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UiO-forskarane Arvid Nikolai Kildahl frå 
Psykologisk institutt og Katrine Rolid på 
Institutt for klinisk medisin vann delfina-
len som dei beste forskingsformidlarane 
på Forsker Grand Prix i Oslo. Ti stipendi-
atar konkurrerte om Oslo-sigeren. Kvar 
av dei fekk fire minuttar til å presentere 
forskinga si. 

Kildahl blei nummer éin. Han vann  
konkurransen med å formidle korleis ein 
kan kjenne igjen traumereaksjonar og 
traumelidingar hjå personar med autisme 
og utviklingshemming. Éin av tre vert 
utsette for seksuelle overgrep. Mange 
av dei klarer ikkje å fortelje med ord om 
kva dei har opplevt og korleis dei har 
det. Den nye kunnskapen til Kildahl kan 
hjelpe psykologane til å bli flinkare til å 
oppdage når personar med autisme og 
utviklingshemming blir eller har blitt ut-
sette for vald og overgrep.

Katrine Rolid er fysioterapeut. Ho brukte 
sine fire minuttar til å fortelje om korleis 
hjartetransplanterte kan komme i betre 
form med hard intervalltrening heller enn 
moderat trening. Forskinga hennar kan 
endre treningstilrådingane til dei som ak-
kurat har fått nytt hjarte.
    Kildahl og Rolid representerte UiO un-
der landsfinalen i Forskar Grand Prix  
i Trondheim siste helga i september.  
Der vart Tora Söderström Gaden frå  
Universitetet i Bergen kåra til landets 
beste forskingsformidlar. Ho forskar på 
musikkterapi for prematurt fødde barn.=

Dei vann 
Forsker 
Grand Prix  
i Oslo 

Nina Holden tok mastergraden i matematikk  
ved Universitetet i Oslo i 2010. No er ho tildelt 
prisen «Maryam Mirzakhani New Frontiers Price 
in mathematics» for sin innsats som framifrå, ung 
kvinneleg matematikar. Spesialfeltet hennar er 
tilfeldig geometri og sannsynlegteori.=
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Fysioterapeut og traumepsykolog var 
best i årets Forsker Grand Prix i Oslo. 
Musikkforskar frå Bergen vann den  
nasjonale finalen. FYRSTEPLASS: Arild Kildahl vart kåra til den beste formidlaren i Oslo.

6 – 6 – 6: Dommarpanelet gav tre seksarar til Arild Kildahl.

ANDREPLASS: Katrine Rolid fekk andreplassen i Forsker Grand Prix i Oslo.

Matematikkpris 
til UiO-student 
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Forskning som kan 
redde liv   

Trine Nickelsen
ansvarlig redaktør 

Kroppens immunsystem er uhyre effektivt og sofistikert. Det vinner som 
oftest kampen mot ytre fiender som virus og bakterier. Mot en indre fiende 
som kreft kan det derimot måtte gi tapt. Men i løpet av de aller siste årene 
har immunterapien flyttet grensene for hva vi trodde var mulig. Den brukes 
nå til å behandle nesten alle typer kreft. Behandlingen innebærer å sette 
kroppens forsvarsverk bedre i stand til å kjempe mot sykdommen.  
Mennesker med kreftformer som det tidligere ikke fantes noe håp for,  
lever nå lenger, og noen blir til og med erklært friske. 

Framskrittene skyldes forskning. Etter årevis med stor innsats og mange 
tilbakeslag kom det store gjennombruddet. En viktig oppdagelse ble gjort, 
nemlig at kreftcellene har strategier for å dempe immunforsvaret slik at 
kreften kan få utvikle seg i fred. For to år siden ble forskerne James Alli-
son og Tasuko Honjo, som oppdaget denne ‘bremsen’ og hvordan  
den kan fjernes, tildelt Nobelprisen i medisin. Den nyeste og aller mest 
avanserte behandlingen er en form for immunterapi hvor en går inn i 
immuncellene og endrer på arvematerialet. 

Over hele verden foregår det nå i alt minst 3500 studier på immunterapi. 
Norske forskere er med i fronten. Professor Johanna Olweus og hennes 
forskergruppe har funnet fram til et helt nytt prinsipp, som dette num-
meret av Apollon vier oppmerksomhet. Det nye prinsippet er inspirert 
av kroppens avstøtingsmekanisme ved transplantasjoner. Den samme 
mekanismen kan også ‘avstøte’ kreftceller. Nå har hun og forskergruppen 
hennes greid å utvikle en teknologi som får immuncellene til å finne fram 
til kreftcellene der de har spredt seg rundt i kroppen, og effektivt drepe 
dem – uten samtidig å skade friske celler. 

Dette er viktig forskning som kan redde liv. Men dessverre er det en lang 
mil mellom laboratoriet og sykehuset, mellom forskningsresultater og 
pasienter. Å overføre gener fra en immuncelle hos en frisk person til en 
immuncelle hos den kreftsyke – og så lage milliarder av dem – er åpenbart 
enormt komplisert og krevende. Det trengs ikke bare topp forskere,  
men også topp infrastruktur – alt under samme tak – for å teste ut ny  
immunterapi i pasienter. 

Den nødvendige infrastrukturen er imidlertid svært kostbar. Internasjonalt 
satses det stort nettopp på infrastruktur fordi det er nødvendig for å ut-
vikle feltet videre. Ennå finnes ingen helbredende behandling for de aller 
fleste av dem som har kreft med spredning. I Norge har vi topp forskning 
på området, men mangler ennå muligheten til å ta forskningsresultatene 
videre til pasienten. For kreftsyke uten mye håp er det ingen tid å miste.
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IKKJE GUTAR: Det er berre jentene som ønskjer å behalde 
morsmålet sitt.

– Jeg ble nok sett på 
som en litt løs kanon.
Harald Bøckman (portrettet side 40)

Eit kort liv er like 
lykkeleg som eit 
langt
Den greske filosofen Aristoteles slo fast at det 
tek tid å bli lykkeleg. Hilde Vinje har i avhand-
linga si «Den perfekte lengde på livet» under-
søkt Aristoteles sine synsmåtar på tid og lykke, 
og ho har no lagt fram eit nytt forslag om kva 
som gjer liva våre fullverdige.
    Ho slår fast at det kan ta tid, både fordi vi 
treng tid til å tileigne oss gode, som venskap, 
ære og eit minstemål av velstand, og fordi vi 
treng tid til å bruke desse goda til å utrette 
handlingar som er store og er av verdi for and-
re. Når vi klarer dette, er livet vårt fullgodt. Då 
er den aristoteliske lykka vår. Spørsmålet er kor 
lang tid det tek.
    Ein av konklusjonane til Vinje er at eit for-
holdsvis kort liv kan vere like fullverdig og 
lykkeleg som eit langt liv.=

Livet vårt kan vere fullverdig 
sjølv om det er kort.



6

 

AKTUELT • Nytt

7

4/2020

Hjelper minoritets-
elevar med norsk
Mia Cecilie Heller har i avhand-
linga si på Institutt for pedago-
gikk undersøkt eit intensivt språk-
kurs for minoritetsspråklege elev-
ar. Kurset møter dei der dei er i  
språklæringa, og det har ein 
positiv effekt på kor gode barna 
blir i norsk, viser resultata.=

Nynorsk og  
samisk taper i 
akademia
Engelsk blir eit stendig meir 
vanleg språk i akademia. Jorunn 
Simonsen Thingnes har i avhand- 
linga si ved Senter for flerspråklig-
het på UiO undersøkt språkpoli-
tikk og språkval på Samisk høy-
skole og Høgskulen på Vestland-
et. Thingnes slår fast at valet av 
nynorsk, til liks med nordsamisk, 
stadig må forklarast og forsvarast 
– sjølv om dei er hovudspråk på 
desse skulane.=
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– Når folk er i ein ekstremt vanskeleg og 
urettferdig økonomisk situasjon, må vi vere 
svært forsiktige med å forby sårt tiltrengte 
inntektsalternativ, sjølv om det er snakk om 
surrogati, sexarbeid eller nyresal. I mange 
tilfelle vil forbod berre gjere situasjonen 
deira endå verre, peikar Aksel Braanen 
Sterri på i avhandlinga si på Institutt for 
filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske 
språk ved UiO.
    Eit sentralt spørsmål i avhandlinga hans 

er nettopp om det bør vere tillate å kjøpe 
og selje nyrer.
    – Eit slikt forbod kan stå i vegen for å gi 
heilt nødvendig helsehjelp til hundretusen-
vis av menneske på verdsbasis. 
    Sterri forsvarar ein modell der styres-
maktene har einerett til å betale for nyrer 
og der nyrene går til pasientar etter behov. 
Han føreslår også at donorane blir heidra i 
ein offentleg seremoni.=
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Filosof meiner nyrehandel bør 
tillatast

Di mindre eit menneske brukar mors-
målet sitt, dess større er sjansen, eller 
risken, for at grammatikken til dette  
språket endrar seg. 

Amerikanorsk er namnet på det språket 
som framleis vert snakka av etterkomma-
rane til dei nordmennene som emigrerte  
til Nord-Amerika før 1930. 
    Norsken deira er eit såkalla arvespråk. 
Arvespråk vert definert som det språket 
som barna lærer heime, men som ikkje er 
mykje bruka i samfunnet elles.
    Alexander K. Lykke har i avhandlinga si på 
Institutt for lingvistiske og nordiske studium

undersøkt om tempusbøying er blitt bevart 
i arvespråket amerikanorsk. Eit døme på 
tidsbøying er skilnaden mellom prøver og 
prøvde. 
     Lykke viser at jo mindre menneske  
brukar eit språk, desto meir sannsynleg  
er det at grammatikken endrar seg. Han  
poengterer at forsking på fleirspråklegheit 
og arvespråk er viktig for språkundervis-
ninga til fleirspråklege elevar.=  

Norsk gramma-
tikk endrar seg 
i USA  

Er det greitt at fattige menneske sel sex og nyrer og 
føder barn for andre for å tene til livets opphald?

DONERTE NYRENE: Desse fattige pakistanske mennene har selt ei av nyrene sine. 

NORDMENN I USA: Lykke har undersøkt 
verbbruken i amerikanorsk.Økonomisk 

FO
TO

: W
IK

IM
E

D
IA

FO
TO

: W
IK

IM
E

D
IA

 
   

AKTUELT • Nytt
TE

IK
N

IN
G

: P
R

IN
C

E
 A

. M
O

R
R

O
W

 -
 1

88
9

Oslo-ungdommen vart rotlaus 
for 70 år sidan Før var Oslo-ungdommen sunne og 

prektige. Så blei dei rotlause og 
asosiale. 

Før i tida omtala Oslo kommune ungdom-
men som «sunne», «sterke» og «prektige». 
På 1950-talet blei dei omtala som «rot-
løse» og «asosiale». Ungdommen vart 
då skulda for å drive formålslaust rundt 
i gatene og danne bandar som stal bilar 
og dreiv med hærverk og bråk. Det viser 
avhandlinga til Camilla Hedvig Maartmann 
ved Institutt for kulturstudium og orient-
alske språk. 
    Oppfatninga var at Oslo hadde eit ung-
domsproblem som måtte løysast gjennom 
målretta, kommunale tiltak. Ein av pre-
missane var at det fanst ein samanheng 
mellom uregulert fritid og problemåtferd. 
Det vart difor sett i gang tiltak som fekk 
ungdommen bort frå gata og inn i vaksen-
styrte institusjonar. Fritidsklubbar er døme 
på det.
    – Med dette etablerte Oslo kommune 
ein nyskapande ungdomspolitikk som er 
blitt retningsgivande for ungdomspolitiske 
tiltak fram til i dag, poengterer Maartmann. 

1950-TALET: Doktoravhandlinga er ei kulturhistorisk  
undersøking av ungdommen i Oslo på femtitalet.

Behandla kjønns-
sjukdommar med 
kvikksølv
På 1700-talet var nordmenn 
mykje plaga med kjønns-
sjukdommar. Legane blei ofte 
møtte med stor skepsis.

Kjønnssjukdommane på 1700- 
talet var frykta. Det var kjent at 
både sjukdommane og behand-
linga med kvikksølv var farleg. 
Susann Holmberg på Institutt for 
arkeologi, konservering og his-
torie har i avhandlinga si under-
søkt kva slags kunnskap som 
fanst om kjønnssjukdommar og 
kven pasientane oppsøkte for å 
få hjelp.
    Den tids universitetsutdanna 
legar vart ikkje alltid sett på som 
dei rådande autoritetane. Dei 
blei ofte møtte med djup skep-
sis. Det fanst mange behandlar-
ar som ikkje var legar. Dei blei 
kalla kloke folk. Det heile handla 
om «kunnskap» og autoritet.=

Syra skader  
tennene våre
Varige syreskadar på tennene 
vert stadig vanlegare. Forklar-
inga er at mange fleire drikk 
sure drikker. Cola er verre enn 
sportsdrikk. Amela Tulek har i 
avhandlinga si på Institutt for 
oral biologi, Det odontologiske 
fakultetet, undersøkt korleis det 
er råd å førebyggje syreskadar 
på tenner.=
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– Vi mister fridomen med  
Big Data
Det hevder Henrik Skaug Sætra i avhand-
linga si på Institutt for statsvitskap.
    Sjølv om fordelane med Big Data er 
reelle nok, syner Sætra fram medaljens 
bakside. Vi manglar forståing av kva fri-
dom inneber og korleis dei ulike aspekta 
ved Big Data utgjer eit trugsmål. Eitt døme 

er korleis Big Data fører til omfattande 
overvaking. 
    Overvakinga bryt med kravet om privat-
liv. Kunnskap om oss blir bruka mot oss. 
Alt dette i eit samfunn der informasjons-
breidda er truga og polariseringa aukar.=

Big Data fører til overvaking, manipulasjon, tvang 
og meiningstyranni.
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Tekst: Trine Nickelsen

Trafikklys finnes ikke lenger bare langs veier og  
 toglinjer, men nå også langs hele kysten vår 

– om enn i overført betydning. I januar 2017 ble 
trafikklysene slått på i norsk oppdrett. Næringen 
skulle ikke lenger få vokse fortere enn at miljøet 
kunne tåle det. Der de røde lysene blinker, blir det 
ingen vekst inntil videre. 

Næring foran miljø. – Trafikklyssystemet omtal-
es som en miljøreform. Men ingenting tyder på at 
den har løst problemet med lakselus eller andre 
store miljøproblemer knyttet til oppdrettsnæring-
en, sier professor Ole Kristian Fauchald på Det 
juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. 

En studie han nylig har gjennomført ved Fridt-
jof Nansens Institutt, viser at de viktigste beslut-
ningene som er tatt under trafikklyssystemet har 
satt næringshensyn foran miljøhensyn. 

– Deler av beslutningene er faktisk også i strid 
med det regelverket Nærings- og fiskerideparte-
mentet selv har vedtatt, påpeker jussprofessoren.

Fortsatt stor vekst. Ingen land i verden produ-
serer mer laksefisk enn Norge. Driften er indus-
trialisert, og veksten har vært eventyrlig. I fjor ble 

          Miljøreform 
vasker oppdrettsnæringen 
I strid med Stor-
tingets intensjon:   

   

Reformen Stortinget vedtok for fem år siden, skulle 
sikre «miljømessig bærekraft». Isteden gir den  
oppdrettsnæringen et verdifullt, grønt alibi. 

det eksportert for 76 milliarder kroner, hele 8 pro-
sent mer enn året før – og eventyret skal fortsette: 
Både næringen selv og politikerne vil at produk-
sjonen skal dobles mange ganger i årene som kom-
mer. Men medaljen har også en bakside: Allerede 
i dag er det minst tusen ganger flere laks i norske 
oppdrettsanlegg enn det er villaks som svømmer 
inn til kysten for å gyte. Lus, rømming, kjemika-
lier, kloakk og frislipp av rensefisk fra anleggene 
kan skade miljøet og økosystemene. 

Å tillate enda mer oppdrettslaks langs kysten, 
er ikke politisk mulig uten å ta mer hensyn til nat-
uren. For snart fire år siden vedtok Stortinget der-
for et nytt reguleringsregime – trafikklyssystemet. 

Tre viktige veivalg. Ole Kristian Fauchald fortel-
ler at det nye systemet bygger på tre overordnete 
veivalg: 

– To av dem ble klart presentert for politikerne 
på Stortinget før de vedtok reformen, mens et 
tredje veivalg – som kan komme til å undergrave 
hele miljøgevinsten – ikke ble lagt fram. Det tok 
Nærings- og fiskeridepartementet isteden på kam-
merset etterpå. 

Ny inndeling. Det første av de tre viktige valgene 
var beslutningen om å dele norskekysten inn i 

Trafikklyssystemet

• I juni 2015 ble et nytt 
forvaltningssystem for  
oppdrettsnæringen ved-
tatt av Stortinget.

•	Trafikklyssystemet	sett- 
er farge på miljøbelast-
ningen som oppdrett be- 
regnes å ha på miljøet: 
grønt er akseptabel på- 
virkning, gult er moderat, 
mens rødt lys er uaksept-
abel.

•	Trafikklysene	bestem-
mes på grunnlag av én 
miljøindikator (lakselus), 
og dens effekt på én art 
(villaks). 

• Oppdrettsnæringen 
regnes som den desidert 
største trusselen mot den 
atlantiske villaksen, en art 
Norge har et internasjon-
alt ansvar for å bevare.

• Inntil 30 prosent av 
villaksen kan dø i et 
område uten at det kreves 
reduksjon i produksjonen 
(rødt lys).
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APOLLON fyller tretti
I desse dagar er det 30 år sidan fyrste utgåva 
av Universitetet i Oslo sitt forskingsmagasin 
kom ut. I 1990 kom det ut eit prøvenummer, og 
namnet den gongen var Akademisk Kvartal. Eit 
par år seinare blei bladet omdøypt til Apollon – 
etter mannen med lyre i universitetets segl, den 
greske guden for vitskapen. Apollon er universi-
tetets merke, og bladet har gjennom alle desse 
åra blitt ei merkevare frå UiO.
 
Gjer forskinga kjend. Kvart år har redaksjonen 
laga fire utgåver, og sidetalet i kvart magasin 
er på om lag 60 sider. Det blir meir enn 7200 
sider forskingsstoff. Artiklane blir òg publiserte 
på nett. På www.apollon.uio.no finst eit søkbart 
arkiv med om lag 1400 artiklar frå 1994 og fram 
til i dag. 

Uavhengig. Apollon skil seg ut frå mange andre 
kanalar for forskingsformidling på universiteta. 

Ein viktig skilnad er at magasinet er både 
eit fysisk blad og ein nettstad, og 

at det vert redigert i tråd med 
Redaktørplakaten og  
Ver varsam-plakaten, til liks 

med andre media – i Akersgata til 
dømes. Apollon sin uavhengige stat-

us har gjort det enklare å få forskingsstoff 
frå UiO inn i andre media. Bladet har også ord 
på seg for å vere kvalitetssikra og påliteleg.  

Støtte. Om ikkje universitetsleiinga trufast had-
de støtta opp gjennom alle desse 30 åra – både 
økonomisk og meir generelt – så hadde det hel-
ler ikkje vore noko forskingsmagasin som kom i 

posthyllene til alle representantane på Stor- 
tinget, som låg omkring på lunsjborda i  
departementa, stod synleg oppstilt på biblio- 
teka på landets vidaregåande skular, eller låg 
side om side med Se og Hør på venteromma 
hos alle norske fastlegar – med forskingsstoff 
frå Universitetet i Oslo. Det hadde heller ikkje 
vore mogleg for tilsette og studentar der å 
plukka med seg eit blad og lesa om forsking på 
trikken heim.

Til barnebarna. Magasinet vert no vanlegvis 
trykt i 23 000 eksemplar. Men rekorden er på 
heile 290 000 eksemplar – sendt landet rundt 
med Aftenposten i 2011 då UiO runda 200 år.
    – Abonnementslista femner alle aldersgrup-
per og alle verdsdelar, fortel Kristin Kjølstad, 
som er ansvarleg for abonnementa. 
    – Det kjem eit og anna blad i retur frå posten, 
men det er lite av den slags. Tvert om, folk  
melder frå når dei flytter. Og dei som gløymer 
det, ringjer og etterlyser. Folk som skriv til oss, 
har gjerne sett Apollon hos legen sin, eller dei 
har blitt tipsa av nokon dei kjenner, og no vil  
dei ha bladet sjølve. 
    – Vi har til dømes også dei som ringjer og vil 
teikne abonnement til ein son eller ei dotter,  
eller til alle barnebarna, seier Kjølstad, og legg 
til at det kjem spørsmål om abonnement bort-
imot kvar dag. 
    – I det heile kjem det mange hyggelege 
epostar og telefonar frå folk. Ein gjennom-
gangstone er at bladet har interessante artiklar 
som er godt skrivne.= 

Kongen abonnerer.
Nato-sjefen  

i Brüssel også. 
Men dei fleste som 
får Apollon heim i 
postkassa, er heilt 

vanlege folk. 

APOLLON: Øvst til venstre er fyrste 
utgåve frå hausten 1990. Sidan er forsking 
frå alle fagfelt formidla gjennom fire utgåver i året,
på norsk, men òg på engelsk – og japansk!
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Les mer:
Ole Kristian Fauchald: 
Miljøprinsipper og strat- 
egiske beslutninger 
– reform av norsk 
lakseoppdrett. Tidsskrift 
for rettsvitenskap nr. 2/3, 
2020.

Tidkrevende. – Det meste av tid og energi brukes 
nå på å håndtere hvordan ny produksjonsvekst 
skal fordeles mellom oppdretterne. De siste årene 
har staten auksjonert bort nye laksetillatelser, og 
hvert annet år må det lages nye regler for dette. Og 
en stor mengde vedtak må fattes. Med én gang en 
syklus med vedtak er gjort unna, er det bare å gå 
løs på den neste. 

Fauchald viser til at nesten fire år er gått siden 
trafikklysene ble tent, men at arbeidet med å utvide 
til andre miljøkriterier enn lus på vill laksefisk 
ikke engang er påbegynt. 

– Nå har en kjørt to sykluser og ennå ikke klart 
å få inn sjøørret og sjørøye. Bare drøm om å få inn 
andre typer utslipp i ordningen. 

Juristen mener det er uheldig at ikke et uavheng-
ig utvalg har fått mulighet til å utrede en stor og  
viktig reform, men at forarbeidet isteden har 
skjedd internt i departementene – hvor en sitter og 
kjøpslår seg imellom. 

– En så stor næring med så stor betydning for 
Norge fortjener en offentlig utredning, en NOU, og 
ordentlig og grundig saksbehandling. 

Må være åpne og ærlige. Fauchald etterlyser 
vilje til å synliggjøre negative konsekvenser for 
miljøet. 

– Når forvaltningen legger fram reformforslag for 
Stortinget, bør det være åpenhet rundt prioritering- 
ene. Forvaltningen må bli flinkere til å få fram de 
viktigste veivalgene, og politikerne må ikke stå i 
veien for at det skjer.  

Jussprofessoren mener det også er viktig at 
Stortinget har god nok saksbehandlingskapasitet 
til å vurdere om saker er godt nok belyst før de 
slippes fram til behandling. 

– Det er et tankekors at utredningskravene er  
strenge når en skal gi tillatelser til prosjekter, 
mens vedtak av generelle regler i mange tilfeller 
blir dårlig utredet, sier Fauchald. Han viser til 
trafikklyssystemet og alle forskriftene som er kom-
met. 

– Hva slags konsekvenser får forskriftene på 
sårbare kystøkosystemer? Det burde selvsagt vært 
grundigere belyst og utredet.

Skaper en illusjon. Han mener trafikklyssystem-
et slik det fungerer i dag, er med på å grønnvaske 
den stadige produksjonsveksten i norsk oppdrett. 

– Vi må ikke forledes til å tro at sårbart miljø 
og marine økosystemer beskyttes gjennom denne 
reformen. Miljøhensynene har tvert imot kommet 
helt i bakgrunnen. Stortinget hadde nok ganske 
andre forventninger til reformen de vedtok.=  

MILJØET TAPER: Områder 
med mye lakselus skal ha 
rødt lys og mindre produk-
sjon av laks. Men fordi regel-
verket er blitt mer fleksibelt, 
fører ikke rødt lys lenger til 
den reduksjonen som Stor-
tinget ville ha. 

FO
TO

: N
TB

 S
C

A
N

P
IX

13 produksjonsområder. Heretter skal ikke bare 
miljøet lokalt rundt anleggene avgjøre om produk-
sjonen kan økes eller ei, men den samlete miljø-
påvirkningen i et større område. 

Hvert område fargelegges hvert annet år –  
rødt, gult eller grønt – avhengig av hvor stor miljø-
påvirkningen beregnes å være. Lakseoppdrettere 
som befinner seg i en rød sone, får ikke vokse, men 
må belage seg på å redusere produksjonen inntil 
seks prosent, oppdrettere i gul sone kan derimot 
fortsette som før, mens de i grønn sone kan vokse 
med inntil seks prosent. 

Men hvordan måles miljøpåvirkningen? Jo, ved 
å telle og modellere hvor mange ørsmå krepsdyr 
som fester seg på villaksen – og hvor mange laks 
som dør av det. Når den lille smolten kommer fra 
elvene og skal ut i havet, er den ekstra sårbar for 
lakselus.

Bare lusa avgjør. – Det andre viktige veivalget  
som ble tatt, var å velge lakselus som eneste miljø-
indikator. Det var kontroversielt. Stortinget påla 
derfor regjeringen å gradvis utvide med flere 
miljøkriterier – og da særlig ulike former for foru-
rensning fra de åpne merdene. Men dette er ikke 
blitt fulgt opp, konstaterer Fauchald. Tvert imot. 

– Selv med et så snevert grunnlag å vurdere den 
samlete miljøbelastningen på innen hvert område, 
praktiserer myndighetene regelverket i strid med 
forskriften som departementet selv har vedtatt, 
påpeker han. 

Lakselus påvirker nemlig all vill laksefisk, ikke 
bare villaks, men også sjøørret og sjørøye. Fauchald 
viser til en rapport hvor det går fram at nesten 
halvparten av de norske sjøørretbestandene er i 
dårlig forfatning, og at lakselus er den klart viktig-
ste påvirkningsfaktoren. – Denne erkjennelsen er  
tatt inn i forskriften, hvor det nettopp står ‘vill 
laksefisk’ og ikke ‘villaks’. Likevel bruker myndig-
hetene utelukkende lus på villaks som kriterium 
for fargeleggingen. 

Ifølge forskriftene skal det også foretas en hel-
hetlig vurdering av hva som er de beste beslutning-
ene for miljøet og økosystemene langs kysten. 

– Men myndighetene vurderer heller hva som 
er de beste beslutningene for næringen og for at 
den kan fortsette å vokse, framholder Fauchald. 

Han viser til at trafikklysene er blitt slått på 
to ganger til nå, seinest i år. Og at myndighetene 
begge ganger har gitt bedre farge enn de skulle om 
de hadde fulgt anbefalingene fra de naturviten-
skapelige forskningsmiljøene. 

– Rådene derfra var klare nok – men en velger 
altså ikke å følge dem. Det er en politisk beslut-
ning. Likevel gis det inntrykk av at det er viten-

skapen som styrer, sier han.

Flytter produksjonen. Professoren viser til det 
tredje av de overordnete veivalgene, og som altså 
ble tatt på kammerset: Valget om å la oppdretterne 
flytte produksjonen sin til et nærliggende produk-
sjonsområde. Beslutningen var i strid med anbe-
falinger fra forskere og fagmyndigheter. Et opp-
drettsselskap som oppfyller krav om miljøforsvar-
lig drift, kan flytte produksjon inn i en rød sone. 

– Det marine miljøet kan ta skade når opp-
drettere kan øke produksjonen sin i områder der 
produksjonen nettopp skal reduseres eller forbli 
uendret fordi de har fått rødt eller gult lys.  

Fauchald mener at det unntaksvis kan være 
gode grunner til at oppdretterne bør ha frihet til å 
flytte produksjonen, for eksempel når noen lokali-
teter er midlertidig uegnet på grunn av algeopp-
blomstring.

– Men problemet er at denne viktige beslut-
ningen ble tatt uten at virkningene på miljøet ble 
grundig vurdert og uten at det ble lagd regler for 
å hindre at flyttingen undergraver hele systemet. 
Selv myndighetene mangler kunnskap om omfang-
et. Da jeg ba om å få informasjon om alle vedtakene  
som har gitt adgang til slik flytting, svarte Fiskeri-
direktoratet at de ikke har noen samlet oversikt. 
Ordningen favoriserer de store aktørene i næring-
en, som har tilgang til mange lokaliteter og der-
med lett kan flytte produksjonen. 

Ekstremt innfløkt. Så hvorfor havnet vi en slik 
situasjon? Fauchald peker på flere forklaringer, 
hvor den kanskje viktigste har å gjøre med regel-
verket selv. 

– Det nye trafikklyssystemet er lagt på toppen 
av et allerede komplekst og omfattende regelverk 
– administrert av mange forskjellige myndigheter. 
Slik det er blitt, er det nesten umulig for utenfor-
stående å skaffe seg oversikt. Ansvaret fragment-
eres, og saksbehandlere vil lett tenke at noen 
andre må påta seg å løse de vanskelige miljøspørs-
målene. Mektige oppdrettsselskaper med gode 
advokater kan utnytte dette til sin fordel. 

Fauchald har fulgt med på lovarbeid og utred-
ningsarbeid over lang tid, og sier han vet hvor 
mye forvaltningsmessig stolthet som legges ned i 
saksforberedelser og innhenting av faktagrunnlag. 
Men noe er annerledes når det gjelder forvaltnin-
gen av landets nest største eksportnæring.  

– Her overlater myndighetene til høringsinstan-
ser å komme med den faktainformasjonen som de 
selv burde presentert, påpeker han. 

Hvorfor? Fiskerimyndighetene sitter med hend-
ene fulle. 

BÆREKRAFT? – Stortinget 
vedtok en ordning som  
skulle sikre «forutsigbar og 
miljømessig bærekraftig 
vekst» i oppdrettsnæringen. 
Isteden er det blitt en ord-
ning som sikrer vekst – så 
lenge problemene med 
lakselus ikke blir altfor store, 
sier Ole Kristian Fauchald. 
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Vi må ikke 
forledes 
til å tro at 
marine 
økosystemer 
beskyttes 
gjennom 
denne
reformen.

Svarer ikke:
Apollon har spurt 
Nærings-	og	fiskeri-
departementet om en 
kommentar, men har  
ikke mottatt noe svar.
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Billy Graham

• Amerikansk evangel-
ist, en av de mest 
innflytelsesrike	kristne	
predikantene siden andre 
verdenskrig. 

• Teologisk sett har 
Graham stått i den 
evangelikale tradisjonen, 
en fornyet versjon av fun-
damentalistisk kristen- 
dom som vokste fram 
etter andre verdenskrig.

• Grahams forkynnelse 
dreide seg om frelse og 
fortapelse, behovet for 
omvendelse og et nytt liv.

Kilde: snl.no

Noen tror Jesus vil hente de frelste fra jorden før 
Satan tar over. Andre har andre tolkninger. 

– Uansett er det en tanke om at tiden renner ut. 
Dette har for noen gjort at de fokuserer på å frelse 
så mange sjeler som mulig, og de har distansert seg 
fra politikken. Men det har også inspirert mange 
til å organisere seg politisk. Politikken kan bli tolk-
et som en del av en åndelig krigføring mot Satan, 
forklarer Løvdal Stephens.

Trump populær blant evangelikerne. En under- 
søkelse fra Pew Research Center i 2014 fant at 25,4 
prosent av den amerikanske befolkningen identifi-
serte seg som evangeliske kristne. Andelen katolik-
ker var 20,8 prosent og tradisjonelle protestanter 
14,7 prosent.

De fleste evangeliske kristne er motstandere av 
abort, velferdsstaten og kommunisme. På den an-
nen side støtter de opp om militæret og krav om 
å gjeninnføre bønn og bibellesing i den offentlige 
skolen.

Man skulle kanskje ikke tro at en finansmilliard-
ær med tvilsomt rykte kunne være denne bevegels-
ens frontfigur. Donald Trump har likevel de siste 
månedene hatt mellom 70 og 80 prosent «approval 
rating» blant evangeliske kristne. 

Insisteringen på vekkelsen, at man er born 
again, gjør at det problematiske blir feid under 
teppet. 

– Feilene Trump gjør, blir av noen sett på som 
bevis på at han er en umoden kristen som fortjener 
forståelse og tålmodighet. Tidligere synder glem-
mes, og alt kan tilgis. Men tilgivelse er en verdi 
som er lett å manipulere for politiske formål, det 

låste igjen og satte segl over den, så han ikke leng-
er skulle forføre folkene, ikke før de tusen år var 
gått. Etter det skal han slippes løs en kort tid.»

– En slik millenarisme er en viktig del av det 
evangeliske tankegodset i USA, forteller Stephens. 

– Dette begrepet er lite kjent i norsk sammen-
heng, hva ligger i det?

– Det er forestillingen om at historien er skrevet 
på forhånd i Bibelen. En vanlig form for milleniar-
isme går i grove trekk ut på at verden gradvis blir 
et verre sted før Jesus kommer tilbake, sier Løvdal 
Stephens. 

STØTTET REPUPLIKANERE: 
Senere president Richard 
Nixon (t.h.) fikk støtte fra 
predikant Billy Graham. 
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Valget i 
USA

Tekst: Morten S. Smedsrud

Det viktigste er å peke på en antikrist. Hvem  
  som er fienden, er ikke det sentrale. «Komun- 

ist» er i dag et paraplybegrep som brukes om det 
meste, som feminister, miljøvernere, abortforkjemp-
ere, LGBT-bevegelsen og Black Lives Matter, forteller 
professor Randall J. Stephens ved Universitetet i 
Oslo og førsteamanuensis Hilde Løvdal Stephens ved 
Universitetet i Sørøst-Norge.

Begge forsker på årsaker til og konsekvenser av de  
hvite, evangeliske kristnes innmarsj i amerikansk 

Da Gud ble republi kaner 
 
 

Skjebnevalg i USA: Religionens politiske side

Frykten for kommunistene lever fortsatt. Men fienden er i dag byttet 
ut med abortforkjempere, liberale professorer og Black Lives Matter.

politikk. 
Kjennetegnet på evangeliske kristne er at de er 

en vekkelsesbevegelse, med et todelt verdensbilde: 
de frelste og de ufrelste.

– For dem er det en konstant kamp mellom det 
gode og det onde i verden.  

Kjernespørsmålene i dag er trosfrihet, kampen 
mot abort og mot homofiles rettigheter. 

Bakenfor ligger endetidsspådommer som stam-
mer fra en bokstavtro tolkning av Bibelen. Mange 
tror på advarslene i Johannes’ åpenbaring: «Så 
kastet engelen ham (Satan, red. anm.) i avgrunnen, 

HYLLET EVANGELIKER: 
President Donald Trump 
hedret vekkelsespredikanten 
Billy Graham ved hans bort-
gang i 2018. Grahams store 
gjennombrudd kom i 1949, 
samtidig som kommunistene 
tok over Kina. Han så på 
det som et tegn på at enden 
var nær. 

HISTORIE • Valg i USA
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Joseph McCarthy

• Amerikansk politiker for 
Det republikanske partiet. 
Utdannet jurist, og var 
senator (fra Wisconsin) i 
1946–1957.

• McCarthy var kjent og 
omstridt fra 1950, da han 
angrep såkalt «kommun-
istisk	infiltrasjon»	i	
statsapparatet. 

• Hans innbitte nasjon-
alisme og anti-kommun-
isme blir kalt mccarthy-
ismen.

Kilde: snl.no

Evangeliske kristne

• Protestantisk beveg-
else som opplevde sterk 
vekst på 1900-tallet.

•	Er	fleksibel	og	mark-
edsorientert og bruker 
moderne, kulturelle 
virkemidler. Det har ført 
til en utpreget kjendis- 
kultur drevet av masse-
medier.

• En del av den evangel-
iske bevegelsen har vært 
preget av framgangs-
teologien som hevder at 
økonomisk velstand og 
god helse er et tegn på 
Guds velsignelse.

Kilde: snl.no

I 2011, fem år før han vant valget, fremmet  
Donald Trump ideen om at Obama ikke ønsket å 
vise fram fødselsattesten sin «fordi den kanskje 
sier at han er muslim».

– I årets valgkamp har den samme typen for-
søk på delegitimering dukket opp i form av å stille 
spørsmål ved om Joe Bidens visepresidentkandi-
dat, Kamala Harris, er en lovlig kandidat, ettersom 
foreldrene hennes ikke er født i USA. 

– Dette viser hvor dypt tanken om USA som et 
hvitt og protestantisk land stikker i deler av den 
amerikanske befolkningen. Det at Harris er datter 
av en praktiserende hindu, er med på å fremme 
eksotiseringen av henne som noe uamerikansk og 
farlig, sier Løvdal Stephens.

Har lister over professorer. Motstand mot  
moderne forskning har lenge stått sentralt blant 
evangelikerne. Spydspissen i dette arbeidet er for 
tiden organisasjonen «Turning Point USA», en 
bevegelse som ønsker å redde dagens universitets-
studenter fra liberale professorer. Grunnleggeren, 
Charlie Kirk, talte på republikanernes landsmøte 
i 2016 og 2020 og leder gruppa «Students for 
Trump». Donald Trump Jr. har ved flere anled- 
ninger besøkt Turning Point USA, og president 
Donald Trump selv har videreformidlet Kirks bud-
skap på mikrobloggtjenesten Twitter.

Organisasjonen har en Professor Watchlist, 
der akademikere som anklages for å diskriminere 
konservative studenter eller bedrive venstreside-
propaganda under forelesningene, føres opp og 
henges ut.

– Charlie Kirk er en del av et stort konservativt 
økosystem. Konservative politikere i Det republi-
kanske partiet har blant annet foreslått å endre 
reglene så de kan sparke professorer som de mener 
er anti-amerikanske. Dette kan på sikt undergrave 
den akademiske friheten, som allerede er truet, 
ytterligere, sier Løvdal Stephens.

– Det er også viktig å ha i mente at finansiering-
en av forskning og høyere utdanning i mye større 
grad er privat i USA enn i Norge. Konservative 
donorer som Koch Foundation kan ha makt til å 
styre hvilken retning universitetene skal og kan ta, 
legger Stephens til.

Redaktør Tom Nichols i magasinet The Atlantic 
har sagt at Trump gjør noe som er farligere enn å 
regjere ut fra magefølelse og konspirasjonsteorier: 
«Trump og hans allierte … har, ved å angripe kild-
er til autoritativ kunnskap som ikke kommer fra 
presidenten, vaksinert en stor del av den ameri-
kanske offentligheten mot å motta noen form for 
ny informasjon, noe som gir millioner av ameri-
kanere en motstand mot læring som lenge  

KOMMUNISTJEGEREN: Senator Joseph McCarthy (t.v.) førte aggressive kampanjer mot an-
tatte kommunistsympatisører. Særlig journalister, militære, politikere og mennesker i  
underholdningsbransjen var mål for McCarthys utrenskninger. 
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vil overleve hans administrasjon.»
For dem er det en kamp mot sekularisme, plural- 

isme, politisk korrekthet og vitenskap. 
– Noen evangeliske kristne grupperinger har 

laget egne læreplaner for hjemmeundervisning og 
opprettet kristne grunnskoler og universiteter for å 
beskytte barn og unge mot sekulær kunnskap.

– Det er antatt at demokrati forutsetter at velg-
erne har en viss kunnskap om samfunnet de lever 
i. Hvordan kan en slik dreining i siste instans på-
virke det amerikanske demokratiet? 

Stephens mener at v ikke skal overdrive innflyt-
elsen av private, kristne grunnskoler. De absolutt 
fleste evangeliske kristne sender barna sine til 
offentlige skoler. Og det er ikke alle kristne skoler 
som er like radikale som andre. Men årevis med 
retorikk i kirker og i kristne organisasjoner om 
at antikristne og antiamerikanske krefter bruker 
skolevesenet og høyere utdanning som propaganda-
arenaer, er med på å fremmedgjøre evangeliske 
kristne fra andre amerikanere. De er blitt fortalt at 
de er under angrep. Da er det ikke rart de ser opp 
til en president som sier han vil kjempe for dem, 
som Trump, sier Løvdal Stephens.

– Vi står igjen med et splittet USA der befolk-
ningen mangler en felles forståelse av virkelig-
heten. 

– Mange evangeliske kristne er blitt så overbe-
vist om at ikke-kristne er ute etter å gjøre slutt på 
alt de har kjært, at de er immune mot informasjon 
som motsier det de tror og mener. For mange hvite, 
evangeliske kristne er enhver kritikk av Trump et 
uttrykk for «fake news» og en agenda om å under-
grave hans autoritet, et hvitt og kristent USA og i 
siste instans et angrep på Gud, sier Stephens.=

kan være svært problematisk, forklarer Stephens. 

Vokste i kald krig. Da jernteppet senket seg  
etter andre verdenskrig, ble det tydelig at det var 
kommunismen som var tidens antikrist for  
evangeliske kristne. 

 Fram til da hadde det vært en rådende oppfat-
ning i religiøse vekkelsesbevegelser at politikk var 
noe verdslig, som man helst burde holde seg unna. 
Vekkelsespredikanten Billy Graham baserte start-
en av sin karriere på såkalt «red baiting», også kalt 
reductio ad Stalinum, der alle meningsmotstand-
ere i siste instans blir stemplet som anarkister, 
kommunister eller stalinister. 

– Grahams store gjennombrudd kom i 1949, 
omtrent på samme tid som kommunistene tok over 
Kina. Han så på det som et tegn på at enden var 
nær, forteller Løvdal Stephens.

Graham advarte mot den moderne tidens farer. 
Han spådde nasjonens død hvis den brøt sin pakt 
med Gud. Han kalte dem til fornyet hengivenhet 
og ba dem gi sine hjerter til Jesus. 

– Graham hevdet at han ikke blandet seg inn i 
politikken, men han var faktisk dypt politisk helt 
fra starten av karrieren. Før valget i 1960 stilte 
han seg bak kandidat Richard M. Nixon, sier 
Stephens.

Det var effektivt å male den røde fanden på  
veggen. En meningsmåling fra starten av 1960- 
tallet viser at 81 prosent av amerikanerne heller  
vil kjempe en atomkrig enn å leve under kom-
munisme.

Fremst blant kommunistjegerne var senator 
Joseph McCarthy. McCarthy førte aggressive kam-
panjer mot antatte kommunistsympatisører. Sær-
lig journalister, militære, politikere og mennesker 
i underholdningsbransjen var mål for McCarthys 
utrenskninger. 

Fra McCarthy kan man trekke en linje fram til 
dagens president, Donald Trump. Bindeleddet het-
er Roy Cohn (1927–1986). Mannen Trump beskrev 
som sin mentor, hadde bakgrunn som ansatt hos 
kommunistjegeren McCarthy. 

 – Cohn var en av Trumps viktigste mentorer. 
Den tidligere rådgiveren for senator McCarthy var 
en slagferdig advokat og offentlig personlighet da 
han og Trump møttes tidlig på 1970-tallet. Cohn 
representerte Trump i flere saker og hjalp ham 
med å bygge nettverk blant New Yorks elite. Cohn 
skal ha lært Trump kunsten å angripe under kri-
tikk og det å aldri måtte be om tilgivelse for dårlig 
oppførsel, sier Stephens.

Hadde en venstrefløy. Da evangeliske kristne 
virkelig begynte å organisere seg politisk på 1970-

tallet, fantes det en mer progressiv del av bevegels-
en som krevde kjernefysisk nedrustning, borger-
rettigheter for minoriteter, likestilling og en mer 
progressiv skattepolitikk. 

– President Jimmy Carter er kanskje det frem-
ste eksempelet på en mer liberal eller sentrums-
orientert, evangelisk politiker. Han støttet blant 
annet opp om grunnlovstillegget som skulle lov-
feste lik behandling uavhengig av kjønn, noe som 
bekymret mange mer konservative grupperinger, 
forteller Løvdal Stephens. 

Disse strømningene er for alle praktiske formål 
utryddet i dagens evangeliske USA. Det var høyre-
siden som vant fram og tiltrakk seg de større mass-
ene av evangeliske kristne.  I stedet for en ny peri-
ode med Jimmy Carter var det anti-kommunisten 
Ronald Reagan som inntok det ovale kontoret i 
1981. De evangeliske kristnes inntog i politikken 
var fullbyrdet. 

– Evangeliske kristne fikk mye av æren for at 
Reagan vant presidentvalget i 1980. Siden da har 
republikansk og hvit, evangelisk identitet blitt 
to sider av samme sak, sier Stephens og viser til 
journalisten Mike Royko som i 1984 sa at: «De har 
klart å overbevise et stort segment av befolkningen 
om at Gud er en konservativ republikaner».

En av grunnene er grepet rundt medier.
– De har alltid omfavnet ny teknologi og nye 

medier. Predikanter var tidlig ute med radio. I dag 
ser vi flotte tv-produksjoner som i stor grad fram-
stiller en alternativ virkelighet, forteller Stephens.

Parallell kultur. Evangeliske predikanter og  
medier har i dag skapt en parallell kultur med 
egne bokhandlere, konferanser, radio- og TV-
stasjoner, magasiner og populærmusikk. Mediene 
bidrar til å fremme konspirasjonsteorier, ofte i 
samarbeid med dagens president selv.

En seig konspirasjonsteori fra tidligere tider er 
den om at jødene styrer verden gjennom å trekke i 
trådene innen finans, industri og politikk. 

 Allerede på 1930-tallet stemplet ultrakonserv-
ative, evangeliske kristne president Franklin D. 
Roosevelt som «Franklin D. Jewsevelt», fordi han 
sto for sosial utjevning og hjelpeprogrammer gjen-
nom sin «New Deal»-politikk. 

Etter krigen la en liten gruppe ultrakonserv-
ative ned betydelig innsats i å bevise at president 
Dwight D. Eisenhower var en svensk jøde og derfor 
ikke kunne være president. I virkeligheten var  
Eisenhower protestant med tysk opphav.

– Slike påstander har paralleller i dagens så-
kalte birtherism-bevegelse, som hevder at Barack 
Obama ikke er født på Hawaii, men i Kenya, sier 
Stephens.

FANTES EN VENSTRESIDE: 
– Jimmy Carter var en mer 
liberal eller sentrumsorien-
tert, evangelisk politiker.  
Han støttet grunnlovstillegg-
et om lik behandling uav-
hengig av kjønn, noe som 
bekymret mange mer kon-
servative grupperinger, sier 
Hilde Løvdal Stephens. 

ALT KAN TILGIS: – Feilene 
Donald Trump gjør, blir sett 
på som bevis på at han er 
en umoden kristen som 
fortjener forståelse og tål-
modighet. Tidligere synder 
glemmes, og alt kan tilgis, 
sier Randall J. Stephens.
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tetsamerikanere. Selv om Trump også har støtte 
blant enkelte minoriteter, er hvite amerikanere 
suverent hans største gruppe av støttespillere. 

– Det er et kjent fenomen fra forskningen at 
ektefeller, foreldre og barn føler en slik type sam-
mensmelting med hverandre. Det har ofte positive 
konsekvenser i form av samhold og lojalitet. 

Men det kan ha negativ effekt i et polarisert, 
politisk klima.

– Dette gjør følgerne psykologisk avhengige av 
lederen, hvilket igjen gjør at de kan bli mer villige 
til å utføre ekstreme handlinger for å forsvare hans 
agenda. 

Sammensmeltingen gjør at de føler seg større 
og mer betydningsfulle. Derfor velger de seg ledere 
som framstår som rikest og mektigst. 

– Ved å gjøre dette øker de sin egen oppfattede 
verdi og kan oppleve at de får tilgang til noe av 
belønningene som egentlig tilfaller lederen. 

En ond sirkel. Den psykologiske sammensmelt-
ingen med Trump er størst blant dem som føler 
at de kommer dårligere ut enn tidligere («relative 
deprivation»). 

– Sammensmelting med en leder kan være en 

tiltrekkende måte å takle følelser som usikkerhet 
og maktesløshet på. Man vil derfor forvente ekstra 
stor sammensmelting når følgerne opplever trusler 
mot sin sosioøkonomiske livssituasjon. Å føle at 
man danner en enhet med lederen, kan øke selv- 
tilliten, oppfatningen av egen kompetanse og verdi. 
De som meldte inn «relativ mangel», hadde større 
vilje til å utfordre valgresultatet med vold. 

Forskerne identifiserer en ond sirkel – «vicious 
cycle» – som gjør at ekstrem oppførsel og sammen- 
smelting med lederen gjensidig forsterker hverand- 
re over tid. 

– Velgeres etablerte intoleranse og voldelige 
oppførsel kan få dem til å støtte opp om en ekstrem 
leder, som igjen speiler og forsterker de voldelige 
tendensene. Dette gjør at de smelter sammen med 
lederen i enda større grad, forteller Kunst. 

Det fins allerede tegn til at dagens president 
spiller en større rolle i forbrytelser enn tidligere 
presidenter. I studien viser forfatterne til at ABC 
News fant 17 tilfeller der voldstiltalte nevnte Trump 
ved navn under avhør.

– Nyhetstjenesten fant ingen tilfeller der de 
foregående presidentene, Barack Obama og George 
W. Bush, var nevnt på samme måte. 

Kan få drastiske konsekvenser. Trump pres-
enterte ikke et valgprogram på republikanernes 
landskongress. Dette viser at valget denne gangen i 
enda større grad enn tidligere er et personvalg. 

Sosiologiens far, Max Weber, kalte dette  
«charismatische herrschaft» – karismatisk leder-
skap, og viser til at de er kjennetegnet av idoliser-
ing, beundring og ukritisk lojalitet.

Sammensmelting med en leder er vesensfor-
skjellig fra identifisering med en sosial gruppe, 
selv om de er beslektet. 

– Vi ser ikke den samme effekten på velgere 
som primært identifiserer seg med velgergruppa 
eller Det republikanske partiet som sådan.

 Det å identifisere seg med Det republikanske 
partiet eller med partiets velgergruppe, har lite å si 
for velgeres vilje til å bruke vold.  

 – Vi ser derimot at det er sammensmelting 
– fusion – med lederen som predikerer om de er 
villige til å bruke diverse former for ekstrem vold. 
Ren identifisering forklarer ikke voldelige inten-
sjoner i like stor grad, sier Kunst, som presiserer at 
det ikke alltid er sammenheng mellom hva folk sier 
de er villige til å gjøre, og hva de faktisk gjør. 

– Men dersom Trump etter et eventuelt valg-
nederlag oppfordrer folk til å gjøre opprør, tyder 
vår studie på at det kan få drastiske konsekvenser. 
=

GÅR SVÆRT LANGT: – Vi har 
identifisert en gruppe som 
er villige til å følge Donald 
Trump svært langt. Til og 
med hvis han oppfordrer til 
vold mot politiske motstan-
dere og etniske minoriteter, 
forteller professor Jonas 
Kunst.  

I BEREDSKAP: Donald Trump oppfordret den høyreekstreme gruppa Proud Boys til å 
"stand back, stand by" under den første valgkampduellen i starten av oktober. . 
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Tekst: Morten S. Smedsrud

Den amerikanske presidenten har en rekke  
  ganger sådd tvil om hvorvidt han vil godta 

et valgnederlag. I september sa Donald Trump at 
han ikke kunne garantere en fredelig overføring av 
makt dersom han skulle tape 3. november. 

En studie fra Universitetet i Oslo og Yale Uni-
versity i Connecticut ser på hvordan Trumps til-
hengere trigges av presidentens retorikk. 

– Trump har intensivert denne måten å snakke 
på opp mot valget. Vår forskning viser at slike ut- 
sagn kan være svært farlige, forteller professor 
Jonas R. Kunst på Psykologisk institutt ved Uni-
versitetet i Oslo. 

I sju ulike delstudier har Kunst og kollegene 
undersøkt hvordan enkelte amerikanske velgere tar 
Trump bokstavelig og gjør hans kamp til sin egen.

– Vi har identifisert en gruppe i den ameri- 
kanske befolkningen som er villige til å følge  
Donald Trump veldig langt. Til og med hvis han 
oppfordrer til vold mot politiske motstandere, 
etniske minoriteter eller andre grupper han ser på 
som trusler mot seg og sitt kandidatur. 

Støtter henrettelse. Et av spørsmålene forskerne 
stilte respondentene, er hva de vil gjøre dersom 

utfordreren vinner valget, men Trump oppfordrer 
følgerne sine til å motsette seg maktovertakelsen. 
En av påstandene de måtte ta stilling til, er: «Jeg 
ville støttet henrettelsen av den andre sidens leder 
hvis Trump insisterte på at det var nødvendig for 
å beskytte landet vårt.»

– Åtte prosent sa seg helt eller delvis enig i 
denne påstanden. Det er bekymringsfullt, sier 
Kunst om funnene i artikkelen «Fusion with poli-
tical leaders predicts willingness to persecute im-
migrants and political opponents», som han står 
bak sammen med UiOs Lotte Thomson og John F. 
Dovidio fra Yale. 

Forskerne kaller dette fenomenet fusion –  
sammensmelting – med lederen.

– De ser seg ikke bare som følgere av lederen. 
De føler en overlapping mellom seg selv og presi-
denten. Et angrep på ham blir et angrep på dem 
selv. Hans kampsaker blir deres kampsaker.

Forskerne baserer hypotesene sine i teorien om 
sammensmelting (identity fusion theory), sosial 
identitetsteori og relasjonsforskning, og tester 
disse empirisk i store studier med respondenter 
rekruttert på nett.

Alle delstudiene hadde flertall av hvite majori-

Åtte prosent 
støtter hen- 

rettelse av  
opposisjonens 

leder dersom 
Donald Trump 

sier det er  
nødvendig for  

å beskytte  
landet. 

Valget i 
USA

Stor empirisk 
undersøkelse 

viser:
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Stort potensial for vold
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GEOFYSIKK • Havstrømmer

Det er nettopp denne høydeforskjellen som gjør 
det mulig å finne ut av hvor stormene er og hva 
slags stormer som er i havet.

På den nordlige halvkulen roterer lavtrykkene 
mot klokka og høytrykkene med klokka. Sør for 
ekvator er det omvendt.

Stormene er egentlig roterende virvler. 
Ved ekvator kan virvlene være over 200 kilome-

ter brede, mens virvlene blir mindre lenger nord. 
I polare strøk er bredden på virvlene så liten som 
5 til 20 kilometer. Her er ni av ti virvler høytrykk. 
Marta Trodahl skal nå undersøke hvorfor de fleste 
av dem er høytrykk.

Mystisk norsk lofotvirvel. De fleste havstorm-
ene lever bare i noen måneder. De kan krysse 
havet, men utenfor Lofoten og Vesterålen finnes 
en enorm høytrykksvirvel som har eksistert siden 
forskerne fikk de første havstormobservasjonene 
for femti år siden. Denne spesielle virvelen kalles 
for Lofoten-virvelen. Den er én kilometer dyp og 
60 kilometer bred.

Lofotvirvelen er robust og «fanget» i et bolle-
formet basseng mange hundre kilometer ute i 
havet, der kantene på bassenget varierer fra 500 til 
3000 meters dybde. En av forklaringene på at den 
holder seg der, kan være at høytrykk ikke klarer å 
bevege seg i oppoverbakke.

– Lofotvirvelen virvler ganske fort. Og med fort 
menes nesten én meter i sekundet. Det er temmelig 
mye for en havstrøm.

– Det finnes ingen andre virvler på Jorda som 
har levd like lenge.

For å finne en virvel som har eksistert enda len-
ger, må vi faktisk til planeten Jupiter. Her virvler 
en stor, rød flekk. Den kan ha eksistert i mer enn 
300 år.

Sluker andre virvler. Det er kjent at høytrykks-
virvler lever lenger enn lavtrykksvirvler, men dette 
er ingen forklaring på hvorfor Lofotvirvelen over-
lever så lenge.

– En virvel trenger energi for å overleve.
Spørsmålet er hvor virvelen får all energien fra. 

Det er nettopp dette Marta Trodahl har funnet 
svar på i avhandlingen sin.

Lofotvirvelen sluker de andre virvlene som 
kommer i nærheten.

– Når to virvler møtes, kan de smelte sammen. 
Slik får Lofotvirvelen enda mer energi.

De fysiske lovene er slik at hastigheten på høy-
trykksvirvler øker når høyden på virvelen minker.

– Når virvler med samme tetthet møtes, legges de 
oppå hverandre. Den tyngre glir unna den lettere. 
Da dannes det et nytt spinn. 

Og vips har Lofotvirvelen fått masse ny energi. 
Eller for å si det med andre ord:

Energien i en virvel vil alltid minke, men når 
en ny virvel legges oppå den gamle, får den mer 
energi.

– Lofotvirvelen sluker noen stormer i løpet av 
året. Uten tilførsel av alle disse stormene hadde 
den dødd ut for lenge siden.

Enorme simuleringer. For å løse problemet har 
Marta Trodahl brukt en matematisk havmodell der 
hun simulerer hvordan havet utenfor Lofoten har 
oppført seg de siste ti årene. 

Her ser hun på høyden på havoverflaten, hvor-
dan havstormene oppstår, hvordan de forflytter 
seg og hva som skjer når de møter Lofotvirvelen.

Denne modellen krever så mye regnekapasitet 
at hun må kjøre den parallelt på noen hundre data-
maskiner i flere måneder.

Takket være den store regnekapasiteten er det 
nå for første gang mulig å fange opp de små virv- 
lene ved polene.

– Da får vi et bedre bilde av hva som skjer. Det 
er viktig. Alle havstrømmer, slik som Atlanterhavs- 
strømmen, inneholder mye energi. Virvlene brems- 
er denne havstrømmen på vei nordover. Det betyr 
at virvlene tar ut energi fra Atlanterhavsstrømmen.

Og da lurer du kanskje på hva dette har å si for 
oss? Mye!

Viktig for norsk klima. Uten disse virvlene 
hadde Atlanterhavsstrømmen most seg raskere 
nordover.

– Virvlene forlenger reisetiden. Uten virvlene 
ville Atlanterhavsstrømmen ha brukt tre måneder 
kortere tid på ferden sin. Det nyter vi i Norge godt 
av. Uten energioverføringen til alle virvlene er det 
tenkelig at det hadde blitt varmere i Arktis og kald- 
ere i Norge.

Forklaringen er enkel. Ettersom virvlene brems- 
er opp havstrømmen, får den tid til å avgi mer 
varme underveis.

Uten virvlene hadde isen smeltet raskere i Ark-
tis, slik som i Framstredet mellom Svalbard og 
Grønland.

– Virvlene er med på å transportere varme i 
havet. Kunnskapen om virvlene kan derfor gjøre 
klimamodellene bedre.=

HAVHØYDE: Havoverflaten 
er lavere der det er lavtrykk 
(blått) og høyere der det er 
høytrykk (rødt). 
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Før satellittbildene kom på 1970-tallet, tenkte  
 de fleste at havmassene beveget seg pent og 

pyntelig med havstrømmene, slik som Golfstrøm-
men, eller Den norske Atlanterhavsstrømmen som 
den heter etter at den har passert Skottland.

– Med satellittmålinger fikk man omsider et 
sammenhengende bilde av havet. Da så man også 
turbulensen i havet, forteller stipendiat Marta 
Trodahl i Seksjon for meteorologi og oseanografi 
på Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo. 

Takket være enorme mengder forskningsdata, 
både fra skip, bøyler i havet og satellitter, har hun 
avslørt nye hemmeligheter fra stormenes besynder- 
lige liv i havet.

Langs alle de store havstrømmene, slik som 
Golfstrømmen, finnes det mange stormer. Dette 
er roterende vannmasser. Stormene ligner på høy-
trykkene og lavtrykkene i atmosfæren.

Det er likevel en vesentlig forskjell. Mens høy-

trykkene og lavtrykkene i atmosfæren kan være 
tusen kilometer brede, er mange av dem bare noen 
titalls kilometer brede i havet. Det betyr: Mens det 
i atmosfæren bare er plass til et begrenset antall 
lavtrykk og høytrykk rundt Jorda til enhver tid, 
er det plass til mange tusen samtidige stormer i 
havet.

Søkk og høydedrag på vannflaten. – De fleste 
stormene etterlater seg signaturer på havoverflaten.

Da er det mulig å måle stormene. Du lurer sikk-
ert på hvordan?

Takket være satellittmålinger er det mulig å 
måle høyden på havoverflaten. På alle verdenshav-
ene er det søkk og forhøyninger på havoverflaten. 
Forklaringen er at høytrykk tiltrekker seg vann. 
Da buler havoverflaten oppover. Med lavtrykk er 
det omvendt. De gir søkkene i havoverflaten.  
Høydeforskjellen kan være opptil en meter. 

Verdenshavene 
er krydret med 

tusenvis av  
stormer. En av 
de mest stabile 

er Lofotvirvelen 
i Norskehavet. 
Den lever av å 

sluke andre  
stormer.

Verdens mest 
glupske havvirvel 
 

Utenfor Lofoten og Vesterålen:

TREDJE PLASS: Marta 
Trodahl kom på tredje 
plass da hun fortalte om 
virvlende stormer i havet 
på Forsker Grand Prix-
finalen i Oslo på Latter. 
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Universitetet i Oslo. Hun har laget en 
egen database over bøker fra perioden 
som særlig var rettet til kvinner. I dette 
uoversiktlige landskapet er nyttårsgaver 
en egen gruppe. 

– Ved siden av en egen serie med  
lyrikkantologier – «Nytaarsgave for  
Damer» – er gavebøkene ofte underlødig 
litteratur med fortellinger og oppdrag- 
ende tekster som maner kvinner til å 
være dydige og pliktoppfyllende. 

Rousseau og Kant. Det var revolus-
jonstid i Europa. Avstanden fra Paris til 
København var ikke lengre enn at folk og 
skrift tok seg mellom byene på kort tid. 

Med på lasset var blant annet Jean-
Jacques Rousseaus ideer om oppdragelse 
og forholdet mellom mann og kvinne. Den 
franske opplysningsfilosofen mente at 
kvinnens natur var forskjellig fra mann-
ens. Derfor måtte de oppdras forskjellig. 
Mens gutten skulle gis frihet og gjennom 
erfaring utvikle seg som samfunnsindivid, 
skulle jenta lære av sin mor og forberede 
seg på et liv i hjemmet med ansvar for 
husholdning og omsorg for små barn.

– Det er en løpende debatt om hva 
kvinner har vært, hva de er og hva de kan 
være. Spørsmålet er hvordan de kan opp-
dra barn uten å være oppdratt selv. Her 
spiller bøkene en viktig rolle.

Rousseau og Immanuel Kant talte for 
at kjønnene er komplementære. De skulle 
utfylle hverandre, og derfor kunne ikke 
kvinnen være slik mannen er.  

Dette ble også bejublet av mange kvin-
ner i samtiden. Det gav kvinnen mulighet 
til å utvikle seg som kvinne, uten å måtte 
måles opp mot en mannlig norm.  

– En ung tysk kvinnelig oversetter 
er nærmest revolusjonært begeistret 

over hvilke muligheter det gav kvinnen. 
Selv om det neppe vil imponere dagens 
likestillingsaktivister, innebar Kants og 
Rousseaus tanker en relativ frigjøring. 

– Kvinnene kunne få kunnskap til å 
realisere sin egen kvinnelighet. De kunne 
få en utdannelse som gjør at de kan blom-
stre. Gavebøkene inneholder en del stoff 
som er skrevet av kvinner, selv om det 
meste er skrevet av menn.

Kom seg til Norge. København var 
dansk-norsk sentrum for disse utgivelse-
ne. Men de nådde også Norge. 

– Vi ser dem avertert i avisene i Chris-
tiania, Bergen og Trondhjem. 

Også abonnementslistene avslører 
hvem som fikk nyttårsgavene og andre 
utgivelser for kvinner i postkassa. 

– Der ser vi at eksemplarer av de litt  
finere utgivelsene gikk til embetsmenns-
familier, som Collett og Anker i Christi-
ania, og Christiane Koren, som var gift 
med sorenskriveren på Hovin i Ullensaker, 
både eide og bidro med dikt til den litter-
ære nyttårsgaveserien.

Fram til midten av 1800-tallet var det 
nyttår, ikke jul, som var den store gave-
høytiden. 

– Almanakker, kalendre og lomme-
bøker fungerer som gaver til nyttår. Det 
er en egen sjanger, som helt klart peker 
fram mot Herborg Kråkeviks «Juleroser» 
og juleheftene vi har i dag. 
   
Mansplaining anno 1800. Begrepet 
mansplaining ble en internasjonal hit for  
noen år siden. Menn som øser av sin selv- 
oppfattede visdom, uten å kunne forestille 
seg at den kvinnelige tilhøreren faktisk 
kan like mye eller mer om emnet.

– Jeg kaller det gubbedosering, for det 

fremstår ofte som belæringer av aldrende 
mann til yngre kvinner.

  Det var mye gubbedosering rundt 
overgangen fra 1700- til 1800-tallet. 

– De høye herrer satt og tenkte på 
hvordan de kunne forme kvinnen slik at 
hun passet i samfunnet og i ekteskapet.

Blant utgiverne er danske Emanuel 
Balling. Han var opptatt av utdanning for 
kvinner og en variant av det vi i dag ville 
kalle sosial mobilitet.

– I en av nyttårsgavene har Balling 
skrevet et dikt til «danske Mandinder» 
(kvinner, journ.anm.) på melodien til 
Marseillaisen. Diktet er en hyllest til  
danske kvinners mot og styrke, med en 
klar oppfordring til å holde seg unna  
moter, lettsindighet og dårskap. 

Feministikon. «Qvindedyder og Moder-
værdighed, poetisk Epistel». «For unge 
Fruentimmer, som ville gjøre sig og deres 
tilkommende Mænd lykkelige».

Men innimellom fikk «fruentimmer-
ne» politisk sprengstoff mellom hendene.  
Da «Nytaarsgave for Aar 1801» ble an-
nonsert, var det med første bind av Mary 
Wollstonecrafts «Et forsvar for kvinnens 
rettigheter» som tillegg.

Wollstonecraft går kraftig i rette med 
Rousseaus syn på kvinner og jenteopp-
dragelse. Om kvinner ble oppdratt etter 
Rousseaus angivelser, ville de bli ustadige 
og kokette, og totalt uegnet som oppdra-
gere. Hun mente kvinners evner var på 
linje med menns, og også kvinner måtte 
få utvikle sine fornuftsevner. 

– Ironisk nok er Wollstonecraft som 
gave til danske lesere innpakket i et stort 
noteapparat der utgiveren av den tyske 
oversettelsen motsier og undergraver  
radikaliteten i hennes feminisme. =

REALISERTE SIN KVINNELIGHET: – Gjennom bøkene kunne kvinnene få kunnskap til å realisere sin egen kvinnelighet. De skulle få en utdannelse som gjorde 
at de kunne blomstre, forteller Anne Birgitte Rønning. Hun forsker på 200 år gamle gavebøker for kvinner, som blant annet inneholdt en tekst av feministikonet 
Mary Wollstonecraft (t.h.).
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Kvinnen måtte oppdras 
for å kunne oppdra. 
Men hvor langt inn i 
ideenes verden ville pa-
triarkatet slippe henne? 

Tekst: Morten S. Smedsrud

Et Fruentimmers Ny Aars Gave»,  
 «Nytaarsgave til det smukke Køn» 

og «Kunsten at leve lykkelig med Mænd». 

Det var jappetid i Danmark-Norge, og 
trykkpressa gikk varm under den slappe 
sensuren like etter kronprins Fredriks 
kupp mot regjeringen til hans gale far, 
Christian VII. 

På slutten av 1700-tallet var opphavs-
rettigheter enda ikke påtenkt. Forfattere, 
skribenter, redaktører og forleggere lånte, 
kopierte og redigerte slik de ville i et sta-
dig større bokmarked.

Som i dag var bøker et godt gavevalg. 
Hva var vel mer naturlig enn å markeds-
føre noen av dem til en stadig mer lese-

kyndig del av befolkningen, kvinnene?
«Manden som ikke vilde gifte sig uden 

han traf for et Fruentimmer af følgende 
Egenskaber.» Og nok en munnfull av en 
boktittel: «Om den Delicatesse, som an-
staaer det smukke Kiøn, Tilligemed nogle 
Grundsætninger til at befordre unge 
Jomfruers Lyksalighed i og uden for  
Ægtestanden».

– Det var en mangfoldig og vital tid, 
med mye rart som det ikke er skrevet 
om i de store litteraturhistoriene, fortel-
ler professor Anne Birgitte Rønning ved 

Slik skulle kvinnen formes 
for det nye århundret
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Immunitet
• Immunsystemet skal 
slå ned på alt fra syke og 
fysisk skadde celler til 
celler med skadet arvest-
off eller som vokser 
ukontrollert.

• Immunsystemet må 
verken reagere for sterkt 
eller for svakt. 

• Du kan forberede im-
munsystemet på trusler 
ved å ta vaksiner.

• Immunsystemet endrer 
seg i takt med truslene.

23

immunforsvaret til å fjerne trusler uten å skade 
kroppen for mye, vil ha større sjanse for å overleve 
og bringe genene sine videre.

Todelt immunforsvar. Immunsystemet vårt kan 
deles opp i to deler, det medfødte og det tilpassete 
immunsystemet. Når vi blir født, starter vi bare 
med det medfødte immunsystemet. 

De seks første månedene i livet vårt blir vi be-
skyttet med antistoffene fra mor. De kom til oss 
gjennom morkaken. Disse antistoffene vil fungere 
som en beskyttelse for oss frem til vi selv bygger 
opp et tilpasset immunforsvar. Det består av B-
celler og T-celler. Disse to celletypene har ulike 
måter å beskytte oss på. B-celler lager antistoffer. 
Når antistoffene dekker mikrobene, blir de uskade- 
liggjort. Da kan de bli spist av noen storspisende 
celler i det medfødte immunsystemet som kalles 
for makrofager.

B-cellene er nesten alltid avhengige av T-celler 
for å lage disse antistoffene. T-cellene kan dessuten 
drepe infiserte celler direkte. Det skjer ved at 
T-cellene slipper ut stoffer som borer hull i mem-
branen til de cellene som skal ødelegges. 

Det medfødte immunsystemet består også av 
noen viktige celler som kalles for dendrittiske  

celler. De er immunforsvarets kurérer og gir  
beskjed til T-cellene om at kroppen er  
angrepet av en ny mikrobe.

Livets byggesteiner. Alle mikrober er, akkurat 
som proteinene i cellene våre, bygd opp av 20 ulike 
typer aminosyrer. Disse aminosyrene er bygge-
klossene i alt liv på Jorda. Det hele handler om 
måten de er satt sammen på. Antall kombinasjoner 
er enormt. Bare tenk på hvor mange muligheter du 
har når du skal bygge noe stort med 20 ulike typer 
legoklosser.

Muligheten er derfor til stede for at vi mennesk-
er kan bli utsatt for et enormt antall mulige mik-
robetrusler.

– Det er umulig å forutsi alt som kan møte oss.
De proteinene som finnes på overflaten av T- og 

B-cellene, og som har som oppgave å gjenkjenne 
alle disse mikrobene, er produsert etter en lodd-
trekningsmetode. Disse spesielle proteinene på 
overflaten kalles reseptorer og kan settes sammen 
på et nesten uendelig antall måter. Hver enkelt 
T- og B-celle har reseptorer som er laget på én be-
stemt måte.

I starten av en ny infeksjon har vi bare et lite 
antall T- og B-celler. 

KNYTTNEVE: Immunsystemet må verken reagere for svakt eller for sterkt. Hvis det reagerer for 
sterkt, kan immunsystemet gjøre stor skade på kroppen.
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Hvis immun- 
systemet vårt  

reagerer for  
sterkt, som mot 

covid-19, kan 
overreaksjonen  

bli som en  
atombombe  

i kroppen.

TEMA • Vikingtid

Tekst: Yngve Vogt

Covid-19 har satt immunologien på kartet.  
  Tidligere var immunologi et fag bare for de 

spesielt interesserte. Nå er mange blitt interessert.  
Pandemien har derfor vært en øyeåpner for hvor-
for vi har et immunforsvar, poengterer Anne 
Spurkland, professor i anatomi på Avdeling for 
molekylær medisin ved Universitetet i Oslo. Hun 
er en av universitetets fremste immunologer og 
utga for noen år siden den populærvitenskapelige 
boken «Immun», som handler om kroppens evige 
kamp for å overleve. 

Den viktigste forklaringen på de mange døds-
fallene under den pågående pandemien er at im-
munforsvaret reagerer for kraftig. Det er med and-
re ord immunsystemets egne våpen som skader 
kroppen mest i kampen for å overleve.

Immunsystemet må, hvis alt fungerer som det 
skal, slå ned på alt fra syke og fysisk skadde celler 
til de cellene der arvestoffet er skadet og de som 
vokser ukontrollert.

– Hvis immunsystemet slår ned for kraftig, kan 
det i seg selv føre til sykdom. For en del pasienter 
overreagerer immunsystemet så mye på covid-19 
at forsvaret blir som en atombombe i kroppen. 

Intrikat balanse. Immunsystemet må balansere 
intrikat mellom det å beskytte oss mot en fare 
samtidig som kroppen vår ikke skal bli skadet. 

– Noen mener immunforsvaret må styrkes for 
at vi ikke skal bli syke, men slik er det ikke. Po-
enget er at immunforsvaret skal reagere klokt og 
passe mye og gi den nødvendige reaksjonen på en 
trussel. I stedet for å styrke immunforsvaret kan 
du heller hjelpe det med å forberede seg på kom-
mende trusler, slik som å ta forebyggende vaksiner 
eller gjøre noe så enkelt som å sette et plaster på 
såret.

Lang evolusjon. Immunsystemet har utviklet seg 
evolusjonært gjennom millioner av år. 

– Over tid er immunforsvaret vårt blitt et stort 
og uoversiktlig nettverk av ulike celler og molekyl-
er som henger sammen på mirakuløst vis.

Det er nettopp kampen mot mikrobene (virus 
og bakterier) som har drevet frem dette forsvars-
nettverket. Mikrobene prøver stadig å ta seg til 
rette. Når immunsystemet får kontroll på en mik-
robe, tilpasser mikroben seg den nye virkeligheten.

De som arver de genene som fører til at immun-
systemet reagerer for kraftig, risikerer å dø før 
de får barn. De med mer moderate gener, som får 

TEMA: 

IMMUN

Immunforsvaret kan bli 
KROPPENS 
ATOMBOMBE
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Covid-19

• Immunsystemet kan 
reagere for kraftig på 
Covid-19-pasienter. 

I verste fall kan immun-
systemet overreagere så 
mye at det fungerer som 
en atombombe i kroppen.

Covid-19 klarer å slå av 
varslingssystemene, slik 
at cellene omkring de 
infiserte	cellene	ikke	får	
beskjed om trusselen. 
Det gjør Covid-19 ekstra 
farlig.

selv om metoden er risikabel. Ikke alle tåler den 
røffe behandlingen.

Denne metoden fungerer best for unge mennes-
ker, som fortsatt har brisselen i behold. Du har vel 
ikke glemt brisselen? Det er den lymfeknuten bak 
brystbeinet som produserer og kvalitetssikrer T-
cellene. Brisselen tørker ut etter hvert. Legene tar 
derfor ikke sjansen på å gjennomføre dette inngre-
pet på eldre pasienter.

Nifst med covid-19. Et annet område innenfor 
immunologien som har vært mye i vinden de siste 
ti årene, er hvordan maskineriet i celler oppdager 
sykdommer og feil arvestoff på feil sted. Når et 
virus trenger inn i en celle, har det som mål å kopi- 
ere seg selv. Da havner arvestoffet fra viruset i 
cellen. Det tåler ikke cellen. Cellene har vanligvis 
en mekanisme for å oppdage dette. Da sender de 
advarselssignaler til nabocellene.

– Kall det gjerne brannvarsling.
Det som er så nifst med covid-19-viruset, er at 

dette viruset klarer å omgå varslingssystemene.
– Da blir ikke brannvarslingen satt på. Den 

infiserte cellen får ikke sagt ifra. Det er en viktig 
grunn til at covid-19 gjør så store skader. Selv de 
beste immunologene i verden forstår ennå ikke 
hva som foregår. Vi forstår heller ikke godt nok 
hvordan kroppen håndterer virusinfeksjoner og 
hvordan slutten på infeksjonen er. Blir viruset helt 
borte?

Spurkland ønsker også mer forskning om hvor-
dan de andre cellene i kroppen tåler at immunfor-
svaret holder på som det gjør. 

Betennelse er også immunitet. Et av de store 
forskningsområdene som seiler opp nå, er betenn-
elsesreaksjonene etter en immunreaksjon. Betenn-
else er kroppens egen reaksjon på skader og er en 
del av immunforsvaret. Tegnene på betennelse, 
som den romerske legen Aulus Cornelius Celsus 
beskrev allerede for 2000 år siden, knyttes til 
kroppens reaksjonsmåte. Og som Spurkland så fint 
skriver i boken sin: «Rødmen og varmen skyldes 
at blodårene utvider seg slik at mer blod strømmer 
til området. Hevelsen skyldes at blodårene slipper 
ut væske til vevene, og smerten kommer av irri-
terte nerveender.» Et annet ord for betennelse er 
inflammasjon. 

Et eksempel på en inflammasjonssykdom er 
sykdommen lungefibrose, der pasientene blir plag-
et med betennelse og arrvev i lungene. 

– Denne sykdommen skyldes muligens at rep-
arasjonsmekanismene etter en infeksjon ikke 

stopper opp. Hvis betennelsen 
i kroppen ikke stopper, blir den 
kronisk. Da blir cellene våre 
skadet.

Hjerte- og karsykdommer 
er også betennelsessykdom-
mer. Immunologene er derfor 
interessert i disse sykdommene 
også. De er dessuten opptatt av 
forholdet mellom immunfor-
svaret og bakteriemangfoldet i 
tarmen, samt maten vi spiser. 

– Her er det mange ube-
svarte spørsmål.

Også nervene har noe å si. 
Og som om dette ikke er nok. 
Anne Spurkland ønsker også 
mer kunnskap om samspillet 
mellom immunsystemet og nervesystemet. Nerve-
trådene fra hjernen går ned til milten og tarmen 
der immunsystemet er aktivt. Immunsystemet blir 
derfor påvirket av signaler fra hjernen.

– Det er derfor interessant å se på samspillet 
mellom nerver og immunceller. Noen få immuno-
loger har begynt å se på dette og har oppdaget at 
hvis man demper en bestemt nerve ned til tarmen, 
vil det være mulig å påvirke immunforsvaret. Fore-
løpig er dette forskningsfeltet dominert av mye 
spekulasjoner og synsing. 

Immunkurer mot kreft. Et av de store forsknings-
områdene er immunkurer mot kreft, som du kan 
lese mer om i denne temautgaven.

– Her har det åpnet seg voldsomme muligheter.
Uheldigvis fungerer de lovede behandlingene 

bare for tjue til tretti prosent av pasientene. For de 
pasientene immunkurer fungerer på, er behand-
lingen mirakuløs.

– Disse pasientene får livet tilbake. Mange im-
munologer forsker nå på å forbedre og raffinere 
denne behandlingen slik at flere får glede av im-
munterapi.

Den vanskelige balansen i immunsystemet for-
klarer hvorfor immunterapi kan gjøre vondt verre 
for en del kreftpasienter.

– Hvis bremsene i immunsystemet fjernes for 
at kreften skal angripes mer effektivt, fjernes også 
bremsene for reaksjoner mot kroppens eget vev. Da 
risikerer pasienten å få en autoimmun sykdom som 
alvorlig bivirkning. I verste fall risikerer pasienten  
å dø av behandlingen, poengterer Anne Spurk-
land.=

IMMUNOLOG: Anne Spurk-
land er en av universitetets 
fremste eksperter i immun-
ologi. Hun ønsker nå mer 
forskning på hvordan de 
andre cellene i kroppen tåler 
at immunforsvaret holder på 
som det gjør.
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• Immunsystemet kan 
deles opp i det medfødte 
og det tilpassete immun-
systemet.

• Som nyfødte har vi 
bare et medfødt immun- 
system. Da blir vi 
beskyttet med antistoff-
ene fra mor. De kom til 
oss gjennom morkaken.

• Det tilpassete immun-
systemet blir tilpasset 
de truslene som oppstår 
gjennom livet.

• Du kan lese mer om 
immunsystemet i Anne 
Spurklands bok «Immun 
– kroppens evige kamp 
for	å	overleve»,	utgitt	på	
Spartacus forlag.

– For å kunne beskytte oss mot flest mulige mik- 
rober må vi ha et så stort repertoar som mulig. 

Immunsystemet vårt har begrenset plass. Da 
har vi bare plass til et fåtall fotsoldater mot hver 
trussel.

– Hver enkelt immuncelle er unik og kan gjen-
kjenne en bestemt mikrobe. 

Når en mikrobe kommer inn i kroppen, vil den 
bli plukket opp av en dendrittisk celle. Den tar 
med seg mikroben til nærmeste lymfeknute. 

– Her vil den «lokke» til seg T-celler fra blodet 
ved å vise frem korte proteinbiter fra mikroben. 
Hvis én av disse T-cellene reagerer på én av disse 
bitene, vil T-cellen bli aktivert til å dele seg opp og 
bli til mange immunceller. 

Etter seks til sju dager blir de mange nok til at 
de klarer å stoppe angrepet. I mellomtiden må det 
medfødte immunforsvaret ta seg av angrepet. Det 
er da du får slike symptomer som feber.

Kollektivt selvmord. Etter at angrepet er slått 
ned, tar brorparten av det ferske forsvaret kollek-
tivt selvmord. Bare noen av T-cellene overlever. 
De kalles for hukommelsesceller. Takket være dem 
blir du ikke like syk neste gang du blir angrepet av 
de samme mikrobene. Hukommelsescellene kan 
reagere med én gang, og de bruker kort tid på å bli 
mange flere. Angrepet kan derfor bli slått tilbake 
allerede etter én eller to dager.

Det er nettopp slike hukommelsesceller som er 
forklaringen på at vi blir immune etter en vaksine.

Kroppens ungdomsanstalt. Et av de viktigste 
organene i immunsystemet er brisselen, også kalt 
thymus. Den ligger rett bak brystbeinet. Dette er 
ungdomsanstalten til T-celler. I utgangspunktet 
ser ikke T-cellene forskjell på mikrober og kropp-
ens eget vev. Brisselen sjekker om T-cellene virker 
som de skal. Poenget er at T-cellene bare skal 
angripe syke eller fiendtlige celler. Det hadde vært 
helt forferdelig om T-cellene også angrep kroppens 
egne friske celler. 

Bare fem prosent av T-cellene overlever kvali-
tetskontrollen i brisselen. Resten av dem dør.

Et annet viktig immunorgan er milten. Her 
finnes mange makrofager, som altså er de stor-
spisende cellene. Både i milten og i resten av lymfe-
systemet produseres det antistoffer. Det dannes 
også antistoffer i beinmargen og i tarmen. 

Immuncellene fødes i beinmargen. Derfra kom-
mer de, slik Spurkland så pent skriver i boken sin, 
ut som «umodne, naive, jomfruelige eller hvilende 
celler».

Hukommelsens mysterier. Immunologene har 
fortsatt en del uløste problemer. Ett av dem er 
den immunologiske hukommelsen. Den er dårlig 
forstått.

– Et spørsmål er om den samme hukommelses-
cellen lever i årevis eller om den må dele seg, slik 
at dagens hukommelsesceller er etterkommere et-
ter dem vi hadde som barn. Vi har nå holdepunkter 
for å si at noen av hukommelsescellene har vært 
der siden den første infeksjonen. Spørsmålet er 
hvor generell denne mekanismen er. Det er mulig 
at den immunologiske hukommelsen fungerer best 
så lenge viruset er i omløp, slik at hukommelses-
cellene får en liten «boost» til å dele seg av og til. 

En måte å undersøke alderen til hukommelses-
cellene på, er å måle radioaktiviteten i cellene. Her 
kan immunologene takke prøvesprengningene 
av atombomber på sekstitallet. Den gang havnet 
mye radioaktivitet i atmosfæren. Celler som ikke 
har delt seg siden den gang, vil fortsatt ha denne 
radioaktiviteten i seg. Ved å måle radioaktiviteten 
i hukommelsescellene vil det derfor være mulig å 
beregne hvor gamle disse cellene er. Forskere ved 
OUS, med Frode Jahnsen i spissen, har kommet 
frem til at visse hukommelsesceller har vært i tar-
men hos godt voksne helt siden prøvesprengning-
ene fant sted.

Autoimmune sykdommer. Et annet uløst prob-
lem i immunologiens verden er årsaken til en 
rekke autoimmune sykdommer, slik som Multippel 
sklerose (MS). 

– Vi vet ikke hva slags immunrespons som set-
ter i gang denne sykdommen.

Immunologene vet at både makrofager og T- og 
B-celler er involvert, men hvordan det hele henger 
sammen, er fortsatt ikke skikkelig forstått. Det er 
likevel håp.

– Vi vet nå at det er mulig å stanse utviklingen 
av MS ved å hindre T-celler i å komme inn i hjernen.  
En annen mulighet er å fjerne immunsystemet 
med cellegift og sette det i gang på ny med en bein-
margstransplantasjon.

Problemet med autoimmune sykdommer er at 
noen immunceller reagerer på kroppens eget vev. 
Poenget er derfor å fjerne disse immuncellene.

– Hvis du kan fjerne de immuncellene som 
holder på med dette og transplantere inn en ny 
beinmarg, vil immunsystemet forhåpentligvis ikke 
lenger produsere de samme cellene. Håpet vårt er 
at den samme tilfeldige prosessen som dannet de 
skadelige immuncellene, ikke skjer to ganger på 
rad. Dette er en farbar vei for noen MS-pasienter, 
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Det var mens hun arbeidet 
med transplantasjons- 
immunologi på Rikshospi- 
talet, at Johanna Olweus fikk 
ideen til det som nå regnes 
som et gjennombrudd i  
kreftforskningen. 

Tekst: Trine Nickelsen · Foto: Ola Sæther

Beskjeden fra fagmiljøet var temmelig unison:  
  Det der er ikke mulig å få til. Men professor 

Johanna Olweus hadde trua. 
– Noen ganger hjelper det å være litt naiv, smil-

er Olweus, forskningsleder på K. G. Jebsen senter 
for immunterapi mot kreft på Institutt for kreft-
forskning ved Universitetet i Oslo og Oslo universi-
tetssykehus, Radiumhospitalet.

Voldsom avstøting. Ideen skulle vise seg å være 
god, og ikke bare det: den har potensial til å bringe 
immunterapien et langt steg videre. 

For noen kan det å få operert inn et nytt organ  
fra en donor – hjerte, lunge eller nyre – være 
redningen når egne organer svikter. Kroppens na-
turlige reaksjon er å støte fremmedlegemet bort, 
ja regelrett destruere det. Det skyldes en kraftig 

immunrespons – som heldigvis kan dempes med 
medisiner. 

Er det mulig å utnytte denne responsen og bruke 
immunceller fra friske til å drepe kreftceller hos 
pasienter? Ja, det har Olweus og kollegene hennes 
nå bevist er mulig. De har greid å sette immunceller  
i stand til å opptre som varmesøkende missiler, 
som effektivt kan destruere kreftcellene uten å 
samtidig skade friske celler. Her snakker vi om 
kirurgi på cellenivå.

De beste. Oppdagelsen har gitt publisering i 
prestisjetunge Science, PNAS og Nature Protocols 
– og framfor alt et såkalt ERC-stipend, en kraftig 
anerkjennelse og 20 millioner kroner fra Det euro-
peiske forskningsrådet. Prosjektet OUTSOURCE er 
akkurat startet opp, og Johanna og hennes gruppe 
på 15 skal de neste fem årene ta forskningen et 
langt steg videre mot klinikken og alvorlig syke 
pasienter – med kreft og uten håp. 

Det største som har skjedd. Immunterapien 
regnes som det største om har skjedd innen kreft-
behandlingen de siste ti-femten årene, og satsing-
en på feltet er enorm over hele verden. Vi har hørt 
historiene om de nesten mirakuløse behandlings-
resultatene, hvor dødelig syke kreftpasienter får 
livet tilbake. 

– Men ennå mangler en helbredende behand-
ling for de aller fleste av pasientene som har kreft 
med spredning. Vi håper å kunne gjøre noe med 
dette gjennom forskningen vår, sier Olweus.

To ulike strategier for immunterapi er nå en del 
av standard behandling av kreftpasienter; såkalt 
sjekkpunkthemming og immungenterapi. 

Bremser immunsystemet. – Sjekkpunkthemm-
ing var den første effektive immunterapien mot 
kreft. Kreftcellene er lure. De har utviklet en måte 
å hemme immuncellene på, slik at de ikke får gjort 
jobben.

– Kreftcellene har molekyler på overflaten som 
kan skru på bremser hos kroppens immunceller. 
Sjekkpunkthemmerne blokkerer bremsene til im-
munsystemet som kreften har satt på. Dermed 
oppheves hindringen for immuncellene, og T-celler 
som gjenkjenner kreftcellene som fremmede, blir i 
stand til å drepe dem.

Forskerne bak prinsippet fikk Nobelprisen i 
medisin i 2018.

– Sjekkpunkthemmere har gitt nye muligheter 
til å forlenge livet og forbedre prognosen til pasient-
er som har kreft med spredning – kreftformer som 

vi tidligere hadde veldig lite å tilby, som føflekk-
kreft, lungekreft og nyrekreft. Men flertallet av  
pasientene som behandles, får dessverre tilbake-
fall og dør av sin kreftsykdom, erkjenner forskeren.

Det er behov for å finne behandling som gjør 
pasienten helt frisk.

Kampkraft fra friske. – Og da kommer vi inn på 
den andre formen for immunterapi – immungen-
terapi. 

– Den behandlingsformen som til nå har hatt 
størst gjennomslag innen immungenterapi, er det 
som kalles CAR 19 T-celleterapi. I motsetning til 
sjekkpunkthemming er denne behandlingen ikke 
avhengig av kreftpasientens eget immunsystem. 

Olweus peker på at immunsystem og kreft utvik- 
ler seg i et gjensidig samspill og over lengre tid, og 
at det er derfor immuncellene blir hemmet. Hos 
kreftpasienter er immunforsvaret svekket – nett-
opp når et aggressivt og kampvillig forsvar trengs 
som mest for å få bukt med sykdommen. 

Men hva om det går an å låne kampkraft fra 
immunforsvaret til en som er frisk – for å styrke 
T-cellene, immunsystemets fotsoldater?

– Det er nettopp det som gjøres ved en CAR 19 
T-celleterapi. CAR står for Chimeric Antigen Re-
ceptors. Reseptorene opptrer som ‘følere’ som kan 
gjenkjenne bestemte molekyler på kreftcellene, 
forklarer hun. 

Ved immungenterapi utstyres immunceller med 
gener som koder for kunstige immunreseptorer – 
CARs – som gjør at de målstyres mot kreftcellene 
og dreper dem. 

Immunreseptorene stammer fra antistoffer  
som opprinnelig ble laget i mus, og som deretter  
er modifisert genetisk slik at de er i stand til å 
overføre signaler. Forskeren forklarer prosedyren:  

– T-celler fra blodet til pasienten tas ut. I labora-
toriet blir cellene oppformert og genene som koder 
for immunreseptoren, overføres ved hjelp av et 
virus. Så settes de genetisk modifiserte T-cellene 
tilbake i blodet til pasienten. Når antistoff-delen av 
et CAR-molekyl binder seg til sitt mål på kreftcel-
len, blir den genmodifiserte immuncellen aktivert 
og kan drepe kreftcellen.

Dreper også de friske. Det molekylet skytset 
rettes mot, er det såkalte CD19-molekylet som fin-
nes i cellemembranen til B-celler. B-celler er cell-
ene som produserer antistoffer. 

Men CD19-molekylene finnes dessverre også på 
normale B-celler og ikke bare de ondartete. Derfor 
blir også de friske cellene drept i samme slengen. 

Hun får immunceller  
fra friske til å drepe  
kreftceller hos syke 

Utnytter kroppens evne 
til avstøte fremmede 
organer: 

TAR KNEKKEN PÅ 
KREFT: – Håpet er at vi 
i framtiden kan kurere 
kreft like effektivt som 
immunforsvaret kan 
kurere influensa, sier 
Johanna Olweus, som 
selv har bidratt til et 
gjennombrudd i kreft-
behandlingen.
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• Professor Johanna 
Olweus er tildelt  
Consolidator Grant fra  
Det europeiske forsk-
ningsrådet (ERC) til sitt 
prosjekt på immunterapi 
«OUTSOURCE: Out- 
sourcing cancer immuni-
ty	to	healthy	donors».	

• Forskergruppen hun 
leder, får 20 millioner 
kroner over fem år.

• De skal utnytte den 
samme mekanismen 
som skjer ved avstøting 
av nye organer ved trans-
plantasjon, til å avstøte 
kreftceller og behandle 
kreft.

Immunterapi

• Immunterapi er be-
handling som stimulerer 
kroppens immunforsvar i 
kampen mot kreftcellene.

• Kroppens egne immun- 
celler (T-celler) økes i 
antall og settes i stand  
til å kjenne igjen kreft- 
cellene som fremmed-
elementer – for så å 
angripe. 

•	Det	finnes	flere	ulike	
typer immunterapi 
mot kreft som hjelper 
og stimulerer immun-
forsvaret på forskjellige 
måter.

• I Norge er immunterapi 
godkjent	ved	føflekkreft,	
lungekreft, nyrekreft, 
blærekreft, øre-nese-
hals-kreft og lymfekreft. 

– CD19 er et utrolig godt mål, fordi det finnes mye  
av dette molekylet på utsiden av kreftcellen. 
Uheldigvis finnes de også på normale celler. Men 
heldigvis tåler vi å være uten B-celler. Derfor kan 
vi drepe både de ondartete cellene og de normale 
cellene som kreften utgår fra, uten å skade pasient-
en alvorlig, påpeker Olweus, og legger til at det 
selvsagt ikke er noen fordel å leve uten B-celler. 
– Men de kan kompenseres for gjennom å tilføre 
antistoffer, som B-cellene normalt produserer.

Ikke fått det til. For mange av pasientene med 
såkalt B-cellekreft, som er lymfekreft og akutt 
blodkreft, har denne behandlingen betydd en  
revolusjon. 

– Det ser ut til at 40 prosent av dem er hel-
bredet, forteller Olweus.  

Når dette har fungert så godt for B-cellekreft, 
hvorfor ikke utvikle tilsvarende konsept for andre 
kreftformer? 

– Det har en prøvd i mer enn ti år, men ennå 
ikke fått til. Hovedårsaken er at det er vanskelig å 
finne andre og like gode mål som CD19-molekylet. 
Behovet for å oppspore andre mål på kreftcellene 
– og immunreseptorer som gjenkjenner disse – er 
derfor stort, understreker Olweus.

Finner mål overalt i cellen. Olweus og kollegene  
ser derfor heller etter T-cellereseptorer. CAR kan 
bare gjenkjenne molekyler på celleoverflaten.  
Det er et problem fordi over 90 prosent av cellens 
proteiner sitter inne i cellen. 

– Det er der forskningen vår kommer inn. For  
vi bruker en annen immunreseptor, som er en  
T-celle-reseptor, forteller Olweus. T-celler er ut-
styrt med reseptorer som kan gjenkjenne mål  
uavhengig av hvor i målcellen de befinner seg.

Prinsipp fra transplantasjon. T-celler skal norm- 
alt bare reagere på det som er fremmed – de gjen-
kjenner for eksempel en virusinfisert celle som 
fremmed fordi cellen da vil vise fram proteinfrag-
menter fra virus. Men T-cellene skal ikke gjen-
kjenne cellens egne, normale proteiner – da hadde 
vi alle hatt såkalte autoimmune sykdommer, som 
leddgikt, MS, diabetes type 1 og cøliaki.  

Under utviklingen av immunsystemet vårt blir 
derfor slike selv-reaktive T-celler fjernet. 

– I utgangspunktet kan vi derfor ikke identifi-
sere T-cellereseptorer i pasienten selv som kan 
gjenkjenne normale proteiner, til tross for at det 
finnes mye av dem i kreftceller.  

Kan det være mulig å omgå dette problemet? 

Olweus fikk en idé fra organtransplantasjon.
– I organtransplantasjon er en ikke spesielt nøye  

med å matche vevstypen til pasient og giver. Det 
går allikevel bra – organet blir ikke avstøtt så lenge 
pasienten står på immunhemmende behandling. 

Kreften forsvant. Et nytt organ kan bli redning-
en for noen. Men av og til oppstår nye problemer. 
Det nye organet kan få kreft. Kreften kan til og 
med ha spredd seg. Hva da? Pasienten slutter å ta 
de immunhemmende medisinene sine, og dermed 
utstøtes det syke organet. Og hvem er som regel  
nissen på lasset? Jo, kreftcellene som kan ha 
spredd seg rundt i kroppen.  

– Det var dette som gjorde at jeg tenkte: Så det 
er virkelig sånn at T-cellene ikke bare kan få et 
organ til å forsvinne, de kan faktisk også få kreft 
til å forsvinne! Om vi greier å finne de molekylære 
mekanismene bak det hele, ja, da kan prinsippet 
kanskje brukes i kreftbehandlingen? 

Det er denne avstøtingsmekanismen, basert på 
en «mismatch» i vevstype, som forskerne utnytter 
til å lage nye T-cellereseptorer som gjenkjenner 
normale proteiner. 

– Proteinene er spesifikke for en gitt celletype 
og kreftcellene som utgår fra denne celletypen.   
T-cellereseptorene vi lager, vil derfor kunne brukes 
til å behandle kreft i organer som i utgangspunktet 
kan fjernes kirurgisk, som prostata, eggstokker, 
blære, bryst og bukspyttkjertel, påpeker Olweus.

Finner mye angrepsmål. – Vi har dessuten en 
teknologi for å identifisere nye mål, fortsetter hun. 
– Vi trenger virkelig gode og spesifikke mål å rette 
angrepene mot for at pasienten skal få så få og 
svake bivirkninger som mulig – og så god effekt av 
behandlingen som mulig. 

Olweus og forskergruppen hennes leter etter 
mål, steder å rette angrepene mot, som finnes i 
kreftcellene – og ikke på normale og uunnværlige 
celler i kroppen.   

Istedenfor å rette seg mot proteiner på kreft-
cellens utside, slik CAR gjør, retter forskerne seg 
mot proteiner inne i cellene. Hver celletype, enten 
det er blodcelle, nyrecelle eller levercelle, har be-
stemte proteiner som er typiske for akkurat den 
celletypen. Disse proteinene forsvinner som regel 
ikke selv om cellen utvikler seg til en kreftcelle og 
sprer seg til en annet organ. Derfor kan disse prote- 
inene være gode mål for angrep. 

– Den viktigste helbredende kreftbehandlingen 
vi har i dag, er faktisk kirurgi, minner Olweus om. 
For å kurere brystkreft, prostatakreft, til og med 

bukspyttkjertelkreft, må ofte organet bort. Vi kan 
klare oss uten disse organene. Men om kreftcellene 
har spredd seg til beinmarg eller infiltrert mange 
andre organer, da er kirurgi ikke lenger aktuell. 

De cellespesifikke markørene som er på det 
organet som kreften utgår fra, vil ofte holde seg på 
de kreftcellene som har spredt seg. Hvis T-cellene 
kan gjenkjenne dem, kan de utføre ‘kirurgi’ på 
enkeltcellenivå. 

– T-cellene kan oppsøke kreftcellene hvor enn 
de befinner seg. Om vi da har et godt mål og en god 
T-cellereseptor, så er det mulig å drepe kreftcellene 
der de er, selv om de har infiltrert andre organer, 
sier hun. 

– Fordi vi målretter oss mot molekyler som er 
spesifikke for gitte celletyper, så vil en framtidig 
behandling kunne brukes ved kreftformer som 
oppstår i organer som vi kan leve uten. 

Prøver ut i pasienter. Olweus og kollegene har 
altså utviklet en teknologi for å identifisere nye, 
gode immunreseptorer og nye mål. Teknologien 
er patentbeskyttet. I Outsource-prosjektet vil 
teknologien bli brukt til å finne flere gode T-celle-
reseptorer – som kan brukes til å behandle for-
skjellige kreftformer og til å demonstrere effekt i 
dyremodeller. Gruppen har allerede utviklet noen 

T-cellereseptorer som de har stor tro på og som de 
ønsker å ta videre inn i klinikk. 

Olweus roser kollegene sine. 
– Jeg har en enormt dyktig forskergruppe med 

høy kompetanse og som er i stand til å gjøre det 
eksperimentelle arbeidet. Både på cellenivå og  
molekylært nivå er det svært krevende, understrek-
er hun. – Det er nemlig ikke bare å ha ideene, ide-
ene må ned på det praktiske plan. Nå planlegger vi 
de første utprøvingene med pasienter. 

Kombinere flere behandlinger. Johanna Olweus 
ser for seg at kreftbehandlingen framover blir stad-
ig mer persontilpasset, og at immunterapien kan 
kombineres med annen behandling, som cellegift 
og stråling – for å oppnå størst mulig effekt. 

– Det tror jeg kan bli viktig også for T-celle-
reseptor-terapi. Kanskje blir det aktuelt å ikke 
bare bruke én T-cellereseptor, men flere sammen 
som binder seg til forskjellige mål i kreftcellen, sier 
Johanna Olweus, og minner om at det ennå gjen-
står mye arbeid for å gi kroppens forsvar kraft nok 
til å gjøre oss friske.

– Håpet er at vi i framtiden kan kurere kreft 
like effektivt som immunforsvaret kan kurere in-
fluensa i dag.=

MÅLRETTET ANGREP:  
En reseptor, en "føler", på 
immuncellen øverst til høyre 
gjenkjenner en kreftcelle og 
destruerer den.  

T-celler, immunforsvarets 
fotsoldater, er hentet ut fra 
pasientens blod. På labora-
toriet er de blitt utstyrt med 
gener fra en frisk person 
som koder for kunstige im-
munreseptorer – det gjør at 
de målstyres mot kreftcell-
ene og dreper dem. 
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Ottestad mener forklaringen kan være at vi aldri 
har vært utsatt for en evolusjonsprosess for å over-
leve et voldsomt traume eller skadeomfang. 

– Jeg ser for meg at evolusjonen har ført til en 
immunrespons som bare er perfekt til å håndtere 
moderate skader. Biologisk er vi ikke laget for å 
overleve kritiske skader.

Hvis du får et brudd i leggen eller lårbeinet, 
slipper du ut alarminer i dette området. 

– Disse signalene er skreddersydd for å skape 
en god respons på disse skadene.

Hvis du brekker alle beinene i kroppen, blir sig-
nalet for kraftig. Da får du en immunrespons som 
ikke bare er lokalisert der du er skadd. Du får en 
systemskade med inflammasjon over hele kroppen.

Eller for å si det på en annen måte:
– Den samme immunresponsen som heler en 

liten skade, dreper deg hvis skadene er for omfatt-
ende. 

Selv om du «bare» skader hodet og lungene, kan 
også leveren og nyrene dine bli skadet. Du får med 
andre ord flerorgansvikt.

Farligst etter noen timer. Konsentrasjonen av  
det spesielle proteinet, HMGB1, kommer i to bølger. 
Den første bølgen skjer umiddelbart etter skaden. 
Den andre bølgen kan komme tre til seks timer 
etter skaden hos pasienter med store skader og 
blødninger. 

– Vi er de første i verden som har beskrevet 
den andre bølgen og vist når den oppstår. Vi vet 
fortsatt ikke hvilke celler som frigjør alarmstoffet 
i den andre bølgen, men blant mulighetene er im-
munceller, leverceller og tarmceller.

Ettersom den andre bølgen kan føre til flerorgan- 
svikt, er kunnskapen om denne bølgen viktig for 
anestesilegene. Da kan de rekke å ta grep i tide.

Ottestad håper den nye kunnskapen hans kan 
brukes til å lage nye medikamenter.

– Vi ser for oss at det i fremtiden kan gis medika-
menter som blokkerer HMGB1 og demper immun-
responsen og inflammasjonen.

Ekstra blod. Førstehjelp er også viktig. Som lege i 
luftambulansen påpeker Ottestad at det er viktig å 
forhindre blødningssjokk hos pasientene allerede 
før de kommer til sykehuset. 

– Vi har derfor med blod og plasma i luftambu-
lansen. Med denne hjelpen kan vi sørge for bedre 
oksygenleveranse til både de skadde og uskadde 
cellene i kroppen. Vi håper at cellene da slipper  
ut mindre HMGB1, slik at immunresponsen kan 
dempes i andre bølge.=

– Du kan se for deg HMGB1 som en slags Doktor 
Jekyll og Mister Hyde. Inne i cellen har den Jekyll-
personligheten. Utenfor cellene tar den på seg Hyde- 
personligheten. Hvis skaden er alvorlig, kan Hyde 
skape en voldsom inflammatorisk respons. 

En overdreven immunrespons kan forstyrre 
blodsirkulasjonen og senke blodtrykket. Det er 
uheldig. Da får ikke cellene nok oksygen. Og som 
om dette ikke er nok: Når cellene får for lite oksy-
gen, slipper også disse cellene ut HMGB1, noe som 
igjen forsterker immunreaksjonen. 

– Dette er altså en ond sirkel der kroppen an-
griper seg selv i stadig sterkere grad.

Skapt gjennom evolusjon. Spørsmålet som du 
kanskje stiller deg, er hvorfor immunresponsen 
kan ta livet av oss. Det virker meningsløst. 

ALVORLIG: Hvis kroppen blir 
utsatt for store skader, kan 
immunforsvaret overreagere 
og ødelegge uskadde orga-
ner i kroppen. 
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Immunforsvaret vårt kan ta 
knekken på vitale organer 
kort tid etter en fatal ulykke.

Tekst: Yngve Vogt

Bare noen timer etter at en pasient er blitt alvor- 
  lig skadd, kan immunforsvaret gå amok og 

ødelegge livsviktige organer i kroppen, selv om 
ingen av disse organene ble skadd i ulykken. Det 
viser William Arne Ottestad i doktorgradsarbeidet 
sitt på Institutt for klinisk medisin ved UiO. Han 
er anestesilege og har i mange år tatt imot hardt 
skadde pasienter på traumemottaket på Ullevål 
universitetssykehus. De siste to årene har han job-
bet som lege i luftambulansen.

Immunforsvaret kan overreagere når vi får 
store skader i ulike deler av kroppen, slik som i 
bryst, buk og hode. Det kan være snakk om alt fra 
fallulykker og bilkrasj til voldsskader med kniv 
eller skytevåpen.

Når det skjer en skade, vil de skadde cellene 
sende ut alarmsignaler som varsler immunsystem-
et om fare. Problemet er at immunsystemet kan 
overreagere hvis skadene er for store.

Viktig inflammasjon. La oss illustrere dette med  
en enkel skade. Hvis du vrikker ankelen din, hov-
ner den opp og blir rød. Det skyldes en betennelses-
reaksjon, også kalt inflammasjon. Det er immun-
systemet som skaper denne inflammasjonen.

– Mange ser på inflammasjon som noe negativt, 
men den er avgjørende for at det skadde vevet kan 
repareres. 

Inflammasjonen sørger også for å fjerne det 
døde vevet. Hvis du fikk et sår i samme slengen, vil 
immunsystemet ta hånd om mikrobene som har 
sluppet inn i såret.

Immunresponsen blir satt i gang når alarmsig-
naler, også kalt alarminer, lekker ut fra de skadde 
cellene. En av disse alarminene er et protein med 
det velklingende navnet HMGB1. Dette proteinet 
har en svært viktig funksjon inne i cellekjernen 

når cellen er intakt og fungerer som den skal.
Når en celle blir skadd, siver HMGB1 ut av cellen  

og skifter identitet. Da fungerer dette proteinet 
plutselig som et alarmin.

– Dette er et aggressivt signal som får immun-
forsvaret til å sette i gang en betennelsesreaksjon.

Reaksjonen er helt nødvendig for at skadene 
kan heles. Problemet oppstår hvis skadene er 
svært store. Da siver det ut for store mengder av  
det spesielle proteinet.

FØRSTEHJELP: Førstehjelp 
med blod og plasma er viktig 
for å dempe den skadelige 
immunresponsen tre til seks 
timer etter ulykken, poeng-
terer William Arne Ottestad i 
Luftambulansen.

Uskadde organer kan total- 
kollapse etter alvorlige ulykker 
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deres er å jakte på de cellene som ser annerledes 
ut. Alle celler har et bestemt mønster på overflaten. 
Syke celler har et annet utseende enn friske celler.

– En celle som har utviklet seg til en kreftcelle, 
har funnet livseliksiren sin. Den har fått et evig liv. 
Men betalingen for det evige livet er at den ser litt 
annerledes ut.

Overflaten får et annet mønster. – Når mønster-
et endrer seg, blir det gjenkjent av NK-cellene.  
De bryr seg ikke om hvordan cellene ser ut på inn-
siden. De er bare opptatt av utseendet.

Sovemedisin. Immunsystemet er likevel ikke et 
hundre prosent sikkert system. 

Kreftcellene prøver hele tiden å komme med 
nye strategier for å kunne vokse, mens immun-
systemet bruker ulike strategier for å knekke dem. 
Kreftcellene kan gjøre seg selv usynlige for å slippe 
å bli jaktet på.  

– Når kreftcellene merker presset fra NK-cellene, 
har de muligheten til å klippe vekk de markørene 
som gjør at de blir gjenkjent. De har også mulig-
heten til å sende ut «sovemedisin», slik at immun-
cellene, og da snakker vi om både T-cellene og NK-
cellene, ikke får gjort jobben sin.

Denne sovemedisinen er noen hemmende signal-
stoffer som kreftcellene sender ut. Når de natur-
lige drepercellene havner inne i en sky av disse 
signalstoffene, skrus aktiviteten av. De har også 
en annen begrensning. De klarer bare å jakte på 
kreftceller så lenge de opptrer alene. Med en gang 
kreftcellene klumper seg sammen til en tumor, må 
de naturlige drepercellene melde pass.

– De spiller derfor en viktig rolle bare før kreft-
cellene baller seg sammen. Dette er et kappløp 
med tiden. 

T-cellene fortsetter kampen inne i tumoren.
– I tumorer finner du nesten ingen NK-celler, 

bare T-celler. T-cellene er derfor blitt ansett som 
det viktigste våpenet mot kreft, forteller Inngjerd-
ingen. 

Likevel er hun i gang med å undersøke hvordan 
forsvarsverket til de naturlige drepercellene kan 

celler). De spesielle cellene, som kan kalles natur-
lige dreperceller på norsk, ble først oppdaget på 
1970-tallet. De siste 15 til 20 årene er de naturlige 
drepercellene blitt anerkjent som en viktig del av 
immunforsvaret. Likevel fins det fortsatt noen  
immunologer som hevder at disse cellene bare er 
en rest fra evolusjonen og at de ikke lenger har 
noen stor funksjon. Marit Inngjerdingen er svært 
uenig med dem. 

– Eksperimenter på forsøksdyr viser at de som 
mangler NK-celler, oftere får kreft enn de dyrene 
som har dem i behold. Det tyder på at disse cellene 
er viktige for å oppdage kreftceller i tidlig fase, før 
de klumper seg sammen i en tumor og lager krøll, 
poengterer Marit Inngjerdingen.

Nå har hun fått ni millioner kroner i støtte fra 
Forskningsrådet for å finne ut av hvordan det er 
mulig å bruke disse cellene til å finne en helt ny 
måte å angripe kreft på.

Evig kamp. Det pågår en evig kamp mellom im-
munforsvaret på den ene siden og fremmede mik-
rober og kreftceller på den andre siden. Immun-
forsvaret har en rekke mekanismer for å ta knekk-
en på kreftceller. 

De mest kjente immuncellene i det medfødte 
immunforsvaret vårt er makrofager og dendrittiske 
celler. Noen av de mest kjente immuncellene i det 
tillærte immunforsvaret, altså den delen av immun-
forsvaret som er bygd opp etter at vi er født, er  
T-celler. T-cellene er spesialister som leter etter 
helt bestemte identitetsmerker på celler for å finne 
ut av hvem som kan være farlige for kroppen vår.

– T-cellene leter svært effektivt etter nålen i 
høystakken. 

Uheldigvis har kreftcellene den egenskapen at  
de kan slå av disse identitetsmerkene. Da blir 
kreftcellene usynlige for T-cellene.

Det er da de naturlige drepercellene kommer 
inn.

– Disse cellene arbeider på en hel annen måte 
enn de andre immuncellene våre. 

Vaktmestre. Mens T-cellene er spesialiserte og  
angriper helt bestemte celler, er de naturlige  
drepercellene generalister. 

– Kall dem gjerne vaktmestre. De er ikke like 
lure som T-cellene, men har likevel noen smarte 
triks i jakkeermet. De ser ikke etter spesielle celler. 
De bryr seg ikke om hva som har skjedd med dem. 
Det eneste de gjør, er å skille mellom friske og syke 
celler.  

De naturlige drepercellene bruker to ulike tek-
nikker. Det ene trikset deres er å gjenkjenne celler 
som mangler et identitetsmerke. Det andre trikset 

NY KREFTKUR: – Tanken vår 
er å samle opp de dødelige 
missilene fra NK-cellene på 
laben og sende dem inn i 
tumoren. Det er en helt ny 
måte å se dette på, forteller  
Marit Inngjerdingen på labo-
ratoriet sitt på Det medisin-
ske fakultet ved Rikshospi-
talet.

DREPER KREFT: Alle de grønne flekkene er døde tumorceller. 
Disse tumorene er blitt behandlet med missiler fra NK-celler.
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Tekst og foto: Yngve Vogt

Marit Inngjerdingen undersøker nå om en  
  mindre kjent del av immunforsvaret kan 

brukes til å utvikle en helt ny immunkur mot kreft. 

Inngjerdingen er professor på Institutt for klinisk  
medisin ved UiO og leder av forskergruppen 
«Medfødt immunforsvar mot kreft».  

De siste tjue årene har hun forsket på noen im-
munceller som kalles for natural killer cells (NK-

Forskere ved UiO tester nå ut om innsprøyting av mål- 
søkende missiler fra undervurderte immunceller kan brukes 
mot kreftsvulster. 

Vil angripe kreftsvulster 
med kroppens egne missiler 
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UiO-stipendiat har utviklet en helt ny metode som viser at immunsystemet 
vårt responderer feil på kreft. Oppdagelsen hennes kan endre fremtidens  
immunkurer mot kreft.

Immunforsvaret vårt setter  
i gang feil forsvar mot kreft 

brukes i kreftbehandling.
– Løsningen vår er å hjelpe NK-cellene med å 

gjenkjenne kreftceller. Vi kan gjøre dem sterkere, 
slik at de ikke sovner av motgiften til kreftcellene. 
Jeg har begynt å se på dette nå. Det er veldig spen-
nende. 

Målrettete missiler. Selv om de naturlige dreper-
cellene ikke klarer å trenge seg inn i tumorer, ten-
ker Inngjerdingen likevel at hun kan bruke dem til 
dette arbeidet.

Når de angriper de enslige kreftcellene før de 
rekker å slå seg sammen til en tumor, sender de 
ut tusenvis av små bobler som kalles vesikler. De 
fungerer som målrettete missiler og inneholder de 
stoffene som trengs for å ta knekken på kreftceller.

For selv om de naturlige drepercellene selv ikke 
klarer å trenge seg inn i tumoren, kan Inngjerding-
en bruke missilene deres, til å knekke tumoren.

– Tanken vår er å samle opp de dødelige missil-
ene på laben og sende dem inn i tumoren. Det er en 
helt ny måte å se dette på, forteller Inngjerdingen, 
som er blant de første i verden som ser på hvordan 
man kan bruke disse missilene fra NK-celler til å 
infiltrere tumorer.

De naturlige drepercellene lager disse missilene 
hele tiden. 

– Vi kan lage milliarder av disse missilene på 
laben. Vi er i startgropen, men vi har allerede gjen-
nomført et forsøk der vi pepret en liten kreftklump 
med disse bombene. Da døde alle kreftcellene.

Forskerne har foreløpig testet teknikken på 
ulike typer tarmkreftceller, men ønsker også å se 
på andre typer kreft, slik som brystkreft.

– Vi lager med andre ord målstyrte torpedoer 
fra en type immunceller som noen immunologer 
fortsatt ikke har tro på, forteller Inngjerdingen.

Sinnrikt økosystem. De fleste immunologer har 
spesialisert seg på T-celler og B-celler, som er det 
tillærte immunforsvaret vårt. B- og T- celler dreper 
fiendtlige celler på forskjellige måter.

– Selv om B- og T-celler er viktige, burde im-
munologene også være opptatt av NK-celler. Opti-
malt sett burde vi alle være systemimmunologer. 
Alle de ulike immuncellene er en del av et stort og 
sinnrikt økosystem. Fjernes en av brikkene, kan 
alt ramle sammen. Vi bør derfor kjenne til alle 
brikkene i dette puslespillet og hvordan de henger 
sammen. Vi må finne alle de mulighetene vi har 
for å lage bedre immunterapi. Forskningen min på 
NK-celler viser derfor hvor viktig grunnforskning 
er, poengterer Marit Inngjerdingen.=

IMMUNCELLENE I KREFT: Stipendiat 
Astri Frafjord har, med Alexandre 
Corthay som veileder, utviklet en helt 
ny metode som viser hvilke typer im-
munceller som finnes i kreftsvulster.  
Oppdagelsen hennes kan endre 
fremtidens immunkurer mot kreft. 
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Den nye metoden

• Astri Frafjord har nå 
utviklet en helt ny metode 
som gjør det mulig å 
finne	ut	av	hva	slags	 
immunrespons som 
finnes	i	tumorer.

• Den nye metoden 
gjør det mulig å se på 
kvaliteten på immuncell-
ene. Trikset hennes er 
å fargelegge de ulike 
immuncellene. Etterpå 
må de ulike immuncell-
ene telles opp. Denne 
opptellingen skal nå  
automatiseres med 
kunstig intelligens.

• Håpet er at den nye 
metoden en dag kan bli 
brukt til å analysere im-
munresponsen hos alle 
kreftpasienter.

på kvaliteten på immuncellene. Det er en stor for-
skjell fra hva som er gjort tidligere, påpeker Astri 
Frafjord.

Endret immunkur. Forskningen hennes kan end-
re fremtidens immunkurer. Her er det ikke nok å 
øke immunresponsen mot kreft. 

– Vi vet at de forskjellige immunresponsene, 
type 1 og type 2, demper hverandre.  

Hvis immunkuren har for mange type 2-celler, 
vil det dempe effekten av de andre immuncellene. 

– Hvis vi derimot demper mengden med type 
2-celler, vil vi få økt respons av type 1-celler. En 
mulig behandling i fremtiden kan derfor være å 
dempe mengden av type 2-celler i miksturen. Da 
kan vi sannsynligvis fjerne flere kreftceller.

Dagens immunterapi mot kreft skiller ikke  
mellom de ulike typene.  

– Vi tror at type 2-cellene, i stedet for å drepe, 
kan hjelpe kreftcellene. Kreftcellene er avhengige 
av blodkar for å vokse, men danner dem ikke selv. 
Vi ser for oss at kreftcellene kan lure immun- 
systemet til å bygge opp disse blodkarene. Det  
er hovedteorien vår.

Den kan forklare hvorfor dagens immunterapi 
kan gjøre vondt verre.

For å komme i mål har Frafjord utviklet en 

helt ny metode på laboratoriet, der hver celletype 
merkes med en fargekode. Ved hjelp av mikroskopi 
kan hun se hvor cellene befinner seg i kreftvevet og 
hvilke celler og typer immunrespons det er snakk 
om. 

Etter at Astri Frafjord har fargelagt de ulike 
immuncelletypene, må hun telle dem opp. Denne 
jobben er både tidkrevende og møysommelig. Opp-
tellingen skal nå automatiseres med kunstig intel-
ligens. Det skjer i samarbeid med Institut Pasteur 
i Paris.

De to forskerne håper at den nye metoden hen-
nes i fremtiden kan brukes som en standard ana-
lyse av immunrespons hos alle kreftpasienter. For 
å komme et skritt videre planlegger forskergrupp-
en deres nå å analysere immunresponsen i andre 
krefttyper enn lungekreft, slik som brystkreft og 
tarmkreft. 

– Det er teoretisk mulig at immunsystemet 
velger forskjellige immunsvar i ulike deler av 
kroppen. Vi skal undersøke dette, men den store 
oppdagelsen min akkurat nå er at den naturlige 
immunresponsen mot lungekreft gir feil respons, 
noe som forklarer hvorfor immunsystemet vårt 
ikke klarer å bekjempe kreften, presiserer Astri 
Frafjord.=

FARGELEGGER: Den nye metoden til Astri Frafjord gjør det mulig å fargelegge de ulike cellene for å finne ut av hva slags immunrespons som finnes i tumorer. 
De gule cellene er kreftceller, de lilla er T-drepeceller, de turkise er T-hjelpeceller og de brune er en spesiell type T-hjelpeceller som ikke er gunstig mot kreft.
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A T-hjelpeceller

• En del av det tillærte 
immunforsvaret er hvite 
blodlegemer som kalles 
for T-celler.

• T-celler kan deles inn i 
de to hovedgruppene  
T-drepeceller og  
T-hjelpeceller.

• Tidligere tenke man  
at T-hjelpeceller hjalp  
T-drepeceller med å 
drepe kreftceller. For 
femten år siden oppdaget 
forskere ved UiO at 
T-hjelpeceller selv kan 
stimulere storspisende 
celler (makrofager) til å 
drepe kreftceller.

•	Den	finnes	en	rekke	
ulike undergrupper 
T-hjelpeceller. De har 
ulike roller. En av dem 
er gunstig mot kreft. En 
annen er gunstig mot 
allergi.

• I krefttumorer er det  
store mengder av den  
undergruppen av 
T-hjelpeceller som er 
gunstig mot allergi. 
Denne immunresponsen 
er ikke effektiv til å drepe 
kreftceller. Det kan til 
og med tenkes at denne 
spesielle undergruppen 
av T-hjelpeceller hjelper 
kreftcellene.

Tekst og foto: Yngve Vogt

Tanken bak immunkurer, også kalt immun-   
 terapi, er å styrke kroppens eget immun-

forsvar mot kreft. Selv om mange pasienter har 
glede av denne behandlingen, fungerer den ikke 
for alle. Noen ganger kan immunkurer dessverre 
gjøre vondt verre. 

Doktorgradskandidat Astri Frafjord på Insti-
tutt for klinisk medisin ved UiO har de siste tre 
årene lett etter forklaringen på hvorfor immun-
kurer ikke alltid virker som de skal. Letingen har 
gitt resultater. Astri Frafjord har utviklet en helt 
ny og banebrytende metode for å vise hvilke typer 
immunceller som finnes i kreftsvulster.  

Her har hun forsket på hvordan kroppens eget 
immunforsvar slåss mot kreft. Hun har sett på  
tumorer fra lungekreft. Lungekreft er en av land-
ets vanligste kreftsykdommer. 3000 får denne 
skumle sykdommen hvert år. 2200 dør. Immun-
terapi fungerer bare for en fjerdedel av pasientene.

– Resultatene mine viser at immunsystemet 
vårt setter i gang et feil forsvar mot kreft, forteller 
Astri Frafjord.

Astri Frafjord er døv. For å kunne kommunisere 
med kollegene sine har hun med seg et rullerende 
team på fem tegnspråktolker. Under intervjuet 
med Apollon stilte hun opp med to av dem. For i 
det hele tatt å kunne bruke alle de spesielle be-
grepene fra immunologiens verden, har hun laget 
flere hundre nye tegnspråkbegreper. Det kommer 
godt med. Immunologi er en kompleks verden. Det 
finnes mange ulike typer immunrespons. 

– Forklaringen på dette store mangfoldet er at 
immunsystemet gjennom millioner av år har ut-
viklet seg for å beskytte oss mot mange forskjellige 
trusler, slik som virus, bakterier, sopp, toksiner og 
kreft. For å utføre alle disse oppgavene er immun-
systemet tilpasset hver enkelt trussel, poengterer 
veilederen hennes, professor Alexandre Corthay 
på Senter for biohybridteknologi ved UiO. Han 
er en av universitetets fremste eksperter på im-
munsystemet. 

Avslører immunforsvaret. Kort fortalt kan im-
munsystemet deles opp i to deler, det medfødte og 
det tillærte immunforsvaret. 

En viktig del av det tillærte immunsystemet 
mot kreft er en type hvite blodlegemer som kalles 
for T-celler. T-cellene kan igjen deles inn i de to 
gruppene T-drepeceller og T-hjelpeceller. Immuno-
logene trodde lenge at T-hjelpecellene hjalp  
T-drepecellene med å ta knekken på kreftceller.

For femten år siden offentliggjorde Alexandre 
Corthay sammen med hans daværende veileder, 
professor Bjarne Bogen, at T-hjelpecellene ikke 
trengte T-drepeceller for å ta knekken på kreftcell-
er. Det viste seg at T-hjelpecellene, helt alene, selv 
kunne stimulere makrofagene, som er de storspis-
ende cellene fra det medfødte immunforsvaret 
vårt, til å drepe kreftceller. 

Astri Frafjord har tatt oppdagelsen deres et  
steg videre. Hun har sett på hvordan kroppens eget 
immunforsvar angriper kreften. Det gjorde hun 
ved å undersøke en rekke tumorer fra pasienter 
med lungekreft før de fikk sin første behandling. 

En tumor består ikke bare av kreftceller. Den 
består også av bindevev. Immuncellene er i dette 
bindevevet. Hun har undersøkt hvilke typer  
T-hjelpeceller som er blant immuncellene. Det  
fins en rekke undergrupper av disse T-hjelpe- 
cellene. Hver av dem har ulike roller. 

En gruppe T-hjelpeceller gir type-1-respons. 
Den er gunstig mot kreft. En annen gruppe gir 
type-2-respons. Den er assosiert med allergi. Det 
finnes også en rekke andre typer. Frafjord har sett 
på de fem viktigste undergruppene av T-hjelpe-
celler. 

Forskningen hennes viser at det er mye av  
type-2-responsen i tumorene.

– Denne allergiresponsen er ikke gunstig mot 
kreft. Den store mengden av disse immuncellene 
forklarer paradokset at det er så mange immun-
celler i svulsten, samtidig som svulsten vokser, 
forteller Corthay. 

Immunsystemet setter med andre ord i gang et 
feil motsvar mot kreft. 

– Strategien til kreften er å fremme en immun-
respons som egentlig er tilpasset en allergisk reak-
sjon. Denne responsen er ikke effektiv til å drepe 
kreftceller.

Immunterapi. Hovedideen med dagens immun-
terapi er ene og alene å øke immunresponsen.

– Tanken er at immunresponsen er for liten. 
Man har derfor forsøkt å øke den.

Det hjelper ikke. 
– Hvis behandlerne øker den dårlige immun- 

responsen, kan det faktisk gjøre vondt verre. Vi 
trenger derfor en immunterapi som kan drepe 
kreften bedre, poengterer Alexandre Corthay.

Den nye metoden til Frafjord kan bli viktig i 
fremtidens kamp mot kreft.

– Tidligere har man bare undersøkt kvantitet-
en på immunresponsen. For oss handler det ikke 
lenger om bare å telle antall immunceller, men å se 
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Kjennetegnet ved pandemier er at  
  ingen vet hvilke virus som kommer  

når. Det kan komme et nytt og farlig 
virus i dag eller om hundre år, forteller 
forsker Gunnveig Grødeland på Avdeling 
for immunologi og transfusjonsmedisin 
ved Universitetet i Oslo. Hun har det 
siste halve året uttalt seg mye i media om 
hvorfor det tar så lang tid å utvikle en 
vaksine mot koronaviruset.

Grødeland er vaksineforsker og har 
i en årrekke jobbet med en vaksine mot 
fugleinfluensa. Denne influensaen kan i 
teorien bli en langt større trussel mot oss 
mennesker enn dagens koronapandemi. 
Verdens helseorganisasjon har allerede 
plassert fugleinfluensaen høyt oppe på 
alarmlisten sin.

Fugleinfluensaviruset kan i dag smitte 
mellom fugler og mennesker. Dødelighet- 
en er svært høy. Frykten er stor for at 
viruset en dag skal kunne smitte mellom 
mennesker. Da kan mange dø.

UiO-vaksine. Uheldigvis tar det lang tid 
å utvikle nye vaksiner. – Det er derfor 
viktig å ha vaksinen mot fugleinfluensaen 
klar før pandemien bryter løs.

UiO har allerede laget en mulig vak-
sine mot denne fryktede sykdommen.

– Fordelen med vaksinen vår er at den 
kan fremstilles raskt og at den målrettet 
aktiverer immunforsvaret.

Vaksinen er utviklet på laboratoriet til  
medisinprofessor Bjarne Bogen ved UiO.  
Bogen fikk i år universitetets innova-
sjonspris for sin forskning gjennom 
mange år på en helt ny vaksineteknologi. 
Denne teknologien brukes i den nye vak-
sinen mot fugleinfluensa.

Vaksinen ble klar for noen år siden. 
Uheldigvis er det svært kostbart å teste 
nye vaksiner på mennesker. Nå er finansi-
eringen omsider på plass. UiO-forskerne 
kan derfor starte en klinisk studie. Ut- 
testingen starter på Ullevål sykehus på 
nyåret. Da skal vaksinen prøves ut på 
opptil femti forsøkspersoner. I første 
runde skal Grødeland sjekke om vaksinen 
har bivirkninger og hvordan immunres-
ponsen blir.

Veien hit har vært lang. Vaksineforskerne 
på UiO har jobbet med denne måten å 
lage vaksiner på i mer enn ti år.

Spesiell vaksine. Dagens influensavak-
siner lages ved å dyrke virus i egg. Uhel-
digvis er det ikke mulig å dyrke viruset 
til fugleinfluensaen. Eggene dør. Det har 
derfor vært tvingende nødvendig å finne 
frem til en annen løsning.

UiO-forskerne bruker en helt ny vaksi-
neteknologi. Den nye vaksinen deres er en 
DNA-vaksine. Slike vaksiner inneholder 
DNA-strenger. Meningen er at disse DNA-
strengene skal programmere kroppens 
egne celler til å produsere de stoffene som 
trengs for å finne frem til og mobilisere 
immunforsvaret. 

– De klassiske DNA-vaksinene har 
vært testet ut i kliniske studier i 20 til 30 
år. Studiene har vist at disse vaksinene er 
trygge, men at de ikke har vært effektive 
nok til å gi immunologisk beskyttelse.  

UiO har derimot laget en målstyrt 
DNA-vaksine. 

– Det betyr at vaksinen vår målstyrer 
stoffene frem til de relevante immuncell-
ene, poengterer Grødeland.

Den store oppfinnelsen til UiO er at 
DNA-strengene i vaksinen skal få kropp-
ens egne celler til å produsere noen helt 
spesielle molekyler, som er satt sammen 
av tre deler. Den ene delen er en bit fra 

fugleinfluensaviruset. Denne biten skal få 
immunsystemet til å reagere. Den andre 
delen er en målsøkende enhet med gripe-
tang. Denne gripetangen skal sørge for at 
molekylet fester seg til noen helt bestemte 
immunceller. Den tredje delen binder de 
to første delene sammen.

– Hele poenget vårt er å finne den im-
munresponsen som fungerer best mot 
fugleinfluensa. 

Grødeland håper vaksinen fungerer, 
men på spørsmålet om hva som kan gå 
galt, svarer hun:

– At vaksinen ikke er så immunskap-
ende som vi håper.

Hvis alt går som det skal, blir dette 
historiens første DNA-vaksine mot influ-
ensa.

Ny vaksinemetode. Selv om UiO-forsk-
erne i denne runden tester ut vaksinen 
mot fugleinfluensa, skal de teste ut om 
den nye metoden også kan brukes mot 
andre virustrusler. 

– Da er det viktig for oss å forstå helt 
nøyaktig hvordan vaksinen vår fungerer 
immunologisk. Det er viktigere å forstå 
hva som skjer og hvorfor vaksinen virker, 
enn å komme raskest mulig i mål. Hvis vi 
ikke får en total forståelse, risikerer vi at 
vi ikke finner den beste immunresponsen.

Den dagen forskerne forstår hvorfor 
vaksinen deres fungerer og hvilke immun-
responser den gir, kan de designe ulike 
vaksiner mot forskjellige sykdommer.

– Vi skal derfor gjennomføre flere 
kliniske tester på ulike vaksiner, slik at vi 
kan få en generell godkjenning av denne 
vaksineplattformen vår. Da trenger vi 
ikke en like omfattende sikkerhetstest 
hver gang vi skal lage en ny vaksine. 

Når den nye vaksinemetoden deres er 
godkjent, kan vaksinen mot fugleinflu-
ensa produseres raskt.

– Med raskt tenker jeg på to til fire 
måneder. Det er ekstremt vanskelig å 
gjøre det fortere, poengterer Gunnveig 
Grødeland og legger til:

– Selv om vi ønsker at vaksinen skal 
fungere hundre prosent, er det ikke nød-
vendig at vaksinen fungerer for alle. Det 
holder med flokkimmunitet.=

KLINISK TESTING: Gunnveig Grødeland starter 
på nyåret en klinisk studie for å undersøke  
om den nye vaksinen deres kan beskytte mot 
fugleinfluensa.
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– Neste pandemi 
   kan bli mye  
 verre enn korona 

Vaksineforsker:

Fugleinfluensaen kan bli 
mange ganger verre enn 
koronapandemien. Nå skal 
Gunnveig Grødeland teste 
ut verdens første målstyrte 
DNA-vaksine mot den 
dødelige sykdommen.

HYPERMODERNE: Den 
store oppfinnelsen ved 
UiO er en helt ny DNA-
vaksine som programm-
erer kroppens egne celler 
til å lage den immun-
responsen som trengs.
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Noen måtte ha baktalt Harald Bøckman, for en  
 dag ble han svartelistet uten at han fikk vite 

hva han hadde gjort galt. Han skulle til å reise til 
verdenskonferansen for oversettere i Shanghai da 
det hendte. 

«Visumsøknad avslått». Slikt hadde aldri 
skjedd før. 

– Hva faen er dette? tenkte Bøckman. 
Det var i 2008. Beijing var pyntet til de mest 

kostbare olympiske lekene i historien. Partiet 
krevde at arrangementet skulle gå på skinner, og 
hadde sendt instruksjoner til provinser og ambas-
sader om at mulige urostiftere skulle nektes å 
krysse grensa. Kan kinaviteren Bøckman ha blitt 
slått i hartkorn med separatister og terrorister? 

Det blir bare spekulasjoner. Han har aldri fått 
vite hva han er anklaget for. 

Få mennesker har gjort mer enn Harald Bøck-
man for å formidle kinesisk kultur og historie 
utenfor Kina de siste 50 årene. 

Men etter mange titalls studie- og forsknings-
besøk og besøk til familie og venner var det slutt. 

– Det er i praksis et yrkesforbud for en med min 
bakgrunn, erkjenner Bøckman.

Kinas beste venn i Norge var definert som  
fienden. 

Bøckmans politiske og historiske oppvåkning  
  kom nesten 50 år tidligere, på motsatt side 

av kloden. 17-åringen fra lille Vollen i Asker dro til 
Amerika gjennom utvekslingsorganisasjonen AFS. 

– Jeg bodde hos en familie i Pennsylvania, rett 
ved Mason-Dixon-linja, som før borgerkrigen mark- 
erte skillet mellom slavestater og frie stater. 

Selv om han var der ganske nøyaktig 100 år 
etter emansipasjonserklæringen, var det fortsatt 
store forskjeller på folk. 

– Det gikk en bekk gjennom den lille byen. På 
den ene siden bodde de svarte, og på den andre 
siden bodde de hvite. 

I tolv år har Norges fremste Kina-kjenner vært i  
ufrivillig eksil fra sitt andre hjemland. 

 En svartelistet  
askeladd

4/2020

NAVN: Harald  
Bøckman

FØDT: 4. september 
1945

STILLING: Emeritus 
ved Senter for utvikling 
og miljø, Universitetet i 
Oslo.

AKTUELL: Ekspert på 
Kina og kinesisk kultur

UTVALGT BIBLIOGRAFI:

I sentrum av periferien: 
Tai-domenet Sipsong 
Banna i Yunnan - Historie, 
politikk og samfunn i en 
grenseregion. 1983.

Handbok om Kina. 1986.

Det politiske spillet om 
Kinas framtid. Refleksjoner 
ved et epokeskifte. 1995.

Litterære oversettelser og 
gjendiktninger:
Kina forteller. 1984

Arvingene. Hverdag etter 
Mao. 1988

Gå mot vinteren.  
Gjendiktninger av den 
kinesiske poeten Bei Dao, 
samt etterord. 2000 

Åndefjellet, av den kine-
siske Nobelprisvinneren 
i litteratur, Gao Xingjian. 
2002.

Lokale stedsnavn og storgårder røpet at her hadde 
de gamle 1700-tallselitene fra Philadelphia domi-
nert. 

– Trossamfunn som kvekere, menonitter og 
amish preget fremdeles lokalsamfunnene. Folk av 
italiensk herkomst dominerte en stor soppindustri, 
og på forsommeren kom migrantarbeidere opp 
sørfra for å høste grønnsaker. Med andre ord, et 
slags mini-USA. Det ble et svært lærerikt år.

Den lokale, presbyterianske presten merket at 
den norske high school-eleven var samfunnsinter-
essert. Han inviterte ham med seg på en tur. 

Med ett befant den unge nordmannen seg midt 
i et av det forrige århundrets største politiske og 
kulturelle hendelser: «The March on Washington» 
i den amerikanske hovedstaden i slutten av august 
1963. 

Programmet var spekket med stjerner, blant 
andre ungdomsgenerasjonens store profet, Bob 
Dylan. 

– Men det forbaska er at jeg ikke husker at  
Dylan var der, smiler Bøckman. 

– Det har jeg aldri turt å innrømme for noen. 
Det var først senere på året, da sønnen i vertsfami-
lien kom hjem med ei Dylan-skive, at jeg innså at 
dette ikke var en hvilken som helst ung spirrevipp.

Dylan framførte «Only a Pawn in Their Game», 
fra den enda uutgitte plata, «The Times They Are 
a-Changin’», ved Lincoln Memorial den dagen. 

Den virkelig store forandringen var det Martin 
Luther King som sto for. «I have a dream that one 
day this nation will rise up and live out the true 
meaning of its creed: We hold these truths to be 
self-evident that all men are created equal.», sa 
King foran en ung Harald Bøckman og 250 000 
andre som hadde møtt opp i den amerikanske  
hovedstaden.

– Det var et helt spesielt år. Du hadde March 
on Washington, så ble Kennedy skutt i november, 
og i februar 1964 kom The Beatles til Amerika for 
første gang. 

Det ble en samfunnsoppvåkning, om rettferdig-

PORTRETTET • Harald BøckmanPORTRETTET • Harald Bøckman

MØNSTRET PÅ: Harald Bøckman er vokst 
opp ved sjøen i Vollen i Asker. I 1965 
mønstret han på som sjømann og havnet i 
det som den gang ble kalt Orienten. – Det 
var en blanding av folk som ville ut og se 
verden og uskikkelige gutter som skulle 
brynes til skikkelige mannfolk.

I Kina er det langt verre å tape ansikt 
enn å få dårlig samvittighet.
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språket. Da fortoner politikken seg på en annen 
måte, man skjønner bedre hvordan politikk og 
samfunn henger sammen. 

I 1973 ble det igjen opprettet en kulturavtale 
mellom Norge og Kina, og studentutveksling kom 
i gang igjen. 

– Vi ønsket å reise som familie, men det var det 
ikke åpnet for til Kina. Til slutt besluttet vi at jeg 
skulle dra først og Baisha komme etter et halvt år 
senere, også for å vise fram det første barnebarnet 
til sin far i Shanghai.

Dette var i sjølproletariseringens dager i AKP, 
og intellektuelle skulle ut og finne seg jobber uten- 
for akademia. Bøckman følte imidlertid at han 
hadde investert så mye i kinesisk at han ikke 
kunne la den nye muligheten til å studere i Kina gå 
fra seg.

– Jeg sa fra til partiledelsen at jeg endelig kun-
ne reise til Kina for å studere. 

Det ble kontant avvist av en maktsterk parti-
sekretær.

– Han sa: «Det er klart vi kan behøve folk som 
kan kinesisk, men det trenger ikke værra deg! Det 
vi trenger nå, er folk som kan russisk!» Da sa jeg 
«greit og takk for meg».

 Det var i de dager da AKP mente at et angrep 
fra den sovjetiske sosialimperialismen var nært 
forestående. 

– Jeg ble nok sett på som en litt løs kanon. De 
opprettet en gruppe til å oversette Maos tekster, 
men den var hemmelig. Det eneste de ba meg om, 
var å lage en konverteringsliste for kinesisk mål og 
vekt. Det var det nærmeste jeg kom å formidle inn-
holdet i Maos lære, humrer Bøckman.   

 

Hvis du går i en akademisk bokhandel eller et  
 universitetsbibliotek, finner du mindre enn 

forventet under navnet Harald Bøckman. Hvor er 
den store boka om Kinas moderne historie? Og 
hvor er doktorgraden?

Den fins ikke. 
Men går vi grundigere til verks, ser på den lille 

skriften, oppdager vi det: «gjendiktet av Harald 
Bøckman», «redigert av Harald Bøckman», «over-
satt av Harald Bøckman». Og går vi enda videre: 
«Arrangert av Harald Bøckman» og «nettverket 
ble startet av Harald Bøckman.» 

– Livet mitt har vært «jeg fant, jeg fant!». Jeg 
var en hypertekstmann lenge før det var noe som 
het det, sier han med henvisning til hyperlenkene 
på internett som gjør at leseren kan oppdage mas-
se interessant, eller spore helt av. 

– Jeg er håpløs på den måten.
Bøckman har klikket seg videre, mye. 

– Det har hatt sin pris, men jeg tar ansvar for 

mine handlinger. Min akademiske karriere hadde 
sikkert blitt mer glamorøs hvis jeg fant ett felt og 
gravde meg ned i det, men det passer meg ikke. 

Da det under Maos etterkommer Deng Xiaoping 
ble lettere for besøkende å reise rundt i landet, fant 
den intellektuelle askeladden både skjæreunger og 
utgåtte skosåler i det store riket. 

 – Det å bli interessert i flere temaer på én gang 
ble bare forsterket med Kina. Der er det så mye 
som er interessant, et enormt mangfold. 

Provinsene ble hans gebet. Der opplevde han  
et Kina som det sto lite om i vestlig litteratur og i 
teorier om den store staten. 

– Det ble etter hvert et livsprosjekt for meg å 
forstå Kina fra periferien. Jeg så en enorm varia-
sjon av etniske grupper, kulturer og språk. 

TATT FOR KINESER:  
– I Kina fins det folk i de 
fleste farger og fasonger. 
I Xinjiang trodde de jeg var 
kineser fra hovedstaden, 
på grunn av uttalen min. 
I hovedstaden tenkte de 
motsatt, på grunn av ut- 
seendet mitt.

PORTRETTET • Harald Bøckman

het og urettferdighet, for den unge nordmannen.
– Jeg fikk inntrykk av at verden var mer kom-

plisert enn her hjemme i andedammen vår.  

Etter året i USA reiste den unge mannen hjem  
 til andedammen, Vollen i Asker, der faren og 

moren drev gartneri. Men trangen til utferd var 
kommet for å bli. 

På 1960-tallet var det nesten bare å gå ned på 
havna i Oslo og mønstre på. 20 år gamle Bøckman 
fikk hyre på det splitter nye M/S Sagafjord, en 
passasjerbåt på ærverdige Amerikalinjen. 

– Det var en blanding av folk som ville ut og se 
verden og uskikkelige gutter som skulle brynes til 
skikkelige mannfolk. 

Etter kort tid gikk Sagafjord ut av amerika- 
trafikken. I stedet ble den satt som cruiseskip 
som seilte over hele verden. For første gang befant 
Bøckman seg i det samtiden kalte Orienten. 

Det var starten på et livslangt kjærlighetsfor-
hold. 

– Jeg kom til Yokohama og Tokyo. Jeg ville 
undersøke mulighetene for å studere japansk og 
hadde blinket meg ut et universitet, men fant ut at 
det ble for dyrt. 

Heldigvis møtte den unge sjømannen tilfeldig-
vis kinaeksperten Henry Henne, som var professor 
der. Henne var på vei hjem til Norge for å starte et 
østasiatisk institutt ved Universitetet i Oslo. 

– Henne sa at jeg fikk heller stille opp på Blind-
ern neste høst. Og slik ble det.

Samme høst begynte Kulturrevolusjonen i Kina. 
Bøckman så paralleller til det han hadde opplevd i 
USA tre år tidligere. 

– Vi så på det som en del av et ungdomsopprør 
som også var på gang i Vesten, men også som noe 
annet enn den forstokka sosialismen i Sovjet-
unionen. 

Kina var blitt enda mer fascinerende, og Bøck-
man kastet seg over studiene. Én dag fikk han en 
ny foreleser. 

Baisha Liu kom til Norge i 1969 for å undervise 
i kinesisk ved det nye instituttet. Hun var vokst 
opp i Kina, Taiwan, USA og Frankrike, men fant 
for drøyt 50 år siden veien til Norge. 

De to giftet seg og fikk to barn. Paret fikk erfare 
noen kulturforskjeller i hverdagen, men hennes 
oppvekst i Vesten og hans kunnskap om Kina gjor-
de det lettere enn det ville vært for mange andre. 

Han og Baisha Liu var sammen om det meste, 
blant annet en rekke oversettelser av kinesisk  
litteratur til norsk. 

– Jeg sier til folk at hvis de vil utforske ekteskap-
ets grenser, bør de prøve å oversette skjønnlittera-
tur sammen. Det mest spennende prosjektet vi 
gjorde, var å gjendikte et større utvalg av Olav H. 
Hauge til kinesisk i samarbeid med den kinesiske 
poeten Xi Chuan.

Bøckman viser stolt fram fortjenestemedaljen 
i sølv kona fikk for 40 år som lektor i kinesisk ved 
Universitetet i Oslo, den henger på veggen i huset 
hjemme på Høvik. 

– Det skjedde samtidig som hun ble syk. Hun 
trodde først hun fikk den fordi hun var blitt syk, 
og ble ganske sinna, men ble oppriktig glad da jeg 
fortalte henne at det hadde vært en lang, forutgå-
ende prosess.

Bøckman mistet kona si, Baisha Liu, i kreft høs-
ten for ti år siden. 

Da han for første gang reiste til Kina på starten  
 av 1970-tallet, var Bøckman en del av et miljø 

som lenge hadde svermet for landets leder, Mao 
Zedong, eller Tse-tung etter datidens gjeldende 
skrivemåte. 

I bevegelsen som hjemsøkte vårt land, AKP-ml, 
fant den unge studenten jevnaldrende med samme 
interesser. 

– Kina var verken åpent for vanlig turisme eller 
for å studere fast der, spesielt under Kulturrevolu-
sjonen. I 1967 fikk imidlertid en gruppe fra Sosial-
istisk studentlag på Blindern dra på studietur til 
Kina. Jeg meldte meg på, men ble funnet for lett. 
Høsten 1970 organiserte SUF (m-l) en studietur, 
og der kom jeg med.

– Jeg hadde tygd meg gjennom gamle og nye 
kinesiske tekster i fire år. Men nå fikk jeg for første 
gang se, høre og snakke med kinesere. Da ser du 
hvordan de relaterer seg til hverandre gjennom 

De ser på 
Vesten som 
kaotisk.

ASKELADDEN: – Livet mitt 
har vært «jeg fant, jeg fant!». 
Jeg er håpløs på den måten.
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skamkultur, til forskjell fra Vestens skyldkultur. 
– Man kan fornærme folk blodig. Jeg har sett 

folk gå i svart fordi de oppfatter at situasjonen blir 
nesten uutholdelig. Det er langt verre å tape ansikt 
enn å få dårlig samvittighet. Dårlig samvittighet er 
noe kristne kan gå rundt og slite med. 

Frykten for å tape ansikt gjelder like mye for 
samfunnet som for menneskene som bor der. 

– «Et århundre med skam» er et stående ut-
trykk i Kina etter at vestlige imperier dominerte 
landet i 100 år fra midten av 1800-tallet. 

Mange kinesere er i dag fast bestemt på at Kina 
skal bli sterkt og rikt igjen, slik som det var i de 
store dynastienes tid. 

Marxismen, som Bøckman og hans venstre-
intellektuelle venner idealiserte for 50 år siden, er 
fortsatt offisiell, statlig ideologi. 

– Men det er ikke noe igjen av marxismen i Kina 
i dag, den er bare et ris bak speilet. Leninismen 
derimot, er nyttig. Den er sentralisert og autokrat-
isk. Det passer lederskapet i Kina godt. 

Det kommunistiske partiet er utpreget hierark-
isk. Det minner om hvordan landet ble styrt da det 
sist gang var rikt og sterkt. 

– Dagens president Xi Jinping går tilbake i 
kinesisk historie for å se hvordan man kan styrke 
seg på den internasjonale scenen. Man kan fortsatt 
lese interessante, offentlige debatter om styreform- 
er fra mer enn to tusen år tilbake. 

Det første keiserriket, Qin-dynastiet fra år 221 
før vår tidsregning, hadde klart definerte straffer 
for uønsket oppførsel og tilsvarende belønning for 
korrekt adferd. Tanken er at menneskets iboende 
egoisme kan brukes til noe positivt, å skape et 
sterkt og velfungerende samfunn. 

– Denne autokratiske samfunnsfilosofien kalles 
legalisme, og appellerer til Xi og kommunistpartiet 
i dag. 

I det siste har kinesiske ideologer tatt til orde 
for å bruke de samme argumentene internasjonalt, 
hevder Bøckman.

– Verden trenger et mer ordnet system. De ser 
på Vesten som kaotisk. Kina vil gå i spissen for det 
nye hierarkiske og angivelig harmoniske systemet. 
Det kommer ikke til å gå bra.

Franz Kafka skrev aldri ferdig historien om  
 Josef K., som en dag ble arrestert uten grunn 

fordi noen hadde baktalt ham. Historien om Har-
ald Bøckman er heller ikke ferdig. 

– Verden er mer enn Kina. Jeg kan ikke la meg 
dupere av dette. Jeg håper jeg får fem år til. Det 
vil jeg trenge for å få ryddet opp i rotet mitt, sier 
Bøckman og slår ut med armene blant alle bøkene 
og papirene i huset på Høvik. 

Og Kina da, kommer han noen gang tilbake til 
Midtens rike, midtpunktet for alle hans interesser?

– Jeg spilte mitt siste kort for fire år siden. Søn-
nen min var invitert til Hongkong Arts Festival 
med teatergruppa han og kona Kari driver. Baisha 
og jeg hadde alltid tenkt å ta med barnebarna til 
fedrelandet hennes, men vi rakk det ikke før hun 
døde. Så jeg spilte ut familiekortet overfor ambas-
saden i håp om at jeg kanskje kunne ta med ungene 
og stoppe underveis til Hongkong for å vise dem 
farmors hjemland. Det kom ikke noe svar. Jeg pur-
ret på dem. Fortsatt intet svar. Men sønnen min 
og familien dro likevel, og fant fram til der farmor 
var født.

Det hender Harald Bøckman går innom metro-
polenes chinatowns når han er ute og reiser, for 
eksempel i USA. 

– Det er for å kjenne på lukta og smaken. Men 
det blir jo bare tull, selvsagt, smiler han.

Han har gitt opp å få noen forklaring på svarte-
listinga.

– De trenger ikke forklare noe som helst, de 
bare bestemmer seg. Men det er helt klart det jeg 
sier og skriver, som er årsaken. Jeg har vært foku-
sert på Kinas minoritetsområder, men også Hong-
kong. Det er fy-fy, alt sammen. 

M/S Sagafjord, skipet som først tok den unge 
Bøckman til den delen av verden som skulle bli 
hans liv, for snart 60 år siden, ble etter en karri-
ere som passasjerbåt og cruiseskip i 2010 seilt til 
en strand i nærheten av Shanghai i Kina og hugget 
opp. Metallet ble til spikerne det rike og sterke 
kinesiske riket bygges videre med. Et rike Harald 
Bøckman sannsynligvis aldri får se igjen.=

SÅ MARTIN LUTHER KING: 
Bøckman fikk sin politiske 
oppvåkning da han som 
17-åring var til stede under 
Martin Luther Kings «I have a 
dream»-tale i 1963. – Jeg fikk 
inntrykk av at verden var mer 
komplisert enn her hjemme i 
andedammen vår.  

Jeg sitter og 
lurer på dette 
rare landet 
hver dag.

PORTRETTET • Harald Bøckman

Løpet er kjørt 
for Hongkong.

På sine askeladdreiser til Kina var Bøckman  
 både historiker, antropolog, språkforsker, filo-

log og statsviter. 
– Jeg kjørte tog og humpebuss, og jeg reiste 

alene. Da kommer man tettere på folk. Vi snakket 
fritt på den tiden. De lurte fælt på meg: «Du reiser 
alene og er så gammel? Du er jammen modig!». 

Den høye mannen med blank isse, ovale briller 
og karakterisk grå-hvitt skjegg ble godkjent.

– I Kina fins det folk i de fleste farger og fasong-
er. I Xinjiang trodde de jeg var kineser fra hoved-
staden, på grunn av uttalen min. I hovedstaden 
tenkte de motsatt, på grunn av utseendet mitt. 

Han ser med vemod tilbake på de frie reisene til 
Kinas vestligste region, Xinjiang.

– Det Xinjiang jeg reiste gjennom på nittitallet, 
eksisterer ikke lenger, erkjenner Bøckman. 

Innbyggerne i Kinas vestligste region har havn-
et i en ond sirkel. Protester mot ensretting og un-
dertrykking blir slått tilbake med stadig sterkere 
tiltak. I 2001 ble Kina deltaker på USAs side i «the 
war on terror».

– Det ga dem større handlingsrom for å ta seg 
til rette i Xinjiang. I 2014 ble dette utvidet til  
«Folkets krig mot terrorisme».

De siste årene har metodene blitt mer og mer 
ekstreme. I 2017 satte myndighetene i gang tiltak 
for å tvinge muslimene i Xinjiang inn i folden. 

– Kampanjen har to hovedkomponenter: opp-
retting av interneringsleirer og anvendelse av høy-
teknologisk overvåkingsutstyr. 

Opp mot én million mennesker holdes i dag i 
såkalte omskoleringsleirer i Xinjiang, ifølge anslag 
fra menneskerettighetsorganisasjoner. Dette gjel-
der særlig uigurene, men også kasakhere og med-

lemmer av andre muslimske, etniske minoriteter. 
«Mange blir arrestert og fraktet til leirene uten at 
familiene deres blir informert. Uten forvarsel for-
svinner de bare.» heter det i en rapport fra  
Amnesty International for to år siden. 

– Strategien til kinesiske myndigheter er inspir-
ert av tradisjonelle, keiserlige herskerstrategier om 
å «La dem komme og omdanne seg», lai hua, men 
i dag skjer det under en tvang som vil resultere i et 
kulturelt folkemord om det får fortsette.

Etter at Bøckman for tolv år siden ble fratatt  
 muligheten til å dra til fastlandskina, har 

Hongkong vært hans fristed i Asia. 
– Nå ser det ut til at jeg mister Hongkong også. 

Selv om jeg fortsatt kan reise dit, vil jeg helt sikkert 
komme til å miste byen som en åpen kilde.

De siste årene har myndighetene i Beijing tatt 
fra hongkongerne stadig flere av rettighetene de 
var garantert i avtalen med Storbritannia da kolo-
nien gikk tilbake til Kina i 1997.

 – Det tok ikke lang tid fra den nye sikkerhets-
loven ble innført i sommer, til de arresterte opposi-
sjonelle og kastet ut utlendinger. 

 De internasjonale protestene lot ikke vente på 
seg. Bøckman er ikke imponert. 

– Det vi ser i London i dag, er bare krokodille-
tårer. Britene var slett ikke opptatt av hongkonger-
nes demokratiske rettigheter da de selv styrte der. 

Forskeren har ingen positive analyser å komme 
med til hongkongerne. 

– Løpet er kjørt for Hongkong. Det kommer 
ikke voldsomt og dramatisk, men gradvis og sys-
tematisk. 

Også på egne vegne ser det mørkt ut. 
– Jeg kan ikke være med på å sette folk i fare. 

Jeg har kilder, personlige venner og familievenner 
der. Det blir aldri det samme igjen.

For en del år siden brukte Bøckman også Hong-
kong til å teste muligheten for å komme inn i fast-
landskina. 

– I Hongkong kunne man tidligere nærmest 
kjøpe visum over disk, men jeg fikk blankt avslag. 
Det betyr at ambassaden i Oslo, som har meg und-
er oppsyn, har rapportert meg til en sentral «hei 
mingdan», eller shitlist på godt engelsk. 

Han har aldri forstått det fullt og helt. 
– Jeg sitter og lurer på dette rare landet hver dag.

Han vet fortsatt ikke hva anklagen mot ham  
 går ut på. Men han må ha fornærmet noen. 

      – Kineserne er særlig opptatt av å ikke tape 
ansikt. Den amerikanske antropologen Ruth Bene- 
dict skrev i «Krysantemumen og sverdet», riktig-
nok med utgangspunkt i Japan, at Øst-Asia har en 

KONA PÅ LANSERINGS-
TURNÉ: Bøckman fikk igjen 
avslag på visum, men kona 
Baisha Liu reiste til Beijing 
for å lansere gjendiktningen 
av Olav H. Hauge som de to 
sto for sammen med poeten 
Xi Chuan. 
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utredningsutvalgene. Veksten er særlig sterk blant 
dem med størst definisjonsmakt, nemlig utvalgs-
lederne. Før var den typiske utvalgslederen en  
byråkrat, nå er det en professor. Det er et inter-
essant og viktig skifte, mener Holst. 

Forskernes inntog henger trolig sammen med 
den generelle utviklingen i samfunnet. Holst viser 
til at myndighetene trenger forskernes innsikter 
for å forstå stadig mer komplekse samfunnsutford-
ringer: Hvordan kan vi best innrette oss når 
klimaendringene setter inn for fullt, når befolk-
ningen blir stadig eldre, ulikhetene øker – eller 
pandemier rammer? 

– NOU-ene vitner om at forskerne blir stadig 

viktigere når slike spørsmål skal besvares og ny 
politikk utformes.

Økonomene dominerer. Forskerne toger altså 
inn i utvalgene – men ikke alle like mye. Ulike 
faggrupper er ulikt representert i utvalgene. Sam-
funnsfagene skiller seg ut. 

 – Forskere innen samfunnsvitenskapene – og 
særlig økonomi – er blitt fullstendig dominerende. 
Økonomene utgjør hele 30 prosent av alle forskere 
i norske utredningsutvalg. Vi ser også en sterk 
vekst av andre samfunnsvitere, som sosiologer 
og statsvitere som til sammen står for enda 30 
prosent. Dette gjelder i utvalgene som utreder ny 

LEGGER VIKTIGE PRE-
MISSER: – I NOU-systemet 
er mye politisk makt samlet, 
påpeker professor i sosiologi 
Cathrine Holst. I hendene 
holder hun NOU 1989:5  
En bedre organisert stat – 
som Morgenbladet kåret  
til Norges beste offentlige 
utredning noensinne.
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Tekst: Trine Nickelsen

Andelen forskere i norske utredningsutvalg er  
  nesten firedoblet fra 1970-tallet og fram til 

i dag – fra 8 til 30 prosent. – I dag er én av fire 
medlemmer en forsker, og forskere deltar i åtte av 
ti utvalg. Hver tredje utvalgsleder er forsker, for-
teller professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, 
Cathrine Holst. 

Politikere, derimot, blir det færre av. 
– På 1970-tallet var det flere politikere enn  

forskere i offentlige utvalg. I dag er forholdet om-
vendt – forskerne er ti ganger så mange. 

Holst minner om at utredningsutvalgene alltid 
har vært en viktig arena for samhandling mellom 
stat og organiserte interesser. 

– Det typiske utvalget på 1970- og 1980-tallet  
bestod av partene i arbeidslivet og byråkrater. 
Fortsatt er interessegruppene nokså stabilt rep-
resentert. Samtidig består stadig flere utvalg av 
bare forskere og byråkrater. For regjeringen kan 
det være viktig å vise at forslagene deres bygger 
på solid, faglig innsikt, heller enn på ideologi og 
partsinteresser. 

Suksess – eller skuff? Bruken av Norges natur-
resurser er navnet på den aller første rapporten i 
det som etter hvert er blitt en temmelig lang følje-
tong: Norges offentlige utredninger – NOU. Året 
var 1972 og siden har det kommet flere en 1600 av 
samme slag. Blant de ferskeste finner vi Likhet for 
loven – lov om støtte til rettshjelp og Verdier og 
ansvar – det etiske rammeverket for Statens pen-
sjonsfond utland. Akkurat nå arbeider flere utvalg 
med å analysere hva som gikk bra og mindre bra 
under koronakrisen.  

I årenes løp har mer enn ti tusen personer med 

ulik bakgrunn sittet sammen i utvalg og skrevet 
utredninger på oppdrag fra regjering og departe-
menter. Tidligere ble det produsert flere enn nå, og 
temaene kunne være nokså smale: Kostholdet til 
sjøs. Eller Forsvarets musikk. Noen skulle bli rene 
klassikere, som Maktutredningen, andre i praksis 
lagt i en skuff – sågar før utvalget var ferdig med å 
utrede, som NOU-en Skattlegging av havbruk som 
kom i fjor. Noen er glemt for alltid, andre var forut 
for sin tid og fikk en renessanse. 

NOU-ene blir til tidlig i beslutningsprosessen  
– før regjeringen har kommet med konkrete for-
slag. Dermed kan utvalgene få stor innflytelse over 
hvordan et gitt problem i samfunnet defineres. 
Forslagene som legges på bordet, kan ende opp 
som ny lov eller ny politikk. Ikke rart at samfunns-
forskere ser utredningsutvalg som en hovedpilar i 
den norske styringsmodellen.

Forskere inn. – Det ligger mye makt i makten til 
å utrede. Derfor bør vi være opptatt av hvem som 
lager NOU-ene, understreker Cathrine Holst.

Selv er den anerkjente sosiologen opptatt av 
nettopp dét. De siste fire årene har hun, sammen 
med statsviteren Johan Christensen, ledet et stort 
forskningsprosjekt på Universitetet i Oslo som 
spesielt undersøker hvilken rolle vitenskapelig 
ekspertise spiller i offentlig utredningsarbeid  
(EUREX). 

Prosjektet har samlet inn mye data, og forsk-
erne kan nå benytte seg av et komplett register 
over alle offentlige utvalg som har levert NOU-er 
fra 1972 til 2018. Forskerne har også gjennomført 
mange intervjuer med dem som har nedsatt ut-
valg, med utvalgsmedlemmer og sekretærer. 

– Når vi analyserer dataene, ser vi noen tyde-
lige trekk: Forskerne blir stadig flere i de offentlige 

Før var den typiske utvalgslederen en byråkrat, nå er det helst en professor. 
Forskerne toger inn i de offentlige utredningsutvalgene. 

Professormakten øker i 
de offentlige utvalgene 

 

Samfunnsforskerne, særlig økonomene, er blitt fullstendig dominerende.
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Hva er ‘evidensen’ her? Ideen om at god poli-
tikk skal bygge på forskning og være såkalt evidens-
basert, har vind i seilene for tiden. Det kreves 
mer enn før at nye politiske tiltak og løsninger må 
baseres på forskning og ‘evidens’. Vi vil helst vite 
på forhånd at politikk virker, selv om dette er van-
skelig å ha sikker kunnskap om. Men kravene om 
evidensbasering er så langt tydeligere i andre land, 
som i England og Danmark. 

– Et alternativ til NOU-er kan være å etablere 
flere kunnskapssentre for evidensbasert politikk. 
Vi ser også at en del direktorater styrker sine av-
delinger for forskning og analyse og velger å utrede 
internt. Andre forslag sirkulerer også, som Viten-
skapsakademiets forslag om å etablere et viten-
skapsråd tilknyttet Statsministerens kontor.

Enige om kunnskapen. Den spesielle formen 
for kunnskapsinnhenting og måten vi kunnskaps-
baserer politikk på gjennom NOU-systemet, mener 
Holst er tett knyttet til den nordiske samfunns-
modellen.

 – Byråkratiet er lite politisert, forsknings-
sektoren offentlig finansiert og demokratiet vårt 

Selv studerer hun nettopp hvordan norske 

 regjeringer benytter seg av offentlige ut-
redningsutvalg og i hvilken grad det ligger 

politiske vurderinger bak når mandater formule-
res, utvalgsmedlemmer velges ut og sekretariater 
settes sammen. Prosjektet hennes er en del av 
EUREX. 

– På den ene siden ser vi at norske regjeringer 
har ganske like preferanser på tvers av partifarger. 
Dette er særlig tydelig når vi ser på hva slags eks-
perter som utnevnes. På den andre siden finnes 

EUREX

• Cathrine Holst er en av 
lederne av forsknings-
prosjektet Ekspertifi-
sering av offentlige 
utredninger (EUREX).

• EUREX undersøker 
vitenskapelig ekspertises 
rolle i offentlig politikk-
utforming. 

• Hvilke konsekvenser 
har tiltakende europei-
sering	og	ekspertifisering	
for demokratiet?

preget av høy tillit og mye konsensus. NOU-ene 
kombinerer faglighet og forankring, tung ekspert-
ise og brede høringsrunder. Dette er ikke uten 
videre mulig i land preget av polarisering, der 
forskning og forvaltning er mer politisert, og ulike 
samfunnsgrupper mangler tillit til hverandre og  
til systemet.

Holst mener likevel at de gode vilkårene for å 
lage NOU-er av den typen vi har i dag, kan endre 
seg. Det kan kanskje skje dersom interessegrupper 
ikke lenger greier å bli enige, eller forskning og an-
nen etablert kunnskapsproduksjon mister status – 
eller forskerne selv blir så opptatt av tellekanter at 
de ikke lenger gidder å sitte i utredningsutvalg. 

Står støtt. – Men inntil videre tenker jeg at NOU-
systemet står støtt. Det gir prestisje å sitte i utvalg, 
også blant professorene. Mange av dem vi har 
intervjuet i byråkrati og sivilsamfunn, forteller at 
de har stor tiltro til utredningene. Noen er likevel 
urolige over professordominansen og for mange 
‘skrivebordsforslag’ fra forskerne. Og noen mener 
også at enkelte utredninger er dårlige og politisk 
overstyrt. =

Dagens regjering utreder helst 
finans og justis 

– Utredningsutvalgene arbeider på vegne av en politisk valgt 
regjering, og derfor er det kanskje ikke så rart at noen mener at 

enkelte utredninger kan være politisk overstyrt, sier Stine Hesstvedt 
på ARENA Senter for europaforskning ved UiO. 

også noen forskjeller mellom de politiske blokk-
ene. I de to siste periodene har borgerlig side i stor 
grad utredet saker knyttet til finans og justis, kon-
staterer forskeren. 

– Sånn sett utreder den borgerlige regjeringen 
et mindre sett av saksfelt enn sine rødgrønne 
forgjengere. Rødgrønne regjeringer har også noe 
oftere oppnevnt samfunnsvitere, som sosiologer 
og statsvitere, enn borgerlig side – også når vi tar 
i betraktning at blokkene utreder litt ulike saks-
kompleks.=

FAKTA

STINE HESSTVEDT skriver 
doktoravhandling om politis-
ke hensyn bak NOU-utvalg. 
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• NOU er en forkortelse 
for Norges offentlige 
utredninger. Regjering  
eller departement setter 
ned et utvalg for å få 
utredet et spørsmål 
eller et bestemt politikk-
område. Sluttrapporten 
kommer som en NOU.

• Å sette ned et utvalg er 
gjerne første steget på 
veien mot en stortings-
melding eller et lovfor-
slag.

• Å hente inn kunnskap 
og innspill fra aktører 
utenfor byråkratiet er blitt 
gjort helt siden 1814. 
Utredningsserien NOU 
startet i 1972. 

politikk, mens juristene, naturlig nok, dominerer i 
lovutvalgene. 

Men for andre viktige faggrupper står det dår-
ligere til. Der har utviklingen gått motsatt vei. 

– Naturvitenskapene, medisin og teknologi- og 
ingeniørfagene er relativt mindre representert i 
utredningsutvalgene i dag enn de var for førti år 
siden og står til sammen for ti prosent av forsker-
ne. Humanistene sitter nå som før sjelden i utvalg, 
påpeker Holst. 

Blant departementene er det Finansdeparte-
mentet som gjennom årenes løp har satt ned flest 
utvalg. Der har økonomene alltid hatt en stor 
plass. – Vi har undersøkt og ser at Finansdeparte-
mentet nesten aldri har andre forskere enn økono-
mer i utvalgene sine. Professor-tettheten øker også 
der. Mens utvalgslederen før var en økonom fra 
departementet, er det nå typisk en professor fra 
Blindern eller Norges Handelshøyskole. 

Får ulike svar. Hvilke forskere som sitter i utvalg, 
påpeker Holst, er ikke likegyldig. 

– Tenk på utredningsarbeid innenfor miljøfel-
tet. Er det en jurist som leder utvalgene? Eller en 
økonom eller en teknolog? Svaret kan bety mye for 
hva slags utredninger vi får. Økonomene vil typisk 
gå for kvoter og skatt, juristene for nye lover og 
regler, mens teknologene vil satse på grønn tekno-
logi. 

Holst mener at økonomenes sterke stilling er 
naturlig når økonomifaglige spørsmål står sentralt 
i mandatet. Men økonomene brukes til mer. 

– Andelen økonomer i utvalg har økt innenfor 
de fleste politikkfelt, som miljø, helse og utdan-
ning. Mange vil si at det er bra. Det er krav om at 
politiske forslag skal underlegges samfunnsøko-
nomiske konsekvensanalyser. Andre advarer og 
sier at økonomenes problemforståelse og verk-
tøykasse er for snever og etterlyser andre fag og 
forskere. Vi ser en parallell til lovutvalgene. Der 
dominerer juristene fortsatt. Noen vil si for sterkt, 
som når mandatet omfatter spørsmål om hvordan 
lover virker. Dette vet ikke jurister nødvendigvis 
så mye om. Samfunnsutfordringer er ofte omfat-
tende og kompliserte, og flere utredninger enn før 
har vide, politiske mandater. 

Vet ikke alltid best. At det har kommet flere 
forskere inn i mange utvalg, mener hun kan være 
bra for utredningskvaliteten. De stadig lengre lit-
teraturlistene bakerst i NOU-ene og de tallrike 
referansene til forskning, vitner om det.

– Samtidig synes jeg ikke vi kan si: jo flere forskere 
dess bedre. Politikken dreier seg om mange spørs-
mål der vitenskapelig kunnskap kommer til kort 
eller mangler, understreker sosiologiprofessoren.    
     Hun viser til at embetsverk og interessegrupper 
ofte er de som sitter med de praktiske erfaringene 
med hva som fungerer, hva slags oppfatninger som 
er der ute og dermed hva som har legitimitet og 
kan få gjennomslag. – Vi forskere er trege og best 
på å forklare ting som alt har skjedd og gjerne for 
en stund siden. 

Klager over tempoet. Men selv om forskerne 
toger inn i utvalgene, er innflytelsen likevel av-
grenset – blant annet av byråkratene. De domin-
erer fullstendig i de stadig voksende utvalgs- 
sekretariatene. 

– Sekretariatet jobber, i motsetning til vanlige 
utvalgsmedlemmer, på fulltid. I intervjuene våre 
kommer det fram at sekretariatet kan ha svært 
sterke meninger. I noen utredningsutvalg er ut-
valgsmedlemmene med og skriver. I intervjuer 
med oss sier de at for å få innflytelse, er de nødt til 
å være med i tekstarbeidet. Ellers bestemmer leder 
og sekretariat det aller meste.  

Selv om antallet NOU-er har sunket kraftig 
– fra nesten 60 per år på 1970-tallet til knapt 20 
årlig de siste ti årene – mener Holst at store og 
viktige spørsmål utredes omtrent like mye som 
før. Flere av dem hun og kollegene har intervjuet, 
klager imidlertid over tempoet. Offentlige utvalg 
arbeider i dag i knapt halvannet år i gjennomsnitt 
– som faktisk er dobbelt så fort som på 1970- og 
1980-tallet. Men politikken har skrudd opp tem-
poet enda mer. 

– Noen vil også si at NOU-ene er for tilbakesku-
ende og kommer med løsninger på gårsdagens pro-
blemer. At vi forskere utreder, bedrer ikke saken, 
vi er jo på etterskudd hele tiden. 

Leverer raskere. Det offentlige kan velge andre 
og raskere kanaler for å hente inn kunnskap. Disse 
kan over tid komme til å utkonkurrere NOU-ene, 
eller de kan også komme i tillegg. 

– En del etterlyser mer spissete utvalg som job-
ber hurtigere, har færre medlemmer og mindre 
omfattende mandater. Vi ser nå en vekst i slike 
utvalg som leverer kortere rapporter utenfor NOU-
serien. Vi ser også nye aktører på frammarsj som 
kunnskapsleverandører, slike som tenketanker og 
konsulentselskaper.

Vi ser nye aktører på frammarsj, som tenketanker og konsulentselskaper.

BOK: I desember kommer 
boka Ekspertenes inntog – 
der Cathrine Holst og Johan 
Christensen belyser hva som 
skjer med den norske sam-
funnsmodellen når mer av 
politikkutformingen overlat-
es til ekspertene. I dag set-
ter forskertunge utredninger 
politisk agenda og begrun-
ner tiltak og reformer. 
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rer forskere og studenter til å nærme seg doku-
menter som en form for feltarbeid. Stortinget, og 
mange andre institusjoner i samfunnet, er ‘doku-
mentskapende’ steder, påpeker Reinertsen. 

Redskap og håndverk. En annen tilnærmings-
måte er å se på dokumenter som redskaper for å få 
noe til å skje – for å realisere noe, overtale, sette 
en sak i bevegelse. – De brukes av noen, av en kon-
kret grunn, for eksempel til å evaluere et bistands-
prosjekt eller til å løse miljøproblemer. Ja, for det 
finnes knapt ett eneste miljøproblem som ikke 
blir håndtert gjennom et dokument før noe skjer, 
framholder Asdal. 

En tredje måte er å betrakte dokumenter som 
et stykke arbeid, et håndverk. – I alle departemen-
ter sitter det folk og skriver. Hele byråkratiet er 
bygd på det å skrive dokumenter, påpeker Asdal. 
Men også mange andre yrkesgrupper driver doku-
mentarbeid, som politifolk, lærere og leger når de 
skriver om lovbrudd, elevprestasjoner eller pasi-
entbehandling. 

Å lese teksten. Hittil har metodegrepene dreid 
seg om å undersøke hva som skjer med og rundt 

dokumentene. – Men selve teksten er det selvsagt 
alltid interessant og viktig å analysere. Måten tek-
sten er bygd opp på, hvordan argumentasjonen er, 
språkføring og stil, og hvordan den kanskje bruker 
grafer og illustrasjoner – alt dette er resultat av 
aktive valg som former teksten og hvordan den blir 
lest og forstått, påpeker Reinertsen. 

Dette er saken. Mange dokumenter er sakspapir-
er. Sakspapirene forventer vi skal ha en saklig stil 
og at de holder seg til saken. – Dokumenter bidrar 
til å forme selve saken – ved å slå fast hva den 
handler om, knytte sammen ulike aspekter slik 
at det blir et helhetlig resonnement og presentere 
handlingsalternativer. Et nyttig analysegrep er 
derfor å følge saken – undersøke hvordan den blir 
en sak, hvordan den utspiller seg og endrer seg, 
oppfordrer de to forskerne.

NOU-ene. De mener at Norges offentlige utred-
ninger (NOU) er spesielt interessante. – Denne 
dokumentsjangeren er en særdeles interessant 
og innflytelsesrik form for ‘science advice’, eller 
‘vitenskapsråd’, hvor eksperter og organisasjoner 
nettopp gjennom dokumenter blir en del av det 
byråkratiske og politiske dokumentkretsløpet. 

De sirkulerer. Den sjette og siste måten å nærme 
seg dokumenter på, er å se dem som bevegelser: 
– Samfunnet vårt er avhengig av at dokumenter 
sirkulerer og setter noe i gang. Vi vet at offentlige 
dokumenter ofte følger fastlagte ruter, mellom 
storting og regjering, borger og stat. De beveger 
seg inne i institusjoner og gjennom samfunnet. De 
kan bevege seg langt og få stor innflytelse – eller 
bli lagt i en skuff og glemt. 

Digital virkelighet. – Å følge disse bevegelsene 
er også et metodegrep som vi foreslår, sier Asdal, 
og legger til at digitale dokumenter forflytter seg 
på andre måter enn det dokumenter gjorde før. 
Disse dokumentene kan reise kloden rundt, nær-
mest momentant. – Dette stiller også nye krav til 
forskningsmetodene våre, supplerer Reinertsen. 
– Historiefagets klassiske metodelære har fått en 
fornyet aktualitet, og det er viktig at vi tar den i 
bruk også i vår digitale virkelighet.

Nybrott. Den praksisorienterte dokumentanalys-
en de to kollegene har utviklet, er nybrottsarbeid. 
Nå håper de metoden skal virke på tvers av plassen 
på Øvre Blindern, der humanistene og samfunns-
viterne holder hus på hver sin side. I disse dager 
oversettes boka til engelsk, og dermed kan den nå 
lenger enn som så.=

ÅPNE OPP: – Med metoden 
vår håper vi å kunne åpne 
opp for den store rikdom-
men som ligger i dokumen-
tene, sier Hilde Reinertsen 
og Kristin Asdal. 
    Kunstverket "Et samfunns-
ornament" av Steinar Haga 
Kristiansen, er en fresco 
som strekker seg over en  
16 meter lang vegg i det 
nye Domus Juridica. Beve-
gelsen ender i et møte og 
overrekk-elsen av et ark, 
kanskje en kontrakt – altså et 
dokument.--

Tekst: Trine Nickelsen · Foto: Ola Sæther

de er overalt – og de er viktige. Veldig viktige. 
– Nesten ingenting av betydning skjer uten 

at dokumenter er involvert, fastslår professor Kris-
tin Asdal på TIK Senter for teknologi, innovasjon 
og kultur ved Universitetet i Oslo. 

Ikke så rart at det samlete dokumentarbeidet 
her til lands er formidabelt: Dokumenter skrives, 
redigeres, sirkuleres, leses, diskuteres og brukes  
– hver eneste dag, året rundt, overalt. De kan fast-
slå et faktum eller definere et tema, konkludere i 
et spørsmål eller gripe inn i en diskusjon. De kan 
endre omgivelsene de er en del av. – Ønsker vi å 
forstå verden vi lever i, er vi nødt til å studere og 
forstå dokumenter, understreker Asdal. 

Hun viser til at mange dokumentanalyser har 
begrenset seg til det å nærlese selve teksten og 
vurdere virkemidler som språk og stil. Det kan 
være interessant i seg selv, men vi risikerer å gå 
glipp av mye. For med en slik tilnærming forsvin-
ner lett koblingen til verden omkring.

Innvevd i samfunnet. – Det er synd, for doku-
mentene er i virkeligheten innvevd i samfunnet. 
Skal vi for eksempel analysere miljøproblemer, 
vil vi ofte være nødt til å grave oss ned i – nettopp 
dokumenter, som lovvedtak, høringsuttalelser,  
notater eller underskriftskampanjer, påpeker  
Asdal. 

Hun viser til at ting, natur og samfunnsfeno-
mener ‘flyttes’ inn i dokumenter – og kan bli gjen-
stand for politikk og forvaltning. Dokumenter er 
med på å forme samfunnet. – Hvordan naturen 

bringes inn i dokumenter, er ikke minst viktig og 
interessant. Av og til kan det bli helt avgjørende. 
Et dokument kan bety et være eller ikke være for 
en sårbar art, det kan avgjøre hvordan lakse- 
næringen skal reguleres eller om det skal bores 
etter olje i Barentshavet. 

Men hvordan skal analysen av dokumentene 
skje med et slikt nytt og utvidet syn på dem? 

Asdal vet råd. Nå har hun, sammen med forsk-
er og kollega på TIK, Hilde Reinertsen, utviklet 
en oppskrift på nettopp det – dokumentert i en 
helt ny bok: Hvordan gjøre dokumentanalyse. En 
praksisorientert metode. 

– Vi viser hvordan det er mulig – konkret og 
praktisk – å analysere dokumenter på en måte som 
gjør at vi får mest mulig ut av det rike og verdifulle 
materialet som dokumentene utgjør. 

Seks grep. Metoden deres har seks grep. Bokas 
forfattere ber oss se på dokumenter som sted, 
verktøy, arbeid, tekst, sak og bevegelse. 

– Det første vi kan gjøre, er å tenke på doku-
menter og dokumentsamlinger som konkrete  
steder vi kan oppsøke, som arkiver, biblioteker, 
nettsteder, organisasjoner og tekster. Vi oppford-

Tørre, støvete, kjedelige, unødvendige? Nei, 
snarere mangfoldige og uunnværlige, og ikke 
minst – vesentlige kilder til ny innsikt.  

Dokumentene 
former livene 
våre – og hele 
samfunnet 

NY OPPSKRIFT: I boka Hvor-
dan gjøre dokumentanalyse 
gir forfatterne praktiske råd 
i å gjøre dokumentanalyse. 
Boka er et resultat av forsk-
ningsprosjektet LITTLE 
TOOLS, som ledes av Kristin 
Asdal og er finansiert av Det 
europeiske forskningsrådet 
(ERC).
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Trynet og traumene  
til et geni 

Peker på likheter mellom Munch, da Vinci og Hamsun:
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Lars Toft-Eriksen, som i høst disputerte for doktor- 
graden med sin avhandling «Based on a True 
Story: Rereading Rolf Stenersen’s Image of Edvard 
Munch and the Myth of Genius». 

Teoriene om at ansiktsformen skal ha noe å si 
for menneskets intellektuelle og følelsesmessige be-
skaffenhet, er i dag forkastet. Tidlig på 1900-tallet 
antydet imidlertid en rekke studier at kreativitet 
var nært knyttet til psykiske lidelser og derigjen-
nom en rekke karakteristiske ansiktstrekk. 

Geniets ansikt. Allerede på 1700-tallet hevdet 
sveitseren Johann Caspar Lavater at genialitet, og 
andre karaktertrekk, kan gjenkjennes i menneskers 
ansikter. Lavater studerte bilder og skulpturer av 
Sokrates, Descartes og Shakespeare. Han mente å 
finne en sammenheng mellom genienes utseende 
og deres mentale og åndelige egenskaper. 

Den tyske legen Franz Gall utviklet senere Lavat- 

Tekst: Morten S. Smedsrud

Det er ofte noe kvinnelig og veikt over vakre  
 menn. Edvard Munch var vakker. Han var 

dessuten svakelig, likevel virket han ikke veik. 
Han hadde et merkelig kraftig og skjønt hode. 
Folk snudde seg etter ham, også før han hadde 
fått et navn som kunstner. Den som har sett  
Edvard Munch, glemmer det ikke.

Slik innledet Rolf Stenersen i 1944 sin biografi 
om Edvard Munch, «Nærbilde av et geni».

Han fortsetter med en nitid beskrivelse av  
Munchs fysikk og ansiktstrekk, hans fysiognomi. 

«Håret var blondt og bølget. Pannen buet og 
høy. Øynene blågrå. Nesen og munnen velformet 
trass i at underleppen var smal.» fortsetter Stener-
sen i sin skildring. 

– I biografien benytter Stenersen seg av tidens 
mest trendy fagdisiplin: frenologi – læren om at  
et menneskes mentale egenskaper kan bestemmes 
av hodet og kroppens fysiske utforming, forteller 

Vår forstå- 
else av Edvard 

Munch er  
preget av  

mellomkrigs- 
teorier som i 

dag i det  
vesentligste  
er forkastet.

KUNSTNER OG PORTRET-
TØR: Rolf Stenersens (t.h.) 
Munch-biografi «Nærbilde 
av et geni» har vært tone-
angivende for vår forståelse 
av kunstnergeniet. Her er 
et av de få bildene av dem 
sammen. 

ers tanker til frenologi, som i dag er sett på som 
kvasivitenskap. Her hjemme var anatomiprofessor 
Kristian Schreiner ledende i frenologiske undersøk-
elser, særlig av forskjellene på den norske og den 
samiske befolkningen. 

Han argumenterte for at det fantes en sammen-
heng mellom skallenes form og personens psyko-
logiske egenskaper.

Schreiner var dessuten Edvard Munchs lege. De 
to ble nære venner, og Munch gjorde flere portrett-
er av Schreiner. Ett av disse portrettene var blant 
de få bildene Stenersen tok med i sin biografi om 
Munch. 

– Stenersen kjente også Schreiner. Det er nær-
liggende å anta at professorens teorier var av be-
tydning for Stenersens karakteristikk av Munchs 
utseende og koblingen av det til hans geni.  
      – Den tyske psykiateren Ernst Kretschmer ut-
viklet i 1920-årene teorier omkring forholdet mel-

lom genialitet og fysiske karaktertrekk. Særlig la 
han vekt på Munchs venn August Strindberg. 

Flere biografer betonte på denne tiden fysio-
gnomien som indikasjon på geni.  

– Fysiognomiske beskrivelser som dette bidro 
kraftig til den populære forestillingen om hvordan 
«store menn» skal se ut, forteller Toft-Eriksen.

– Hvordan ser denne vektleggingen av fysio-
gnomi ut i dag?

– Selv om de for lengst er tilbakevist og i dag 
betraktes som pseudovitenskapelige, er de likevel 
idéhistorisk interessante. De åpner opp for perspek- 
tiver på hvordan kreativitet og kunstnerisk storhet 
ble forstått. Teoriene har også en mørkere ideolog-
isk slagside, som griper over i eugenikken eller 
rasehygienen.

Ser likhet med Leonardo da Vinci. I likhet med 
andre biografer påpeker Stenersen at Munch lignet 
på Leonardo da Vinci – det virkelig store geniet i 
vestlig kunst- og kulturhistorie. 

– Pola Gauguin, som skrev en biografi om 
Munch i 1933, var opptatt av hvordan Munchs 
panne, kinnbein og nese lignet Leonardos. 

Hos Stenersen knyttes sammenligningen mel-
lom de to også til ideer om galskap og kreativitet. 

«De hadde en voldsom viljekraft, men var så 
splittede i sinnet at de var fremmede på jorden.» 
skriver Stenersen om Leonardo og sin venn Edvard 
Munch. 

– Ved å bruke metaforen om et splittet sinn  
skriver Stenersen Munch inn i den moderne psykia-
trien og den forholdsvis nye diagnosen schizofreni. 

MORSBINDING: Forrige århundres psykoanalytiske forfattere forklarte det geniale ved Edvard Munch, Leonardo da Vinci og Knut Hamsun med deres  
kompliserte forhold til sine mødre. 

KUNSTHISTORIE • Edvard Munch

 
GENIET: Edvard Munch i atelieret foran sine egne portretter.
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I boka «Livets cirkel» fra 1929 leste Braatøy  
   Knut Hamsuns romaner i lys av Sigmund 

Freuds og Alfred Adlers psykoanalytiske teorier. 
Her ser vi en klar parallell til Stenersens Munch-
biografi. 

– Braatøy hevdet at kilden til Hamsuns kreativi-
tet og geni var forankret i barndomsminner, en 
usunn binding til moren og et uløst Ødipus-kom-
pleks. 

Braatøy var en venn av Stenersen, og siden tid-
lig på 1930-tallet konsulterte Stenersen ham ofte i 
forbindelse med sitt litterære arbeid, forteller Lars 
Toft-Eriksen.

Stenersen viste til Braatøys bok om Hamsun 
da han fortalte om sitt eget arbeid med boka om 
Munch, «Nærbilde av et geni».

Braatøy hevdet at psykoanalysen kan avdekke ube-
visste faktorer i et litterært verk, og at man dermed 
kan få innsikt i forfatterens psykologiske karakter. 
Det teoretiske grunnlaget for dette lå i det kreative 
arbeidets natur. Kreativiteten vokste ut fra halv-
bevisste og ubevisste assosiasjoner. 

Braatøys psykoanalytiske tilnærming til Ham-
sun må ha vært av betydning for Stenersens bio-
grafiske tilnærming. 

– I et essay fra 1934 teoretiserte Braatøy sin 
psykobiografisk metode, nok en gang ved å vise til 
Hamsuns bøker. Braatøy mente at psykoanalysen 
kunne avsløre ubevisste faktorer i et litterært verk. 
Disse ville gi leseren innsikt i forfatterens psyko-
logiske sammensetning.=

«Nærbilde av et geni»:

15 år før Stenersens Munch-biografi brukte den norske psyki-
ateren og litteraturkritikeren Trygve Braatøy den psykobio-
grafiske metoden på nobelprisvinner Knut Hamsun. 
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I sin bok «Madness and  
Modernism» hevder psyko-
logiprofessor Louis A. Sass at 
schizofreni ble betraktet som 
den viktigste formen for gal-
skap i det tjuende århundre. 
Denne ideen fikk stor betyd-
ning for tidens begrep om 
kreativitet og forestillinger 
om kunstnere. 

– Ideen om den schizofrene 
spilte en stor rolle i det litter-
ære og kunstneriske avant- 
garde-miljøet i det tjuende 
århundre. Den ble et ideal 
i deres søken etter ekthet, 

originalitet og inspirasjon. Den fremmedgjorte, 
schizofrene kunstneren gjorde kreativt opprør mot 
samfunnets normer og sosiale konvensjoner.

Munchs biograf var trolig også påvirket av Sig-
mund Freuds beskrivelse av Leonardos utseende. 
I sin bok om da Vinci utvikler Freud sitt begrep 
om sublimering – forskyving av seksuell drift til 
kreativt arbeid. 

– Freud er opptatt av at Leonardo ble tatt fra 
sin mor før han hadde underkastet seg henne. Der 
ligger det en uforløst morsbinding, det fører til en 
psykisk impotens som han forskyver inn i en vold-
som, kreativ skaperkraft.

Stenersen finner likheter i sin undersøkelse av 
Munchs barndom.

– Han la stor vekt på at Munch mistet moren 
sin da han var rundt fem år. 

Stenersen hevder at verken da Vinci eller Munch 
kunne «(...) gå i takt med noen og slett ikke dele 
sitt liv med en kvinne.»

– Det er riktig at Munch ikke klarer å slippe 
kvinner inn på seg. Han prøver i yngre år, men fra 
han er rundt 40 blir det mer anstrengt. Han forblir 
ugift, enslig og barnløs. 

Skrev sitt liv. Munch levde opp til Hans Jæger og 
kristianiabohemens læresetning om at man skal 
skrive sitt liv. 

Men Munch var ikke noen vanlig dagbokforfatter. 
– Han endret og redigerte tekstene sine hele tiden. 
De ser ut som dagboknotater, men de fleste av dem 
ble skrevet år etter den faktiske begivenheten.

Mange har sett Edvard Munchs proto-selfies 
tatt med selvutløser i atelieret på Ekely. Kunstner-
en skjønte tidlig hvordan moderne medier kunne 
brukes. 

– Dette gjelder også massemedia. Han benytter 
pressen som en slags mytisk maskin. Han er veldig 
bevisst på hvordan han framstiller seg selv. 

Og han lyktes. 
– For Munch var pressen et populistisk verktøy 

der han kunne bygge et bilde av seg selv. Det er 
påfallende hvor mye pressen skriver om Munch, 
tilsynelatende om ubetydelige ting, som at han har 
reist dit eller dit for å male et portrett. 

Sammenhengen mellom Munchs liv, selviscene-
settelser og kunsten er grunnleggende for Stener-
sens skildring av Norges største kunstner. 

– Faktiske begivenheter i Munchs liv er sentrale 
motiver for hans kunst, det være seg morens død 
eller søsteren, et turbulent kjærlighetsforhold eller 
galskapen til søsteren Laura. 

Munch legger grunnlaget for den mytiske for-
tellingen om seg selv, det har vært avgjørende for 
Stenersen. Han spiller dermed inn i den romant-
iske og modernistiske myten om det originale og 
kreative kunstnergeniet. 

Da originalitet ble funnet opp. Siden Homers 
tid, eller enda lenger tilbake, ble kunstnerisk in-
spirasjon sett på som noe som kom utenfra, gjerne 
gjennom muser. 

I romantikken og modernismen kommer den 
innenfra, fra kunstnergeniet selv. 

– På Leonardos tid fantes det knapt noen idé 
om originalitet eller «original» kunst. Det var først 
på 1700-tallet og særlig med romantikken at denne 
forestillingen gjorde seg gjeldende. Først når man 
fikk muligheten til å kopiere og masseprodusere, 
ble det relevant å skille mellom original og kopi. 
Spørsmålet var hvem det er som eide de immateri-
elle rettighetene til et verk.

Briten Edward Young satte originalitet foran 
klassisismens imitasjonspraksis. Dette fikk etter 
hvert stor betydning for den tyske romantikken. 

Filosofen Schopenhauer ga det originale kunst-
nergeniet en spesiell plass i sin filosofi. Han hevdet 
at det fantes en direkte sammenheng mellom geni 
og galskap. Dette kommer til uttrykk i kunstner-
ens sinn, som en fri, instinktiv og ukontrollerbar 
impuls.

– Stenersen antyder at Munchs misantropiske 
verdensbilde er beslektet med Schopenhauers filo-
sofi, hvor menneskeheten ble underlagt universelle 
naturkrefter uten fri vilje.

Den visjonære kunstneren ble selv også et tegn 
på det romantiske bildet av det kunstneriske geni-
et. Dette ble tatt enda et steg lenger i modernismen 
de første tiårene av forrige århundre. 

– Da tillegges kunstneren en særskilt evne til 
å se virkeligheten på en annen måte enn oss and-
re. Kunstneren har til og med evnen til å se inn i 
framtiden. Kunstneren skal være en profet, lede 
verden videre og inn i framtiden.= 

ANSTRENGT FORHOLD: 
– Munch klarte ikke å slippe 
kvinner inn på seg. Han 
prøvde i yngre år, men fra 
han var rundt 40 ble det mer 
anstrengt. Han forble ugift, 
enslig og barnløs, forteller 
Lars Toft-Eriksen. 

-

FOTO: OLA SÆTHER
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A Rolf E. Stenersen 
(1899–1978)

• Norsk forretningsmann, 
forfatter og kunstsamler. 

• Aktiv innen friidrett, og 
i 1919 ble han norges-
mester på 200 meter.

• Debuterte som skjønn-
litterær forfatter med  
novellesamlingen 
«Godnatt	da	du»	(1931),	
som førte til atskillig 
diskusjon. 

• I 1944 ga han ut den 
sterkt personlige bio-
grafien	«Edvard	Munch.	
Närbild	av	ett	geni»	
(norsk utgave 1945). 

• I 1936 skjenket 
Stenersen sin samling av 
nyere norsk kunst, frem-
for alt Edvard Munch, til 
Aker kommune. 

KUNSTHISTORIE • Edvard Munch

KUNSTNERHJEMMET:  
Den eldre Edvard 
Munch i sitt atelier på 
Ekely i Oslo, der han 
bodde fra 1916 til sin 
død i 1944.

Inspirert av psykobiografien om Hamsun 
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Edvard Munch  
(1863–1944)

• Norsk maler og 
grafiker.	

• Påvirket av symbol-
ismen beveget Munch 
seg bort fra naturalism-
en og søkte gjennom 
personlige fremstillinger 
å uttrykke det moderne 
menneskets psykiske liv. 
Han samlet disse bildene 
i det han kalte Livs-
frisen, der han behandlet 
sentrale eksistensielle 
temaer som kjærlighet, 
livsangst og død. 

•	«Skrik»	fra	1893	er	
blitt stående som et  
ikonisk uttrykk for en  
fin-de-siècle-livs-
innstilling, preget av 
fremmedgjøring og 
angst. 
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Hans Jacob Orning og 
Øyvind Østerud:

KRIG UTEN STAT
Hva har de nye krigene 
og middelalderkrigene  
til felles? 

Dreyer, 2020

HANS JACOB ORNING 
er professor i historie 
ved Universitetet i Oslo.

ØYVIND ØSTERUD er 
professor i statsviten-
skap ved Universitetet 
i Oslo.

GUNNER LIND er 
professor i historie ved 
Københavns Universitet.

 

Krigens mange 
ansigter  
Indsigtsfuld og indholds-
mættet bog om krigen og 
staten nu og i fortiden.
 
I denne bog mødes vigtige nye indsigter på en 
uventet måde. Bogen er skrevet i tæt sammen-
vævede kapitler af en middelalderhistoriker og 
en forsker i statsvidenskab. Deres udgangs-
punkt er to erkendelser som er blevet centrale i 
begge fag i løbet af den sidste generation. 
 
Den ene er at mange former for menneske-
lige sammenslutninger kan føre krig, ikke 
bare stater; og når krigen ikke føres af stater i 
vores forstand, er den anderledes. Den starter 
og slutter ikke på samme måde, den har ikke 
samme slags formål, og den har ikke samme 
slags aktive og passive deltagere. 
 
Den anden erkendelse er at stater i vores for-
stand kun er én af mange former for politisk 
organisation. Den suveræne stat er ikke så 
gammel historisk set, og systemet af suveræne 
stater dominerer ikke hele kloden i virkelighed-
en, kun på papiret.
 
Bogen er inddelt efter temaer, ikke krono- 
logisk. Under hvert tema bevæger man sig 
frem og tilbage mellem birkebeinerne og Sierra 
Leone, Hundredeårskrigen og Afghanistan. 
Det sker under overskrifter som ’Krigsherrer’, 
’Krig med leiesoldater’, og ’Gråzonen mellom 
krig og fred’. Den tætte dialog mellem forfatter-
ne er forbavsende vellykket. De fører også dia-
log med mange andre, for bogen præsenterer 
og diskuterer resultater fra mange forskere fra 
hele verden. Det er ikke en blank syntese der 
lægges frem, men et aktivt forskningsfelt.
 
Der er naturligvis et vældigt gab mellem mid-
delalder og nutid. I det gab ligger den lange 
proces hvor staten i moderne forstand blev til. 
I første omgang som det der er blevet kaldt 
den fiskal-militære stat. I anden omgang i en 
vældig ekspansion af statens organisering 
af det fredelige samfundsliv. Vi får noget at 
vide gennem blik fremad og blik tilbage, men 
det kan ikke undgå at blive spinkelt. Alligevel 
er dette en meget vellykket bog som vil give 
læseren mange indsigter. Ikke bare i nutidens 
og middelalderens krige, men også i hvordan 
samfund generelt fungerer, nu og i fortiden.

Arbeidet mitt underbyggjer funna deira. Six knyter 
ikkje berre drugsmisbruk til menneskekroppen, han 
skriv at europeiske nasjonar, heimlandet hans med-
rekna, er vortne avhengige og rusa på drogar frå 
fjerne strok. 
    Spaans fortel at Six var inspirert av ei kalvinistisk-
pietistisk rørsle som fremja måtehald og nøysemd. 
Dei meinte luksusjag hadde gjort europearar dekad-
ente, og at den høge moralen hos andre folk, som 
innfødde i Karibia, kunne styre europearar på rett 
veg.
 
Drikk kongens blod. – Eit døme på det er det 
mest oppsiktsvekkjande diktet hos Six, «Rariteiten 
te koop», som er trykt med raudt blekk. I dette diktet 
fortel drogekjøpmannen at han har fått ei ny vare 
som overgår alle raude luksusprodukt som finst på 
marknaden, eit eksotisk vedundermiddel som para-
doksalt nok har eit europeisk opphav: Blodet til kong 
Karl I, som vart avretta i England i 1649. Avrettinga  
av kongen var like skakande for europearar på 
1600-talet som 11. september 2001 var for oss. I 
dette diktet endevender Six ideen om det rasjonelle 
Vesten som overordna det irrasjonelle Austen. Det  
er europearane sjølve som er barbariske, for eng-
elskmenn drap kongen sin og dei drakk blodet  
hans som kannibalar. 
 

DROGESTERI: På 1600-talet var 
den nederlandske republikken 
sentrum for verdshandelen 
med eksotiske drogar og krydder, 
nytta som medisin og luksusobjekt. 
Oljemaleriet viser eit nederlandsk 
apotek eller drogisteri frå 1600-
talet. Ukjend kunstnar. 
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Ronny Spaans: 
DANGEROUS DRUGS 
The Self-Presentation 
of the Merchant-Poet 
Joannes Six van  
Chandelier.

Amsterdam University 
Press 2020

RONNY SPAANS  er 
førstelektor på Institutt 
for litteratur, område-
studium og europeiske 
språk ved Universitetet 
i Oslo. Han har ein dok-
torgrad på ei avhandling 
om handelsmannen og 
barokkdiktaren Joannes 
Six van Chandelier 
(1620–1695) i den ned-
erlandske gullalderen. 
No er ein omarbeidd  
versjon av avhandlinga 
komen ut i bokform.

– Kva nytt kan finnast hos ein nederlandsk diktar 
som vart fødd for fire hundre år sidan? 
    – Joannes Six van Chandelier vart gjenoppdaga 
for om lag hundre år sidan, men utan at forskarar 
riktig forstod dei komplekse, men samtidig realist-
iske dikta hans. Dikta har vorte omtala som «bort-
gøymde målarstykke av Vermeer». Ved å kike like 
mykje på Six som drogist – det vil seia krydder-
kjøpmann – som diktar, fann eg ein nøkkel til å 
forstå han, seier forfattaren av boka Dangerous 
Drugs, førstelektor ved UiO, Ronny Spaans.  
 
Amsterdam regjerte på havet. Six levde midt i 
hollendartida på 1600-talet, då den nederlandske 
republikken med Amsterdam i sentrum regjerte 
på verdshava og hadde monopol på krydder-
handelen med Austen.  
   – Ved å studere omgrepa droge og drogist i eit 
historisk perspektiv, opna det seg ei heilt ny for-
ståing av forfattarskapen. Både engelsk «drugs» 
og norsk «droger» går attende til mellomneder-
landsk «drogen», som, enkelt fortalt, er ei forkort-
ing for «droge waren», som tyder «tørre varer». 
Her må «tørre» forståast som «konserverte» – for 
det handlar om varer som er konserverte med 
tanke på lang transport. I grunnen er «droge» 
ein meir dekkande term for globale handelsvarer 
enn krydder, sidan «krydder» går tilbake til neder-
landsk og nedertysk «kruid», som tyder «urt».

Dikt om moralske dilemma. – Korleis kjem inter-
essa for slike droger fram i dikta til Six?
    – Han tematiserer drogehandel i svært mange 
dikt. Men det forstod eg fyrst ved nærare analyse 
av «droge». Omgrepet omfattar nemleg ikkje berre 
naturstoff frå planteriket, men òg frå mineral- eller 
dyreriket. Six skreiv ei rekkje hyllestdikt til eksot-
iske varer, som persisk fersken, men dei fleste 
dikta tek opp moralske dilemma ved drogehandel-
en, om det er tale om handel i gull, ambra, eller 
såkalla «mumia», pulverisert mumie frå Egypt som 

Dikt om farlege 
vedundermiddel

den gong vart populært som vedundermiddel.

Ein kjøpmann med samvit. Spaans meiner at det-
te gjer barokkdiktaren unik i forskinga på handel 
og kolonialisme i tidleg nytid. Han viser til at den 
protestantiske kapitalisten til ulike tider har vore 
sjølve symbolet på vestleg utbyting i Aust-Asia. 
Den engelske poeten og embetsmannen John  
Milton jamfører hollandske ostindiafartøy på jakt 
etter «spicy drugs» i Ostindia med Satan i diktet 
han er mest kjend for, Det tapte paradis. 
   – Six viser oss ein hollandsk kjøpmann med sam-
vit. Ikkje berre legg krydderkjøpmannen for dagen 
ei sjølvkritisk haldning til yrket sitt. Men dei etiske 
diskusjonane han fører om drogehandel, har òg 
parallellar med vår tids økologiske diskusjonar om 
kortreist versus langreist mat, peikar Spaans på. 
    Six skriv også dikt om ein miltsjukdom han 
hadde – ein sjukdom han knytte til omgangen 
med drogar. Han seier han forsakar eksotiske 
luksusmedisinar og heller brukar lokale urter som 
lækjemiddel. 
 
Rusa på drogar. I tillegg finn Spaans argument 
imot drogar hos barokkdiktaren som minner om vår 
tids debatt om farane ved drugs – altså narkotika. 
    – Det finst forskarar som meiner debatten om 
drugs går lenger attende i tid enn moderniteten. 

SJØLVKRITISK: – Dikta 
vitnar om ein hollandsk 
kjøpmann med samvit, 
fortel Ronny Spaans, 
som her besøkjer 
'drogehandelen' Jacob 
Hooy i Amsterdam. 

Han dreiv handel med gull, 
ambra, pulverisert mumie frå 
Egypt og blod frå den engel-
ske kongen – og skreiv dikt 
om det som plaga samvitet. 
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Boka Skatteparadis er en høyaktuell bok. Den 
handler om hvordan selskaper kan unngå å be-
tale skatt ved å kanalisere inntekter via land der 
skatten er lav. Skatteparadiser har stor oppmerk-
somhet av to grunner. Globaliseringen har gjort 
at multinasjonale selskaper tjener store inntekter. 
Samtidig har de enkelte lands behov for å skaffe 
seg skatteinntekter stadig steget med aldrende 
befolkning og avdemping av den økonomiske 
veksten.  
   De fleste rike land har avtaler med hverandre 
som gjør at selskaper ikke kan unngå skatt ved 
å være kreative i hvordan de organiserer seg på 
tvers av landegrensene. Skatteparadiser repres-
enterer smutthull i dette samarbeidet og gjør det 
mulig for selskaper å redusere skatten ved å la 
penger gå via kontoer registrert i disse skatte-
paradisene.   
   Boka har undertittelen Hvorfor betaler multina-
sjonale konserner lite skatt, og hva kan statene 
gjøre med det? Boka beskriver dagens interna-
sjonale skatteordninger og hvordan selskapene 
kan tilpasse seg dette. Boka gir derfor best svar 

Skatteparadis som smutthull 

på «hvordan» snarere en «hvorfor» det betales 
lite skatt. Problemet med «hvorfor» er i hovedsak 
knyttet til landenes manglende vilje til å samar-
beide, og dette problemet diskuteres ikke så mye  
i boka. Denne manglende viljen bunner nok i rene 
interessekonflikter mellom landene, og det å kom-
me rundt disse kan være et hovedproblem.  
   Dagens situasjon er altså godt beskrevet i boka, 
og det illustreres godt hvordan forskjellige deler 
av jusen griper inn i hverandre og at det å repar-
ere noen hull i systemet fort fører til at problemet 
forflytter seg. Det normative knyttet til hvordan en 
ideell internasjonalt skatteorden burde se ut, drøf-
tes i liten grad. Zimmer fremhever imidlertid noen 
normative prinsipper, slik som at dobbelbeskat-
ning bør unngås og at skattlegging bør skje der 
verdien er skapt. Dette kan være gode prinsipper, 
men om slike prinsipper er retningsgivende også 
for stater som ønsker å stå imot synkende skatte-
inntekter, er langt fra sikkert. Det er heller ikke 
sikkert at de bør stå som ufravikelige prinsipper i 
en internasjonal skatteorden.  
                                              Halvor Mehlum

                                                                                                 
 
 

 
Etter å ha lest Inn i sakens prosa, er jeg blitt enda 
sikrere på at sakprosa er viktig, og at kritisk les-
ning av sakprosa er like viktig. Et av forfatternes 
viktigste poeng er at skriving og lesing av sakpro-
sa bidrar til dannelse og «skaper og skjerper vår 
kritiske sans» (s. 16). I lys av fagfornyelsen i sko-
len blir denne boka derfor nyttig for alle lærere – 
ikke bare norsklærere.  
    Gjennom eksempelets makt tar boka oss med 
på dypdykk i et komplekst tekstunivers. Sakprosa- 
tekstene som analyseres, strekker seg fra det 
mye omtalte Facebook-innlegget til Sylvi Listhaug 
om Arbeiderpartiet som «mener terroristenes  
rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet»  
(9. mars 2018), via analyse av reklame i data-
spillene FIFA 20, Mario kart 8 og LEGO-spillene, 
til kritisk lesning og en inspirerende «dramati- 
seringsanalyse» av modell-lesere i «krenkelses-
paragrafen».  
    Noen av de andre sakprosatekstene som er 
under lupen, er den poetiske og populærviten-
skapelige sakprosaboka Lab Girl fra 2016, vinner-
prosjektet fra Nysgjerrigper-kampanjen i 2005 om 

hvorfor pannekaker får forskjellig mønster på sine 
to sider, og Kongens tale i Slottsparken i 2016.  
    Leseren får tilgang på en svært velfylt verktøy-
kasse som byr på skarpere analyseredskaper enn 
mange kanskje er vant til. Her får vi blant annet 
kontekstanalyse, sjangeranalyse, modaliteter, 
modell-lesere, retoriske appellformer, semiotisk 
analyse, rammeanalyse og språkhandlinger.  
    Bokas store styrke er at den tilbyr overrask- 
ende perspektiver på svært varierte sakprosa- 
tekster, og at den går inn i teksteksemplene med 
både faglighet, nysgjerrighet og et skarpt og 
kritisk blikk. Den inviterer således leseren til å øve 
opp sin egen kritiske sans i samme slengen. På 
denne måten blir forfatternes agenda tydelig;  
literacy er mer enn å avkode bokstaver og ord. 
Det er blitt en omfattende og helt nødvendig 
kulturell kompetanse for å klare å avdekke under-
liggende premisser i sakprosatekster, og sette 
leserne i stand til å være aktive medborgere i 
samfunnet. 

           Tina Gausnes

 
Å tette noen av hullene i skattesystemet fører fort til at problemet  
forflytter seg. Men det største problemet er mangelen på samarbeid  
mellom land. 

Sak(prosa)ens kjerne 
Boka er et spenstig bidrag til å gi sakprosaen den oppmerksomheten  
den fortjener.
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Det er fremfor alt de fantastiske bildene som til-
trekker seg oppmerksomheten i denne lekre bok-
en, tatt med scanning elektronmikroskop. Gnist-
rende klare og delikat fargelagt for å tydeliggjøre 
detaljer som ellers ville ha druknet blant merkelige 
og fremmedartede strukturer. Kortfattede og lett-
leste tekster er plassert i bokser i tilknytning til 
bildene, og utgjør en fin blanding av saksinforma-
sjon og underholdende fakta.  
    I boken møter vi insekter som de fleste av oss 
har støtt på tidligere, som mygg, melbille, humler 
og maur, for å nevne noen. I tillegg til insektene 
finner vi også skrukketroll, flått og en edderkopp. 
I beskrivelsen av pollineringens betydning er det 
også gjort plass til noen utrolig vakre detaljbilder 
fra botanikkens verden. Nettopp det at det dreier 
seg om velkjente arter, gjør det ekstra spennende 
å ta på seg briller som forstørrer dem 50, 100, ja, 
opp til 10 000 ganger.  
    Sylskarpe portretter av fluer, biller og bladlus gir 
et morsomt innblikk i den enorme variasjonen som 
rår når det gjelder insektenes spisevaner og måte 

Nærsynt møte med bie og mygg

å sanse omverdenen på. Med 1000 gangers for-
størrelse får vi se nydelig utformede sanseorganer 
på sommerfuglens tunge som hjelper den å smake 
seg frem til de søteste blomstene. Og en vakker, 
nesten absurd blomsterbukett viser seg å være 
spissen av en edderkoppfot. 
    De korte tekstene forteller oss litt om hva vi ser, 
men først og fremst inneholder de morsomme og 
fascinerende detaljer om småkrypenes levemåte 
og historie. Hva visste du om bienes ungdoms-
kilde, eller hjortelusfluas fødsel? I boken kan vi 
også lese om insektenes nøkkelrolle i bestøvning, 
predasjon og nedbrytning.  
    Forlaget kaller den en faktabok for hele familien, 
med tekster skrevet for barn (7-12 år). Rett nok er 
mange av tekstene holdt i et enkelt og lettfattelig 
språk, men andre setter større krav til forkunn- 
skaper. Jeg vil nok derfor heller poengtere at dette 
er en fin gave til hele familien, en bok vi kan se, 
lese, more oss over og lære av sammen. 

                        Geir Søli

To milliarder år gammel historie i Oslo!

 
Vi presenteres for et tjuetalls velkjente småkryp, og inviteres inn i  
et fascinerende mikrokosmos de færreste kjenner til.  

 
Under asfalten er boken for alle som er nysgjerrige på jordens historie,  
og som vil oppleve den slik den ligger der – rett under føttene våre. 
 
Hvem vet hva som ligger under asfalten, betong-
en, Stortinget, Slottet, sykehusene og alle bolig-
ene i Oslo-området? Henrik S. Svensen gjør det. 
Han forteller med smittende glede om den geo- 
logiske verden av bergarter, sand, grus og leire 
som ligger under lokket av antropocen –  
menneskets tidsalder.  
    Bokens største del tar oss med til ulike steder 
i Osloområdet og forteller oss hva landskapet 
viser, hvordan vi kan lese det, og hva som har 
foregått av geologiske og klimatiske hendelser 
og dramatiske endringer i livets historie gjennom 
to milliarder år. Forfatteren gir oss en nøkkel til å 
åpne opp og glede oss over hva naturen forteller. 
I tillegg inneholder boken en geologisk tidslinje, 
turforslag om hvor vi kan gå og selv se det Sven-
sen forteller om.   
    Jeg setter særlig stor pris på bildene i boken. 
De er gitt en selvstendig rolle, som uttrykk for 
skjønnhet og muligheter for å oppdage noe nytt. 
Enten det er nærbilder av mineraler eller drone-
foto av landskaper, får vi se et mangfold av former, 
strukturer og teksturer – i de duse fargeskalaene 
som finnes i fjell. 
 

Tid er den røde tråden som løper gjennom Sven-
sens fortelling, fra Oslo-områdets eldste daterte 
krystall og inn i fremtiden. I antropocen er dette 
et eksistensielt viktig tema, og Svensen løfter det 
fram gjennom fortellingene om hendelser på den 
lille pletten som vi kaller Oslo, og maner oss indir-
ekte til ikke å være kortsiktige i våre perspektiver. 
    Jeg antar at et alminnelig, naturinteressert 
publikum er bokens målgruppe, og ikke geologer. 
Dette er kanskje bokens største utfordring. Van-
lige ord, geologiske fagtermer og prosesser står 
tett i tett i kø gjennom hele boken og krever mye 
av leseren. Et eksempel er ordet aske. Aske er det 
vi finner som rester etter et bål og ikke glasstøv 
i atmosfæren. Leseren må stoppe opp, grunne 
på hva ordene betyr og skape seg nye, mentale 
bilder, før hun kan fortsette. Jeg er redd noen kan 
falle av lasset. Det er synd, for denne boken er 
et viktig bidrag i formidlingen av vår geologiske 
naturhistorie.

                       Anne Birkeland
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I NESTE UTGAVE kan du blant annet lese om den digitale fremtiden  
i grunnskolen, hva den multinasjonale programvaren gjør med norske elever,  
om nye pedagogiske apper, hvordan de sosiale forskjellene påvirker skole- 
prestasjonene og hvordan eksamensformen kan bli mer rettferdig.

En skole i endring er tema i neste utgave av Apollon.

En skole i endring


