrykkes i kroppen. Når vi 
hører på «Ob-La-Di, Ob-La-Da», kan vi kjenne 
tiltrekningen mellom hovedpersonene Desmond 
og Molly.

Det er på tide med en liten dose musikkteori. 
De fleste kjenner durskalaen – do, re, mi, fa, so, 
la, ti, do. 

For å forstå hva Aksnes mener med tiltrek-
ning, er det bare å synge de syv første tonene i 
skalaen, do, re, mi, fa, so, la, ti. Denne «ti», som 
kalles ledetonen, trekker mot grunntonen do – det 
er nesten umulig å ikke føle en trang til å synge 
den siste tonen i skalaen for å fullføre oktaven. 
– Tiltrekningen mellom ledetonen og grunntonen 
i en dur- eller mollskala er en kulturell konvensjon 
– den kjennes kun innenfor vestlig funksjonshar-
monikk. Men dette er likevel noe vi kjenner i krop-
pen, en spenning som oppløses når vi når grunn-
tonen, og en vesentlig årsak til at vi kan oppleve 
romantisk musikk som lengtende. 
 
Påfuglfjærene våre. Apropos tiltrekning.  
– Charles Darwin var den første til å foreslå at 
det kunne være noe evolusjonært bak musikalsk 
adferd, forteller kognitiv nevropsykolog Bruno La-
eng ved RITMO Senter for tverrfaglig forskning på 
rytme, tid og bevegelse. 
        Darwin så imidlertid ikke musikk som et over- 

levelsesfortrinn som kunne knyttes direkte til 
hans begrep naturlig utvalg. Det kunne heller 
dreie seg om en rent seksuell fordel. 

«Verken nytelsen eller skapelsen av musikk er  
direkte nyttige i menneskets daglige rutiner. De 
må derfor bli rangert som blant de mest mystiske 
egenskapene som mennesket er utstyrt med», 
skrev Charles Darwin i sin bok «Menneskets 
avstamning» (journ. overs). 

– Darwin var svært opptatt av at menneskers 
oppførsel kunne minne om fuglens. Lydene var 
en form for kommunikasjon. Darwin mente at, 
når det gjelder dyr, så var dette for å tiltrekke det 
motsatte kjønn, sier Laeng. 

Den nyskapende biologen så på musikk som 
påfuglens halefjær – vakre, men unødvendige.

Et argument mot den seksuelle dimensjonen i 
musikken, er at man da skulle forvente å finne ulik 
musikalitet hos kvinner og menn. 

– Både menn og kvinner har talent for musikk. 
Det passer dårlig sammen med en utvalgsmekan-
isme hvor menn skaper musikk og kvinner lytter 
og velger. Musikk er sikkert seksualisert, som mye 
annet i kulturen, men det går begge veier. En sop-
ran i gamle patriarkalske samfunn kunne knuse 
mange hjerter, akkurat som Rihanna eller Beyoncé 
gjør i dag.

Mange av oss har møtt mennesker som tilsyne-
latende ikke bryr seg om musikk, men som likevel 
har en stor og kredibel platesamling fra ungdoms-
årene i kjelleren. 

– Musikk er ofte et stort tema i livene våre 
i tenårene, men dette blir mindre over tid for de 
fleste. Det er helt klart at seksuell adferd er knyttet 
til musikk, sier Laeng, som ikke er helt overbevist  
om biologiens forklaringskraft når det gjelder 
musikk. 

– Idéer om musikkens evolusjonære rolle må 
forbli både overflatiske og spekulative, sier Laeng.

 
Født sånn, eller blitt sånn? – Musikken er sam-
menvevd med hele vår eksistens som mennesker, 
og man har til gode å finne en kultur uten musikk. 
Det er forståelig når vi ser hvilke deler av hjernen 
som aktiveres av musikk, forteller Aksnes. 

Moderne medisin har vist at musikk rekrutt-
erer ikke bare hørselsbarken, men store deler av 
hjernen.  
        – Ikke minst områder som er sentrale for 
emosjoner, samt dopaminsystemet som knyttes til 
belønning og avhengighet. Det kan forklare hvorfor 
så mange av oss rett og slett er hekta på musikk.
     Fra 1960-tallet har lingvister snakket om en 

innebygd grammatikk i mennesket. Musikologer 
har foreslått at det samme kan gjelde musikken. 
Kan det være så enkelt? At vi er født som musikal-
ske vesener?

– Det er ingen tvil om at vi har en medfødt 
evne til å tilegne oss både grammatikk og musikk. 
Men spedbarnet har åpenbart ikke noen medfødt 
kunnskap om det vi kaller funksjonell harmonikk. 
Musikk er altså lært, men samtidig har vi med-
fødte, biologiske disposisjoner som betinger måten 
vi hører på. 

Musikk er vår første form for kommunikasjon. 
– Småbarn blir lykkelige og begynner umiddel- 

bart å bevege seg til musikken. Spedbarn stilner 
riktignok ofte til med en gang de hører musikk, 
lytter oppmerksomt en liten stund, og så begynner 
de å sprelle vilt. 

Musikk er et språk uten tradisjonelt menings-
innhold, den refererer ikke til ting i verden slik 
språket gjør. Som komponisten og dirigenten 
Leonard Bernstein sa det da han forsøkte å 
beskrive musikk som språk: «Det fins ikke musik-
alsk prosa. Musikk er poesi, enten den er god eller 
dårlig er den poesi.»

– Musikk er det vi kaller semantisk åpen. Det 
betyr at vi står langt friere til å tolke musikalsk 
enn språklig mening, hvor ordene har faste betyd-
ninger. I møte med musikk kan vi projisere inn 
meningen som passer oss best, og dermed speile 
oss selv og våre følelser i musikken. Noen filosofer 
hevder at musikk derfor ikke har mening, mens 
andre mener at musikk er enda mer meningsfull 
enn språk fordi den setter hele følelseslivet i sving 
gjennom å spille ut følelsenes form, for å si det 
med filosofen Susanne Langer. 
 
Fienden av diktaturet. Musikkens evne til å 
skape og opprettholde samhold gjør den til en  
politisk kraft. 

– Dette er også grunnen til at alle diktaturer 
forsøker å ta kontroll over musikken, forteller 
Aksnes.

Det mest kjente eksempelet fra nyere tid er 
den chilenske visesangeren, poeten og politiske 
aktivisten Victor Jara. Kort tid etter Augusto 
Pinochets kupp mot Salvador Allendes sosialist-
iske regjering i 1973, ble Jara arrestert, torturert 
og drept, og regimet beordret at alle mastertapene 
hans skulle ødelegges for å forhindre at Jara skulle 
bli en martyr. 

– Regimet lyktes ikke, og Jara og hans musikk 
ble et viktig symbol for kampen mot militær og 
politisk undertrykkelse i hele Latin-Amerika. 

I kamp mot undertrykkelse har musikk vist seg å 
være et effektivt våpen fordi musikkens semant-
iske åpenhet gjør at man kan lade sangene med 
innhold som myndighetene enten ikke forstår, el-
ler som komponisten kan bortforklare ved behov.

– Sjostakovitsj, for eksempel, skrev inn 
hemmelige anti-stalinistiske koder i komposisjon-
ene som det sovjetiske publikummet forstod. De 
skjønte at dette var Sjostakovitsj’ motstand mot 
det undertrykkende kommunistpartiet, og kodene 
ga dem styrke. 
 
Musikk, bare en bivirkning? Den kanadiske 
evolusjonspsykologen og akademiske rockestjerna 
Steven Pinker mener vi aldri vil klare å forklare 
musikken funksjonelt. 

Vi trenger et visst gehør for å tolke klangen i 
språket til dem vi omgås, for eksempel for å kunne 
skille lyden i ulike vokaler. I tillegg har kroppen  
sine rytmer, i hjertet og i åndedrettet. Også i måten  
vi beveger oss, enten vi går eller løper, er det en 
fordel å finne en jevn rytme. 

Musikk kan derfor være et gledelig biprodukt 
av andre egenskaper som er nyttige for mennesket,  
mener Pinker. Men som så mye annet når det gjel- 
der det Charles Darwin kalte «en av de mest mys-
tiske av menneskets egenskaper», er også dette 
bare en hypotese som vi aldri kan få bekreftet eller 
avkreftet. 

– Og godt er det – for musikk vil alltid over-
skride det våre språklige beskrivelser kan favne, 
og det er derfor musikken selv som kan gi det 
eneste fyllestgjørende svaret på musikkens gåte, 
sier Hallgjerd Aksnes.

Reisen fortsetter.=

SLÅR BEGGE VEIER:  
Beatles-sangene «While my 
guitar gently weeps» og 
«Ob-La-Di, Ob-La-Da» har 
vidt forskjellig effekt på 
lytterne. 

SMITTSOM: Musikkglede 
kan deles på trygg avstand 
fra koronasmitte – og den er 
heldigvis enda mer smittsom 
enn korona, sier Hallgjerd 
Aksnes. 
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Musikk 

• Avledet fra det greske 
mousiké som betyr 
musenes kunster. 

• Musikkbegrepet sies  
å stamme fra fransk 
«musique» på 1100- 
tallet.

• I antikken tenkte man 
seg at musikk kunne 
forstås som en avspeiling 
av tallforhold.

• Opp gjennom historien 
har det vært skiftende 
oppfatninger av hva som 
er musikkens essens, 
mening eller funksjon. 

• Studiet av musikkhis-
torien og musikkestetikk-
en forteller oss hvordan 
musikk har blitt oppfattet 
forskjellig og har hatt 
ulike funksjoner i opp-
dragelse, politikk og 
samfunnsliv.
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Tekst: Morten S. Smedsrud

Ungdommene slo opp kinodørene, løp ut i gat- 
 ene, ropte «vi vil ha mer bråk!» og «mere 

rock, mere rock», mens de ramponerte parkerte 
biler og gikk løs på tilfeldig forbipasserende. 

Slik ble scenene etter premieren på filmen 
«Rock Around the Clock» i Oslo skildret av avisene 
Nationen og VG på midten av 1950-tallet.  

Inspirert av den nye rockemusikken kjente den 
opprørske ungdommen blodet bruse og satte i gang 
et av de mest kjente generasjonsopprørene verden 
har sett.  

Eller gjorde de egentlig det?
– Nei, det hele er betydelig overdrevet, mener 

Klaus Nathaus på Institutt for arkeologi, konserv-
ering og historie ved Universitetet i Oslo.

I artikkelen «Disturbing the Peace: Making 
Sense of mid-1950s Youth Culture» i tidsskriftet 
Fortid hevder forskeren at fortellingen om rocke-
opprørerne er blitt overdimensjonert av medier og 
forskere både i samtiden og i ettertid. 

– Mediene hadde på forhånd fortalt ungdom- 
mene hvordan det var forventet at de skulle opp-
føre seg. Selv hadde pressen allerede bestemt seg 
for hvordan historien skulle fortelles da de dekket 

Det rocke- 
inspirerte ung-
domsopprøret 

er i stor grad  
en medie- og 
forskerskapt 
myte, mener  

sosialhistoriker. 
Dr
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 ROCKEOPPRØRET

Bestemor var 
ikke så kul 

som du tror 
 

PERFORMANCE: Ungdommen visste nøy-
aktig hvordan det var forventet at de skulle 
oppføre seg under premieren på filmen 
«Rock Around the Clock» på Sentrum kino 
i Oslo i 1956. 
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Tekst: Kristin Nagy Nordmark

Koronaepidemien har endret våre sosiale liv.  
  Konserter og festivaler er avlyst verden over 

og isteden flyttet over på digitale plattformer – 
hvor de strømmes direkte, ofte fra artistens eget 
hjem.

– Vi forsøker å finne ut hva det er ved de virtu-
elle konsertene som beveger tilskueren, forteller 
stipendiat Dana Swarbrick, som leder det nye  
forskningsprosjektet Karantenekonserter ved  
RITMO – Senter for tverrfaglig forskning på 
rytme, tid og bevegelse. Er det mulig for oss å føle 
nærhet til utøvere og hverandre i et virtuelt miljø?

Når vi ikke lenger kan se hverandre, blir den 
sosiale plattformen viktig, mener Swarbrick.

 – På Facebook, for eksempel, kan vi følge 
med på hvordan andre kommenterer underveis 
i konserten. Det er interessant å se hvordan vi 
påvirkes av å ha slik tilgang til andres opplevelser. 
Vi tror det kan bidra til en følelse av samhold med 
andre lyttere, selv om konserten ikke oppleves 
direkte.

Swarbrick mener følelsen av tilkytning mellom 
artist og publikum forsterkes, men hun er usikker 
på akkurat hva det er som vekker en slik tilkytning. 

– De digitale konsertene varierer mellom høyt 
profesjonelle opptak, gjerne spilt inn i tomme kon-
serthaller, og opptak som artisten selv sørger for i 
eget hjem og uten tilgang til profesjonelt utstyr. At 
tilhøreren ser paralleller mellom artistens liv og 
sitt eget, opplever å være i samme situasjon som 
følge av koronapandemien, kan tenkes å forsterke 
tilknytningen, sier hun. 

Musikk er sosialt. Når vi ikke lenger har mulig-
het til å være sammen – har vi da mistet et viktig 
sosialt aspekt ved musikk? Swarbrick mener at det 
ikke nødvendigvis er slik. 

– Jeg ser på musikk som en form for kommuni- 
kasjon. Du trenger ikke å være i en sosial sammen-
heng for at musikken skal ha en sosial verdi for deg.

Når du lytter på musikk alene, er det sosialt? 
– Jeg ville sagt ja. Når du hører på en trist sang 
fordi du er trist, relaterer du deg til en annen 
person som har opplevd det samme. Følelser du 
ikke har klart å sette ord på, kommer til uttrykk gjen-
nom musikken. Det kan oppleves som at artisten 
sympatiserer med deg. 

Førsteamanuensis Jonna Vuoskoski ved Insti-
tutt for musikkvitenskap, som også er Swarbricks 
veileder, peker i sin forskning på at det nettopp 
er denne betryggende følelsen av å bli forstått, 
som ofte får oss til å høre på trist musikk når vi er 
triste. 

– Samtidig kan du oppleve at du fanger opp 
følelsene i musikken på samme måte som du kan  
fange opp følelsene til mennesker rundt deg, for-
teller Vuoskoski. – Dette er en emosjonell effekt 
som er sosial av natur, legger hun til.  
 
Bygge samhold. Swarbrick og forskerkollegene 
samarbeider med partnere i bransjen verden over. 
De spør konsertdeltakere om de sosiale og emosjon-
elle opplevelsene de har av konserten de lytter til. 
Svarene kan brukes til å planlegge digitale konsert-
er fremover. 

– Vi håper prosjektet vårt kan gagne både 
musikere og musikk-lyttere, og bygge opp om sam- 
holdet som en konsertopplevelse vanligvis gir oss.=	
	

Digitale  
konserter kan 

gi økt sosialt 
samhold i en 
tid preget av 

isolasjon. 

Karantenekonserter gir  
viktige sosiale opplevelser 

ALENE SAMMEN: Musikk 
er en fundamentalt sosial 
opplevelse, også når vi sitter 
alene hjemme i sofaen.

PERSONLIG OG NÆRT: 
 – Selv om kvaliteten på 
hjemmekonsertene kanskje 
er lavere enn 'live-konserter', 
oppleves de ofte som mer 
intime og personlige, forteller 
Dana Swarbrick. 
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hendelsene. Mønsteret var lagt på forhånd. Det  
er ikke manipulasjon, det er performance, sier 
Nathaus. 

Kule gutter, hysteriske jenter. Gjennom medi-
ene hadde europeisk ungdom lært hvordan man 
skulle reagere på den nye musikkformen som kom 
fra Amerika. Guttene skulle være «cool», mens 
jentene var forventet å være hysteriske. 

– På 1940-tallet betalte Frank Sinatras agenter 
unge jenter for å hyle og skrike under konsertene 
hans. Dette inngikk i en lengre tradisjon av «stoog- 
es» som ble plassert i teaterforestillinger for å simu- 
lere reaksjoner fra publikum. 

Da fenomenet noen år senere kom til Europa og 
Norge, visste ungdommen hva som var ansett som 
korrekt oppførsel. 

– Tenåringene var svært bevisste på hvordan de 
skulle te seg. Og ikke minst hvordan de skulle posi- 
sjonere seg blant sine likemenn og -kvinner. På 
gamle opptak ser man at ungdommen like mye 
følger med på hverandre som de ser på scenen eller 
lerretet. 

En journalist som var på en konsert med ung-
pikeidolet Frankie Laine, beskriver det slik: – Jent-
ene går inn i en rolle som hysteriske. Like etterpå 
kan de snakke helt rasjonelt om det. Det stakk kan-
skje ikke så dypt likevel. I stedet har det elementer 
av rollespill – en performance, for å si det med et 
sentralt begrep fra sosiologen Erving Goffman.

Nathaus bruker også verbet musicking, som 
han har lånt av den newzealandske musikkviteren 
Christopher Small. Det legger vekt på musikk som 
handlinger, ikke som verk, og gir lytterne – som de 
skrikende jentene – en aktiv rolle i musikklivet. 

– Jentene lyttet ikke til «verker», men brukte 
musikk for å framstille seg selv foran andre og for 
å finne seg selv gjennom innlevelse i lyden. 

Musikksosiolog Tia DeNora bruker begrepet 
«affordance» for å betegne musikkens potensial 
som ressurs. «Affordance» betyr at musikk er en 
slags katalysator eller medium for å etablere sosi-
ale relasjoner.

– Musikk har dermed ikke en konstant kraft i 
seg selv. I stedet bruker folk den til å forsterke føl-
elser, for å gi inntrykk og for å sjokkere foreldre. 

Fra lavkultur til kunst. Musikk benyttes ofte for 
å indikere sosial status. På 50-tallet falt imidlertid 
rocken utenfor det etablerte kunst- og kulturfeltet. 

– Elvis ble ikke anmeldt i aviser og tidsskrifter, 
det var sett på som bare tull. Elvis var ikke et seri-
øst, kulturelt uttrykk eller kunst, sier Nathaus og 

trekker en parallell til den klassiske musikken, 
dagens ypperste høykultur. 

– Beethoven ble et geni først i etterkant, mens 
opera kun var lett underholdning. Da tyske musik-
ere dro til Amerika midt på 1800-tallet, satt publi-
kum i salen med hundene sine mens de hylte og 
skreik. 

Med framveksten av en egen musikkpresse tok 
det vi i dag kaller klassisk musikk, steget opp til 
parnasset som allerede var besatt av litteratur og 
bildekunst. 

Fra omtrent 1965 viste pop og rock en lignende 
utvikling. «Opprørsmusikken» ble gradvis tatt inn 
i det gode selskap. Etter hvert oppsto et gjensidig 
forhold, mellom rockemusikere og musikkpresse. 

– Musikken ble gradvis tatt mer alvorlig. På 
midten av 1960-tallet, omtrent på den tiden The 
Beatles spilte inn albumet «Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band», begynte musikkjournalister å 
etablere en kanon, slik man ser i andre kunstformer.

Ungdom blir konsumenter. Framveksten av roc-
ken sammenfalt med perioden da ungdom for før-
ste gang ble pekt ut som en egen forbrukergruppe. 
Underholdningsindustrien skjønte at millionene 
ville renne inn dersom de klarte å skape behov hos 
en stadig mer pengesterk ungdomsgruppe.

– Det var en stor business. Faktisk var de betyd-
ningsfulle allerede før 1950-tallet, men siden 
underholdningsindustrien rettet seg inn mot hele 
familien, ble ungdom oversett som en egen gruppe. 

Dette forandret seg da tv-apparatene begynte å 
dukke opp i de tusen hjem. 

– I denne perioden fikk ungdom sine egne filmer 
og sin egen musikk. Kinoer og danselokaler ble for-
latt av foreldregenerasjonen, som nå satt hjemme 
i sofaen. 

Generasjonskløften som ble beskrevet av medier 
og akademia, kommer dermed nesten tilfeldig ut 
fra forandringer i underholdningskultur, hvor fam-
ilien og voksne dro hjem og tenåringer begynte å 
dominere de offentlige stedene. 

– Og siden kløften ikke ble skapt av et nytt opp-
rørsbehov blant de unge, var den egentlig ikke så 
dyp heller, mener Nathaus. Generasjonsforholdene 
var dermed mer harmoniske enn de gjerne blir 
framstilt. 

– Historikere har i det siste skiftet fokus fra 
spektakulære hendelser til «vanlige» tenåringer, 
som fikk godkjent sitt underholdningskonsum av 
foreldrene. Pappa ga penger til kinobillett, for å si 
det enkelt.

En forskningsskandale? Det var ikke bare 
handelsstanden og mediene som tjente på å smø-
re litt tjukt på når de fortalte om «ungdommen nå 
til dags». 

– Det samme gjaldt sosialvitere. De hadde 
gode grunner til å overdrive fenomenet. Dersom 
ungdom ble pekt på som et samfunnsproblem, 
ville akademikere kunne bli rådgivere for myn-
dighetene i hvordan man skulle løse problemet. 

Massekulturen for kino og popmusikk ble 
identifisert som en annen faktor som forverret 
«ungdomsproblemet». Vitenskapelige eksperter 
slo fast at «verdiløse» filmer og «støyende» mu-
sikk gjorde dårlige forbilder til ungdomsidoler.

«Enkelte forskere koblet den aggressive oppfør-
selen til den fysiologiske tilstanden til tenåringer 
som manglet den moralske modenheten til å kon-
trollere sine testosterondrevne kropper og sinn» 
(journ. oversettelse), heter det i Nathaus’ artikkel.

Det var et samvirke av medier, samfunnsviten-
skap og myndigheter som forsterket det til et 
problem. 

– Man kan planlegge skandalen, sier Nathaus.
– Er ikke dette i seg selv en slags forsknings-

skandale?
– Nei, det ville være å trekke det for langt.  

Forskningen er nødt til å orientere seg etter det 
som kalles «samfunnsbehov».  Jeg sier ikke at 
forskere har funnet opp noe som ikke eksisterte, 
men at de hadde sterke insentiver til å forske på 
noe som mediene allerede kalte for et samfunns-
problem. Forskere kunne ha vært mer kritiske til  
den offentlige tolkningen, men det er enkelt å si  
i etterkant.

– De må innrømme at det er tull. Rockeopptøy-
ene ble raskt mytologisert for over 60 år siden. 
Historikere som studerer fenomener som rockeopp-
rørene, antar ofte at noe av kraften bak bevegelsen 
ligger i musikken selv. 

– Det er en stor antakelse som man må reflekt-
ere mer rundt. Man må ville høre det i musikken. 
Det ligger egentlig ikke der i utgangspunktet.  
Musikk er et medium vi kan knytte til alle mulige 
meninger og innhold.

Vi ser det samme i dag, mener Nathaus. 
– Jeg så nylig en dokumentar om den nordiske 

lyden. Der var det nordiske knyttet til verdier, stem-
ninger og natur. At det finnes en korrespondanse 
mellom musikk og landskap, er en mytologisering. 

Nathaus tror at man må se på den nordiske  
som alle andre musikkscener som «musicking» og 
forklare dens utvikling i lys av mer lokale, daglig-
dagse forhold. 

– Det handler mer om hvordan den lokale  
musikkscenen er innrettet. Hvilke spillesteder fins, 
hvilke impulser får de av musikk utenfra. Tidligere 
ved å reise til West End i London for å kjøpe plater, 
deretter utveksling av cd-er. 

Forskeren mener disse forholdene, som han  
kaller situative, er mer avgjørende for den nordiske 
sounden enn natur og verdier. 

– Men dette er ikke like interessant å fortelle 
journalister om som å skape et narrativ der det  
nasjonale og naturlige preger musikken i større 
grad. Men hvis de tenker litt over det, må de inn-
rømme at det er tull, smiler Nathaus.=

– OVERDREVET: – Jentene 
gikk inn i en rolle som hys-
teriske. Like etterpå kunne 
de snakke helt rasjonelt om 
det. Det stakk kanskje ikke 
så dypt likevel, sier Klaus 
Nathaus. 

ROCKENS OPPDAGELSE: 
Filmen «Rock Around the 
Clock» forteller en fiksjonali-
sert historie om hvordan 
rocken ble oppdaget med Bill 
Haley & His Comets i hoved-
rollen. 

SETT PÅ SOM TULL: Ikonet 
Elvis Presley ble ikke sett på 
som verdig anmeldelser i 
pressen da han debuterte på 
1950-tallet. Først på slutten 
av 1960-tallet ble rocken sett 
på som kunst. 
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Musicking

• Begrep som legger 
vekt på musikk som 
handling, ikke som 
kunstverk. 

• Musicking represent-
erer mer enn det vi 
kan legge i det norske 
begrepet «å musisere». 
Det er i relasjonene 
mellom mennesker at 
meningen med den musi-
kalske handlingen er å 
finne,	og	ikke	i	musikken	
i seg selv.

Kilde: snl.no

– Dersom ungdom ble pekt på som et samfunnsproblem, kunne akademikere           
   bli rådgivere for myndighetene om hvordan man skulle løse dette problemet.                       
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Tekst: Morten S. Smedsrud

Gode kunstnere låner, store kunstnere stjeler»,  
  skal Pablo Picasso ha sagt. 

Det forrige århundres kanskje største maler 
spissformulerte noe som kunstnere har visst lenge: 
Myten om det kreative geniet som suger alt fra  
eget bryst, lever kun i fantasien til de uinnvidde.  
I virkeligheten er kunstprosessen basert på at man 
inspireres, låner og til og med stjeler, uten at det 
alltid er åpenbart hvor grensene går mellom geni-
streker og plagiat. 

Fra 1980-tallet fram til i dag er særlig hiphop-
kulturen forbundet med at klubb-DJ-er har med 
seg en sekk med allerede innspilt musikk på vinyl 
og lager helt nye kunstverk på stedet.  

Internett-æraen har akselerert tendensen. Aldri 
før har materialet å trekke på vært større og lettere 
tilgjengelig enn på internasjonale video- og strøm-
mingsplattformer.

Men teknologien er en lunefull alliert. Plattform- 
er som YouTube, Facebook og Instagram har egne 
gjenkjenningsverktøy – algoritmer – som hurtig 
kan oppdage enhver musikksnutt som tidligere er 
gitt ut. 

– På starten av 2000-tallet ble nye plattformer  
sett på som demokratiserende for kulturen. I de 
senere årene har det blitt større fokus på den 
enorme makten plattformene har når det gjelder å 
overvåke, endre og fjerne innhold, hevder Ragn-
hild Brøvig-Hanssen ved Universitetet i Oslo.

Hun forsker på en musikalsk subkultur som  
internasjonalt kalles mashup, der musikere låner 
og setter sammen igjen deler av andres verker til 
helt nye musikalske uttrykk, for eksempel ved å leg-
ge vokalsporet fra én låt oppå kompet fra en annen. 

Eksistensiell trussel. – Å bruke andres musikk 
er i utgangspunktet ulovlig, men det fins noen unn-
tak i åndsverksloven. Hensikten med slike juridiske 
unntak er å balansere eneretten til åndsverket 
– som musikk – opp mot den enkeltes krav til 
ytringsfrihet, forteller Brøvig-Hanssen.  

Mashup-kulturen er utpreget internasjonal. 
Lovverket artistene må forholde seg til, er på ingen 
måte det. 

– Det er ulik lovgiving i EU, USA og i andre deler 
av verden. Unntak fra opphavsretten er formulert 
og tolkes forskjellig i ulike land. Dessuten må unn-
takene sees i sammenheng med andre relevante, 
juridiske faktorer. Dette gjør at den juridiske sta-
tusen til mashups fortsatt er et svært komplekst  
og åpent spørsmål. 

Remikskulturen står i dag overfor en eksistensi-
ell trussel. Årsaken er at internettplattformene så 
å si «okkuperer» den juridiske gråsonen som unn-
takene fra opphavsretten utgjør.

– Automatiske verktøy fører ofte til svart-hvitt-
beslutninger. De skanner millioner av opplastning-
er hver dag, og hvis det oppdages at det er brukt 
opphavsrettsbeskyttet materiale, kan innholdet 
bli fjernet, ofte uten at det er gjort en vurdering av 
om bruken faktisk krenker opphavsretten. Disse 
verktøyene er ikke i stand til å vurdere om noe er 
en parodi, satire eller faller inn under en annen 
unntaksbestemmelse. 

Selv om det er opphavsrettshaverne som tar den 
endelige beslutningen om innholdet skal fjernes, 
har de ikke kapasitet til å vurdere alle tilfellene, og 
dermed blir ofte også beslutningene automatiske.

Siden mashups baserer seg på lydutsnitt fra an-
dre innspillinger, blir de derfor ofte fjernet. I ver-
ste fall kan brukerkontoen til artisten bli slettet. 

– Da står artisten i fare for å miste alle avspil-
lingene og følgerne sine, sier Brøvig-Hanssen. 

Frustrerte musikere. «Måten [de algoritmiske] 
gjenkjenningsverktøyene blir brukt på, [truer] 
remikskulturens kapasitet til å skape økt kulturell 
deltakelse og sosialt verdsatte kunstuttrykk», 
heter det i Brøvig-Hanssen og Ellis Jones’ studie 
Remiksens retrett. Studien undersøker hvilke  
konsekvenser internettplattformenes gjenkjen-
nings- og blokkeringsprosedyrer har hatt for 
mashup-produsenter, men er ikke et ukritisk for-
svar for musikkformen.

– Vi problematiserer internettplattformers  
voksende bestemmelsesmakt når det gjelder sirku-
lasjon av kulturelle uttrykk.  

Hele 96 prosent av artistene i studien har opp-
levd å bli blokkert. 82 prosent av respondentene 
hadde erfart at deres mashup-musikk ble fjernet. 

53 prosent hadde fått kontoen sin permanent slet-
tet som en direkte konsekvens av å ha lastet opp 
mashups. 

Det viktigste funnet var den betydelige, nega-
tive innvirkning dette har på produsentenes  
motivasjon.

– De syns det er veldig frustrerende at musikk-
en blir borte. De opplever selv at de ikke gjør noe 
galt ettersom de ikke tjener penger på musikken og 
tydelig flagger at dette er sammensetting av andres 
musikk, og de lister opp de ulike låtene. Det var få 
som var redde for å bli saksøkt. Men de er lei seg 
for at de ikke får ut musikken og over at miljøet 
ikke har noe sted å blomstre.

Web 2.0 skuffer. Det er mulig å klage på beslut-
ninger om sletting, men færre enn halvparten av 
respondentene som hadde opplevd å få musikken  

fjernet, benyttet seg av denne muligheten. Grun-
nen til dette var frykt for at det vil føre til at kon-
toen deres da vil tiltrekke seg mer oppmerksom-
het, som igjen kunne ha ført til mer alvorlige kon-
sekvenser for dem, for eksempel at hele kontoen 
deres ville bli fjernet. 

– Grunnen til at mashup-produsentene bruker 
uklarerte sampels, er ifølge dem selv at det å skulle 
få bruken godkjent er for kostbart og tidkrevende, 
det blir derfor i praksis sjelden gjort. De sier at de 
kan bare gi opp å få rettigheter. 

Mashup-musikk, og remikskulturen mer gene-
relt, er kun ett av mange tilfeller der «plattformi-
sering» har hatt store konsekvenser for kulturelle 
produsenter. 

– Og, som vi påpeker i artikkelen vår, er disse 
konsekvensene langt fra det som var forventet i be-
gynnelsen av Web 2.0, sier Brøvig-Hanssen.=

Internett-
alderen har 

gjort at  
musikere kan 
leke seg som  

aldri før. Men 
kreativiteten  

havner i en  
skvis mellom  

juss og  
teknologi.

Mashup

• I sin enkleste form er 
en mashup sammensatt 
av kun to eksisterende 
musikkspor i en såkalt 
«A+B-mashup». Her 
kombineres vokalspor 
fra én innspilling med en 
instrumentalversjon av 
en annen.  

• I en «megamix-
mashup» kombineres 
kortere utdrag av både 
vokal- og instrumental-
spor	fra	flere	forskjellige	
innspillinger.

• Et eksempel på en 
A+B-mashup er artisten 
DeeMs låt «Wreck-
ing People». Her er 
instrumentalversjonen av 
Village Peoples «YMCA» 
brukt til å akkompagnere 
vokalsporet fra Miley 
Cyrus’ «Wrecking Ball».

• I dag er mashups en 
global musikkscene som 
har sitt hovedtilholdssted 
på internett, hvor en 
rekke mashupvideoer har 
millioner avspillinger.

UTRYGT: – Store plattformer 
som YouTube, Vimeo, Face-
book, Twitter og Instagram 
blir nå sett på som utrygge 
for mashup-artister, sier 
Ragnhild Brøvig-Hanssen. 

MASHUP-HIT: En av de store mashup-hitene det siste 
tiåret er vokalsporet fra Miley Cyrus̀  sang «Wrecking Ball» 

lagt oppå kompet til Village Peoples megahit «YMCA». 
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Algoritmene lammer 
kreativiteten

Remiks-
kulturen står 

overfor eksist- 
ensiell krise:
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Tekst: Morten S. Smedsrud

Two hearts beat as one» sang de irske super- 
  stjernene i U2 på plata War på starten av 

1980-tallet. De ønsket nok å si noe om den store 
kjærligheten, men sa samtidig noe om kunstform-
en de har viet livet sitt til. 

Når musikere spiller sammen, skjer det nemlig 
stadig at de indre organene slutter rekkene og går 
i takt. – Vi ser at både hjerterytme og åndedrett i 
visse tilfeller begynner å synkronisere seg, fortel-
ler forsker Simon Høffding.

Filosofen Høffding har tidligere gitt ut boka «A 
Phenomenology of Musical Absorption», og han 
arbeider nå med å kartlegge fysiologiske reaksjon-
er på musikk ved RITMO Senter for tverrfaglig 
forskning på rytme, tid og bevegelse.

– Fra fenomenologiske undersøkelser vet vi at 
musikeres bevissthet flettes inn i hverandre på ulike 
måter. Vi er interessert i å forstå i hvilken grad og 
på hvilken måte fysiologien understøtter dette.

Å gå på glødende kull. Sangtekster som U2s er 
lett å avfeie som romantisk kliss. Men irene er inne 
på noe. Forskere innen flere fagfelt har oppdaget at 
kroppsrytmene våre har en tendens til å sammen-
falle under visse aktiviteter. 

Den lille byen San Pedro Manrique i Spania er 
kjent for et ritual der innbyggerne går over glød-
ende kull. Forskere som var nysgjerrige på sam-
spillet mellom utøver og publikum, bestemte seg 
for å koble pulsmålere på begge gruppene. Resultat-
ene viste at familiemedlemmene til kullgjengeren 
temmelig nøyaktig fulgte hjerterytmen til den med 
de varme fotsålene, mens resten av publikum ikke 
gjorde det.  

Inspirert av denne studien, bestemte Høffding og 
kollegene seg for å kle opp utøvende musikere  
med pulsmåler, briller som måler bevegelsene på 
øynene og kameraer som filmer bevegelser.

 Spørsmålet er hvordan kroppene våre reagerer, 
i fellesskap, på erfaringene ved å spille og lytte til 
musikk. Men det store spørsmålet som lurer bak, 
er: hva er musikken? Og intet mindre enn: hva er 
et menneske?

Femte hjul på vogna. Den store undersøkelsen 
som skulle ta forskerne et steg nærmere svar på 
disse spørsmålene, skulle vært 20. mai i år, men 
ble utsatt til mai neste år på grunn av koronaepi-
demien som har herjet verden.

Heldigvis har Høffding og kollegene gjort en 
rekke forundersøkelser som gjør at de allerede nå 
kan lette litt på sløret.

Forskerne har målt hjerterytmen til musikerne i 
The Danish String Quartet, akkurat som forskerne 
målte vitale kroppsfunksjoner blant kullgjengerne 
og deres publikum. 

 – Vi målte dem da de spilte en fem-seks ulike 
stykker, blant annet et veldig ekspressivt stykke av 
komponisten Jörg Widmann, med store buebeveg-
elser. Da fant vi en signifikant kobling mellom 
hvordan de trakk været, felles bevegelsesmønstre 
og hjerterytmesynkronisering, forteller Høffding.

Ved én av målingene var alt som det pleier i 
kvartetten, med ett unntak: De hadde fått en femte-
mann på laget – en berømt pianist som de ikke 
hadde spilt med før. I stykket, som det ofte er med 
pianokvintetter, er det pianisten som tar føringen. 

– Da opplevde vi den laveste synkroniseringen 

av hjerterytmen som vi målte, nesten ingen ting, 
forteller Høffding.

«Hvem er det som spiller?» Gjennom forskning-
en kan vi nå være med på en reise som tidligere 
har virket umulig for uinnvidde: hva foregår i hod-
et på en mestermusiker når hen utøver sitt yrke?

Når musikerne er dypt inne i samspillet, og mu-
sikken «strømmer gjennom dem», melder mange 
av dem at de kan miste seg selv til opplevelsen.

I boka «Inn i musikken» forteller fagottisten 
Peter Bastian om et møte med Gazolin-gitarist 
Franz Beckerlee: «Kjenner du til de derre golden 
moments når det virkelig letter? Du står der og glor 
på gulrøttene som sprinter opp og ned på gripe- 
brettet. Sånn kan jeg pokker'n ikke spelle, men det 
er det som skjer. Hvem speller, kan du fortelle meg 
det?»

– Musikere kan oppleve at det ikke riktig er 
de selv som spiller. De kan ha en mengde ulike 
tankespor samtidig og splitte opp bevisstheten. 
For eksempel «nå skal jeg bare tenke på en farge 
eller på epletreet hjemme hos mormor». Da endrer 
klangen på musikken seg. Man har en ekstrem 
bevissthet, i form av en ute av deg selv-opplevelse. 
En stor del av den musikalske ekspertisen er å  
beherske de ulike bevissthetssporene.

Som filosof kobler Høffding fysiologiske og feno-
menologiske studier av musikkens virkning og 
tilblivelse til de store spørsmål, som for eksempel 
«hva er et selv?».

– Er du kommet nærmere et svar?
– Ja, jo mere jeg undersøker slike opplevelser, 

desto mindre intellektuelt mener jeg selvet er som 

grunnleggende bevissthetsstruktur. Skrellet inn 
til sin kjerne, mener jeg at den intense, musikalske 
fordypelsen viser oss et selv fri for tenkning, som 
handler om å føle og nyte hvordan kroppen beveg-
er seg. 

Husker ingenting av framførelsen. Enkelte 
utøvere kan fortelle at de noen ganger ikke husker 
noe av en framføring. På det internasjonale fag-
språket kalles dette fenomenet «expertise induced 
amnesia», eller kanskje ferdighetsbasert hukom-
melsesglipp på litt langt norsk. 

– Dette fenomenet finner man hos flere utøvere 
som presterer på toppnivå innen sin gren, enten det 
er kunst eller idrett. Den russiske tennisspilleren 
Marija Sjarapova har fortalt om lignende opplev-
elser. Etter ekstraordinære prestasjoner kunne det 
hende at hun ikke husket noe som helst av kampen. 

Musikerne fra Høffdings studieobjekt, The Dan- 
ish String Quartet, har også fortalt om det stedet 
der det ser ut til at hukommelsen slår seg av. 

– Cellisten Fredrik Schøyen Sjölin, som er fra 
Trondheim, beretter om en opplevelse av en transe-
lignende tilstand. Han liksom våknet opp etterpå 
uten å vite hva som hadde foregått de siste minutt-
ene, forteller Høffding.

Den slags opplevelser er høyt skattede, men 
ganske uvanlige og utfordrer gjengse teorier om 
hva bevissthet overhodet er for noe. 

– Dette er skjellsettende opplevelser for utøver-
ne. De kan si «det er derfor jeg spiller musikk». 
Det er en lykkerus vi snakker om her. Drømmen er 
en dag å fange en slik opplevelse mens vi gjør våre 
fysiologiske målinger.= 

Hjerte-
slagene og  

åndedrettet 
hos mennes-

ker som spiller 
sammen, får 

samme rytme. 
Men bare når 

de spiller visse 
typer musikk. 

Og de bør 
helst like dem 

de spiller 
sammen 

med. 

Hva har samspill og
Hjerterytmen følger taktstokken

STUDERER BEVISSTHET:  
– Vi vet at musikeres bevisst-
het flettes inn i hverandre på 
ulike måter. Vi er interessert 
i å forstå i hvilken grad og 
på hvilken måte fysiologien 
understøtter dette, forteller  
forsker Simon Høffding. 

MUSIKKLABORATORIUM: 
En strykekvartett ble utstyrt 
med bevegelsessensitive 
briller og pulsmåler mens de 
spilte i laboratoriet.  
– Spørsmålet er hvordan 
kroppene våre reagerer på 
erfaringene med å spille og 
lytte til musikk. 

TEMA • Musikk

løping på glødende
kull til felles?
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Hjerterytmen følger taktstokken
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Forskere har lenge lurt på hvordan musikk på- 
 virker oss og hvordan vi kan se dette i kropps-

lige fenomener som gåsehud og frysninger. 
– Det er noe veldig fysisk ved musikk. Det er 

ikke bare at jeg liker en sang. Det er noe mer, noe 
som viser seg i kroppen, forteller kognitiv nevro-
psykolog Bruno Laeng.

Laeng leder et prosjekt om musikalske frysning- 
er ved RITMO Senter for tverrfaglig forskning på 

rytme, tid og bevegelse. 
– Ideen bak prosjektet er at musikk effektivt 

fanger oppmerksomheten vår og skaper sterke emo-
sjoner. Dette er spesielt tydelig når vi opplever alle 
disse fysiske endringene som vi kaller frysninger.

Frysninger er en kombinasjon av symptomer. 
Mens tidligere forskning har studert gåsehud som 
en målbar, fysisk respons på musikk, har Laengs 
team vært interessert i å måle pupillrespons under 
musikklytting: 

– Det vi oppdaget, er at frysninger kan vise seg 

i pupillene. Det er ikke like synlig som andre ting, 
men vi klarte å måle det.

Når vi er sinte, redde eller overrasket, utvider 
pupillene seg. Ikke minst røper pupillene oss når 
vi liker noe, eller noen, ekstra godt. 

– Det kan hende dette var under evolusjonær 
kontroll fordi det er en måte å signalisere for andre  
hva vår emosjonelle status er. Pupillene er en indeks  
for veldig grunnleggende emosjoner og motivasjon-
er som er svært viktige for våre liv.

Pupillenes betydning. Siden 1960-tallet har 
pupillutvidelse vært påpekt som et tegn på at man 
er fokusert og bruker sine kognitive ressurser. Det 
var psykolog og nobelprisvinner i økonomi Daniel 
Kahneman som populariserte ideen om at utvidel-
se av pupillene signaliserer hvor oppmerksomme 
vi er i et gitt øyeblikk. 

– Diameteren på pupillene viser oss mye. Noen 
psykologer har foreslått at pupillrespons er en god 
indikasjon på hvor aktiv hjernen er, nesten som en 
global indeks for hjernen. Ikke bare viser den at vi 
er oppmerksomme på noe, men den sier også noe 
om hvor intens den oppmerksomheten er.  

Sammenhengen mellom frysninger og pupill-
utvidelse under musikklytting tyder på at frys-
ningene er en bivirkning av det sympatiske nerve-
systemet, et krisesystem som aktiveres når vi 
befinner oss i situasjoner som enten er farlige for 
oss eller veldig fordelaktige. 

– Det aktiveres når vi er i situasjoner som krev-
er mye oppmerksomhet, hvor vi må se bort fra alt 
som er irrelevant, og må fokusere på ett objekt. 
Musikk får oss til å gjøre det.

Hva responderer vi på? Det er ikke lett å vite 
akkurat hva det er i musikk som engasjerer opp-
merksomheten vår så voldsomt. Noen psykologer 
har foreslått at frysninger fremprovoseres av 
forventninger vi har til et øyeblikk i en sang som 
bryter med musikkens regler. 

– Vi forventer en situasjon i musikken som er 
unormal. Det kan skje i melodi, i rytme eller har-
moni. 

I forskningen strides det om dette faktisk er 
tilfelle. Musikksmak er svært subjektivt, og det er 
naturlig at frysninger følger personlig smak. 

– I studien oppdaget vi at deltakerne våre rap-
porterte hyppigere frysninger når de hørte på selv-
valgte sanger enn ukjente sanger. I musikk er alt 
veldig individuelt. Hva som skaper frysninger for 
meg, skaper ikke frysninger for deg.

Alle deltakerne som ble rekruttert til studien, 

opplevde frysninger, men dette kan ikke generali-
seres til resten av befolkningen, advarer Laeng. 

– Ikke alle responderer på musikk. 
At musikk ikke har samme effekt på alle, er et 

viktig argument for dem som er mer kritiske til 
at musikk er en biologisk tilpasning. Dersom det 
er snakk om biologisk tilpasning, slik det er med 
språk, burde det være et universelt fenomen. 

– Alle som blir stimulert med språk, lærer å 
snakke. Det er derfor man snakker om «the langu-
age instinct». Det er ikke like lett å si at det finnes 
et «music instinct».

Studien forsøkte også å se etter en sammenheng 
mellom personlighet og frysninger. 

– Vi fant noe, men ikke så mye, forteller Laeng. 
– De som slår ut sterkt på spiritualitet, hadde 

en tendens til å ha frysninger oftere. Det stemmer  
med noen måter å beskrive frysninger, som noe 
mystisk og ekstatisk, nesten som en religiøs opp-
levelse. På den andre siden viste det seg at de som 
har personlighetstrekk som tenderer mer mot 
sinne, har en noe mindre respons på musikk. Det 
kan hende at de som har høye sosiale ferdigheter, 
er mer tilbøyelige til å reagere på musikk, men vi 
trenger mye mer forskning for å konkludere at det 
er en årsak til det.

Ufrivillige mekanismer. Etter hvert kan du kon-
trollere hvordan du reagerer på en låt du liker, men 
pupillene røper deg. 

– For eksempel har vi god kontroll på hva vi ser 
på. Når vi ikke vil avsløre at vi er veldig interessert  
i noe, kan vi unngå å se på det. Men hvor mye 
pupillene vokser, er ikke en frivillig, fysiologisk 
respons. 

Det gjør pupillene til et godt utgangspunkt for 
forskningen. 

– Det vi håper å gjøre i fremtiden, er å få flere 
fysiologiske variabler samtidig, hvor vi i tillegg til 
pupillrespons kan se på hjertepuls og sammen-
trekning i musklene.

Prosjektet til Laeng er rettet mot å forstå bedre 
de fysiologiske systemene i hjernen og kroppen 
som aktiveres av musikk: 

– En kandidat er at det er det opioidiske system-
et i hjernen som står bak opplevelsene våre i 
musikk. Sammenlignet med dopamin, er det opio-
idiske systemet mye nærmere knyttet til motiva-
sjon, så vi prøver å finne bevis for det. Vi vet at det 
er slik for dyr når det gjelder mat eller sex, men 
vi kan ikke teste musikk på andre dyr på samme 
måte, så vi vet ennå ikke om det også kan generali-
seres til musikk.=

Størrelsen på 
pupillene våre 
gir ny innsikt  

i musikkens  
gåtefulle evne 

til å bevege 
både fysisk og 

emosjonelt.  

Øynene avslører 
musikkens kraft 

GÅSEHUD OG PUPILLER: 
– Vi oppdaget at frysninger 
vi får når vi lytter til musikk, 
kan vise seg i pupillene. Det 
er ikke like synlig som andre 
ting, men vi klarte å måle 
det, forteller Bruno Laeng.

FO
TO

S
: C

O
LO

U
R

B
O

X
FO

TO
: U

IO



TEMA • Musikk

32

TEMA • Musikk

33

3/2020

F
A

K
T

A

Björk
• Islandsk sanger, musiker 
og komponist.

• Ga ut sitt første album 
som elleveåring i 1977,  
etter hvert medlem av  
blant annet Kukl (1983–
1986) og The Sugarcubes.

• Slo gjennom internas-
jonalt som soloartist i 
begynnelsen av 1990- 
årene.

• Tildelt Nordisk Råds 
musikkpris 1997. 

Kilde: snl.no

Tekst: Morten S. Smedsrud

Romantikerne – har noen satt naturen høyere  
 enn dem? 

Komponister som Ludvig van Beethoven, Ric-
hard Strauss og Edvard Grieg skildret jo elementene  
så vakkert i storslåtte orkesterverker der vi kan 
høre fuglene kvitre og bekkene sildre ned langs 
dalsidene. Billedkunstnere som J. C. Dahl, Caspar 
David Friedrich og Hans Gude har latt oss nyte 
urørt natur gjennom storslåtte oljemalerier. 

 Ikke desto mindre må vi i dag sette et stort 
spørsmålstegn ved den romantiske forestillingen 
om naturen, mener musikkviter Tore Størvold. 

– Romantikerne så på naturen som et rent nyt-
elsesobjekt for menneskene, uten verdi i seg selv. 
De hadde et instrumentelt syn på naturen som noe 
annet enn menneskene, sier Størvold som sist vint-
er disputerte for doktorgraden med avhandlingen 
«Dissonant Landscapes: Nature and the Musical 
Imagination of Iceland» ved Universitetet i Oslo.

I disse dager med klimakrise og naturødelegg-
elser, synes det klart at et slikt forhold til naturen 
ikke er bærekraftig i lengden, mener Størvold. 

– Det romantiske synet må oppdateres. Dersom vi 
omgir oss med romantisk musikk og kunst, blir det 
et hinder for å ta de riktige stegene under klima- 
krisa vi opplever, sier Størvold.

En symfoni av fuglelyder. Økokritikk er alle-
rede kjent innen litteratur- og medievitenskapen. 
Nyere er det at også musikkvitere og artister ser 
seg som en del av en økokritisk bølge. 

 Kjernen i økokritisk teori, på tvers av fagfelt, 
handler om å undersøke hvordan naturen opptrer  
i kunst og kultur. Økokritikere mener nemlig at 
dette kan si oss noe viktig om hvordan vi mennesk- 
er forholder oss til naturen.

En viktig figur i bevegelsen er det islandske 
pop-ikonet Björk. Björk Guðmundsdóttir slo igjen-
nom som soloartist på begynnelsen av 1990-tallet, 
og hun ble en periode oppfattet som det aller mest 
spennende i nordisk kunstliv.

Ved siden av popmusikken har Björk hatt et 
brennende og tydelig engasjement for miljøet, sær-
lig naturen i sitt hjemland, Island.

På hennes nyeste plate, «Utopia» fra 2017, fyl-

les lytterens ører nettopp med lyder fra naturen.  
Artisten har invitert med seg et helt ensemble av 
fløytister. Den flerstemte fløytemusikken smeltes 
sammen med feltopptak av fugler. 

– Vi opplever en full symfoni av fuglelyder, satt 
sammen med fløytespill, som får oss til å tenke på 
hva som er menneskets plass i verden, sier Tore 
Størvold.

Fuglesangen gjør oss oppmerksom på at vi ikke 
er de eneste på denne planeten som lager musikk. 

– Björks grep er å bruke det vi har felles med 
andre arter, åndedrettet. «Utopia» bryter med  
romantikken og representerer en ny, økologisk este-
tikk. Mennesket står ikke lenger på «utsiden» og 
beundrer naturen på avstand, men vi befinner oss 
nå midt oppe i et lydlig økosystem av menneske-
sang, fuglesang og fløyter. Pusten er en felles tek-
nikk på tvers av arter, den binder oss sammen.

Beethovens sjette stemte opp. Moderne men-
neskers forestillinger om naturen er, enten vi 
er klar over det eller ikke, kraftig påvirket av de 
fortellingene, bildene og politiske forestillingene 

som fins rundt oss i bøker, filmer, tv-serier – og 
musikk. 

Tenk et øyeblikk på hvilke bilder for eksempel 
«Morgenstemning» fra Edvard Griegs Peer Gynt-
suite maner fram for ditt indre øye og øre. 

– Naturen er et stort begrep som forfattere, 
musikere og billedkunstnere har kunnet fylle med 
innhold som de vil, påpeker musikkviteren.

250-årsjubilant Ludwig van Beethoven skal ha 
kalt sin sjette symfoni, «Pastoralesymfonien»,  
«erindringer om landlivet ... mer et uttrykk for 
følelse enn maleri».

– Her ser vi igjen den romantiske ideen om 
naturen som et rent estetisk objekt. Naturen blir 
framstilt som uforanderlig, og først og fremst som 
noe som er der for menneskets nytelse.

Orkestermusikken skildret helst naturen med 
statiske, musikalske virkemidler. De lange, uav-
brutte tonene forteller lytteren at naturen er stat-
isk – noe vi kan stå på avstand og beundre.

– Forestillingen oppsto i de europeiske byene 
fra midten av 1800-tallet, uten noen egentlig kob-
ling til den naturen som ble skildret. Det er sann-

Populær- 
musikere  

bryter med 
det roman-
tiske synet  
på naturen 

som de frykt-
er har vært 

med på å  
ødelegge  

den. 

Naturlyder slår tilbake mot klimakrisaØkokritisk 
musikk-
vitenskap: 

FOTO: PRESSEBILDE                                                                                        MALERI: JOSEPH KARL STIELER, 1820MALERI: LILLEHAMMER KUNSTMUSEUM

KOLLIDERENDE NATURSYN: 
Natursynet i J. C. Dahls maleri 
«Gård i Ytre kroken, Sogn".» 
fra 1835 og Beethovens  
Pastoralesymfoni er på  
kollisjonskurs med miljø- 
engasjementet til den is-
landske superstjerna Björk. 
Hennes bruk av fuglesang 
og fossefall i musikken kan 
sees på som en avvisning av 
romantikken.
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Økokritikk

• Kritisk teori om 
hvordan naturen opptrer  
i kunst og kultur. 

• Kjent fra litteratur- og 
medievitenskapen. Nå 
etableres den i musikken. 

• Økokritikere mener 
nemlig at dette kan si oss 
noe viktig om hvordan 
mennesker forholder seg 
til naturen. 

synlig at Richard Strauss’ «Alpesymfoni» har hatt 
mer å si for hvordan folk ser for seg Alpene, enn de 
faktiske fjellene, mener Størvold. 

Musikk som politisk verktøy. Hvis det er et 
sted i verden der den romantiske forestillingen om 
naturen passer dårlig, er det Island. Øynasjonen er 
plassert på Den midtatlantiske ryggen, og øya er et 
av de mest aktive vulkanske områdene i verden. 

– På Island skaker grunnen bokstavelig talt 
under føttene dine. Island er et voldelig landskap 
som har forsøkt å ta livet av mennesket gjennom 
generasjoner. 

Den kontinentaleuropeiske naturforestillingen 
har likevel fått gjennomslag også i nabolandet i 
vest.

– Det ligger en utrolig kraft i denne fortellingen. 
Dessverre stemmer den ikke overens med den øko-
logiske virkeligheten. Vi trenger en ny type tenk-
ning som anerkjenner at vi er en del av biosfæren.

I popmusikken er det helt nytt å gi en stemme 
til klimakampen, det virker som popmusikken 
ikke har funnet ut hvordan man skal gjøre det.

– Hvor egnet er musikk som politisk verktøy?
– All musikk bør være så fri som mulig. Den 

bør ikke brukes til et bestemt politisk formål, sier 
Størvold. 

Størvold mener likevel at problemstillingene vi 
som verdensborgere nå står overfor, er så store at 
man må forsvare aksjonistisk musikk.

– Det haster å løse klimaspørsmålet. Dersom 
musikken kan bidra, bør vi aktivt sette i gang. 
Økokritisk forskning er motivert av klimakrisen 

og den økologiske krisen vi står oppe i.
– Hva kan musikken gjøre?
– Den kan motivere til nye tenkemåter og ny 

oppførsel. Den kan gjøre at vi mennesker ser oss 
selv som en del av naturen.

Kamp mot vassdragsutbygging. Musikerne 
svarer på det globale spørsmålet om klimakrise 
ved å handle lokalt. Et eksempel er motstanden 
mot utbyggingen av vassdraget Kárahnjúkar i 
2006, det største industriprosjektet i islandsk his-
torie. 

– Det ble sterkt kritisert i mediene, men endte 
til slutt med å bli gjennomført. Utbyggingen førte 
til store geologiske endringer og økologisk skade i 
området, forteller Størvold. 

I artikkelen «Music and the Kárahnjúkar  
Hydropower Plant: Style, Aesthetics, and Environ-
mental Politics in Iceland» studerer Størvold tre 
musikalske svar på utbyggingen av vassdraget. Ett 
av dem er Björks egen låt, «Náttúra». 

Den åpner med den buldrende lyden av vann 
på vei nedover fjellsiden. Men i motsetning til de 
romantiske representasjonene av elver, er Björks 
versjon av elvebruset opptak av det faktisk renn-
ende vannet.

– Vi hører fossefall som ikke lenger fins. Lyden 
av elva omringer hennes stemmer, det menneske-
lige havner midt uti en kaotisk natur, der den over-
svømmer menneskets bidrag.

Sangen er en av de få i Björks diskografi der hun 
synger på islandsk – et tydelig signal om dens polit-
iske ambisjoner. Selv kalte artisten sangen «en 

feiring av naturens uforutsigbarhet, og at den ikke 
kan kontrolleres». Mot slutten av sangen hører vi 
igjen lyden av elva, et symbol på at elva kommer 
både før og etter mennesket. 

  På 1900-tallet ble Islands unike natur i økende 
grad sett på som landets billett til å oppnå indus-
trialisering og økonomisk velstand. Vannkraft- 
utbygging var en viktig del av det. 

I dag går nesten 80 prosent av all elektrisitet på 
Island til aluminiumsindustrien, som i hovedsak 
er eid av utenlandske selskaper. 

– Islendingene blir ikke opplyst om hvorvidt 
ødeleggelsen av naturen er fordelaktig for landet, 
sier Størvold. 

Over ti år etter utbyggingen av vassdraget ser vi 
de økologiske resultatene klart.

– Det har tydelig påvirket økosystemene på øst-
siden av øya. For eksempel er innsjøen Lagarfljót 
biologisk helt død, beklager Størvold. 

Forfatteren Andri Snær Magnason har beskre-
vet ødeleggelsene som om «at man går rundt på 
nasjonalmuseet med en slegge». 

Cellobue over gitarstrengene. Et av bandene 
som sammen med Björk protesterte mot vann-
kraftutbygginga, er rockeartistene Sigur Rós. 

 De har også latt seg inspirere av utbruddet fra 
vulkanen Eyjafjallajökull for ti år siden, en hend-
else som i Norge har fått mest betydning ved å gi 
oss begrepet «askefast». 

  – De har en lydlig ustabilitet – musikken 
skjelver hele tiden på kanten av et utbrudd. Trom-
mene er overstyrt og buldrende.

Enkelte lesere husker nok gitarlegenden Jimmy 
Page i Led Zeppelin kunne opptre på scenen med at 
han lot en cellobue fare over strengene. I Pages til-
felle kunne vi mistenke at det var mest «for show». 

I Sigur Rós-gitarist Jónsis hender har cellobuen 
en tydelig musikalsk og økokritisk effekt. 

– Når musikeren drar en cellobue over streng-
ene på en elektrisk gitar, oppstår det nye overtoner 
som er umulig å kontrollere. Akkordene og harmo-
niene skifter på en uforutsigbar måte, musikken 
får noe vulkansk over seg, forklarer Størvold. 

På Island er det nærmest umulig å tenke på na-
turen som noe statisk og ferdig. Der er det vulkan-
utbrudd i hytt og pine, naturen viser seg som en 
vanskelig, turbulent og uferdig partner.

– Musikken forteller dermed noe om hvordan 

det er å bo på en vulkansk øy, og å leve med en  
seismisk turbulent natur. 

Norge har litt å lære. Til sin protest mot vann-
kraftutbygginga fant Sigurd Rós fram et gammelt 
instrument som peker tilbake på islandsk historie. 

– Trampeorgelet har en spesiell posisjon i is-
landsk kultur. Historisk er denne typen orgel det 
mest populære tangentinstrumentet på øya. Det 
vekker derfor en tydelig nostalgi hos lytterne,  
forteller Størvold. 

Landskapet som er trua av industriutbygging, 
knyttes opp mot kulturhistorie gjennom en lyd alle 
islendinger kjenner, og som gir tydelige minner. 
Orgelet spiller en akkordrekke som er kjent fra 
kirkemusikken. 

– Det gir musikken et rituelt preg, med bruken 
av en såkalt sekundær dominantakkord, som er 
vanlig i kirkemusikken.

– Tidligere generasjoner har også brukt  
musikken politisk. Hvordan skiller dette seg fra 
60-tallets protestsangere, eller pønken på slutten 
av 1970-tallet?

– I svært stor grad. Disse bevegelsene var stort 
sett knyttet til det lyriske ved musikken. Til for-
skjell protesterer Sigur Rós gjennom en låt som er 
helt fri for tekst. 

Musikologen har en oppfordring til norske art-
ister og publikum. 

– Se til Island! Vi har mye å lære av dem. Særlig 
i å anerkjenne at naturen ikke er statisk og under 
menneskenes kontroll. Musikalsk tar islendingene 
i større grad høyde for naturens eget liv, som de 
oversetter til tonespråket.=

SE TIL ISLAND! – Vi er i ferd 
med å bli furet og værbitt 
på en ny måte. Hvordan 
skal kunsten, litteraturen og 
musikken svare på dette? 
Vi må kaste den romantiske 
forestillingen om en ufor- 
anderlig og «evig» natur på 
havet – dersom det er plass 
blant all plasten, sier Tore 
Størvold.

PROTESTERTE: Bandet Sigur Rós protesterte mot utbyggingen av vassdraget Kárahnjúkar i 2006, det største industriprosjektet i islandsk historie. 

FORANDERLIG: Landskap-
et på Island er i stadig be-
vegelse og passer ikke inn i 
vår romantiske forståelse av 
naturen. 
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– Romantikerne så på naturen som et rent nytelsesobjekt for  
   menneskene, uten verdi i seg selv.                        Tore Størvold
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Å, stakkars Yorick! Jeg kjente ham», sier  
  Hamlet og tar til tårene mens han holder 

fram sin venns hodeskalle i teaterhistoriens mest 
kjente tablå.

– Jeg aner ikke hvem dette er, sier professor 
Anne Spurkland der hun 420 år etter Shakespeares 
berømte drama løfter et kranium i en klinisk re-
prise av den fiktive danske prinsens hjertesukk.

– Skallen har en uklar historie. Den kom fra en 
dame som hadde den liggende. Jeg tror den kan ha 
vært på et tannlegekontor tidligere, men er ikke 
helt sikker, sier hun og åpner toppen av kraniet 
slik at rommet som en gang inneholdt en hjerne, 
kommer til syne. 

– Her ser du foramen magnum, eller hullet 
der ryggmargen var koblet til hjernen. Og her er 
det flere hull som hjernenervene går ut av, peker 
Spurkland.

Vi er omgitt av montere, skuffer og skap fylt 
med anatomiske modeller, kroppsdeler, skjeletter 
og hele legemer som brukes til undervisning i  
anatomi ved Universitetet i Oslo. 

– Vi ønsker at folk skal donere kroppene til 
forskning og undervisning. Men vi slipper ikke 
fotografer inn i de salene der vi arbeider med ekte 
menneskekropper, advarer Spurkland.  

Professoren har bekjente som har testamentert 
kroppen sin hit. 

– Det gjør inntrykk å snakke med eldre men-
nesker som forteller at de har gjort det.

Studentene til Anne Spurkland ber stadig mannen hennes 
om kurs i hvordan de skal takle den krevende og energiske 

professoren som ikke skjønner ironi.   

Med hjernen på 
rett sted 

PORTRETTET • Anne Spurkland

NAVN: Anne Spurkland

FØDT: 22.08.1960

STILLING: Immunolog 
og professor i anatomi 
ved Universitetet i Oslo
 
SIVILSTATUS: Gift med 
John Lineikro

AKTUELL: Korona- 
ekspert i mediene

UTVALGT BIBLIOGRAFI:  
HLA Associated Genetic 
Susceptibility to Multiple 
Sclerosis and Coeliac 
disease,  
doktoravhandling UiO, 
1993 

Frie kaker. Kunsten å bake 
supergode kaker uten 
melk/mel/egg/sukker. 
Spartacus, 2011 

Kroppens evige kamp for  
å overleve. 
Spartacus, 2017 

Den døde kroppen.  
Syn og Segn, 2018 

En formiddag noen dager tidligere slår Anne  
  Spurkland opp døra til en hvitmalt villa på 

Hvalstad i Asker.
 – Jeg trodde dere skulle komme klokka ti. Nå 

er klokka kvart på elleve. 
Professorens tid er mer verdifull enn andres. 

Hvis noen må vente, skal det ikke være henne. Vi 
har kommet skeivt ut, men Spurkland gjør gode 
miner til slett spill. 

 – Vil dere ha vafler? Jeg har et videomøte med 
noen studenter klokka ett. Det skal gå akkurat.

 Hun leder oss inn i familiehjemmet som hun 
kjøpte av foreldrene for fire år siden, mens ekte-
mannen, John, skygger banen. 

De to møttes på slutten av 1980-tallet og har 
holdt sammen siden. Men det var ikke gitt at det 
skulle bli dem. Rett etter de forelsket seg, takket 
John ja til et toårig engasjement for Fredskorpset i 
den tidligere britiske kolonien Zambia. 

Atskillelsen begynte etter hvert å tære på, men 
Spurkland visste råd. Hun ville gi ham hjemme- 
laget iskrem til bursdagen. At landet han befant 
seg i, var drøyt 11 000 kilometer unna og kunne 
ha temperaturer på opptil 40 grader, var kun en 
detalj. 

 – Jeg hadde rett før fått et kostbart enzym i en 
kjølekasse fra USA. Kassa måtte gjenbrukes, er 
Spurklands lite romantiske forklaring på isforsend-
elsen for vel 30 år siden.

 Isboksen ble kjølt ned til 70 minusgrader, før 
den ble pakket i transportkassen og tatt med til 
flyplassen.

 Jeg opptrer gjerne med en dragepersonlighet overfor 
studentene. Det gjør ingenting at de er litt redde meg. 
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For oss anatomer er døden 
i tjeneste for livet.  

– Vi klarte å overbevise dama i innsjekkings- 
skranken på Fornebu om at det ikke var noe farlig 
oppi. Det så nok litt suspekt ut, i dag ville det selv-
sagt vært umulig, humrer Spurkland. 

To venner av John tok med seg den mystiske 
pakka til Afrika, plasserte den i en fryser i Lusaka, 
før den ble satt i sola på et lasteplan i retning den 
lille landsbyen der John var på jobb. 

– Spenningen var stor. Da den ble åpnet, var 
den akkurat spiseklar, i perfekt konsistens! 

Spenningen var stor også for Anne som var 
hjemme i Norge, men av helt andre grunner.

– For meg betød Afrika bare én ting på denne 
tiden: Aids. 

At Afrika var spesielt hardt rammet av HIV-
epidemien, hadde blitt slått stort opp i avisene. 

– Når «mannen i mitt liv» skulle bo to år i 
bushen, langt fra nærmeste sykehus, ble HIV et 
uromoment jeg måtte forholde meg til. 

John kom helskinnet hjem fra Zambia. Da Anne 
og han noen år senere skulle adoptere, reiste de 

til Afrika. Denne gangen til Etiopia.  
– Vi tok privattimer i det etiopiske språket  

amharisk før vi reiste for å hente sønnen vår. 
Dette for å kunne kommunisere med ham med én 
gang. Han var 20 måneder gammel, så han forsto 
allerede mye av det etiopiske språket. 

Siden har Spurkland tatt eksamen i amharisk 
språk på Universitetet i Oslo.

– Det var greit å få forklart ting som jeg egent-
lig allerede hadde skjønt. Dessverre er kurset lagt 
ned nå.

Spurkland og ektemannen var opptatt av at  
de selv og barna – de adopterte senere en datter 
fra samme land – skulle ha en tilknytning til den 

etiopiske kulturen. 
 – Det har vært en berikelse for familien. Vi 

ønsket å gi barna en grunnleggende trygghet på 
hvem de er. De har reist mer rundt i Etiopia enn de 
fleste som bor der.

Særlig matkulturen har fascinert Anne under de 
mange reisene til Afrikas horn de siste 30 årene.

– Jeg lager den etiopiske maten bedre enn  
mange etiopiere i Norge. Det må jeg kunne si. 

Denne kjennskapen skulle vise seg verdifull da 
John ble diagnostisert med cøliaki, eller gluten- 
intoleranse. En viktig del av det etiopiske kjøkken 
er den naturlig glutenfrie melsorten teff.

Spurkland har selv komponert en rekke kaker 
og bakverk basert på glutenfrie ingredienser – som 
vaflene hun nå lager til Apollons utsendte.

– Denne er ikke helt representativ, altså, håper  
neste blir sprøere. Jeg får spise den selv, sier 
Spurkland og slenger en litt blek, men for all del 
appetittlig sak på sin egen tallerken. 

– Du får den neste, sier hun og peker på foto-
grafen. 

 Oppskriftene til glutenfrie vafler og annet bak- 
verk ble til et bokprosjekt. I 2011 kom «Frie kaker», 
hennes første bok. Siden har hun også blogget om 
kaker uten gluten, melk og egg.

En nyrekruttert, indisk stipendiat undret seg  
  over dette: «Er det ikke veldig rart med den-

ne professoren som bare har gitt ut én bok – om 
kaker?». 

Spurkland, som har en lang liste med viten- 
skapelige artikler på publikasjonslista, tok utford-
ringen. Endelig skulle hennes eget fagfelt, immu-
nologi, få en god, populærvitenskapelig fram- 
stilling på norsk.

– Immunologer har alltid vært ganske dårlige 
på formidling, det er altfor mye detaljer som  
kommer i veien.

Hun gikk løs på oppgaven med liv og lyst. 
– Jeg måtte lære meg å skrive en spesiell type 

sakprosa, det som på engelsk kalles «creative non 
fiction». Fortellingen skal være sann, men med-
rivende. 

Mange som driver populærvitenskapelig for-
midling, nøyer seg med å bruke sekundærkilder. 

– Jeg gikk til originalene. De digitale ressurs-
ene i dag er helt fabelaktige. Jeg kunne lese origi-
naltekstene til alle de betydningsfulle forskerne 
flere hundre år tilbake i tid.

Ideen om vaksine har sannsynligvis oppstått 
flere ganger, på helt ulike steder i verden. 

– Kineserne sniffet koppeskorper. De oppdaget 
at folk som hadde vært i nærheten av kopper uten 
selv å bli smittet, var mindre utsatt for å få syk-

dommen. 
Den moderne vaksinehistorien startet imidler-

tid i Storbritannia fra slutten av 1700-tallet. 
Landsbylegen Edward Jenner hørte historier om 
at budeier og melkebønder som hadde blitt smittet 
med kukopper, så ut til å være uimottakelige for 
menneske-kopper. 

– Han fant en ung, foreldreløs gutt og «podet» 
ham, først med kukopper og deretter med vanlige 
kopper. Tenk det, sånt kunne vi ikke gjort i dag!

Jenner kalte behandlingen «vaccine», etter det 
latinske ordet for kukopper, «vaccinia», avledet av 
det latinske ordet for ku, «vacca». 

Og ganske riktig, gutten ble immun.

Erfaringene fra arbeidet med boka «Immun»  
 har kommet godt med det siste halvåret når 

Spurkland har frekventert spaltene i landets avis-
er, og stått side om side med statsminister Erna 
Solberg i NRK-debatter om koronaviruset.

– Jeg tror ingen av mine kolleger ville vært i 
stand til å snakke like intenst om immunsystemet 
og korona. Det kan jeg takke boka for.

Men under koronautbruddet gjorde professoren 
noe som vanligvis er forbeholdt vanlige synsere. 
Hun hevdet at et manuskript til en forsknings- 
artikkel, en såkalt preprint, hadde alvorlige feil, 
uten at hun selv hadde lest den.

Undersøkelsen fra universitetet Stanford indik-
erte en dødelighet som var langt lavere enn tidlig-
ere anslag. 

– Jeg skrev på Twitter at artikkelen var tvilsom, 
med henvisning til en lang diskusjonstråd fra 
USA, der mange ulike forskere kritiserte metodene 
som var brukt. 

Hun fikk kritikk med beskjed om å lese studien 
før hun uttalte seg. 

– Men etter hvert møtte forfatterne så mye mot-
stand at de måtte revidere manuskriptet sitt. 

  

I Spurklands verden fins det nesten ingenting  
 som ikke kan sammenlignes med immun-

systemet. 
 For fem år siden var landet rammet av en 

ganske annen epidemi enn den vi i dag er inne i: 
«Skam». NRK-serien fjetret store deler av befolk-
ningen, ikke minst Anne Spurkland. 

– Jeg var ekstremt fascinert. Datteren min gikk 
på Hartvig Nissen videregående der mye av hand-
lingen foregår. Hun fortalte om produksjonen fra 
starten av, men det var først i andre sesong jeg 
virkelig hengte meg på. 

 – Og parallellen til immunsystemet?
 – William er en promiskuøs fuckboy, ikke 

sant? Mens Nora er den jomfruelige. I immunsyst-

emet er William en antigenpresenterende celle, 
som kan plukke opp alt mulig av virus og bakterier. 

Nora er en naiv T-celle som leter etter det rette 
viruset å reagere på. 

– Når de to tilfeldigvis møtes på skolen – i lymfe- 
knuten – resulterer det i en langvarig omfavnelse 
som aktiverer T-cellen og gjør at den deler seg. 

Du bør helst styre klar av ironi når du snakker  
  med Anne Spurkland. Hun kommer mest 

sannsynlig ikke til å skjønne hva du snakker om. 
Eller tolke det du sier helt bokstavelig. 

Det kan kanskje komme av at hun selv er så 
direkte. Noen ganger så direkte at folk lurer på om 
hun mangler noen sosiale antenner. 

 Ektemannen John forteller at studentene har 
bedt ham om «Anne-kurs» når de har vært på 
besøk hos dem i Asker. Trikset er visst å stoppe 
henne når hun raser gjennom noe hun er intenst 

KAKEBOKFORFATTER: 
Anne Spurkland begynte å 
komponere glutenfrie opp-
skrifter da ektemannen, 
John, fikk påvist cøliaki. 
Vafler med det etiopiske 
melet teff står på menyen.

ADOPTERTE FRA AFRIKA: 
– Vi tok privattimer i språket 
amharisk før vi reiste for å 
hente sønnen vår i Etiopia. 
Dette for å kunne kommuni-
sere med ham med én gang.
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Verdens mest moderne  
stråleterapi mot kreft  
på vei til Norge 

Ny kreftbehandling med færre bivirkninger:

Les mer om den revolusjon- 
erende behandlingen

PRESIS STRÅLING: Den 
nye strålebehandlingen, 
som kalles for proton-
terapi, fører til mindre 
skader på det friske vevet 
og kan dessuten brukes 
mot svulster som ligger 
nær kritiske organer.  
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opptatt av. Det gjøres aller best hvis man er flere 
om det, ifølge ektemannen.   

Da Spurkland ble en fast gjest hos riksmediene 
sist vår, opplevde studentene hennes det psyko-
loger kaller kognitiv dissonans. Hvem var denne 
dama på tv som hevdet hun het Anne Spurkland? 
De lagde et såkalt meme på bildetjenesten Insta-
gram, to bilder som skulle illustrere Spurkland. 
Ett som en uskyldig, liten kylling med troskyldige 
øyne – den offentlige utgaven – og et bilde av en 
ravn med en kniv i klørne – den Anne de kjenner 
fra forelesningene. 

– Jeg opptrer gjerne med en dragepersonlighet 
overfor studentene. Det gjør ingenting at de er litt 
redde meg. 

Faktisk er det en bevisst strategi. 
– De skal bli leger. Det handler i mange tilfeller 

om liv og død. De kommer til å oppleve ubehagelige 
situasjoner. Det vet jeg, men det vet ikke de ennå. 

Tåler du ikke dette, har du valgt feil studium. 
– Jeg hadde en gang en student som begynte 

å gråte da hun tenkte på lidelsene til en katt som 
døde. Det går ikke, altså. Virkelig ikke. 

Da koronakrisen kom for alvor i mars, sperret  
  Spurkland og mannen seg inne. 

– Bortsett fra noen turer i skogen, og til NRK, 
var vi ikke utenfor eiendommen på 44 dager. Da vi 
endelig reiste ut, var det for å kjøpe settepoteter i 
Drammen. 

Spurkland er opptatt av matauk og matsvinn.
– Jeg kaster ikke mat. Matsvinn er et av vår tids 

største miljøproblemer. Det er først når maten er 
angrepet av mikrober, at jeg motvillig slipper den 
ned i beholderen for matavfall. 

Hagen i Asker er egnet til selvberging, med eller 
uten korona i samfunnet. Men den kan bli så mye 
mer, tenker Spurkland.

– Det er litt irriterende å være på et forlag som 
ikke inviterer til hagefest. Da får jeg heller holde 
litteraturarrangementer her. Hva er vitsen med å  
ha et sånt sted hvis man ikke kan dele det med 
andre?

Metoden hun lærte under arbeidet med boka 
om immunforsvaret, har hun tatt med seg – også 
inn i privatlivet. 

– Nå forsker jeg på huset. Rundt starten av for-
rige århundre var huset barnehjem for femten jen-
ter i alderen to til seksten år. 

Professoren har metodisk gått gjennom folke-

tellinger, funnet vigselsannonser og trålet døds-
annonser for å finne ut hvem jentene var som for 
hundre år siden kalte huset for hjem. 

– De ble trent opp til å bli husholdersker. Ikke 
sjelden giftet seg med eldre enkemenn. Mange av 
jentene var sykelige. Flere hadde mistet moren sin. 

– Jeg føler meg som en museumsvokter. Det er 
viktig å ta vare på historien for framtiden. 

 

Som nyslått «hushistoriker» bobler engasje- 
 mentet også for et annet bygg: Y-blokka i re-

gjeringskvartalet i Oslo. Monumentalbygget med 
Picassos kunstverk «Fiskerne» på den ene fasaden, 
er i skrivende stund lenge planlagt revet, og kan 
være kun støv når dette magasinet når leseren. 

– Det er hårreisende! Like ille som det Taliban 
gjør. Evner regjeringen virkelig ikke å se at verden 
er annerledes nå enn da de fattet rivingsvedtaket?  
Y-blokka er et nasjonalt klenodium, sier Spurkland 
og klør seg bokstavelig talt i hodet. 

– Nå skal vi øse ut milliarder til koronatiltak. 
Det er et ypperlig tidspunkt å skalere ned regjer-
ingskvartalet. 

– Hva er det med akkurat Y-blokka som vekker 
så stort engasjement?

– Jeg innser at det er elitistisk å insistere på å 
ta vare på et sånt bygg. Men jeg syns faktisk det 
er pent. I tillegg til Picasso, som er verdensarv, 
representerer bygningen en bestemt periode i den 
norske historien, nemlig sosialdemokratiet. Det vil 
være en skamplett hvis den blir revet. 

Tilbake i anatomisalen på Gaustad. Spurkland  
 bærer den gamle hodeskallen av ukjent opp-

rinnelse tilbake til sitt professoralt rotete kontor. 
 – Vi må ha respekt for hvem disse menneskene 

var da de levde, sier Spurkland – som et ekko av 
Hamlets replikk da han ser graverne på kirkegård-
en spa opp menneskerester: «Har det kostet så lite 
å oppfostre disse knokler at man nu har råd til å 
spille kjegle med dem?».

– Jeg håper vi som aktive forskere klarer å gi 
studentene forståelse av hvor viktig det er å stadig 
søke etter ny kunnskap om hvordan kroppen vår 
fungerer, hva som skjer når den blir rammet av 
sykdom, og hva vi best kan gjøre for å hindre eller 
helbrede den. 

Legemene som tas imot ved anatomiseksjonen, 
er en viktig del av dette arbeidet. 

– For oss anatomer er døden i tjeneste for livet.	=

Jeg tror ingen av mine kolleger ville vært i stand til  
å snakke like intenst om immunsystemet og korona.

INVITERER TIL HAGEFEST: 
– Det er litt irriterende å 
være på et forlag som ikke 
inviterer til hagefest. Da får  
jeg heller holde litteratur- 
arrangementer her, sier 
Spurkland om hagen ved 
huset i Asker. 

MEDISIN • Kreft
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En helt ny  
strålebehand- 

ling kan  
revolusjonere 
behandlingen  

av kreft.  
Oslo og Bergen 

får hver sitt  
nasjonale 

senter.  
900 pasienter 

skal behandles 
hvert år.  

Kreftsyke  
barn vil bli  
prioritert.

Tekst: Yngve Vogt

Nå kommer en helt ny form for stråle- 
  terapi som reduserer bivirkningene 

for kreftpasienter. Det kommer godt med 
for mange. Bare i år får 35 000 nordmenn 
kreft. Antallet er dessverre sterkt økende. 
I løpet av livet vil fire av ti nordmenn få 
kreft.

Brorparten må i dag igjennom den 
klassiske og velkjente strålebehandlingen.  
Her blir svulstene bestrålt med røntgen-

stråler. Strålene er sterkest i starten og 
blir svakere og svakere jo lenger ned i 
vevet de kommer.

– Problemet er at røntgenstråler skad-
er mye av det friske vevet på vei inn til 
svulsten. Strålingen skader dessuten det 
friske vevet bak svulsten. Det er derfor 
svært vanskelig å strålebehandle svulster 
nær kritiske organer, poengterer universi- 
tetets ledende ekspert i medisinsk stråle-
fysikk, professor Eirik Malinen på Fysisk 

institutt.
I enhver strålebehandling er det derfor 

vanskelig å balansere mellom hvor mye 
stråling som må til for å drepe kreftcellene 
og at det friske vevet ikke må bli alvorlig 
skadet.

– Heldigvis er de friske cellene flinkere 
til å reparere seg selv etter stråleskader. 
Denne forskjellen på hvordan friske og 
syke celler reagerer på stråling, kan vi 
utnytte ved å dele opp strålingen i mange 

enkeltdoser. Det er ikke uvanlig å bli 
strålebehandlet noen minutter hver dag 
igjennom en hel måned. Vi trenger strå-
lebehandlingen for å ta knekken på den 
store mengden av kreftceller i selve svul-
sten, mens medisin skal ta knekken på 
kreftceller i blodet og i lymfesystemet for 
å hindre spredning, forteller Malinen.

Protonterapi. Nå får Norge en helt ny og 
moderne strålebehandling som fører til 

mindre skader på det friske vevet. Denne 
nye behandlingen kalles for protonterapi.

– Hovedideen med den nye behandling- 
en er mindre bivirkninger og færre lang-
tidsskader. Da kan det bli lettere for pasi-
entene å spise og drikke, være sosiale og 
komme tilbake i arbeid.

Akkurat som i vanlig strålebehandling 
sendes protonstrålen gjennom det friske 
vevet for å nå inn til svulsten.

– Det er likevel en stor forskjell. Rønt-

genstråling avsetter mest energi i starten.  
Energien blir mindre og mindre jo lenger 
inn i vevet strålingen kommer. Proton- 
stråler setter ikke av like mye energi  
underveis i det friske vevet, men derimot  
mye energi i og rundt kreftsvulsten,  
poengterer Malinen.

På et visst dyp, avhengig av energien 
til protonstrålen, blir mesteparten av 
energien avgitt innenfor et kort område. 
Denne energitoppen kalles Braggtoppen. 

NYTT PROTONTERAPISENTER: I 
denne gropen, rett ved inngangen til 
Radiumhospitalet i Oslo, bygges det  
nå et nasjonalt protonterapisenter.  
– Protonterapi fører til mindre bivirk- 
ninger og færre langtidsskader, poeng-
terer Eirik Malinen, universitetets led-
ende ekspert i medisinsk strålefysikk.

PÅDRIVER: Rektor Svein 
Stølen ved UiO har vært 
universitetets representant  
i styringsgruppen for 
«Planlegging av Norsk 
senter for partikkelterapi». 

ÅPNES I 2024: Slik blir det  
nye protonterapisenteret 
seende ut. Det nye senter- 
et blir plassert rett til 
høyre for det gamle byg-
get til Radiumhospitalet.
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Ved å variere energien til protonstrålen er 
det mulig å styre nøyaktig hvor den skal 
slå ned i svulsten.

Oslo og Bergen. Norge skal nå få to 
protonterapianlegg, ett i Oslo, rett ved 
hovedinngangen til Radiumhospitalet,  
og ett på Haukeland i Bergen. 

– Prislappen på hvert av anleggene, 
inkludert bygg og protonterapimaskiner, 
er drøyt én milliard kroner. Alt skal stå 
klart i 2024. Kapasiteten blir 900 pasi-
enter årlig, fordelt på nær 600 i Oslo og 
300 i Bergen, slår medisinsk fysiker og 
seksjonsleder Einar Waldeland ved Oslo 
universitetssykehus fast.

– Hvor mange liv kan reddes med 
protonterapi? 

– Nei, dette handler først og fremst om 
å redusere skadene etter kreftbehandling. 
Lave stråledoser i friskt vev er også viktig 
for å redusere risikoen for ny kreft i frem-
tiden, poengterer onkolog Einar Dale på 
Radiumhospitalet. Han er en av sykehus-
ets fremste eksperter på kreft i hals og 
hode og har vært en sterk pådriver for å 
bygge ut protonterapisenteret.

Uheldigvis er normalvevet til barn og 
unge spesielt følsomt for stråling. Det kan 
skade veksten, ødelegge funksjoner i krop-
pen og føre til andre typer kreft på sikt. 

– Vi vet at vanlig strålebehandling gir 
risiko for langtidsbivirkninger og sein-
skader. Protonbehandling er en mer pre-
sis og skånsom behandlingsform siden 
den i mindre grad rammer normalt, om-
liggende vev. Derfor er jeg glad for at vi 
får denne kliniske behandlingen i Norge. 
Den er spesielt viktig for kreftrammede 
barn og unge voksne, poengterer rektor 
Svein Stølen ved Universitetet i Oslo. I 
2013, da han var forskningsdekan på Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet, 
satt han i styringsgruppen for «Planlegg-
ing av Norsk senter for partikkelterapi».

Det er ikke bare barn som får glede av 
protonterapi. Den nye behandlingen er 
også velegnet for pasienter med svulster i 
bryst, hode, hals, mage, tarm, prostata og 
i sentralnervesystemet. 

Protonterapi vil også kunne brukes 
som lindrende og livsforlengende be-
handling.

Slik fungerer protonterapi. Proton-
strålene består av protoner. Protoner er 
hydrogenatomer uten elektroner. Takket 
være en kraftig akselerator blir proton-
strålene sendt inn i pasienten med en 
enorm hastighet. 

Protonene sendes inn i kroppen med 
en svimlende hastighet på opptil 170 000 
kilometer i sekundet i gjennomsnitt. Has-
tigheten varieres med hvor i svulsten dos- 
en skal avsettes. Den kan være 100 000 
kilometer i sekundet for at protonene skal 
treffe foran i svulsten, mens den kanskje 
må være så høy som 150 000 kilometer 
i sekundet for å få nok energi til å rekke 
frem og ødelegge den bakerste delen av 
svulsten.

Når protonstrålen har kommet frem til 
målet, stopper den opp. Det er en enorm 
fordel. 

– Hvis svulsten ligger nær livsviktige 
organer som hjerte og nerver, er det 
viktig å treffe så presist som mulig med 
minst mulig skade på vevet bak svulsten. 
Da er protonbehandlingen bra, såfremt 
protonmaskinen er programmert riktig 
og at man har valgt det rette nivået på 
energien til strålene, forteller Malinen.

Det er likevel et men:
– Problemet er at protonterapi kan 

være følsom for endringer i anatomien. 
Hvis pasienten skulle svelle eller hovne 
opp – bare tenk på endringene i bihulene 
dine om du får slim i dem, må man passe 
mye mer på hvor strålen avgir energien 
sin. Dette problemet har vi ikke med 
dagens strålebehandling. Den viktigste 
fordelen med protonterapi er at pasienten 
får lavere stråledoser et lite stykke unna 
svulstvevet. Men tett ved svulstvevet vil 
den vanlige behandlingen være like bra, 
presiserer Einar Dale.

Skader DNA-et i svulsten. Hele poeng-
et, uansett om vi snakker protonbehand-
ling eller den tradisjonelle røntgenbehand- 
lingen, er å ødelegge DNA-strengene i 
kreftcellene.

Malinen undersøker, sammen med 
kollegaer på biofysikk og medisinsk 
fysikk ved UiO, hvordan DNA-skadene 
blir på levende celler etter begge behand-
lingsmetodene. De utfører eksperiment-

ene på syklotronlaboratoriet i kjelleren 
på Fysisk institutt. Målet deres er å finne 
ut av hvordan det er mulig å maksimere 
DNA-skadene i kreftceller.

Forsøkene viser at DNA-skadene er 
størst rett før protonstrålen stopper. Ma-
linen mener eksperimentene deres viser 
at dagens protonbehandling i andre land 
kan bli bedre hvis de tar hensyn til dette.

– Det er ikke nok å innføre proton-
terapi. Det handler også om hvordan 
protonterapien brukes. I dag behandles 
pasienter slik at protonene stopper opp 
i bakkant av svulsten. Da får man ikke 
maksimal skade inne i svulsten. Ved å 
planlegge behandlingen på en annen 
måte, slik at en større andel av protonene 
stopper opp inne i svulsten, øker sjansen 
for å ødelegge kreften. Jeg mener onko-
logene bør ta hensyn til dette, under- 
streker Malinen.

Fremtidsmulighetene. Selv om det  
første målet med protonterapien er mind-
re bivirkninger, ser Malinen også for seg 
at protonterapien kan brukes til å hel- 
brede flere med vanskelige kreftformer 
som svært få overlever i dag.

– Stråledosen kan økes fordi bivirk-
ningene er mindre. Men selv om proton-
terapi blir en viktig del av behandlingen, 
må den også kombineres med immun-
terapi og annen medisin. Så dette er en 
spennende tid. Vi må lære mer av hver-
andre om hvordan vi kan kombinere de 
ulike behandlingene for å maksimere 
effekten.

Med vanskelige sykdommer tenker 
Malinen blant annet på kreftsvulster i 
hodet eller nær ryggmargen. 

– Slike svulster ligger ofte inntil krit-
iske organer. Vi kan derfor klare å gi 
høyere doser sammenliknet med vanlig 
røntgenterapi. 

Einar Dale presiserer at det likevel 
ikke er sikkert at pasienten vinner på 
dette hvis prognosene i utgangspunktet 
er dårlige. 

– Vi vet ikke nok, men vi er åpne for å 
forske på om protonterapi også er egnet 
for pasienter med dårlige prognoser, for-
teller Dale.

Historisk kjent. Ideen om protonbehand- 
ling er ikke ny. Fysikeren Robert Wilson, 
som var sentral i utviklingen av atom-
bomben under andre verdenskrig, lanser-
te ideen om protonterapi i 1946. Åtte år 
senere ble den første pasienten behandlet 
ved Berkeley i USA. Den første europeiske 
pasienten ble behandlet i Uppsala i 1957. 
Likevel tok det flere tiår før de kliniske 
sentrene for protonterapi så dagens lys. 

– Hvis protonterapi hadde kostet det 
samme som vanlig strålebehandling, 
hadde protonterapien blitt innført over en 
lav sko, sier Einar Dale.

I dag finnes det 37 protonsentre i ver-
den. Brorparten av dem er i USA, Tysk-
land og Japan. Nå kommer Norge etter. 
Sverige fikk et protonsenter i Uppsala for 
fem år siden. Danmarks protonsenter i 
Århus ble åpnet for to år siden.

For å få best mulig resultater av pro-
tonbehandlingen, bygges det nå opp flere 
forskningsmiljøer innen protonterapi 
i Norge. Malinen leder det ene av dem, 
Protons contra cancer (PROCCA).

I utgangspunktet bør det kjøres ran-
domiserte studier for å kunne vise at 
protonbehandling er bedre enn vanlig 
strålebehandling. 

I en randomisert studie skal halvpart-
en av pasientene få den ene behandling-
en, mens resten får den andre behand-
lingen. Det er hele grunntanken i ran-
domiserte studier. Så sammenligner man 
hvordan det gikk med pasientene. 

– Det holder ikke å bruke erfaringene 
fra protonterapibehandlingene i USA, 
Tyskland og Sveits. Amerikanske private 
sykehus, som har behandlet flest med 
protonterapi, har vært dårlige til å lage 
kliniske studier. Det er derfor få studier 
som viser at protonterapi er bedre enn 
røntgenstråling. For å gjennomføre en 
slik studie må vi rekruttere mange nok 
pasienter og følge dem opp i mange år 
etter behandlingen. Dessuten tar det lang 
tid å rekruttere pasienter til slike studier, 
forteller Malinen.

En mulighet er at protonsenteret i Oslo 
skal samarbeide med protonsentrene i 
Uppsala og Århus for å finne nok pasient-
er til en mulig uttesting. Kreftleger har 
likevel diskutert om det er etisk forsvarlig 

å gjennomføre en slik studie, så lenge det 
er åpenbart at protonterapien fører til 
lavere stråledoser i friskt vev.

– Dette er derfor vanskelig og kilent, 
sier Malinen.

Må prioritere. Under planleggingen av  
Norsk senter for partikkelterapi ble det 
anslått at ti til femten prosent av alle de 
pasientene som må igjennom strålebe-
handling, kan ha større nytte av proton-
behandling. Her ble det også nevnt at 
protonbehandling kan være nyttig for 
minst tusen norske pasienter årlig og at 
dette antallet kan øke til 1500 i løpet av 
noen få år.

Det betyr at den kommende kapasitet-
en på 900 pasienter ikke er stor nok.  
Legene må derfor prioritere hvem som 
kan få mest nytte av protonterapi. 

– Vi forsøker å sette opp protokoller 
for å få en idé om hvilke pasienter som 
kan få nytte av protonterapi. En annen 
mulighet er at vi lager en behandlings-
plan for både dagens strålebehandling og 
protonterapi og sammenligner dem. Så 
kan vi plukke ut de pasientene der dose-
reduksjonen i det friske vevet er over en 
viss størrelse, forteller Einar Dale.

Onkologene skal også bruke simu- 
leringer til å beregne hvem som skal få  
protonterapi.

– Alle behandlingene blir på forhånd 
simulert på en datamaskin for å kunne 
beregne stråledosen. Disse beregningene 
skal brukes for å se om pasienten får bed-
re nytte av protonbehandling, eller om 
det skal gis vanlig strålebehandling. De 
fleste pasientene vil likevel ikke oppleve 
en målbar forskjell, sier Malinen. 
 
Stråling fra flere kanter. For at strål-
ingen skal gjøre mest mulig skade i 
kreftsvulsten, er dagens teknikk å stråle-
behandle svulsten fra flere sider. Dette 
kalles for kryssildteknikk.

– I moderne strålebehandling blir 
strålingen sendt fra mange kanter inn i 
pasienten, slik at strålene krysser hver-
andre der svulsten er. Da får man høyere 
stråledoser i svulsten og ikke like høye 
stråledoser rundt. Den moderne strålebe-
handlingen er blitt veldig god på  

 
 
 
 
 
 
dette. Dette prinsippet skal også brukes i 
protonbehandlingen. Også her skal pro-
tonstrålene sendes inn fra flere kanter, 
forteller Malinen.

Selv om de norske protonterapi- 
sentrene vil koste over to milliarder kron-
er, vil den nye behandlingen likevel ikke 
være så kostbar som fryktet. 

I dag er det vanlig med 30 strålebe-
handlinger over fem til seks uker. Det 
koster, røft regnet, 100 000 kroner.

– Protonbehandling må også gis dag-
lig og like lenge. Dette vil kanskje koste 
300 000 kroner. Det vil si tre ganger så 
mye. Men estimatene er usikre. Tall fra 
Danmark indikerer en faktor på bare 
to. Sammenlignet med annen kostbar 
kreftbehandling, slik som immunterapi, 
er ikke protonbehandling så dyrt likevel. 
Vi er derfor nødt til å se på hele kreftom-
sorgen under ett når vi skal vurdere kost-
nadene, poengterer Eirik Malinen.=

PROTONTERAPI-FORDEL: – Lave stråledoser i 
friskt vev er viktig for å redusere risikoen for ny 
kreft i fremtiden, poengterer kreftlege Einar Dale, 
som har vært en sterk pådriver for å bygge ut 
protonterapisenteret.

FOTO: OLA SÆTHER
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Tekst: Trine Nickelsen

Noen av dem kjenner vi på lukta. En eim av 
amoniakk fra sår infisert av spyfluelarver. Da 

skjønner vi at det kanskje er et lam med alveld i 
nærheten, sier Ivar Mysterud på Institutt for bio-
vitenskap, Universitetet i Oslo. 

Mysterud leder Alveld-prosjektet ved UiO– en 
forskergruppe som i mange år har jobbet system-
atisk med den alvorlige sauesykdommen. Myste-
rud er biolog og økolog, og særlig kjent for sin  
forskning på forvaltning av stor rovdyr, som ulv  
og bjørn. I sine mange år med feltarbeid i fylkene 
langs vestkysten av Norge har han også sett hund-
revis av alveld-syke lam. 

– Jeg offentliggjør nødig bilder av alt jeg har 
sett. I noen tilfeller blir syke lam skadd av løshund- 
er, rever og andre som angriper dem. Spyfluer kan 
infisere sårene og det utvikler seg hele kolonier av 

larver. Vi kan vanskelig forestille oss hvilke lidels-
er dyrene går igjennom, erkjenner Mysterud. 

Alveld-gåten. Sykdommen er urgammel og myte- 
omspunnet. Plutselig kan den ramme friske dyr som 
beiter fredelig. Hvorfor? Folk i det gamle bonde- 
samfunnet pekte gjerne på sauebonden selv og 
forholdet hans til de underjordiske. Var han ikke 
på godfot med dem, kunne huldra sende alvene ut 
om natta for å kaste ‘eld’ på lammene. 

Men alvene kan neppe lastes. Moderne forsk-
ning viser til helt andre forklaringer:

– Alveld er en fototoksisk sykdom som særlig 
rammer lam. Dyrene får i seg giftige stoffer som 
kan skade leveren, og som igjen kan utløse såkalt 
fotosensibilitet – overfølsomhet for sollys, forklar-
er Mysterud. 

Hva gjør et lite lam da? Jo, alt for å komme unna  

sola. Det kryper i skjul under trær, kratt, i hulrom 
mellom steinblokker eller inn i gamle bjørnehi. 
Sykdommen kan også påvirke motorikken. Lam-
met klarer ikke å holde følge og kommer ofte bort 
fra mora. Tilstanden er smertefull. Når sykdommen 
bryter ut, vil huden i ansiktet ofte svulme opp. 
Ørene blir tunge og henger ned. Sykdommen  
kan også påvirke synet, og lammene greier ikke 
å orientere seg. Mange drukner eller faller utfor 
bratte skrenter.

– Mange døde lam blir registrert som drept av 
rovdyr, siden det gjerne finnes tydelige tegn på 
rovdyrangrep på og omkring kadaveret. Men den 
underliggende årsaken kan ofte være alveld,  
presiserer forskeren. 

Alveld forekommer langs hele vestkysten av 
Norge – i et om lag to mil bredt belte av utmark fra 
Agder i sør til Lofoten i nord. Noen mener at fore-
komsten har økt det siste hundreåret og viser til at 
alveld-lam registreres stadig lenger nord.

Store tap. – I enkelte år antas tapene å være store. 
Men siden alveld ikke er meldepliktig, vet vi ikke 
nøyaktig hvor stort omfanget er eller hvor sykdom-
men rammer hardest fra år til år, påpeker han. 
Flere forskere, og ikke minst veterinærene, har 

gjort en stor innsats for å bringe tall på bordet 
– også Mysterud og kollegene: I tre år, fra 1999 
til 2001, festet de radiosendere, såkalte ‘tause 
dødsvarslere’, på et stort og representativt utvalg 
av lam på utmarksbeite i Halsa og Surnadal kom-
muner i Møre og Romsdal. Trolig som de første her 
i landet la forskerne fram kvantitative resultater 
som viste omfanget av sykdommen.  

– Undersøkelsen ga oss viktig innsikt: Sykdom-
men rammet langt flere lam enn vi hadde antatt. 
Mer enn halvparten av alle lammene som døde på 
utmarksbeite i disse områdene mens undersøkels-
en pågikk, hadde alveld. Den gangen var det spred-
te besøk av både ulv, bjørn og gaupe i de samme 
områdene, men likevel døde flere av alveld enn av 
rovdyrangrep, påpeker forskeren. 

Liljeplanten – en vakker skurk? Selv om kunn-
skapen om sykdommen stadig øker, er årsaken 
ennå ikke fullt ut forklart. Hva er det som gjør at 
lam på sommerbeite blir alvorlig syke av sollys?

En vakker plante med gule blomster har lenge 
vært under mistanke – ja, helt siden naturforsker-
en Carl von Linnés tid: liljeplanten rome. Den 
lever på våte lyngheier og næringsfattige myrer, og 
er vanlig langs vestkysten, fra Jæren til Helgeland. 

Forskere  
har påvist  

giftstoffer i  
utmarksbeiter 

langs vestkysten 
som kan øde-

legge celler  
– og dermed 

være farlige for 
alle pattedyr. 

ALVELD: Lam med alveld. 
Giftstoffer får ubeskyttet  
hud i ansiktet til å hovne 
opp av sollys. Mange lam 
blir nesten blinde, som dette 
hvor øyelinsen er falt ut.  

EN VAKKER SKURK? Lilje-
planten rome har lenge vært 
mistenkt for å gjøre tusenvis 
av lam på beite syke hvert 
år. Ivar Mysteruds forsker-
gruppe har vist at dette ikke 
kan være hele forklaringen. 

SIGEVANN I FJELLSIDEN: 
Akkurat her var det Ivar  
Mysterud oppdaget bio-
filmen med de ukjente og 
giftige blågrønnbakteriene i 
2007 – på Slettfjellet i Halsa 
kommune, Møre og Roms-
dal. Til venstre er en prøve 
av biofilm i boks. 

Kan få i seg gift som inntil 
nylig var ukjent i Norge 
 

Lam på beite lider:
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KLIMAENDRINGER: Et varmere, våtere og 
villere klima gjør at giftige blågrønnbakterier 
spres over større avstander – og trives på 
stadig nye steder.  
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• Alveld («alveblåst») er 
en utbredt fototoksisk 
sykdom på lam. Når 
lammene beiter, kan de få 
tilført molekyler til blodet 
som gjør dem overføl-
somme for lys.

• På hårløse partier 
reagerer vevet på sollys 
slik at huden kan bli øde-
lagt. Dyrene blir lysskye, 
mange dør direkte 
eller kan omkomme av 
følgeskader. 

• Lammene kan bli friske 
om sykdommen ikke er 
kommet for langt, men 
ofte blir den ikke oppda-
get i tide. 

• Årsaksforløpet bak 
sykdommen er fortsatt 
uklart.

Kilde: Ivar Mysterud

Alveldprosjektet

• Tverrfaglig forsker-
gruppe som studerer 
årsaken og forløpet til 
sauesykdommen alveld. 

• Ledet av økolog og 
biolog ved Institutt 
for biovitenskap, Ivar 
Mysterud.

• Deltakere fra Institutt 
for biovitenskap og 
Farmasøytisk institutt  
på UiO og fra NIVA.

Mistanken ble forsterket da moderne forskning på 
alveld kom i gang for mer enn hundre år siden. 

– Rome inneholder flere giftige stoffer, blant 
annet steroide saponiner. Når lammene spiser 
store mengder av planten, mente mange at leveren 
deres kunne ta skade, påpeker Mysterud. 

Alle grønne beiteplanter inneholder klorofyll. I 
drøvtyggernes vom-system omdannes klorofyllet 
blant annet til nedbrytingsproduktet fylloerytrin 
– som normalt skilles ut via leveren. Men en øde-
lagt lever greier ikke jobben. Isteden kan fylloeryt-
rin komme over i blodet og bli ført rundt i krop-
pen. Der lammets hud ikke er beskyttet av dekk-
hår, skinner sollyset igjennom og kan aktivere de 
fototoksiske stoffene slik av skader oppstår.

En ‘missing link’? Men har vi ikke svaret da? 
Nei, så enkelt er det ikke. Mysterud og kollegene 
hans innså snart at det skulle mer enn rome til. De 
giftige steroide saponinene i planten utløser ikke i 
seg selv sykdommen. Et ledd i utviklingen synes å 
mangle. 

– Det mest logiske var å fortsette å lete etter et  
utløsende stoff, enten på eller i tilknytning til ro-
meplanter – blant amøber, encellete dyr, sopper,  
bakterier og alger. Men letingen brakte oss ikke 
nærmere noe svar. Da endret vi taktikk. I 2007 
gjennomførte vi et stort felteksperiment i sam-
arbeid med to bønder som hadde vært spesielt mye 
plaget med alveld på lammene sine, forteller  
Mysterud. 

Forskerne fikk god hjelp fra bortimot et helt 
bygdesamfunn:

Åtti lam fra to gårder i bygda Valsøybotn i 
Halsa kommune i Møre og Romsdal ble valgt ut 
ved loddtrekning; halvparten gjerdet vi inne på 
myrer oppe i fjellet hvor det var rome både til frok-
ost, middag og kvelds. Den andre halvparten fikk 
servert romefri kost nede i bygda og fungerte som 
kontrolldyr. Prøver av blod og avføring ble tatt 
hver dag. Resultatet overrasket alle: Ikke et eneste 
lam på ensidig romekost utviklet alveld. Derimot 
ble flere lam som beitet like utenfor innhegningen, 
syke.

Var prosjektet mislykket? Nei, for det skjedde 
noe mer. Mysterud forteller:

Et giftig samfunn. – En kveld jeg var oppe i lia 
ovenfor innhegningen der lammene hadde gått, 
fikk jeg se et svakt lys foran meg på marka. Jeg 
tenkte det kunne være fluoriserende jordbunns-
bakterier, som tidligere hadde vært i søkelyset. Jeg 
stakk derfor hånda gjennom det grønne dekket av 
fuktig mose for å ta en prøve. Da fikk jeg hånda full 
av et klart, melkeaktig slim, forteller Mysterud. 

Han tok flere slike prøver, og tilbake i Oslo ble slim-
et analysert. Det viste seg da å inneholde et helt 
samfunn av mikroorganismer: mange ulike arter av 
bakterier, virus og sopper. Til og med et lite krepsdyr 
bodde i slimet. Der i sigevannet oppe i fjellsiden had-
de Mysterud oppdaget en biofilm med et rikt utvalg 
av lite kjente – og til dels helt nye arter for Norge. 

En biofilm er mikroorganismer festet til en over-
flate og innhyllet i et geléaktig materiale av slim. 
Analysene av biofilmen fra Slettfjellet i Halsa viste 
minst 12-14 forskjellige arter av mer eller mindre 
giftige blågrønnbakterier (cyanobakterier). 

Inntil Mysterud oppdaget biofilmen, var det helt 
ukjent at disse giftige blågrønnbakteriene fantes på 
utmarksbeiter i myr og lyngheier langs vestkysten. 
En av bakteriene i slimprøven var arten Symplocas-
trum muelleri – som nå ble påvist for første gang 
i Norge. Den produserer en serie ukjente fettsyrer, 
såkalte puwainafysiner. Og akkurat disse stoffene 
mener forskerne, kan være en nøkkel til å forstå 
hvorfor og hvordan alveld utvikler seg. 

Et gjennombrudd i forskningen. – Disse giftige 
stoffene kan ødelegge membraner og cellevegger hos 
eukaryote celler og kan dermed være farlige for alle 
pattedyr, også for mennesker, dersom de kommer 
over i blodbanen, understreker Mysterud.  

De steroide saponinene i rome er som nevnt ikke 
nok til å framkalle sykdommen. Men det er noe an-
net ved saponiner som gjør dem aktuelle i sammen-
heng med alveld. De har nemlig evnen til å løse fett 
– noe som gjør at de blir brukt til såpe. Saponiner 
kan løse opp fett også i membraner og cellevegger. 
Og når det skjer, kan det bety fritt leide inn i cellen 
for giftige puwainafysiner og andre kjemikalier.  
De kan lamme energiapparatet i cellen slik at den 
dør. Også leverceller. Når leverceller brytes ned, 
greier ikke leveren lenger å skille ut fylloerytrin  
som normalt – og da blir lammet, som vi vet, over-
følsomt for sollys.

Oppdagelsen av biofilmen på Slettfjellet i Halsa 
og det rike samfunnet av mikroorganismer, blir 
sett på som et gjennombrudd. Forskerne i Alveld-
prosjektet mener dette høyst sannsynlig kan være 
en ‘missing link’ og dermed et langt steg nærmere  
å forstå sykdomsutviklingen.

De nyoppdagete, giftige fettsyrene, deriblant 
puwainafysiner og minutissamider, får nå oppmerk-
somhet i internasjonal biokjemisk forskning.  
Resultatene fra funnene i Møre og Romsdal er  
publisert i det anerkjente tidsskriftet Applied and 
Environmental Microbiology, som utgis av Ameri-
can Society for Microbiology.

– Stort dyrevelferdsproblem. Mysterud er opp-

tatt av bygdesamfunnene som har hjulpet ham 
med å gjennomføre prosjekter og forskning gjen-
nom mange år. 

– Jeg håper vi snart er i stand til å forstå årsak-
en til sykdommen og sykdomsutviklingen fullt ut. 
Den har store økonomiske konsekvenser for saue-
bønder langs kysten, påpeker han.

– Men det største problemet med alveld er like-
vel den lidelsen som dyrene utsettes for. Om årsa-
ken ikke blir fullstendig klarlagt, kan det tenkes 
at beiteområder langs kysten må stenges og lokalt 
sauehold legges ned av dyrevernhensyn.  

Mysterud er på linje med Mattilsynet, som blant 
annet har som oppgave å fremme etisk forsvarlig  
dyrehold i Norge. – Vi følger tapstallene på ut-
marksbeite nøye. Dersom det er stor fare for at 
høye tap vil vedvare, mener Mattilsynet at om-
rådet ikke er trygt – og derfor ikke egnet som ut-
marksbeite, sier seniorrådgiver Per Helge Seltveit  
i Avdeling for dyrevelferd til Apollon. 

Mer salt inn over land. Det var en stor over-
raskelse for Mysterud og forskerkollegene da de 
oppdaget den frodige biofilmen i 2007 – med et 
helt mikrobiologisk konsortium av arter i de nær-
ingsfattige kystmyrene. Også flere utenlandske 
kolleger som har fulgt den norske forskningen, har 
uttrykt stor interesse. Hva lever disse artene av?
    – Et hett tips er at næringen kommer gjennom 

luft og vann. Når det stormer fra havet, er vind og  
nedbør full av næringssalter og andre aerosoler. 
Denne stadige importen fra havet og innover 
økosystemene på land er det forsket for lite på, 
konstaterer Mysterud, og mener det ligger mange 
doktorgrader og venter for forskere ved universi-
tetene langs vestkysten. 

Han viser til at den grunnleggende forskningen 
som han og kollegene har drevet, nå leder til nye 
spørsmål og problemstillinger. Blant annet ser de 
konturene av nye miljøproblemer i norsk utmark:

– Ikke bare næringssalter kommer langveisfra. 
Også blågrønnbakterier kan spres med vær og vind 
over store avstander. Det er ikke urimelig å tro at 
disse giftige artene kan overleve på stadig nye om-
råder – i en framtid hvor klimaet trolig blir både 
varmere, våtere og villere. Det kan i tilfelle få  
konsekvenser for både dyrevelferd og matproduk-
sjon i mange lokalsamfunn langs kysten. 

Et bedre sted. Ivar Mysterud har et langt forsker-
liv bak seg. 82-åringen er ikke i tvil om hva som 
driver ham, og som gjør at han jobber hver dag – 
og ikke har tenkt å gi seg med det første. 

– Dypest sett ønsker jeg å gjøre verden til et 
bedre sted. Samfunnet har støttet utdanningen 
min og forskningen jeg har drevet, og da er det 
viktig for meg å gi noe tilbake.= 

EKSPERIMENT (t.v.): Har 
romeplanten skylda? Forsk-
erne gjerdet lam inne på 
to myrer og tvang dem til 
å spise nesten bare rome. 
Hver dag ble det tatt blod-
prøver for å se etter fototok-
siske stoffer – tidlige tegn på 
sykdom. Resultat: Ingen lam 
ble syke! 
Øverst: veterinær Ivar Vul-
lum, nederst sauebonde 
Einar Botten og feltassistent 
Eigil Botten Gjøstøl.

NYE ARTER (t.h.): I sige-
vannet oppe i en fjellside, 
oppdaget Ivar Mysterud en 
biofilm med et rikt utvalg av 
mikroorganismer, også helt 
ukjente arter i Norge. Dette 
er tre av de giftigste artene 
av blågrønnbakterier. 
Den øverste, Symplocas-
trum muelleri er særlig 
interessant: Den er giftig for 
eukaryote celler generelt, 
og dermed farlig for alle 
pattedyr.  
I midten er Hapalosiphon 
intricatus og nederst 
Stigonema turfaceum.    

STORT HELSEPROBLEM: 
– Det største problemet 
med alveld er lidelsene som 
dyrene utsettes for, under-
streker Ivar Mysterud, leder 
for Alveld-prosjektet på 
Universitetet i Oslo. 
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Tekst: Trine Nickelsen

Vi ser på dem som ikoniske arter – neshorn,  
 elefanter og tigre. Men nå er de, sammen med 

mange andre dyr, kritisk truet av utryddelse. Verd-
ens dyrebestander minker i akselererende tempo. 
Siden 1970 er pattedyr, fugler, reptiler og amfibier 
redusert med 58 prosent i snitt. For mange arter 
er antallet individer nå så lavt, at de ikke kan over-
leve på sikt, advarer FNs naturpanel, som bygger 
sine konklusjoner på mer enn 10 000 vitenskape-
lige arbeider. 

Hvorfor? Fordi de naturlige leveområdene deres 
ødelegges til fordel for større byer, mer landbruk, 
industrielt skogbruk, flere veier. Men også fordi 
mange av verdens dyr er attraktive varer på et glob- 
alt marked. Utviklingen er dramatisk. 

Handelen vokser raskt. – I dag rangeres den 
ulovlige handelen med truete arter sammen med 
narkotikahandel, menneskehandel og ulovlig våpen-
handel. Av disse er handel med dyr den raskest 
voksende, forteller professor Ragnhild Sollund  
ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi på 
Universitetet i Oslo. 

Sollund regnes blant de fremste forskerne inter- 
nasjonalt innen grønn kriminologi, og har det siste 
tiåret forsket på handel med ville dyr og utrydd-
ingstruete arter – et felt som inntil da var viet liten 
interesse blant samfunnsforskerne. 

– Handel med levende dyr og kroppsdeler av 
dyr bidrar til at arter går tapt og til at økosystemer 
blir ødelagt og forsvinner for bestandig, påpeker 
hun.

Jo sjeldnere dyret er, desto høyere er prisen for 
hornet eller pelsen, og desto mer intenst drives 

De er født i frihet, men fanges og selges som varer over hele verden.  
Millioner av dyr påføres lidelse og død hvert år. Internasjonale  
konvensjoner som er ment å beskytte dem, kan gjøre vondt verre. 

Rettferdiggjør handel  
med ville dyr 

Internasjonale konvensjoner på villspor:

FANGET: Den kritisk truete Gyllen-
toppkakaduen er presset inn i en 
flaske for å hindre den i å flakse. 
Papegøyer selges i USA og Europa 
for enorme summer hvert år, men 
mellom 70 og 90 prosent dør under 
frakten. 
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Ville vs. tamme dyr

• Siden vi mennesker 
startet med jordbruk 
for 10 000 år siden, har 
verdens bestander av 
ville dyr gått ned med 83 
prosent. 

• Tapet av dyr skjer nå 
fortere og fortere. 

• Mennesker og hus- 
dyr utgjør nå hele 96 
prosent av pattedyrenes 
biomasse, det vil si vår 
samlede vekt. Da er det 
bare 4 prosent igjen til de 
ville pattedyrene.

Crimeanthrop

• Forskningsprosjektet 
Criminal justice, wildlife 
conservation and animal 
rights in the Anthropocene 
undersøker:
- Forvaltningen og beskytt-
   elsen av truete dyrearter
- Menneske-dyr-relasjoner 
- Ville dyrs rettigheter

• Spørsmålene belyses fra 
kriminologiske, rettssosio- 
logiske, rettsvitenskape-
lige,	filosofiske	og	stats-
vitenskapelige perspek-
tiver.

• Professor Ragnhild 
Sollund ved Institutt for 
kriminologi og rettssosio-
logi leder prosjektet, og 
har med seg David Rodríg-
uez Goyes og Martine S. 
B. Lie fra samme institutt, 
samt forskere fra Spania, 
England og USA.

jakten. Handelen med truete arter er nå en av de 
mest lønnsomme, kriminelle aktivitetene globalt. 
Det er snakk om svære penger. Verdens villmarks-
fond (WWF) har anslått handelen til omkring 200 
milliarder kroner årlig.

Enorm profitt. Svimlende priser blant annet på  
elfenben og neshorn, i kombinasjon med lave straf-
fer, gjør dette til et perfekt arbeidsfelt for krimi-
nelle nettverk. Moderne teknologi er tatt i bruk, 
lastebiler og geværer er mange steder byttet ut 
med helikopter og automatvåpen. Trolig drepes 22 
000 elefanter i Afrika hvert år. I Indonesia og Viet-
nam er det siste frie neshornet borte. Hornet bruk-
es i tradisjonell, asiatisk medisin. Også kjæledyr-
kjøpere og samlere står for store deler av mark-
edet. 

– Veksten i den brutale handelen skjer samtidig 
som forskning dokumenterer de kognitive og sosi-
ale evnene til stadig flere arter. Dyr lider når flokk 
og familiestrukturer brytes opp, når de stappes i 
esker, sperres inne i bur og sendes verden rundt.  

Beskytter de dyrene? Behovet for å stoppe tapet  
av verdens ville dyr, er akutt. Finnes det håp? 
Sollund viser til to sentrale konvensjoner. Den ene 
er Cites-konvensjonen, en internasjonal avtale 
som regulerer handel med utryddingstruete dyr 
og planter. Den andre er Bern-konvensjonen, som 
verner europeiske arter av ville planter og dyr og 
deres naturlige leveområder. 

Konvensjonene ble inngått allerede på 1970- 
tallet, men er i liten grad gått etter i sømmene av 

dyr som noe som kan utnyttes, snarere enn som 
individer med rettigheter til liv. 

– Det enkelte dyr har ingen individuell beskytt-
else mot overgrep og mishandling, i beste fall bare 
i egenskap av å være medlem av en art. Dyrene er  
de direkte ofrene for handelen, og fra deres per-
spektiv er det lite som skiller lovlig fra ulovlig 
handel. 

Konvensjonen slår riktignok fast at dyr ikke 
skal utsettes for unødig belastning når de handles 
med. 

– Men den sier ingenting om hvor traumati- 
serende denne virksomheten er for dyrene. Hvor-
dan oppleves det for en papegøyeunge å bli tatt ut 
av redet sitt, stappet i en eske med mange andre 
for så å bli sendt over store deler av verden for å 
leve resten av livet i et bur? 

To parallelle markeder. Handel med ville dyr er 
altså regulert inntil en art er truet. En slik delvis 
legalisering har gjort at to parallelle markeder for 
ville dyr har oppstått, et lovlig og et ulovlig. Den 
kriminelle virksomheten blomstrer i skjærings- 
feltet mellom de to. Sertifikater som skal følge dyr-
ene, forfalskes, og arter som er så kritisk truet at 
de ikke er del av den lovlige handelen, ‘hvitvaskes’.

– Ulovlige dyr føres inn på det lovlige markedet. 
Triksene er mange. To eksempler: Fjærene til kri-
tisk truete, og dermed kostbare, fugler males slik 
at de ser ut som de lovlige og dermed er fritt fram 
å handle med. Ringer med id-nummer tas fra opp-
dretta fugler og presses på viltfanga fugler, ofte 
med brukne bein som resultat. 

Legitimerer handelen. Cites-konvensjonen er 
ment å beskytte dyrene fra utryddelse. Men gjør 
den i virkeligheten det motsatte? Når en art føres 
inn på lista over truete arter, som betyr at hande-
len må begrenses eller stoppes, mener forskerne at 
det har noen uheldige konsekvenser. 

– Da gis samtidig et signal til samlere om at nå 
gjelder det å sikre seg det siste eksemplaret. Vi vet 
at kritisk truete arter kan få en enorm markeds-
verdi.

Men ikke bare de mest sårbare taper. Trusselen 
øker også mot andre dyr. Forskerne viser til at så 
lenge en art ikke regnes som truet, legitimerer 
konvensjonen handelen. I noen land ble det for 
eksempel drevet omfattende fangst og eksport av 
jakopapegøyer med Cites-konvensjonens velsign-
else, fordi bestanden av denne svært intelligente 
fuglen enda ikke ble regnet for å være i fare. Men 
etter hvert hadde handelen redusert bestanden så 
mye at arten i 2016 ble ført inn på lista over truete 
arter.

– Vi kan dokumentere at den internasjonale av-
talen heller enn å forhindre handelen med sårbare 
og truete arter, legger til rette for den – og dermed 
bidrar til fortsatt lidelse og drap på ville dyr, sier 
Sollund. 

– Bør forbys. Hun viser til at regulering framfor 
forbud gjør det vanskelig for myndighetene i det 
enkelte land å håndheve konvensjonen. 

– Hvis all handel med ville dyr var forbudt, var 
det ikke lenger noen tvil om et dyr eller et produkt 
av dyr var lovlig eller ulovlig, påpeker kriminolog-

forskere. For hvor godt beskytter konvensjonene 
de ville dyrene egentlig – og også økosystemene de 
er en del av? Og hvilke verdier står de for?  

Med frie midler fra Forskningsrådet er Sollund 
og kollegene nå i gang med å finne svar på disse – 
og flere andre spørsmål. For ett år siden startet de 
forskningsprosjektet CRIMEANTHROP – Straffe-
rett og utrydningstruede dyrs rettigheter i antro-
pocen, menneskets tidsalder.

– Vi undersøker hvordan de to konvensjonene 
håndheves i ulike land, og har valgt ut Norge, 
Storbritannia, Tyskland og Spania for casestudier, 
forteller hun. 

Sender motstridende signaler. Hvert år hand-
les det med millioner av ville dyr og planter. Cites-
konvensjonen skal sikre at handelen er bærekraf-
tig. For fattige land kan salget gi inntekter. Målet 
med konvensjonen er å hindre utryddelse slik at 
ressursene ikke går tapt. 

– Logikken er at en art kan handles med inntil 
den er truet. Det gjelder svært mange arter, og 
først da får dyrene en større grad av beskyttelse. 
Noen ganger øker en art i antall etter å ha blitt 
listet som truet, og da kan handelen starte på nytt. 
Men langt oftere greier ikke en art å ta seg opp 
igjen. I dag er 5800 dyrearter ført inn på Cites-
konvensjonens lister, men mange arter listes aldri 
fordi ingen bekymrer seg for dem. Dermed kan 
arter gå til grunne uten at vi aner det, beklager 
Sollund. 

Kriminologen viser til at konvensjonen, som 
nesten alle land i verden har sluttet seg til, ser på 

TAPPER GALLE: I mars i år 
godkjente Kinas nasjonale 
helsekommisjon bruken av 
galle fra bjørn for å behandle 
koronapasienter. Dyrene 
sperres inne i knøttsmå bur 
med et rør inn i magen, til 
galleblæren, hvor de jevnlig 
tappes for galle. 

HANDELSVARE: – De omtales 
som «ulovlige varer». Det er 
viktig å huske på at bak en 
slik betegnelse skjuler det seg 
individer som lider, sier Ragn-
hild Sollund. 
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Bern-konvensjonen 

• Convention on the 
Conservation of Euro-
pean Wildlife and Natural 
Habitats omtales gjerne 
som Bern-konvensjonen.

• Norge undertegnet 
konvensjonen i 1979, og i 
1986 trådte den i kraft. 

• Miljøverndepartement-
et er den ansvarlige 
myndigheten for konven-
sjonen og har delegert 
forvaltningsansvaret til 
Miljødirektoratet.

Cites-konvensjonen

• Convention on 
International Trade of 
Endangered Species er 
en internasjonal avtale 
mellom land for å kon-
trollere handel med ville 
dyr og planter.

• Konvensjonen ble etab-
lert i Washington i 1973 
og trådte i kraft i 1975. 
Norge har vært medlem 
siden starten.

• Formålet med avtalen 
er bærekraftig handel 
– dvs. at en ikke fjerner 
mer fra bestandene av 
dyr og planter enn de 
tåler.

• Cites omfatter omkring 
5000 dyrearter og  
28 000 plantearter 
verden over.

en, og mener at et totalforbud ville begrense mark-
edet – føre til færre forhandlere og færre kunder. 

Sollund er opptatt av verdiene som formidles. 
– Når handelen ikke er kriminalisert, sender myn-
dighetene et sterkt signal om at virksomheten er 
legitim og moralsk forsvarlig.

Da vil folk fortsette å bruke ville dyr som kjæle- 
dyr, som medisin, eller spise dem fordi de er eksot- 
isk mat eller fordi det gir status. Korona-pandemi-
en har mint oss på hvilken fare dette representerer.  
Nye infeksjonssykdommer vil komme som smitter 
fra dyr til mennesker, advarer hun.

Sprer seg. Forskeren og kollegene i prosjektet 
mener at all handel med ville dyr nå bør forbys.  
    – Et forbud vil føre til mindre press på truete 
arter og ikke mer, slik noen hevder. 

Kriminologen viser til at så lenge handel er lov,  
sprer utnyttingen av dyr seg fra de landene der 
virksomheten er vanlig, til andre land – som 
Norge, hvor tollmyndighetene blant annet har 
beslaglagt leopardpiller som brukes i tradisjonell, 
asiatisk medisin. 

– Vi kan ikke forhindre at samlere kjøper dyr av 
sjeldne arter, men vi kan avskjære dem fra å få vite 
når en art blir kritisk truet og dermed mer attrak-
tiv gjennom å avvikle konvensjonen og heller forby 
all handel.

Mye av handelen er allerede ‘under jorden’, den 

vet vi lite om. – Dyr selges både på det skjulte og 
det åpne nettet, og under disk på markeder i Asia, 
Afrika og Latin-Amerika, forteller hun. 

Den fattige bonden. Forskerne er opptatt av de 
sosiale sidene ved handelen. Noen henter ut stor 
profitt, mens lokalbefolkningen som fanger og 
selger ulovlige arter, tjener lite – men får likevel 
en kjærkommen ekstrainntekt. Profitten øker med 
hvert ledd i kjeden. Mens den fattige bonden kan 
få 5–25 dollar for en arapapegøye han har fanget, 
kan verdien ha økt til 10 000 dollar i USA eller 
Europa – hvis den sjeldne fuglen kommer fram i 
live. Den største markedsplassen for ulovlig handel  
med dyr, er internett. USA er ansvarlig for to tre-
deler av handelen, som framfor alt omfatter elfen-
ben og eksotiske fugler. 

– Det viktige er å sette inn tiltak rettet mot dem 
som tar dyrene, slik at når oppkjøpere kommer, kan 
lokalbefolkningen si: Jeg får faktisk mer penger for 
å beskytte disse papegøyene, sier kriminologen.

Smugling til Norge. Den ulovlige handelen med 
truete arter er stor også i Norge. Mange nordmenn 
tar med seg truete dyr og planter inn i landet. 

– Mye kommer med turister. Folk reiser og tar 
med seg suvenirer hjem, som elfenben, reptilskinn, 
utstoppete krokodillehoder, koraller og smykker  
laget av skilpaddeskjell, eller sko og belter av slange- 

skinn. Mange er nok ikke klar over at de har kjøpt 
deler av utryddingstruete dyr og derfor gjør noe 
ulovlig. En del av dem som handler på nett, er tro-
lig heller ikke bevisste på at de bryter loven, mener 
Sollund. 

Både tilbudet og etterspørselen er stor, og ingen 
har den fulle oversikten. – Én ting er det skjulte 
nettet; men norske kontrollmyndigheter overvåker 
heller ikke handelen som skjer på det åpne nettet. 
Elfenben kan for eksempel averteres på Finn.no 
uten at noen griper inn. 

Beslaglegges og avlives. Innførselen til Norge 
omfatter også levende dyr. Fram til 2017 var det 
forbudt å ha reptiler her i landet. I dag er det lov å 
innføre, omsette og holde 19 reptilarter. Av disse 
er 15 oppført enten på Verdens naturvernunion 
(IUCN) sin liste over sårbare arter, eller på Cites-
konvensjonens liste 2, som krever at eksport- og 
importtillatelser følger dyrene.

– Da forbudet skulle oppheves, var tollvesenet 
kritisk og pekte på problemer med å håndheve den 
nye bestemmelsen: Hvis det er slik at alle reptiler 
er forbudt, så vet vi – i det øyeblikk vi gjør beslag, 
at dette dyret er ulovlig, ble det sagt. 

Sollund har fått tilgang til et stort straffesaks-
materiale knyttet til innførsel av reptiler, mer enn 
800 saker fra alle politidistrikter i Norge, som hun 
nå er i gang med å undersøke. Hun har allerede 

gått igjennom hundrevis av saker som også omfat-
ter en rekke andre dyr – eksotiske pattedyr, fugler 
og amfibier.  

– Resultatene er nedslående. De fleste sakene 
endte med bagatellmessige, forenklete forelegg, er-
kjenner hun. Men noe har endret seg til det bedre: 
I en ny forskrift øker regjeringen strafferammen 
fra seks måneder til tre år.   

Dyrene beslaglegges, men dessverre er det bare 
unntaksvis at de overlever. – I tre land vi har un-
dersøkt spesielt, nemlig Storbritannia, Colombia 
og Brasil, har myndighetene etablert egne mot-
takssentre for ville dyr som beslaglegges, og store 
ressurser settes inn på å rehabilitere dem. I Norge 
er det annerledes. Dyrene tas i beslag for å hånd-
heve Cites-konvensjonen – men med det paradok-
sale resultat at de drepes heller enn å beskyttes, 
sier forskeren. Hun viser til at handelen med ville 
dyr er lite prioritert hos politi og tollmyndigheter, 
som primært er på jakt etter narkotika.

Norge og Bern-konvensjonen. Som en del av 
prosjektet analyserer forskerne hvordan konven-
sjonene og nasjonale lover og praksiser beskytter 
utryddingstruete dyr. Også i Norge står arter i fare 
for å forsvinne. Alle de fire store rovpattedyrene 
våre er rødlista – fra sterkt truet til kritisk truet i 
norsk natur. Bern-konvensjonen verner europeiske 
arter av ville dyr og deres naturlige leveområder. 

PANGOLIN: Ingen pattedyr 
i verden er mer utsatt for 
ulovlig handel enn skjelldyr-
et, pangolinen – som er det 
eneste pattedyret med skjell. 

MOR OG UNGER: Jerven 
er sterkt truet av utrydding 
i Norge. Stortinget vil ha 
maks 39 jervekull i året. Blir 
det flere, tas mor og unger 
ut av hiet og skytes, såkalt 
‘hiuttak’. 
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Norge er tiltrodd et særlig ansvar nettopp 
for ulv, gaupe, bjørn og jerv. 

– Det er stor politisk debatt om vi 
overholder Bern-konvensjonens prinsip-
per. Flere har pekt på at konvensjonen 
ikke gir noe rom for å ta livet av kritisk 
truete dyr for å senke antallet, slik det 
gjøres i Norge. Jerv, bjørn og ulv er i til-
legg fredete arter. Likevel skytes store 
deler av bestandene hvert år. 

I fjor kom «Forskrift om tilskudd til 
tiltak som fremmer jakt og fangst som 
friluftsaktivitet blant barn og unge».  
– Myndighetene ønsker at de unge skal 
lære at ville dyr er ‘høstbare ressurser’, 
framfor individer med egenverdi og vik-
tige i sine økosystemer, og oppfordrer til 
jakt – også på arter i tilbakegang, påpek-
er Sollund. Lirype, fjellrype og hare er 
kategorisert som nær truet på den norske 
rødlista, men er likevel jaktbare, ifølge 
Miljødirektoratet. 

Hun mener at Bern-konvensjonen 
tøyes slik at hensynet til menneskenes 
interesser går foran hensynet til dyrene.

– Fordi Norge har sluttet seg til kon-
vensjonen, får vi inntrykk av at truete 
arter faktisk beskyttes, sier hun, og ser 
en parallell til den norske loven om dyre-
velferd. Den slår fast at alle dyr har egen-
verdi uavhengig av den nytteverdien de 
måtte ha for mennesker. 

Men praksis sier likevel noe annet.  
– Individuell beskyttelse og artsbeskytt-
else er dårlig integrert i forvaltningen 
både i Norge og i andre land som har 
sluttet seg til de internasjonale konven-
sjonene, påpeker kriminologen.  

Hvorfor er forskningen viktig? 
Ragnhild Sollund og kollegene i pro-

sjektet mener handelen med ville dyr og 
jakt på utryddingstruete arter er viktige 
eksempler på menneskenes hensynsløse 
rovdrift på naturen. 

– Med prosjektet vårt ønsker vi å 
bidra med ny teoretisk og empirisk kunn-
skap om deler av denne praksisen. Vi  
håper å kunne komme med forslag til 
tiltak som kan forhindre den, under- 
streker hun. 

Et slikt forslag er å beholde Cites-
konvensjonen – men endre intensjonen 
med den. – Istedenfor dagens formål 
kunne konvensjonen ha samarbeid om å 
beskytte ville dyr fra handel som formål. 

Landene som taper inntekter fordi de 
ikke lenger kan selge og eksportere ville 
dyr, kunne tilføres erstatning gjennom 
bistandsbudsjettene til de rike landene 
som er tilknyttet konvensjonen. Et slikt 

samarbeid kunne både forhindre mis-
handling av det enkelte dyr, forhindre 
artsutrydding og bidra til å avhjelpe  
fattigdomsproblemet som er årsak til  
mye av handelen.=

Hjerneforskeren: Johan Storm
– Føler dyr smerte?

– Alle pattedyr og andre dyr som vi er 
nært beslektet med, føler høyst sannsyn-
lig smerte på omtrent samme måte som 
oss mennesker. Det er store likheter mel-
lom oss og de fleste andre pattedyrarter 
når det gjelder hvordan hjernen er bygd 
opp og fungerer, og hvordan responsen 
er på smerte, og det er også store likheter 
med andre virveldyr. Derfor er det sterke 
grunner til å tro at smertesansen funger-
er ganske likt som hos oss – i det minste 
hos andre pattedyr. Men dette spørsmålet 
har mange ulike aspekter. Smertesansen 
hos mennesker er også svært kompleks, 
og det er mye vi ennå ikke vet.

– Har dyr bevissthet som minner 
om menneskets bevissthet?

– Det korte svaret er at alle pattedyr 
og andre dyr som vi er nært beslektet 
med, høyst sannsynlig har en evne til 
bevissthet som har sterke fellestrekk med 
vår bevissthet. Men strengt tatt vet vi 
ikke hvilke andre dyr som har en form for 
bevissthet, og hvor lik den er vår. Trolig 
finnes det et ukjent mangfold av bevisst-
hetsformer og bevissthetsgrader. Men vi 
mangler ennå en godt etablert teori som 
kan fortelle oss hvordan vi kan påvise be-
vissthet med objektive metoder. Her har 
vi et stort "hull" i vår viten om verden, 
med store etiske og andre implikasjoner 
for vårt verdensbilde – omtrent på linje 
med vår uvitenhet om liv andre steder i 
universet.

Vi må også huske på at ordet "bevisst-
het" har flere forskjellige betydninger. 
Og vi vet heller ikke sikkert når mennes-
kenes bevissthet oppstår i løpet av indi-
videts utvikling: I fosterlivet? Kort etter 
fødselen? =
 

Filosofen: Bjørn Ramberg
– Føler dyr smerte?

–  Filosofer i vår tid som mener at 
smerte er et rent menneskelig fenomen, 
må man lete lenge for å finne. Det er bred 
faglig konsensus om at behandlingen av 
dyr som beskrives i artikkelen, innebærer 
grove overgrep og store lidelser. Historisk 
er spørsmålet knyttet til en dualistisk 
forståelse av mennesket, hvor all subjek-
tiv opplevelse, inkludert smerte, legges til 
sjelen. Og i tråd med de store monote- 
istiske religionene antok filosofer som  
René Descartes at sjelen var forbeholdt 
mennesket. Det synet har måttet vike 
etter hvert som den darwinistiske forstå-
elsen av arters tilblivelse og utvikling har 
skjøvet dette religiøse skapelsesbildet til 
side.

– Har dyr bevissthet som minner 
om menneskets bevissthet?

– De aller fleste filosofer som nå be-
skjeftiger seg med menneskets forhold 
til og forståelse av andre arter, legger til 
grunn at bevissthet finnes i mange for-
mer i naturen. Interessante utfordringer 
knytter seg til i hvilken grad, og på hvil-
ket grunnlag, vi kan få tilgang til hvordan 
andre arter opplever verden. Innebærer 
menneskets spesielt utviklete hjerne-
bark og særlig menneskets språkevne at 
vår bevissthet er kvalitativt annerledes 
enn hos arter uten det samme ekstremt 
produktive kommunikasjons- og tenke-
redskapet som vi har i språket? Her er det 
uenighet blant forskere, i en rekke fagfelt.  
    Svært grovt sagt: Om vi fokuserer på 
affekt, er det lett å se kontinuitet mellom 
artene, men dersom man vektlegger kog-
nitive og kognitivt-sosiale evner, viser det 
seg også vesentlige skiller mellom men-
nesket og selv ganske nærstående arter.=
 

Biologen: Dag O. Hessen
– Føler dyr smerte?

– Ja, åpenbart. Vi vet ikke helt hvor-
dan smerten føles, men at det er en 
ubehagsreaksjon ved ytre skader som vi 
ser langt ned i dyrerekkene. Det er også 
logisk evolusjonært at dyr er utstyrt med 
smertereseptorer for å unngå skade. Det 
er rimeligvis en økende smertefølelse 
med økende nevrologisk kompleksitet, og 
ved dyreforsøk må man ha eget kurs for 
å jobbe med dyr som er mer komplekse 
enn tifotkreps. Det unikt menneskelige er 
evnen til å føle ikke bare fysisk, men det 
man kan kalle eksistensiell smerte.

– Har dyr bevissthet som minner 
om menneskets bevissthet?

– Absolutt. Dette er mest åpenbart 
hos høyere primater som sjimpanse og 
gorilla, som genetisk sett er svært like oss 
selv. All den tid det bare er cirka 6–7 mil-
lioner år siden våre egne og sjimpansens 
forfedre skilte lag, er dette ikke så under-
lig. Det er lite i en evolusjonær historie, 
og vi deler sentrale nevrotransmittere 
med, ikke bare andre pattedyr, men an-
dre ryggstrengsdyr. Mange studier peker 
på at primater og dyr som elefanter, hval-
er, kanskje også enkelte fugler, har en 
jeg-bevissthet.

– At grunnleggende følelser som livs-
glede og sorg, også depresjon, finnes hos 
høyere pattedyr, er det ingen tvil om. 
Også empati, hengivenhet, trofasthet, 
som er nært forbundet med stoffene vaco-
pressin og oxytocin, finnes i nesten like 
utgaver ikke bare hos pattedyr, men alle 
ryggstrengsdyr – om enn i enklere form. 
Det unikt menneskelige er den kognitive 
kapasitet som har utstyrt oss med evnen 
til normative vurderinger og bevissthet 
om fortid, framtid, død og mening.=

En viktig grunn til at handelen med ville dyr bør 
stoppe, framhever Ragnhild Sollund, er at dyrene 
– som oss andre, opplever smerte.  
   Har de også bevissthet slik vi har? 

Apollon har spurt tre ledende forskere ved UiO 
om hva en vet om disse spørsmålene – med ut-
gangspunkt i eget fag: hjerneforskning, filosofi  
og biologi. 

JA, dyr lider 
Tverrfaglig enighet: 

FØLELSER: Også dyr, som 
denne lille apen, kan føle 
livsglede – og ensomhet og 
sorg, viser forskning. 
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Yngvar Nielsen er nærmest glemt i dag, men var en 
markant skikkelse i sin samtid. Høyremannen og 
unionisten Nielsen, historiker, etnograf og geograf, 
satte dagsorden for mye av samfunnsdebatten 
på slutten av 1800-tallet og frem til sin død i 1916. 
Som svigersønn av Norges siste adelsmann,  
Peder A.W. Jarlsberg, og nær venn av Oscar II,  
var han godt plassert i hovedstadens menings-
bærende miljø.  
   Han var med på å etablere Den Norske Turist-
forening, Norsk Geografisk Selskab, Norsk Folke-
museum og Etnografisk Museum. Ved sistnevnte 
institusjon var han bestyrer i nesten 40 år og la 
dermed premissene for en utvikling som nå ende-
lig er blitt gjenstand for forskningsbasert innsikt. 
Det er en utvikling som ikke bare handler om 
museale praksiser, men vel så mye om politiske 
og ideologiske føringer som skulle få store konse-
kvenser – ikke minst for Nielsen selv og hans etter-
mæle. Gjennom skrift og tale støttet han varmt en 
fortsatt union med Sverige, og hans vitenskapelige 
gjerning, preget som den var av sosialdarwinist-
iske oppfatninger, skapte store problemer for det  
samiske folk. Det skulle ta hundre år før hans 
påstand om sørsamenes «fremrykking» omsider 

Med Yngvar Nielsen på ville veier

ble tilbakevist. I mellomtiden ble hans fremstilling 
brukt av Storting, bønder og rettsapparat til nær-
mest å ødelegge den sørsamiske reindriften.  
    Det er med andre ord mange gode grunner til 
at hans virke etter hvert er blitt forbigått i taushet, 
både av historikere, etnografer og politikere. Nå 
har imidlertid Camilla Ruud og Gro Ween, sistnevn-
te ansatt ved Nielsens gamle arbeidsplass, utgitt 
en antologi som tar for seg denne mannens livsløp 
– nærmest på godt og vondt. Hans akademiske 
karriere dissekeres og viser hvordan han konvert-
erte mellom ulike disipliner og med svært blandet 
resultat. Særlig gjennomgås hans ideologiske 
tilnærming til etnografiens og museenes rolle når 
det gjaldt «de primitive Folkeslag».  
    Sist, men ikke minst, får vi en grundig gjennom-
gang av hvordan hans vitenskapelige pretensjoner 
ang. fremrykkingsteorien stort sett var et resultat 
av hans virke som «professorturist». Det er en viktig  
bok, den viser hvor galt det kan gå når vitenskape-
lige ambisjoner blandes med politiske interesser 
og private relasjoner. Ikke minst er den et «must» 
for alle med interesser for museologi og kulturfag-
lig formidling. 
                                                       Ivar Bjørklund
 
 

 
Interessen for medisinhistorie speiler samtidens 
utfordringer. I lang tid har medisinhistorikere vært 
mer opptatt av lidelser som dominerer samtids-
bildet – som historien til kroniske sykdommer, 
kreftsykdom eller ernæring. Siden AIDS begynte 
å slippe oppmerksomheten i den vestlige verden, 
har det ikke vært mye interesse for epidemiers 
historie. Med covid 19 har dette endret seg.  
    For plutselig har karantene, kohort, smitte og 
munnbind blitt ord som vi alle kjenner, og gjerne 
vil vite mer om. Og mye får vi sannelig vite i denne 
550 sider store boka om epidemier. Det er et impo- 
nerende stykke arbeid av en som ikke selv er his-
toriker. Boka er encyclopedisk anlagt med fakta 
om både mikrober, immunsystemet og epidemier. 
Her er oppspill til mange interessante historier.  
    Stig Frøland bekrefter med denne boka hvilken 
god formidler han er av vanskelig medisinsk stoff. 
Utover det rent medisinske beskriver han også 
epidemienes virkning på kultur, politikk og sam-
funn – og serverer underveis mange morsomme 
anekdoter. Dessverre belegges påstander om 
slike historiske fakta altfor ofte med artikler pub-
lisert i medisinske tidsskrift som ikke baserer seg 

Kampen mot mikrobene er ikke over

på historisk forskning i et arkivmateriale, men 
som tar utgangspunkt i mer eller mindre gode 
sekundærkilder. Mange historiske nøkkelref-
eranser mangler i denne historien, noe som er 
rart siden det ikke mangler kildehenvisninger og 
siden resultatet nærmest er encyclopedisk. En 
encyclopedi skal jo være en oppsummering av 
forskningsfeltet.  
    Når man gaper så bredt som her, er faren at 
fortellingen forsvinner litt i alle detaljene. Stig Frø-
land har tidligere vist at han er god til å skrive. Jeg 
skulle ønske både han og forlaget hadde gitt seg 
selv litt bedre tid da covid 19 kom. Det er åpen-
bart at de har forsert utgivelsen. Gjentakelsene 
er for mange og stoffet ikke godt nok disponert. 
Noen avsnitt er langt bedre og mer gjennom- 
arbeidet enn andre.  
    Når dette er sagt, er dette en svært interessant 
og lesverdig bok. Det er ikke hverdagskost at det 
publiseres en bok om medisinhistorie på norsk, 
langt mindre om epidemiers historie. Her er mye 
kunnskap å hente både for helsepersonell og all-
mennhet.                          
            Anne Helene Kveim Lie 
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Hvem er Jussens helter? Selv tenkte jeg på Vil-
helm Aubert og Torstein Eckhoff, som lærte oss 
om hvordan jurister tenker, og hvordan jussen 
virker – eller ikke virker – i samfunnet. Eller Ruth 
Bader Ginsberg og Tove Stang Dahl, som kjemp-
et for kvinners rettigheter. Eller (lege og jurist) 
Espen Nakstad, som forklarer om korona slik at vi 
forstår hva han sier, og godtar tiltakene?  
     Graver kan antakelig også sette pris på dem. 
Men hans juridiske helter står for noe mer heroisk 
– de risikerer liv og helse ved å stå opp for retten 
mot uretten, særlig fra autoritære regimer. Flere 
av hans tolv helter var dommere som gjorde mot-
stand mot naziregimet under andre verdenskrig. 
Men én reddet kvinner fra døden i hekseprosess-
er, én reddet svarte gutter fra dom for overgrep 
mot hvite kvinner, og tre, blant dem bokens to 
kvinnelige helter, kjemper i dag for retten mot 
uretten i sitt lands regime.  
     Bakgrunnen for heltenes handlinger er drama-
tisk og trist. Likevel er Gravers velskrevne frem-
stilling av hva de kjempet mot, og hvordan, rett 
og slett underholdende.  

Jussens helter  

Flere er «rene» helter, som man fullt ut beundrer. 
Men én kaller Graver «både skurk og helt», og 
også andre har slike trekk – de anvendte nazilover 
overfor mange tiltalte, men nettopp derfor kunne 
de redde andre. Kanskje opptar disse dommerne 
oss særlig sterkt – ville det moralske vært å trekke 
seg fra stillingen? Eller dømme åpent i strid med 
lovene? Eller var det viktigst å redde noen?   
     Graver understreker at dagens Norge er svært 
forskjellig fra regimene bokens helter satte seg 
opp mot, men beskriver levende og treffende 
dommeres forhold til regler de er uenig i. Et klart 
utgangspunkt er å dømme etter loven – men det 
finnes metoder til å unngå et for urimelig resultat. 
      Selv om de store heltespørsmålene ikke er 
aktuelle for norske dommere, er det bra å bli 
minnet om dem. Og det er bra å tenke gjennom 
mer hverdagslige spørsmål som også kan gjelde 
moral og mot. Graver gir et fint grunnlag for slike 
refleksjoner.                                                                                                      
                                                     Kirsti Coward 

 
 
 

 
Fysikkens verden – presentert i 
sammenhenger vi gjenkjenner 
og beskrevet på måter vi kan 
forstå. 
 
Etter å ha lest Anja Røynes forklaring på tyng-
dens akselerasjon, forsøker jeg å overbevise 
min kone. Hun er fortsatt skeptisk, og det ender 
med at vi en vindstille søndags formiddag står 
øverst oppe på Brevikbrua, jeg med ulltråd rundt 
to bananer i den ene hånda og fem i den andre, 
mens hun har mobilen klar. – En to tre – slipp! 
Bananene traff vannoverflaten samtidig, det tok 
tre sekunder og høyden er 45 meter. Min kone er 
overbevist, Newton hadde rett. 
    Kanskje du er en av oss som noen ganger 
lurer på hvordan en diger Boeing av metall kan 
fly? Vingen er konstruert slik at luften over vingen 
beveger seg på en måte som gjør lufttrykket 
under vingen større enn over og dermed ‘bærer’ 
flyet, mens motoren driver det framover.  
     Du har muligens stått ved båtripa på en av de 
store fergene og gledet deg over alt det vakre vi 
seiler forbi. Så er det noen som spør hvordan det 

Min kone er overbevist, Newton hadde rett  
er mulig at denne kolossen av metall kan flyte? Vi 
andre nikker gjenkjennende før vi snakker om noe 
annet. Eller du har undret deg over hvordan en 
varmepumpe kan varme opp et hus til 20 grader 
med energien den henter utenfra der tempera-
turen ligger under 0 grader. Og hva er nordlys, 
dette vakre lysspekteret på himmelen som trekker 
tusenvis av turister hvert år? I boken Fysikk – en-
kelt forklart finner du forklaringene. 
     Vi har mange en oppfatning av at fysikk, det 
er ikke for oss. Når du går gjennom boken til 
Anja Røyne, vil du bli overrasket over at mye av 
det du leser virker på en måte kjent. Står du på 
en badevekt i en heis mens den går oppover, vil 
vekten vise mer enn det du egentlig veier, motsatt 
om heisen går nedover. Dette er ditt forslag om 
noen spør, men her kan du også finne ut hvorfor. 
Og det er den store forskjellen, her får du alt dette 
forklart. 
    Boken er delt inn i 9 områder, og her møter 
vi fysikkens verden og dens lover – eller heller 
sannheter – i sammenhenger vi gjenkjenner og 
beskrevet på en måte vi kan forstå. Det i seg selv 
er en bragd! Hvert tema er krydret med oppgaver, 
så det er nok av muligheter til fordypning. 
 
          Ole Nordmark

 
En bok om vitenskapelige ambisjoner, ideologiske pretensjoner 
og politiske konsekvenser. 

 
Bakgrunnen for heltenes handlinger er dramatisk og trist. Likevel 
er Gravers fremstilling rett og slett underholdende. 

 
Stig Frøland hadde nok ikke forutsett at timingen for publika-
sjonen skulle bli så god. 
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NESTE UTGAVE: Verdens mest intelligente forsvarssystem finner du i din egen kropp. 
Immunapparatet beskytter mot alt fra virus og bakterier til kreft.
Likevel fungerer det ikke alltid som det skal. 

Les mer i neste utgave av Apollon.

Immunsystemet – redder deg hver dag


