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I dag hevar menneska seg over 
dyra, men slik har det ikkje alltid 
vore. Den nye utstillinga Fabel-
aktige dyr på Kulturhistorisk 
museum tek oss med på ei reise 
tilbake til vikingtida og jarnalder-
en, ei tid då menneskets forhold 
til dyr prega trua deira og på-
verka tinga dei skapte.
    I den norrøne religionen var 
dyra viktige for både gudar og 
menneske. Odin hadde hesten 
Sleipner, Frøya hadde kattar, 
vogna til Tor vart trekt av to 
geitebukkar og Frøy reid på 
villsvinet Gullinbusti. Midgards-
ormen batt verda saman, medan 
Fenrisulven utløyste Ragnarok. 
Gudane kunne skifte ham – dei 
bytte drakt og omskapte seg til 
dyr. Odin kunne skape seg om til 
både slange, fisk og fugl. 

Utstillinga opnar med ein gong 
koronareglane tillet det.=

Vikingane såg med 
ærefrykt på dyra 

Ordfestivalen har laga plakatar om eit spesielt ord frå kvart av 
språka som det vert undervist i ved Universitetet i Oslo.  

Plakatane stod utstilte på Jernbanetorget T-banestasjon fram til påske, 
men no kan dei lastast gratis ned frå UiO sine nettsider og brukast fritt 
av alle. 

Her er nettadressa:
www.hf.uio.no/tjenester/kunnskap/ordfestivalens-sprakutstilling/
Les om ordfestivalens mor, Kristin Bech, i portrettet på side 44.=
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Vikingane og forfedrane deira såg på dyr med 
ærefrykt og beundring. Det har Kulturhistorisk 
museum laga ei utstilling av.

   

LEDER •

Frihet og demokrati  

Trine Nickelsen
ansvarlig redaktør 

Det siste året har verden opplevd det største tilbakeslaget i individuelle 
friheter noensinne i fredstid og kanskje også i krigstid. Bildet av livet under 
korona er dystert. Land etter land har bevisst innskrenket fundamentale 
friheter for milliarder av innbyggere verden over. Tidsskriftet The Economist 
minner oss på at bare halvparten av Jordas befolkning lever under det vi 
kan kalle demokratisk styre, og under ti prosent lever under det som tids-
skriftet klassifiserer som fullt demokrati. Under koronapandemien har de 
demokratiske levekårene forverret seg – selv om det forhåpentligvis bare 
er midlertidig. 

Sett på denne bakgrunnen er den nye satsingen på mer demokratiforsk-
ning ved UiO oppløftende. Oppgaven til det nye tverrfaglige programmet 
UiO:Demokrati er blant annet å forstå den demokratiske tilbakegangen  
i verden. Det er en tilbakegang som ikke bare skjer ved brutale kupp som  
i Myanmar, men kanskje like mye ved en stille, og i første omgang umerke-
lig nedbygging av demokratiske institusjoner og tradisjoner.

De demokratiske tradisjonene er også viktige for forskningen selv. Uni- 
versitetets forskere gransker demokratiet med prinsipper, metoder og ord-
ninger som minner om demokratiet. Både forskning og folkestyre bygger 
på en opplyst forståelse. Sannheten må kjempes fram gjennom konkurrer-
ende forklaringer og gjennom konkurrerende forslag. Undersøkelsene må 
være frie. Og deltakelsen må i prinsippet være for alle. 

På samme måte står prinsippet om etterprøving sentralt både for politikere 
og forskere. Innvendinger er avgjørende og verdifulle i begge aktiviteter. 
Kritisk diskusjon er viktig både i politikken og i forskningen. Forsknings-
fellesskapet og demokratiske fora må derfor være åpne og transparente.

Det er bare gjennom slike grunnleggende demokratiske prosesser i forsk-
ningen at sann kunnskap kan vinnes – til gavn for hele samfunnet. Og det 
er bare gjennom frie og omfattende diskusjoner at en kan nå idealet om 
demokratisk styre. Dette gjelder den nye satsingen på demokratiforskning 
like mye som all annen forskning. 

Hver måned med koronanedstenging svekker forskningsfelleskapet. Den 
åpne diskusjonen forsvinner. Den uformelle diskusjonen blir borte, mot-
forestillingene og de nye ideene ved kaffemaskinen er der ikke lenger. 

Når det aktive demokratiet svekkes, slik vi ser mange eksempler på i dag, 
trues den frie forskningen. Når den frie forskningsaktiviteten svekkes,  
trues også demokratiet.
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IKKJE GUTAR: Det er berre jentene som ønskjer å behalde 
morsmålet sitt.

– Digital undervisning 
er djevelens verk.
Kristin Bech (portrettet side 44)

Ibsen blei mest 
spela då Spanias 
framtid stod på 
spel

Cristina Gómez-Baggethun viser i avhandlinga 
si at stykket har vorte mest spela i tre historiske 
periodar der Spanias framtid stod på spel: 
under nedgangstida for Bourbonarane sitt 
monarki (1890–1920), i overgangen frå Francos 
diktatur til dagens demokrati (1960–1980) og  
i dei siste tjue åra. 
   Avhandlinga avdekkjer også at oppsetjingane 
og tv-produksjonane av En folkefiende har vore 
ein arena for intens politisk strid, som har enga-
sjert anarkistar, sosialistar, fascistar, liberale, 
republikanarar, konservative, kommunistar og 
katolikkar. Oppsetjingane har verka befriande 
på grunn av stykkets opne haldningar og polit-
iske ambivalens.=

Henrik Ibsens En folkefiende er blitt sett opp 
på spanske teater i over hundre år. 

Ta ein titt på Ordfestivalen!

PÅ SPANSK: Ibsen har betydd mykje for spanjolane.

FABELSKATT: Til venstre er ein del av 
relieffspenne frå Bratsberg i Skien. Til 
høgre ei urnespenne med drake frå Sør-
Fron prestegard.

UTSTILLINGSGLIMT: Publikum kan besøkje fabeldyra 
med ein gong koronareglane gjer det mogleg.

HENGESMYKKA vart funne  
saman med denne praktspenna (t.v.)  
i Sparbu i Trøndelag. 
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Oljearbeidaren 
har gått frå helt 
til skurk
Oljearbeidarar vert skvisa 
mellom omsynet til statens 
inntekter og til klima. 

Der dei «i oljå» tidlegare var 
stolte av sitt bidrag til å byggje 
landet og nasjonalformuen, føler 
mange i dag på oljeskam. Det 
kjem fram i Camilla Houeland og 
David Jordhus-Liers artikkel 
«Oljearbeiderne – samfunnsbygg-
ere eller bremseklosser» i den 
nye boka «Arbeiderklassen».
     I boka formulerer ein tillitsvald 
i Fellesforbundet det slik: «For 
å tabloidisere har det jo vært ei 
utvikling fra å være «the good 
guys» til å bli «the bad guys». Vi 
som bidro i en positiv samfunns-
utvikling og sysselsetting (...) 
Men nå er vi primært bidrags-
ytere i forhold til å ødelegge  
kloden».=

Amming gav ikkje 
mindre overvekt 
Før var barn og unge mest ramma 
av infeksjonar. No er det heller 
overvekt og fedme dei lid av. I 
doktorgradsarbeidet sitt finn As-
borg Sine Aanstad Bertnæs ingen 
samanheng mellom kor lenge dei 
vert amma i spedbarnsperioden 
og auka kroppsmasseindeks når 
barna går i 3. klasse.=
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Sine Halkjelsvik Bjordal har i avhandlinga 
si forska på kva forhold landet vårt hadde 
til stavkyrkjer før dei i nasjonalromantisk 
ånd vart «oppdaga» som verneverdige for-
tidsminne på 1800-talet. Gjennom ein stor 

studie av tekst og bilete frå 1743 til 1892 slår 
Bjordal fast at stavkyrkjene si kulturhistorie 
er langt meir kompleks og mangfaldig enn 
det som tidlegare har blitt hevda.=
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Då stavkyrkjene vart verds-
kjende nasjonalsymbol

Når vi lyttar til musikk, kan vi oppleve ei 
form for intimitet. Men denne intimiteten er 
likevel ikkje heilt den same som vi opplever 
i møte med andre menneske. For i musikk-
innspelingar er jo musikarar og instrument 
ikkje fysisk til stades for oss. Likevel kan po-

pulærmusikken gje oss ei kjensle av både 
fysisk og emosjonell nærleik, som mellom 
anna skuldast det teknikarane gjer i studio.  
     I doktorgradsarbeidet sitt ved Institutt 
for musikkvitskap utforskar Emil Kraugerud 
denne mangesidige kjensla av intimitet.=

Musikk gjev ei kjensle av intim-
itet – sjølv utan fysisk kontakt  

REINLI: Den eldste kjende omtalen av Reinli stavkyrkje i Bagn er frå 1327. 

AKTUELT • Nytt

God bustadpolitikk kan gje 
fleire ungar  
Lenge bidrog norsk familiepolitikk til rela-
tivt høge fødselstal, men sidan 2009 har 
dei falle. For å snu utviklinga kan det vere 
lurt å sjå nærare på inntektsforskjellar og 
bustadpolitikk.   
    I doktorgradsarbeidet sitt ved Institutt 
for sosiologi og samfunnsgeografi viser 
nemleg Janna Bergsvik at barn framleis 
fører med seg inntektstap for kvinner, og i 

aukande grad også for unge menn. 
    Men også bustad tel med når par vurd-
erer å få ungar. Vi veit allereie at par med 
mange barn søkjer seg til visse nabolag. 
Dersom politikarane ønskjer å påverke 
fødselstala, kan bustadpolitikk og politikk 
knytt til familievennleg infrastruktur vere ei 
ny retning å utforske, meiner Bergsvik.= 
 

Småskala jord-
bruk gir mat i 
klimakrisa 
Fattige jordbrukssamfunn er 
svært sårbare i møte med 
klimaendringane. 

I doktorgradsavhandlinga si 
viser Nina Holmelin ved Cicero 
korleis bøndene i Nepal held 
matproduksjonen oppe i møte 
med miljøkrise, arbeidsmigra-
sjon og svingande internasjon-
ale matprisar. Ein fleksibel 
kombinasjon av å dyrke til eige 
forbruk og litt dyrking for sal 
gjer folk betre rusta til å møte 
svingande og usikre matprisar, 
arbeidsmarknader og klima-
endringar, ifølgje forskaren.=

Klimaendringar 
forandra livet 
dramatisk 
Erling Hagen Agøy har i avhand-
linga si studert korleis «den  
vesle istida» i området Jiāngnán  
i Aust-Kina, som på 1600-talet 
var landets kulturelle og øko- 
nomiske sentrum, påverka folk 
på dramatisk vis. Kjeldemateri-
alet hans er lokalhistorier, hoff-
dokument, historiebøker, jord-
bruksbøker og dagbøker.=
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UiO har fått sin eigen podkast 
Visste du at UiO har sin eigen podkast? 
Den heiter «Universitetsplassen».

Lytt til podkasten på UiO, der både unge 
og erfarne forskarar, saman med gjester 
frå norsk samfunnsliv, snakkar om det dei 
meiner er viktig og aktuelt.
    Fram til St. Hans blir ein til to nye pod-
kastar publiserte kvar veke. Kvar sending 
varer ein halv time. 
    – I den næraste framtida skal UiO publi-
sere ein rekkje podkastar med diskusjonar 
om så forskjellige tema som hjernen, medi-

sin til gravide, norske og svenske korona- 
strategiar, konsekvensar av barnefattig-
dom, vaksinar og vaksinepass, korleis 
hydrogen kan redde verda og 22. juli – ti 
år etter, fortel prosjektleiar Kristin Storbæk 
ved UiO.
    Fleire og fleire lyttar på podkast. 
    – Vi ynskjer difor å vere til stades i dei 
kanalane som folk nyttar og skape glød for 
forskinga vår, fortel Storbæk.
    Du kan lytte til podkasten «universitets-
plassen» på iTunes, Spotify og uio.no/uni-
versitetsplassen.=

FÆRRE FØDDE: Fødselstala har gått ned sidan 2009.  

Det vert født færre barn enn før. 
Politikarane er bekymra. 

KJENSLER: Emil Kraugerud 
har forska på den mangesidige 
kjensla av intimitet når ein lyttar 
til musikkinnspelingar. 
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TEMA • Innhold

Tekst: Trine Nickelsen

Det omtales som et klimasjokk. Vintrene var  
 eksepsjonelt kalde og lange, snøen lå til juni 

selv langt sør i Europa. Verre var det vedvarende 
og voldsomme regnværet og de kjølige somrene – 
som gjorde at avlingene slo feil tre år på rad. Kata-
strofen var et faktum. For nøyaktig 250 år siden, i 
årene 1770–1772, døde én million mennesker i  
Europa – i det som regnes som den siste store  
krisen i løpet av ‘Den lille istid’ (1300–1850)  
– nedkjølingen som trolig skyldtes vulkanutbrudd, 
endret solaktivitet og havstrømmer. 

Epidemier herjet. En ulykke kommer som kjent, 
sjelden alene. 

– Gjennom historien har ekstremvær og klima-

endringer ofte gått sammen med epidemier, så 
også på 1770-tallet, konstaterer professor i klima-
historie Dominik Collet på Universitetet i Oslo. 
Han har studert katastrofen og skrevet bok om 
den. Tyfus- og koppeepidemiene hadde et omfang 
og en dødelighet den gangen som vi knapt kan 
forestille oss i dag – selv med erfaringene vi har 
med koronaviruset.

Migrasjon frakter døden. Når klimaet blir tøff-
ere, avlinger svikter og matmangel oppstår, kommer  
altså sykdommene. Det er nærliggende å tenke at 
naturen råder og menneskene kun er hjelpeløse 
ofre. Klimahistorikeren ser annerledes på det. Han  
har kommet til at de høye dødstallene først og 

fremst skyldtes menneskene selv og atferden deres. 
      – Det som overrasket meg mest da jeg under-
søkte krisen, var at – jo, klimaet var kaldt og vått 
og befolkningen sultet – men det ser ikke ut til å 
ha hatt noen direkte innvirkning på epidemiene og 
de skremmende dødstallene. 

Collet viser til at folk gjennom historien har 
flyttet mer på seg under klimakriser enn ellers. 
Sykdom, som under normale omstendigheter kan-
skje sprer seg i begrenset grad, har ganske andre 
‘vekstvilkår’ under kriser. 

– Når det er tomt for mat og ingen hjelp å få ett 
sted, søker folk naturlig nok til andre steder. Da 
sprer smitten seg. Fra by til by, fra ett område til et 
annet, over landegrenser. Derfor døde folk, ikke så 
mye av sult og underernæring, som av at de reiste. 
Så det er snakk om ‘sosiale sykdommer’.

Det var særlig til byene at folk søkte seg for å få 
arbeid og penger, eller mat, hjelp og lindring. 

– Virus og bakterier spredte seg spesielt godt 
nettopp i byene, hvor de nyankomne ofte levde tett 
sammen og som regel under dårlige hygieniske 
forhold. I løpet av de tre kriseårene døde de aller 
fleste av epidemiske sykdommer – særlig tyfus, 
hvor sykdomsbakteriene ble overført via lus og 
lopper. 

Selv om mye er ulikt, ser historikeren noen in-
teressante paralleller til koronapandemien i dag. 

– Myndighetene forsøkte de samme tingene da 
som nå – som å få folk til å holde seg i hjemmene 
sine og forhindre dem i å reise. Men det var minst 
like mislykket den gangen som det ofte er i dag, 
konstaterer han. 

Startskudd for folkehelse. Collet minner om  
at samfunnene i det tidlige moderne Europa var 
preget av sterk sosial lagdeling og stor ulikhet. 

– Når elitene på 1770-tallet var villige til å vedta 
sosiale ordninger som de trolig ellers ikke ville 
gått inn for, er det fordi de innser at sykdommene 
kan ramme alle – også dem selv, og at om en lar 
de fattige sulte, så vil de reise og spre sykdommen. 
Samfunn med stor ulikhet er ofte mindre i stand 
til å slå tilbake smitte enn samfunn med noen grad 
av likhet og sosiale ordninger. 

Det er nettopp på 1770-tallet at de første stegene 
tas mot et offentlig helsetilbud i flere europeiske 
land. I krisesituasjonen som oppstod hadde pasi-
entene ikke lenger penger til å betale med, og fra 
nå av får legene lønn fra det offentlige. Helsereform 
og velferdsordninger var nå mer i alles interesse 
enn tidligere. 

Vaksineskepsis. Collet ser enda en parallell til i  
dag. På slutten av 1700-tallet var den første vaksin-

en mot koppeviruset 
klar. Også den gang 
gikk diskusjonene: Er 
vaksinen trygg? Kan 
vi stole på vitenskaps-
mennene?

– Usikkerheten 
folk følte på, likner til 
forveksling den mange 
føler i dag. Oppfatning-
en blant ‘folk flest’ var 
at en elite står bak og 
presser på for at de skal 
la seg vaksinere. Mange 
tvilte og var redde, og 
legene hadde derfor en 
stor jobb med å overbe-
vise folk. Når noen høy-
profilerte personer  
– som jarler og prinser 
– stod fram som gode 
eksempler og sa ja til 
vaksine, fulgte gjerne 
flere etter.  
      Vi ser altså noen av de samme problemene og 
løsningene med å få vaksinasjonsprogram etablert 
den gang som nå. 

Klimahistorie. For to år siden ble Dominik Collet 
den første klimahistorikeren på UiO. Fagfeltet er 
nytt.

– Klimahistorie er en uvanlig og interessant 
måte å undersøke hvordan og i hvilken grad klima 
har påvirket samfunn og menneskenes liv gjennom  
historien, sier han. De førindustrielle jordbruks-
samfunnene var spesielt sårbare for klimatiske 
variasjoner og naturkatastrofer – men de utviklet 
også mestringsstrategier som kan hjelpe oss til å ta 
de rette avgjørelsene i dag. 

Collet forteller at han samarbeider med klimato- 
loger, som avdekker klimatiske forhold blant annet 
gjennom å studere fossiler, sedimentære bergarter, 
iskjerner og bredden på årringer i trestammer.  
Selv analyserer han historiske kilder, som dag-
bøker, brev og beretninger om uår og naturkata-
strofer.  

– I motsetning til det vi kanskje tror, er data-
ene vi historikere benytter oss av, ofte langt mer 
presise enn dataene til våre naturvitenskapelige 
kolleger, som på sin side kan gå mye lenger tilbake 
i tid. Vi historikere kan fortelle eksakt at den dag-
en regnet det og den neste dagen var det sol, fordi 
folk skrev det ned. Når vi samarbeider, kan vi lage 
bedre rekonstruksjoner av hva som har skjedd enn 
det vi er i stand til hver for oss.=

Også for 250 
år siden opp-

fordret styres-
maktene folk 

til å holde seg 
hjemme og la 

seg vaksinere. 
Det fryktete 

koppeviruset 
herjet. 

Rammet av klimasjokk,  
hungersnød – og virus 

EUROPA  
1770–1772: 

HUNGERSNØD: Kulde og 
regn utløste en av tidenes 
største sultkatastrofer i  
Europa. Avlingene sviktet 
tre år på rad. Epidemie-
ne spredte seg. I årene 
1770–1772 døde én million 
mennesker i Europa.

BRØD VIA VINDU: I byen 
Erlangen i Tyskland står folk 
i kø for å kjøpe brød. For å 
unngå smitte, selger bak-
eren brødet sitt gjennom et 
vindu og lar ingen komme 
inn i butikken sin.  

KOPPER OG KORONA: 
Nøyaktig 250 år før korona- 
viruset kom, ble Europa 
rammet av koppevirus. 
Tiltak som ble satt inn da, 
likner på tiltak vi har nå, 
påpeker Dominik Collet. 
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SONOKJEMI

• Sonokjemi er et eget 
fagområde i kjemi som 
handler om hvordan man 
kan sette i gang kjemiske 
reaksjoner med ultralyd. 
Dette kalles sonokjemiske 
reaksjoner.

• Ultralyd er lydbølger 
med så høy frekvens at 
voksne mennesker ikke 
kan høre dem.

• Når ultralyd brukes i 
vann, dannes det vibra-
sjoner. Trykket vil da 
variere.

• I områder med lavt trykk 
dannes det mikroskopiske 
bobler. Boblene vokser i 
takt med lydbølgene.

• Når boblene kollapser,  
er temperaturen like høy 
som på solens overflate. 
Da dannes noen spesielle,  
aggressive stoffer som 
bryter ned urenheter i 
vann.

Tekst og foto: Yngve Vogt

Fordøyelse, aldring og vannrensing har en 
viktig ting til felles: Alt handler om hvordan 

kjemiske forbindelser brytes ned. 
Maten du spiser, blir brutt ned til mindre deler. 

Det er nødvendig. Når du blir gammel, brytes cell-
ene i kroppen ned. Det er ikke like morsomt. Og 
drikkevannet ditt? Vannet renses ved å bryte ned 
og ufarliggjøre uønskete stoffer.

Det er fortsatt ikke godt nok forstått hvordan 
den kjemiske nedbrytingen skjer på atomnivå. Og 
det er nettopp dette stipendiat Sverre Løyland 
forsker på. Han tar doktorgraden sin på Hylleraas-
senteret, et senter for fremragende forskning knyt-
tet til universitetene i Oslo og Tromsø. Spesialet 
deres er kvantekjemiske beregninger på data- 
maskinen. Her simulerer forskerne hvor atomene 
og elektronene til enhver tid befinner seg i en kjem- 
isk reaksjon. 

Nedbryting. Nedbryting av stoffer, uansett om vi 
snakker om fordøyelse, aldring eller vannrensing, 
skyldes at stoffene blir utsatt for noen små og 
veldig aggressive forbindelser. 

Vi har mange typer av dem i kroppen, både på 
godt og vondt. Vi har dem også i atmosfæren. Det 
skal vi være glade for. For eksempel bryter de ag-
gressive forbindelsene ned klimagassen metan, 
som popper opp fra myrer og ku-raping, samt så-
kalte VOC-gasser. Dette er en stor gruppe flyktige, 
organiske forbindelser som ikke bare slippes ut fra 
industrien, men som også siver ut fra trær.

Aggressive radikalere. Kjært barn har mange 
navn. Kjemikerne kaller de små og aggressive, 
kjemiske forbindelsene for reaktive oksygenspecier. 
Forkortelsen er ROS. Noen kaller dem for aggres-
sive radikalere. Uansett navn: 

– De finnes nesten overalt og reagerer svært lett 
med andre stoffer, forteller Sverre Løyland.  

Han studerer et knippe av dem i noen helt spesielle  
settinger. Ett av dem er hydroksyl, med den kjem-
iske formelen er OH. For dem som er kjent med 
kjemikernes notasjonsverden, er det lett å se at  
OH består av ett oksygenatom (O) og ett hydrogen-
atom (H).  
    Det eneste som skiller OH fra vann (H2O), er 
antall hydrogenatomer. OH har bare ett hydrogen-
atom, mens vann har to. OH er svært ustabilt. 

– OH kan derfor knabbe et hydrogenatom fra 
nesten hva som helst. 

Mikroskopiske bobler. Sverre Løyland under-
søker hvordan OH bryter ned giftstoffer i vann. 
For å klare det, må han lage denne spesielle for-
bindelsen. Det gjør han ved å sende ultralyd ned 
i vannet. Dette er et eget fagområde i kjemi, kalt 
sonokjemi, som handler om hvordan kjemiske re-
aksjoner kan utløses med lyd.

– Lyd er vibrasjoner. Hvis man har tilstrekkelig 
mye ultralyd i vann, vil vannet begynne å vibrere. 

Når vannet vibrerer, vil trykket variere. I noen 
områder vil trykket være høyt, andre steder lavt.

– I området med lavt trykk oppstår det mikro-
skopiske bobler. Boblene vibrerer og vokser i takt 
med lydbølgene. Når boblene har nådd en kritisk 
størrelse, kollapser de.

Og der, midt under kollapsen, skjer det utrolige: 
Temperaturen i de sammentrykte boblene er like 
høy som på solens overflate. Trykket er enda større 
enn på bunnen i Jordas dypeste havgroper.

– Situasjonen i boblene er så ekstrem at vannet 
spaltes til OH. De er svært aggressive. Hvis du har 
urenheter i vannet, vil OH reagere ved blant annet 
å ta hydrogenatomer fra dem. Da brytes urenhet-
ene ned. Og det er nettopp det som er så fint med 
denne metoden. Du trenger ikke rense vann med 
kjemiske stoffer. Det eneste du trenger er lyd.

Ikke godt nok kjent. For å være helt presis; 
Sverre Løyland forsker på hva som skjer i starten av 
de kjemiske reaksjonene når aggressive radikaler 
reagerer med og bryter ned urenhetene i vann. 

Et eksempel på slike urenheter er aromatiske 
stoffer. De har fått betegnelsen på grunn av en 
spesiell lukt. Mange av de aromatiske stoffene er 
kreftfremkallende.

Eksperimentet hans er dobbelt. Han løser 
aromatiske stoffer i vann, setter på ultralyd og 
ser hvordan stoffene brytes ned. Ved hjelp av noe 
som kalles for massespektrometri, kan han måle 
mengden av de ulike molekylene før og etter den 
kjemiske reaksjonen.

Selv om han da får vite hvordan tilstanden var 
både før og etter, vet han likevel ikke hvordan den 
kjemiske reaksjonen har skjedd. 

Simulerer atomer og elektroner. Og det er da 
vi er kommet til det store poenget hans. Løyland 
bruker en tungregnemaskin til å simulere hvilke 
kjemiske reaksjoner som kan ha skjedd. Her er det 
altså snakk om kvantekjemiske beregninger. Takk- 
et være disse beregningene får forskeren presis 
oversikt over bevegelsene til alle atomene og elek-
tronene. Selv om datamaskinen er av det svært så 

kraftige slaget, tar hver av simuleringene likevel så 
mye som 24 timer.

– I datamaskinen kan jeg se på hvor mye energi 
som kreves for de ulike kjemiske reaksjonene. Da 
kan jeg finne den reaksjonen som krever minst 
energi.

Når han gjennom simuleringene har funnet 
den mest sannsynlige kjemiske reaksjonen, sjek-
ker han om han fikk den samme fordelingen av 
kjemiske stoffer i det vaskeekte eksperimentet i 
vannglasset.

– Hvis jeg får den samme fordelingen av stoffer, 
er det rimelig å anta at hypotesen min stemmer.

– Hvorfor er denne forskningen viktig?
– Nedbrytingsprosesser er universelle. De på-

går hele tiden, uansett om vi snakker om noe som 
skjer i naturen eller i kroppen vår. Det er viktig 
å skjønne hvordan nedbrytingen foregår i detalj 
for å lære mer om hvordan vi kan hindre uønsket 
nedbryting, slik som å unngå DNA-skader, eller å 
utnytte nedbrytingen enda bedre, slik som å rense 
utslippsvann fra industrien med færre kjemikaler. 
Hvis vi skjønner helt nøyaktig hvordan denne ned-
brytingen foregår, kan vi lage nye og billigere kjem- 
iske forbindelser på en grønnere måte. Det kaller 
jeg lyden av god kjemi.=

Bryter ned giftige 
stoffer med lydbølger 
  

Lyden av god kjemi

For å skjønne hvordan lydbølger bryter ned giftige stoffer i vann,  
må Sverre Løyland følge atomene og elektronene i den kjemiske 
reaksjonen.

KJEMILYDER: Sverre Løy-
land bruker ultralyd i vann 
for å danne noen helt spe-
sielle stoffer som bryter  
ned giftige stoffer i vann. 
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Myr og permafrost lagrer enorme mengder karbon. Men inngrep og varmere 
klima gjør at drivhusgasser slipper ut. Ingen vet hvor mye. Det gjør klima-
modellene usikre. 

Tekst: Trine Nickelsen

Ingen naturtype i verden gjør det bedre. Myra er  
 rett og slett en eksepsjonelt god karbonfanger. 

Ei myr du treffer på i skogen eller på fjellet, kan ha 
vokst og lagret karbon i tusener av år. Når planter 
dør, brytes de ned av mikroorganismer som pro-
duserer CO2 og metan. I myra går dette i sneglefart 
på grunn av mye vann og lite oksygen. Ja, så sakte 
går nedbrytingen at planterester hoper seg opp og 
pakkes sammen til karbonrik torv. Men noe er i 
ferd med å skje.

– Vi vet ikke om myrene fanger like mye karbon 
som før, eller om de kanskje til og med slipper ut  
mer CO2 til atmosfæren enn det de tar opp, er- 
kjenner forsker Norbert Pirk på Institutt for geofag 
ved Universitetet i Oslo. 

Varmere klima. Til nå har det ikke vært gjort 
kontinuerlige målinger av gassutslipp fra myr. Men 
et stort arbeid er i gang for å tette kunnskapshull-
ene. Hvor mye betyr menneskers inngrep og et 
varmere klima? Norbert Pirk og kollegene hans 
studerer utslipp fra bakken på tre ulike steder: 
Finnmark, Finse og Trysil. 

– Ingen vet nøyaktig hvordan naturlige land-
skaper, myr – også myr med permafrost – er på-
virket av temperaturøkningen, påpeker han. 

Evig frost? Jo lenger mot nord, jo mer er myr og 
mineraljord preget av evig frost – permafrost. Også 
permafrosten fungerer som en enorm karbonfang-
er. Fordi nedbrytingen av planterester går svært 
sakte, har karbon fått hope seg opp gjennom tusen-
er av år. Forskerne anslår at permafrosten lagrer 

dobbelt så mye karbon som det finnes i atmosfæren. 
Men hvor lenge vil den gigantiske fryseboksen 

for gamle rester av planter og dyr virke? Temper- 
aturen stiger og ingen steder raskere enn på de 
nordlige breddegrader – i Arktis dobbelt så fort 
som gjennomsnittet ellers i verden. Om perma-
frosten tiner, kan det gi store utslipp av drivhus-
gasser som igjen vil gjøre verden varmere og tine 
enda mer av permafrosten.  

Klimamodellene. Fram til nylig har permafrost-
ens rolle i det store klimaregnestykket vært så å si 
fraværende i FNs klimarapporter. 

– Klimamodellene er derfor helt sentrale i dette 
prosjektet, forteller Norbert Pirk. Modellene forut-
sier hvordan klimaet blir i framtiden, basert på 
enorme mengder data og stor regnekraft. 

– Målet mitt er å forbedre de globale klima- 
modellene. Det gjør jeg ved å sammenlikne modell- 
erte utslipp fra myr og permafrost – med faktiske 
målinger.   

Måler i midten. Et stort registreringsarbeid er i 
gang. Forskeren viser til kolleger som måler inn-
holdet av klimagasser i atmosfæren, og andre kol-
leger som undersøker det samme nede i bakken.  
Selv forsker han på det som befinner seg midt 
imellom.  

– Hva som skjer akkurat der landoverflaten og 
lufta berører hverandre, er spesielt interessant å 
studere. Vi vet nemlig at det foregår mange viktige 
prosesser der, men mangler ennå mye kunnskap. 
Kanskje gir bakken fra seg vanndamp, CO2 eller 

FNs klimapanel mangler data om myr og permafrost:
Han måler utslipp fra myra hvert 30. minutt – året rundt

Norbert Pirks forsk-
ning inngår i tre ulike 
prosjekter:

LATICE
• LATICE – Land-atmo-
sphere Interactions in 
Cold Environments. 

• Forskerne studerer 
hvordan atmosfæren 
og jordoverflaten i 
nordområdene påvirker 
hverandre – og hvilken 
rolle interaksjonen har 
på klimaendringene på 
nordlige breddegrader. 

EMERALD
• Forskningsprosjektet 
undersøker vegetasjon-
ens rolle i klimasystemet.

• Forskerne studerer 
særlig boreale og ark-
tiske økosystemer og 
hvordan de er represent-
ert i klimamodellene.

• Finansiert av Norges 
forskningsråd. 

Spot-On
• Upscaling hotspots 
– Understanding the 
variability of critical 
land-atmosphere fluxes 
to strengthen climate 
models

• Forskningsprosjektet 
omfatter fluksmålinger 
med dronesverm. Målet å 
forbedre klimamodellene.

• Finansiert av Norges 
forskningsråd.

PALS: Palsmyr er en sterkt 
truet naturtype i Norge. 
Pals er en torvhaug med en 
kjerne av is. Når jords- 
monnet i palsen tiner, syn-
ker haugen sakte ned i 
våtmarken omkring.  
Halvparten av palsmyrene i 
Finnmark er allerede borte. 
Forskerne følger utviklingen 
til denne plasmyra ved 
Iškoras-fjellet i Karasjok.

Verdens største karbonlager 
lekker – han måler utslippene 

FNs klimapanel mangler data om myr og permafrost:

FORSKER Norbert Pirk 
bygger på en drone med 
meteorologisk måleutstyr. 
Han jobber med å utvikle 
nytt utstyr og nye metoder. 
– Målet mitt er å forbedre 
de globale klimamodellene, 
sier han.

FINNMARK

PALS
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Permafrost

• Permafrost finnes der 
myr og mineraljord har 
vært gjennomfrossen 
flere år på rad.

• Permafrosten lagrer 
dobbelt så mye karbon 
som det finnes i atmo-
sfæren. Lagringen skjer 
fordi forråtnelsen av døde 
planter tar lang tid. 

• Men nå gjør klima- 
endringene at perma-
frosten tiner. 

• Forskerne peker på en  
såkalt tilbakekoblings-
mekanisme: Når perma- 
frosten tiner, gir det mer 
klimagassutslipp, som 
igjen akselererer opp-
varmingen.

metan – eller kanskje tar bakken opp disse gass-
ene? Nøyaktig hva som skjer, er det jeg forsker på. 

Pirk viser til at den mest effektive transport-
mekanismen er turbulens. Virvler i vinden («eddi-
es») tar med seg gass til eller fra landoverflaten. 

– Turbulens er kaotisk, men statistisk er den 
forutsigbar: Hvis virvler som går nedover mot bak-
ken, har en lavere gasskonsentrasjon i gjennom-
snitt enn virvler som går oppover, da vet vi at det 
foregår gassutslipp på bakken. Med andre ord – en 
korrelasjon, eller kovarians, mellom vertikal vind 
og gasskonsentrasjon indikerer fluks på bakken, 
altså utveksling av gass mellom land og atmosfære. 
Til nå er det gjort få kontinuerlige målinger av 
fluksen over lengre tid, og det bidrar til usikkerhet 
i klimaberegningene. 

En viktig begrensning har vært at gassutveks- 

lingen varierer veldig i landskapet.
– Det er umulig å måle den turbulente gass-

transporten overalt samtidig. Isteden prøver vi å 
finne ett representativt punkt hvor vi setter sens-
orer for vind og gasskonsentrasjon og måler virvl-
ene som passerer forbi. Metoden vi bruker kalles 
Eddy-kovarians, forteller Pirk.

Hver halvtime. Forskerne plasserer en målemast 
i et økosystem, som ei myr. 20 ganger hvert sekund 
hele året måler den vind, gasskonsentrasjon og 
temperatur. Dataene regnes om til fluksestimater 
hvert 30. minutt. 

– Da kan vi se hvordan gassene beveger seg, og 
så kan vi regne ut hvor mye som netto går opp eller 
ned i økosystemet.

Pirk og kollegene benytter også droner med 
sensorer for å måle den samme turbulente gass-
transporten. En drone flyr over et økosystem og 
fanger opp signaler fra et mye større område. Hvis 
den gjennomsnittlige gasskonsentrasjonen vari-
erer med høyden, så indikerer det en bakkefluks. 

– Til sist forsøker vi å sette all informasjonen 
sammen til ett bilde og estimere hva karbon-bud-
sjettet er nå – og hvordan det kan forandre  
seg i framtiden. 

Frossen myr. Et av forskningsprosjektene foregår 
i Finnmark, nærmere bestemt ved fjellet Iškoras i 
Karasjok kommune. For fire år siden ble automati-
serte målestasjoner plassert ut der. I Finnmark 
finnes permafrost i store myrområder. Det er ikke 
alltid lett å se. Når vi tror vi står på en kolle i dette 
terrenget, står vi kanskje på en pals – det vil si 
oppå flere meter med is. Pals er et låneord fra finsk 
og betegner forhøyninger med en kjerne av perma-
frost. Når jorden i en slik pals fryser, fryser også 
vannet i jordsmonnet. Dermed sprenges jorden  
oppover og danner hauger som gjerne får et tynn-
ere snødekke – og dermed fryser fortere enn rest-
en av myra. Vann som fryser har en tendens til å 
suge til seg mer vann.

– Når en blanding av torv og vann begynner å 
fryse et sted i myra, trekkes mer vann til det sam-
me stedet og blir til is. Gjennom århundrer kan det 
på denne måten bygge seg opp en flere meter høy 
pals, forteller Pirk. 

Nærmer seg null. Finnmark er blant områdene i 
verden med permafrost der den årlige snittempera-
turen nå nærmer seg null grader. Pirks kollega 
ved samme institutt, førsteamanuensis Sebastian 
Westermann, har sammenliknet gamle flyfoto  

med tilstanden i dag. 
– Siden 1960 har omtrent halvparten av perma-

frostarealet i palsmyrene forsvunnet, konstaterer 
han. Trolig vil resten forsvinne i løpet av de neste 
femti årene. 

– Permafrosten i palsmyrene er svært isrik. Når 
iskjernen tiner vil palsene mer eller mindre kollap- 
se. Der de lå, danner det seg gjerne små vann. Med 
tiden gror mange av disse vannene til med ny myr-
vegetasjon, påpeker Westermann. 

Ved Iškoras-fjellet måler forskerne karbon- 
dioksid og metan, temperatur og fuktighet. 

– Når palsene tiner, endrer landskapet seg – 
som igjen har med fluksene å gjøre. Det er helt ulik 
karbonsyklus på ulike stadier av landskapsendring-
en – andre planter, andre mikrober, annen temper- 
atur, andre vannforhold, framholder Norbert Pirk.

Ved Iškoras finnes alle stadier av nedbryting. 
Det er supert for forskerne. Da kan de gjøre mål-
inger der tiningen så vidt har startet, der den er 
godt i gang, og der permafrosten har forsvunnet 
– og dermed lære mer om hva som kan skje med 
palsmyrene i framtiden. 

De små økosystemene ved Iškoras kan fungere 
som modellsystemer. 

– Forskningen vi driver gir bedre oversikt, bed-
re data og dermed mer realistiske resultater. Det 
vi finner ut i Finnmark, kan si noe om framtidig 
utvikling i kaldere områder der opptiningen har 
kommet kortere, som Canada, Alaska og Sibir.

Forsker på Finse. Permafrost finnes også lenger 
sør i Norge. På snaufjellet omkring Finse er om lag 
ti prosent av bakken frossen året rundt.  

– Dette er alpin tundra med små områder med 
permafrost som vi må lete litt for å finne, forteller 
Pirk. I tilknytning til den meteorologiske masten 
som tilhører Meteorologisk institutts værstasjon, 
har UiO-forskerne foretatt fluksmålinger i fem år. 

Alpin tundra forandrer seg svært fort. Tempera-
turen øker, det blir mer nedbør og skogen kommer 
nærmere. På Finse finnes det noen mindre myrer, 
men ikke like karbonrike som andre steder. 

Forskerne foretar målinger for bedre å forstå 
hvordan alpine økosystemer oppfører seg, men 
også for å teste og videreutvikle Eddy-kovarians-
metoden i slike komplekse og heterogene områder 
som Finse. – På Finse er overflaten så variabel at 
det er vanskelig å finne ‘det representative punktet’ 
å plassere sensorene som skal registrere vind og 
gass. Det er en interessant utfordring for oss, sier 
Pirk. 

RESTAURERER MYR: I Trysil 
kommune ligger to svære 
myrer som ble drenert  
like etter krigen for å øke 
skogsarealet. Bildet til 
venstre viser noen av grøfte-
ne. Nå skal den ene myra 
restaureres. Forskerne er 
til stede når det skjer. Ved 
hjelp av avansert utstyr på 
bakken og i lufta følger de 
utviklingen kontinuerlig: Vil 
restaureringen gjøre at myra 
igjen blir en god karbon-
fanger? 

FLUKS PÅ FINSE: Flukstårnet på Finse tar kontinuerlige målinger av energi og CO2-utveks-
ling (fluks) mellom lufta og tundraen på bakken. Systemet skal overvåke forandringer i fluks-
ene i mange år framover.

FINSE

Alpin 
tundra

TRYSIL
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Målet mitt 
er å forbedre 
de globale 
klima-
modellene.
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Restaurerer myr. Grøfting, oppdyrking, skog-
planting, torvuttak, utbygging. Minst hver tredje 
myr i Norge er ødelagt. Men nå er gjenoppretting-
en i gang, selv om ødeleggelsene fortsetter andre 
steder. De siste fem årene er mer enn 80 drenerte 
myrområder restaurert. Etter hvert som myra blir 
våt og vokser, er håpet at den igjen blir i stand til å 
fange og lagre karbon. Men i hvilken grad?

– Norge har forpliktet seg til å redusere klima-
gassutslipp, og nå er det viktig å finne ut om res-
taurering av myr kan bidra positivt i klimaregn-
skapet vårt. Derfor deltar vi i et forskningsprosjekt 
i Regnåsen og Hisåsen naturreservat i Trysil kom-
mune, forteller Pirk. Der ligger to store myrer som 
ble drenert etter krigen for å dyrke skog. 

I august i år starter restaureringen av den ene  
myra i regi av Miljødirektoratet. Den andre skal  
forbli som den er, og dermed kan forskerne 
sammenlikne. Arbeidet med å tette de gamle 
grøftene vil forhåpentlig heve vannstanden til det 
normale. 

– Å gjennomføre en storskala-restaurering av 
myr fungerer som et fantastisk eksperiment for oss 
forskere, for vanligvis studerer vi naturlige over-
ganger. I dette prosjektet kan vi følge utviklingen 
fra dag til dag og studere effektene.  

Allerede for to år siden ble det plassert ut måle-
utstyr som siden har samlet inn data. To Eddy- 
kovarianstårn ble satt opp, de måler CO2- og 
metan-flukser, mens to sett automatiske kamre 
i tillegg måler utslipp av lystgassen N2O. Da kan 
forskerne over tid følge med på i hvilken grad 
restaurering av myra fører til reduksjon av klima-
gassutslipp.

Lang tid. Det har tatt flere tusen år å bygge opp 
torvmassene som finnes i de dypeste myrene, og 
det er derfor ikke enkelt å tilbakeføre dem til  
fungerende økosystemer som binder karbon. 

– Når grøftene fylles igjen, vil vi helt sikkert se 
endring i fluksene, men i hvilken retning karbon-
budsjettet går, tør jeg ikke si. Når vannstanden 
øker, kan vi forvente større metanutslipp som kan 
motvirke effekten av karbonopptak på kort sikt. 
Kanskje finnes plantearter som ikke tåler det nye 
vannivået så godt, og det kan gjøre at de tilfører 
økosystemet mindre karbon, som igjen kan på-
virke metanproduksjonen. Det vil ta mange år før 
alt har kommet inn i en ny likevekt, tror Pirk. 

– På sikt regner vi med å bruke resultatene fra 
overvåkingen til å si noe om endringer i klima- 
gassutslipp fra restaurert myr i Norge. Vi tror re-
sultatene våre vil vekke interesse også internasjon-
alt.=

Tekst: Trine Nickelsen · Foto: Ola Sæther

Nye oljefelt i Arktis bryter med Grunnlovens  
 paragraf 112, mente miljøorganisasjonene 

– og gikk til sak mot staten. Det norske klimasøks-
målet er ikke enestående. Tvert imot inngår det i 
en bølge av søksmål verden over. Enkeltpersoner 
og frivillige organisasjoner bruker i økende grad 

Liten tid, stort alvor. Det er liten grunn til å 
tvile. Naturvitenskapen sørger for stadig mer so-
lid dokumentasjon: klimaendringene er reelle og 
alvorlige for livet på jorda slik vi kjenner det. End-
ringer trengs – av samfunn, økonomi og levesett 
– og det i et omfang og med en hastighet som ingen 
før har sett. Trolig vil det neste tiåret avgjøre om vi 
klarer å begrense oppvarmingen tilstrekkelig.

– Klimakuttene som landene hittil har lovet 
gjennom Paris-avtalen, er ikke nok og fører verden 
mot en temperaturstigning på 3,5 til 5 grader – og 
ikke 1,5 grader, slik målet er. Konsekvensene kan 
bli dramatiske.  

Varm klode, lunkne politikere. Men selv om 

Stadig flere tar klima- og miljøsaker til dom-
stolene, særlig ungdom. Mange får medhold. 
Dommere over hele verden danner nå faglige 
nettverk og utveksler erfaringer.

domstolene til å utfordre myndighetenes miljø- og 
klimatiltak eller mangel på sådanne. Det skjer i 
land med forskjellige rettstradisjoner, styresett og 
økonomi, som Pakistan, Nederland, Portugal,  
Brasil, USA og Australia. 

– Presset mot staten for å innfri nødvendige 
utslippskutt, kan komme fra velgere, organisasjo-
ner, sivilsamfunn og andre steder. I den kampen 
spiller også domstolene en viktig og legitim rolle, 
mener professor Christina Voigt ved Institutt for 
offentlig rett. Hun forsker blant annet på nasjonal 
og internasjonal miljørett, og var juridisk rådgiver 
for Norge under klimaforhandlingene i Paris.  
– Ikke minst unge mennesker, også barn, bruker 
nå jussen aktivt i klimakampen, konstaterer hun. 

PRESSER STATER TIL HANDLING: Klima- 
søksmål pågår i rettssaler verden over.  
– Den knappe tiden vi har til rådighet, gjør 
domstolene viktigere enn noen gang,  
mener Christina Voigt. 

Det haster. 
Domstolene 
kan bli nødt 
til å gripe 
inn. 

– En bølge av  
klimasøksmål  
skyller over  
verden 
  
 

Domstoler i klimakampen: 

JUSS • Domstoler
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kloden blir stadig varmere, er den politiske viljen 
ofte lunken. Nå ser flere jussen som et effektivt 
våpen mot handlingslammelse og ansvarsfra- 
skrivelse. Gjennom søksmål kan lovgivere og poli-
tikere presses til å være mer ambisiøse. Det skjer 
når plikter som staten har – nedfelt i grunnlovs-
bestemmelser, menneskerettigheter, aktsomhets- 
normer – tolkes i lys av klimatrusselen.   

– Det haster. Når verken den lovgivende eller 
den utøvende statsmakten handler fort nok, kan 
situasjonen bli så kritisk at den tredje statsmakt-
en, domstolene, blir nødt til å gripe inn og sørge 
for at de overholder sine plikter. 

Voigt forteller at det pågår en debatt om dette. 
For det er ikke gitt at dommere uten demokratisk 
mandat skal kunne overstyre prioriteringene til 
folkevalgte.  

– Hvor langt kan domstolene gå når staten ikke 
gjør nok, eller gjør ingenting – eller gjør feil? Man-
ge søksmål, som det norske klimasøkmålet, dreier 
seg om å finne ut nettopp dét. 

Mange vinner fram. Miljøvernorganisasjonene 
tapte saken i Høyesterett. Andre steder har det 
derimot blitt seier. – I mange interessante saker 
har saksøkerne fått medhold, sist i Frankrike, men 
også i England, Colombia, Pakistan, India og Aust-
ralia, påpeker juristen. 

Den mest kjente er saken der Urgenda gikk til  
sak mot den nederlandske staten, og som den første  
miljøorganisasjonen i verden vant fram med sitt 
søksmål i tre rettsinstanser. Nederlandsk høyeste-
rett påla myndighetene å redusere klimagassut-
slippene med 25 %, og slo fast at dette er omfattet 
av retten til liv og privatliv under Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjonen.

– Også i Portugal blir det henvist til menneske-
rettighetene, når en gruppe barn og unge nå har 
stevnet 33 europeiske land inn for Den europeiske 
menneskerettighetsdomstolen. De mener landene, 
inkludert Norge, krenker deres rett til liv ved å 
ikke kutte nok i klimagassutslippene. 

Også oljeselskaper. Ikke bare myndigheter, men 
også private selskaper blir saksøkt, som olje- og 
gasselskapene Total i Frankrike og Shell i Neder-
land. Selv om staten har et ansvar for å regulere, 
er det til sjuende og sist selskaper som står for 
produksjonen. I mange tiår har de kunnet produ-
sere og brenne olje uten at noen har tatt ansvar for 
utslippene. Fylker og byer som rammes av klima-
endringer, går nå til søksmål. 

– Selv om saksøkerne ikke alltid vinner fram i 
de høyeste domstolene, kan sakene tjene som en 
vekker for nasjonale myndigheter til å oppfylle 
sine forpliktelser, og kanskje få velgere til å stem-

me annerledes ved neste valg, påpeker Voigt.

Danner nettverk. Noe nytt er i ferd med å skje: 
Jurister danner globale nettverk og prøver ut alle 
mulige rettsgrunnlag for å øke sjansen for å lykkes 
i domstoler – verden over: Kan vi bruke grunnlov-
en, kan vi bruke strafferetten, forbrukervernet, 
prosessuelle regler som krav til miljøkonsekvens-
utredning, eller kan vi bruke folkeretten? Hvilke 
saker egner seg best? Hvilke domstoler bør involv-
eres? Dette gjelder ikke bare nasjonale domstoler. 

– Debatten går om ikke også internasjonale 
domstoler, som Folkerettsdomstolen og Havretts-
tribunalet, bør se på klimasaker og bidra med råd-
givende uttalelser. Det som står på spill, er i stor 
grad rettighetene til barn og unge. De går en usik-
ker framtid i møte på grunn av klimaendringene. 
Noen ganger kan uavhengige og upolitiske domstol-
er ta bedre vare på kollektive, langsiktige interesser 
og rettigheter enn politikerne, hevder juristen. 

Dommere snakker sammen. Også dommere går 
nå sammen i nettverk på tvers av landegrensene og 
utveksler erfaringene de har med miljøsaker. En av 
de mest aktive dommerne i klimakampen er Brian 
Preston ved miljødomstolen i New South Wales i 
Australia. Landet er verdens største kulleksportør, 
og industrien har hatt bred støtte. Men nå har dom- 
stolen for første gang stoppet en ny kullgruve. 

Dommer Preston baserte avgjørelsen på Paris-
avtalens tak for temperaturstigning og rapportene 
fra FNs klimapanel. 

– Også han er med i et nettverk av dommere og 
snakker med kolleger fra Nederland, USA, Brasil 
og mange andre land. Vi ser at domstolsavgjørelser 
stadig oftere viser til avgjørelser ved domstoler i 
andre land, sier hun. Det finnes mange eksempler: 
en domstol i Frankrike som viser til avgjørelsen til 
nederlandsk høyesterett, eller avgjørelser i England 
som viser til en sak i Pakistan og i Australia. – Det-
te er noe vi trolig aldri før har sett, poenterer Voigt. 

Sakene har imidlertid ikke har noe direkte 
med hverandre å gjøre. – Den enkelte dommer må 
selvsagt forholde seg til sitt eget lands lover. Men 
allikevel ser vi nå utviklingen av et felles ‘dommer-
språk’ som de benytter seg av. 

– Ta ansvar! I større grad enn før ser dommerne 
sin rolle og erkjenner at også domstolene har et 
ansvar. Professoren viser til at det juridiske appa-
ratet kan få stater og selskaper til å leve opp til 
sine rettslige forpliktelser, og mener det er viktig å 
bruke dette apparatet. 
     – Klimaendringene har et ekstraordinært alvor 
og omfang og krever at alle tar sin del av ansvaret 
– jurister, dommere og domstoler inkludert.= 

Klimasøksmål

• Antallet miljø- og 
klimasøksmål i verden 
har økt de siste årene. 

• Miljøorganisasjoner 
og enkeltindivider reiser 
søksmål mot stater med 
krav om utslippskutt, og 
mot private selskaper 
som utvinner olje, kull og 
gass, og krever erstat-
ning for klimaskader. 

• Mellom 1986 og 2020 
er det anlagt rundt 1600 
klimasaker i verden.

 Kilde: juridika.no

PluriCourts
• Christina Voigt er pro-
fessor i offentlig rett og 
koordinator for miljørett 
ved «PluriCourts –  
Senter for forskning  
om internasjonale dom-
stolers legitimitet» – et 
senter for fremragende 
forskning ved UiO. 

• PluriCourts studerer  
internasjonale dom-
stolers legitimitet fra 
rettslige, statsviten-
skapelige og filosofiske 
perspektiver. 

Dette er noe 
vi trolig aldri 
før har sett.

Finner hvilke 
legemidler som er 
sikre for gravide 
Hedvig Nordeng undersøker hvordan pandemien rammer  
gravide og ammende. For å klare dette samler hun inn 
og sammenligner pasientdata fra hele Europa.
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FARMASI • Legemidler

STORE TALL: For å kunne si 
noe om legemiddelbruken 
og konsekvensene av en 
Covid-infeksjon hos gravide, 
trengs det data om en  
million gravide.

Covid-19-pandemien:
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Registerdata

• Data må hentes ut og 
kobles sammen fra åtte 
norske helseregistre, slik 
som Norsk pasientregist-
er, Reseptregisteret og 
Pandemiregisteret.

• For å fange opp eks-
tremt sjeldne bivirkninger 
holder det ikke med 
norske pasientdata. 
Pasientdata må også 
hentes fra europeiske 
registre.

• Europeiske registre 
er bygd opp på hver sin 
måte og er altså ikke 
standardiserte. Forskerne 
må lage en felles mal 
som kan brukes på tvers 
av helseregistrene.

• Noen registre mangler 
data. Hvis manglene 
skyldes tilfeldigheter, kan 
man gjette verdiene med 
statistiske metoder.

• Det er viktig å finne 
mønstrene i alle data-
ene. Da brukes både 
statistiske metoder og 
maskinlæring.

Tekst: Yngve Vogt

Hvilke konsekvenser har Covid-19-pandemien  
 for gravide og ammende? Er det slik at grav-

ide med Covid-19 blir hardere rammet enn resten 
av befolkningen? Hvilke legemidler kan trygt bruk-
es til å behandle gravide pasienter med Covid-19? 
      Dette er bare noen av de mange spørsmålene 
som professor Hedvig Nordeng på Farmasøytisk 
institutt har stilt seg. Sammen med forskere fra 
Universitetet i Oslo og en del andre europeiske 
universiteter leder hun et stort forskningsprosjekt 
for å finne svar på disse spørsmålene. 

– Vi ønsker å gi kunnskapsbaserte råd om sik-
ker bruk av legemidler under pandemien for hele 
befolkningen. Vi ser spesielt på kvinner under 
svangerskapet, forteller Hedvig Nordeng. 

Forskerteamet hennes ser også på behandling 
av barn med Covid-19, hvordan pandemien har på-
virket den psykiske helsen og hvilke konsekvenser 
pandemien har for legemiddelbruken. En av hypo-
tesene deres er at færre bruker antibiotika, mens 
flere bruker medisiner mot psykiske plager.

Sjeldne bivirkninger. EU-kommisjonen har opp-
nevnt Hedvig Nordeng som uavhengig, vitenskape-
lig ekspert i den europeiske bivirkningskomiteen 
om legemiddelsikkerhet i svangerskapet. Denne 
komiteen er ansvarlig for å overvåke sikkerheten 
av alle legemidlene i Europa. Før legemidler havn-
er på markedet, er legemidlene testet ut på en del 
pasienter. Noen ganger har det kanskje vært snakk 
om noen tusen pasienter. Andre ganger, som ved 
Covid-19-vaksinene, et par titusen. Dette er ikke 
nok for å spore opp de mest sjeldne bivirkningene. 
Da trengs det data fra flere millioner pasienter etter 
at legemiddelet er kommet ut på markedet.

Dette er en krevende øvelse. La oss ta noe så 
aktuelt som AstraZeneca-vaksinen som vakte store 
diskusjoner i mars. Det generelle spørsmålet, både 
for denne vaksinen og alle andre legemidler, er om 
de oppståtte sykdomstilfellene kan skyldes tilfeldig- 
heter eller bivirkninger. Hvis forklaringen er bi-
virkninger, er det viktig å se på balansen mellom 
nytte og risiko. Det er med andre ord viktig å veie 
bivirkningene opp imot hvor alvorlig sykdommen 
er og behovet for å forebygge eller behandle syk-
dommen.

– Hvis sykdommen er alvorlig, er vi kanskje vil-
lige til å ta større risiko for alvorlige bivirkninger. 
Cellegift er et eksempel på dette, forteller Nordeng.

Målet hennes er å gi de beste rådene til gravide 
om Covid-19-vaksinering og behandling av Covid-
19-infeksjon. 

– Det er viktig å forske på denne pasientgruppen.  

Ikke alle svangerskap er planlagte. Mange helse-
arbeidere er kvinner i ung alder og har fått vaksin-
en uten å vite at de var gravide. 

Hedvig Nordeng må løse en rekke problemer for 
å finne svar på alle spørsmålene sine.

Problem 1 – Ni måneder. Et svangerskap varer  
i ni måneder. Forskerne får tilgang til dataene først 
etter fødselen.  For å kunne studere alle dem som 
ble gravide i koronaåret 2020, må forskerne smøre 
seg med tålmodighet for å kunne studere hele  
kohorten samlet. De som ble gravide på tampen av 
året, føder ikke barna sine før til høsten. 

Og som om dette ikke er nok: Fødselsdataene 
blir ikke registrert med en gang. 

– I dag er det en forsinkelse på seks måneder, 
for at dataene skal bli kvalitetssikret.

De siste dataene om dem som ble gravide i 
2020, vil derfor være klare først våren 2022.

Problem 2 – Koble registre. Det andre prob-
lemet er langt større. Hedvig Nordeng trenger å 
koble data fra åtte nasjonale helseregistre. Her 
snakker vi om alt fra Reseptregisteret, Medisinsk 
fødselsregister og Norsk pasientregister til Vaksi-
nasjonsregisteret og Pandemiregisteret.

Selv om de norske registrene er gode, tar det 
likevel tid å få tilgang. 

Her tenker hun ikke på søknadene til etisk  
komité og personvernombudet.

– Hjertesukket mitt handler om alle forhand-
lingene med de enkelte registrene. Det er en jungel 
av byråkrati, som gjør det vanskelig for oss forsk-
ere å besvare viktige samfunnsspørsmål under 
denne pandemien. Selv om vi er prioritert, tar det 
lang tid. 

Problem 3 – Europeiske data. Nordeng trenger 
informasjon om én million gravide for å si noe om 
legemiddelbruken og konsekvensene av en Covid-
19-infeksjon for både mor og barn. 

Da er det ikke nok å hente data fra norske helse-
registre. De må også hente inn europeiske data.

Alle landene i Europa har hver sine registre med 
hver sin måte å bygge dem opp på. Et eksempel 
er noe så enkelt som hvordan de ulike registrene 
katalogiserer alder og sykdommer. Dette er ikke 
standardisert. 

– Vi må først lage en felles mal som kan brukes 
på tvers av alle landene vi samarbeider med. Så må 
vi sikre oss at de dataene vi jobber med, er organi-
sert på en slik måte at vi kan bruke dem til å få 
svar på spørsmålene våre. 

For seks år siden fikk Nordeng halvannen million 
Euro i støtte fra det europeiske forskningsrådet for 
å undersøke sikker bruk av legemidler under svan-
gerskapet. Erfaringen fra den gang har kommet 
godt med i årets Covid-19-forskning.

– Hadde jeg ikke hatt erfaring med dette forsk-
ningsprosjektet, vet jeg nesten ikke hva jeg hadde 
gjort i dag. 

Når hun sammenligner data fra flere europeiske 
land, får hun langt bedre muligheter til å finne 
risikofaktorene for og konsekvensene av alvorlig 
Covid-19-sykdom i svangerskapet.

Nordeng skal også bruke disse dataene til å stud- 
ere hvordan pandemien har påvirket bruken av 
legemidler. 

Problem 4 – Finne ukjente mønstre. Det er 
ikke nok å samle inn informasjon fra hele Europa. 
Dataene må også analyseres. Her skal forskerne ta 
i bruk nye statistiske metoder. 

De planlegger dessuten å bruke maskinlæring – 
også kalt kunstig intelligens.

– Maskinlæring gir oss nye muligheter til å 
finne sammenhengen i enormt komplekse data.

Problem 5 – Manglende data. Hedvig Nordeng 
skal også bekrefte eller avkrefte en mulig sammen-
heng mellom gravides BMI, altså kroppsmasse-
indeksen, og hvor alvorlig syke de blir av Covid-19. 
Selv om det ser ut til at høy BMI øker den generelle 
risikoen i befolkningen, er det uklart om dette 
også gjelder for gravide.

– Vi har registre med ufullstendige opplysning-
er. Vi sjekker nå hvor mye data vi mangler.

Da er det viktig å vite om de manglende opplys-
ningene skyldes tilfeldigheter eller ei.

– Hvis det ikke skyldes tilfeldigheter, kan det 
være en skjevhet i dataene. Hvis alle manglene 
skyldes tilfeldigheter, kan vi bruke statistiske 
metoder til å gjette oss til hva disse verdiene kan 
være.

Så selv om registerdataene er rotete, kan forsk-
erne bruke epidemiologiske og statistiske metoder 
til å beregne hvor sikre de kan være i estimatene 
sine. 

– Vi prøver rett og slett å beregne hvor mye feil 
som må finnes i dataene før konklusjonen blir en 
annen.

Problem 6 – Forskning tar tid. All forskning tar 
tid. 

– Spørsmålet er derfor om resultatene dine  
kommer for sent til å kunne brukes i Covid-19- 

pandemien?
– Kunnskapen er viktig for å vite hva vi gjorde 

riktig og feil under pandemien. Dette er dessuten 
ikke siste gang vi har en pandemi. Selv om forsk-
ningen vår tar tid, vil svarene våre gjøre oss bedre 
rustet til å møte fremtidige pandemier. 

Redde mødre. De første resultatene om hvordan 
pandemien har påvirket den mentale helsen til 
gravide og ammende, er allerede klare. 

– Den første bølgen av pandemien, da alt føltes 
usikkert, var ekstra stressende.

Det verste stresset var at barnefaren ikke kunne 
være med på fødselen. 

– Når mor er redd, blir det ingen god fødsel. Far 
er kjempeviktig under fødselen.

Samtidig viser undersøkelsen deres at pandemi- 
en også har ført til noe bra:

– Mange forteller at de som nybakte foreldre 
har fått ro under pandemien, både til amming og 
til å være mer sammen med den lille familien sin. 
Samtidig er byrden blitt større for dem som alle- 
rede har barn fra før. De må ta seg av både hjemme- 
skole og den nyfødte ungen, forteller Hedvig 
Nordeng.

Hun er lettet over den nye beslutningen til Helse- 
direktoratet rett før påske om at alle landets føde-
avdelinger bør legge til rette for at partneren kan 
være med, både før, under og etter fødselen.

– Det var på tide!=

SVANGERSKAPET:  
– Vi ønsker å gi kunnskaps- 
baserte råd om sikker 
bruk av legemidler under 
pandemien og ser spesielt 
på kvinner under svanger-
skapet, poengterer Hedvig 
Nordeng.
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Pandemi-spørsmål

• I samarbeid med 
forskere fra mange land 
sammenligner Hedvig 
Nordeng pasientdata fra 
Europa for å finne svar 
på viktige pandemi-
spørsmål.  

• Et av spørsmålene er 
hvilke legemidler som 
er trygge å bruke for å 
behandle gravide med 
Covid-19.

• Resultatet av denne 
forskningen kan gjøre 
samfunnet bedre rustet 
til å møte fremtidige 
pandemier. 



TEMA • Trusselen mot demokratiet

22

TEMA • Trusselen mot demokratiet

23

2/2021

Det er ikke militærkupp og revolusjon som truer 
demokratiet i dag, men valgte ledere som gradvis 
bygger ned systemet de kom til makten gjennom.  
Og hva har bygging av skyskrapere med saken å 
gjøre?  
  

TEMA: 
DEMOKRATI

i krise

Langt færre lever i demokratier i dag enn for ti år siden: 

Tekst: Morten S. Smedsrud

For drøyt ti år siden så alt så bra ut. I nesten et 
halvt århundre hadde tallet på mennesker som 

styrer sitt eget land, vokst. Og med den gryende 
arabiske våren håpet vi at demokratiet endelig var 
kommet til Midtøsten. 

Men våren ble til høst da det ble klart at Egypt 
erstattet en diktator med en annen, og Syrias sterke 
mann ble herdet av kampen mot terrorstaten som 
ble dannet i islams navn.

Den tredje bølgen av demokrati hadde nådd 
toppen. Bølgedalen lå foran oss. 

Selv i Europa bygde ledere snart ned institusjon- 
ene som tidligere generasjoner hadde kjempet så 
hardt for. I dagens Hongkong kveles selvstyret av 
lederne Beijing, og stridsvognene ruller igjen i gat-
ene i Myanmar. 

Land som Portugal og Frankrike mistet i fjor sin 
status som fullverdige demokratier på magasinet 
The Economists rangering, der Norge fortsatt ligg-
er på toppen. 

– Resultatet er at færre mennesker lever i demo- 
kratier i dag enn for ti år siden. Det er en bekym-
ringsfull utvikling, sier professor Carl Henrik 
Knutsen på Institutt for statsvitenskap ved Uni- 
versitetet i Oslo.

Sammen med kolleger ved UiO og blant annet 
Universitetet i Göteborg har Knutsen de siste år-
ene bygget opp databasen Varieties of Democracy 
(V-Dem), der de har muligheten til å studere grad-
en av demokrati i 202 land, helt fra den franske 
revolusjon til i dag. 

– Vi ser i hvert fall en utflating av demokratiet, 
og på de fleste målinger er det en nedgang globalt 

Demokratiet rutsjer ned 
i en tredje bølgedal

sett. Det er illevarslende at det skjer i toneangiv-
ende og befolkningsrike land. 

Det smalt igjen i januar. En bukke-kledt mann 
stupte boms inn i kongressen i USA sammen med 
sine medsammensvorne, og i samme stund lurte 
vi på om det var det vestlige frihetsfyrtårnet som 
falt. 

 «USA må sees på som et semi-demokrati med 
betydelig risiko for overgang til fullt diktatur», 
skrev Knutsens kollega, Tore Wig, i avisa Morgen-
bladet etter stormingen av nasjonalforsamlingen. 

Hvordan demokratiet dør. Fram til rundt 1960 
var diktaturet lett å kjenne igjen. Det viste seg 
plutselig i form av stridsvogner og ferdigmobili-
serte tropper i hovedstadens gater. I dag blir det 
innført gjennom stemmeseddelen.

Det er hovedpoenget i bestselgeren «How De-
mocracies Die» av amerikanerne Steven Levitsky 
og Daniel Ziblatt. Nå er det demokratisk valgte 
ledere som er den største trusselen mot demokra-
tiet. Mange bygger ned systemet som førte dem til 
makten trinn for trinn.  

 – Den viktigste trusselen kommer i dag innen-
fra, ikke fra kupp og revolusjon. Det begynner 
gjerne med kontroll av medier og begrensning i 
sivile rettigheter, som ytringsfrihet og forsamlings-
frihet, påpeker Carl Henrik Knutsen.

Tre europeiske land passer som hånd i hanske 
med Levitsky og Ziblatts teori: Ungarn, Polen og 
Tyrkia. De styres i dag av hver sin sterke mann, 
Viktor Orbán, Andrzej Duda og Recep Tayyip 
Erdoğan. Alle er demokratisk valgt. 

 – Lederne i alle de tre landene har i utgangs-
punktet sterk støtte i store deler av befolkningen.

Det starter med tiltak som virker tilforlatelige 
og lovlige, ja til og med fornuftige. 

– Det kan være at de spør hvorfor dommerne, 
som ikke er valgt, har så mye makt. Regjeringen 
innfører deretter gradvise endringer som gjør at 
domstolene gradvis mister sin uavhengighet.

Etter hvert har det ødelagt de institusjonene 
som var der for å begrense ledernes makt. 
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• Også kalt folkestyre, er 
en styreform der folket, 
forstått som landets 
voksne innbyggere, 
velger representanter 
som utformer lovene 
og tar viktige politiske 
beslutninger. 
   I et demokrati kan 
innbyggerne også selv 
delta i utformingen av de 
politiske vedtakene.

Kilde: snl.no

– Tiltak har kumulativ effekt. Snart tukler de med 
valgsystemet. Det skjer gradvis – og når det er  
gjennomført, er det omtrent umulig å reversere.  
 
Smittende bølger og motbølger. Amerikanske 
Samuel Huntington (1927–2008), mest kjent for sin 
påstand om at vi lever i en kamp mellom sivilisa- 
sjoner, ga i 1991 ut boka «The Third Wave». Han 
mente å se en klar demokratisering i snitt verden 
over fra rundt 1974 til hans skrivende stund, en 
bølge av demokrati. 

Hvis Huntington påviste en tredje bølge, kan vi 
nå kanskje snakke om en tredje motbølge.

Som vi skal se i artikkelen om situasjonen i da-
gens Myanmar, kommer ofte demokratier som er 
styrt «ovenfra», til kort på demokratiindekser. De 
har ofte valg, men folket har i realiteten liten inn-
flytelse over styringen av landet sitt. 

I boka «Demokrati og diktatur» som kom i feb-
ruar (bokomtale side 59), går Knutsen historisk til 
verks. Han peker tilbake på revolusjonsåret 1848, 

da demokratiseringsbølgen smittet fra land til land 
i Europa. Smitter også motbølgene?

– Spredning av ideologier foregår lettere i 
relativt like naboland. Det gjelder fortsatt. Det 
er derfor det er så bekymringsfullt at mye av til-
bakegangen skjer i de store, tunge og symbolrike 
demokratiene, Tyrkia, Brasil, USA og India. Dette 
er toneangivende land. Det gjør faren for spredning 
større.

Også etter revolusjonsåret 1848 opplevde Europa  
en bølgedal. I Frankrike satt Napoleon Bonapartes 
nevø, Louis Napoleon ved makten.

– Som mange andre ledere både før og etter 
ham, var imidlertid Louis Napoleon lite villig til 
å gi fra seg makten. Den 2. desember 1851 foretok 
han derfor det som kalles for «selvkupp» eller  
autogolpe.

– Er det dette vi så Donald Trump forsøke i 
november?

– Ja, jeg mener det er rimelig å kalle det et 
forsøk på selvkupp. Det så vi gjennom mange ut-

talelser og handlinger, gjennom hele president-
perioden. 

Dette viste at Trump ønsket å stramme grepet 
om makten og bryte viktige demokratiske regler, 
om det gavnet ham selv, mener Knutsen. 

– Jeg er lite i tvil om at Trump hadde forkastet 
valgresultatet og blitt sittende om han hadde evnet 
det.

 Mulighetene for spredning gjør Knutsen be-
kymret over noen av eksemplene fra vår tid. 

– Smitteeffektene gjelder også hvordan enkelte 
ledere bygger ned demokratiet i dag. De lærer av 
hverandre. 

En kynisk måte å si det på er at ledere som øns-
ker å bygge ned demokratiet, rett og slett er mer 
strategiske nå enn før. De klarer å gjøre det på en 
mindre synlig måte.

– Det er ikke så lett å si når smarte ledere gjør 
gradvise steg. Det ikke åpenbart akkurat når Vic-
tor Orbán i Ungarn tråkket over linja. Men det er 
lett å se nå i etterkant at den er krysset.  

Hvordan definere demokratiet? Vi har foreløp-
ig sirklet rundt, og forhåpentligvis inn, demokra-
tiet, uten å gi en klar definisjon. Årsaken til det er 
at det er ganske vanskelig. Folk har skrevet hele 
bøker om temaet uten å formulere det på en måte 
alle kan enes om.

En av de greieste, som kan tjene vårt formål i 
dag, er Adam Przeworskis, som sier at demokrati-
er er land der lederne går av når de taper valg. 

 Så enkelt. Men også så vanskelig, tenk bare på 
Louis Napoleon. Og Donald Trump.

– Demokratier er politiske system der befolk-
ningen – i alle fall indirekte – kontrollerer polit-
iske beslutninger, og der det er høy grad av likhet i 
politisk innflytelse innbyggerne imellom.

Den vanligste måten å skille mellom land på 
er å snakke om grad av demokrati. Forskere viser 
til V-Dem-prosjektets såkalte Polyarchy-indeks, 
som går fra 0, helt udemokratisk, til 1, helt demo-
kratisk. Den høyeste skåren som er oppnådd, var 
da Storbritannia i 2012 oppnådde 0,95, mens fem 

TRUSLER MOT FOLKE- 
STYRET: Både Tyrkias Re-
cep Tayyip Erdoğan (t.v.) 
og Ungarns Viktor Orbán 
er demokratisk valgt, men 
bygger ned systemet de ble 
valgt gjennom. Louis Napo-
leon var Bonapartes nevø, 
og sto for et av verd-ens 
mest kjente selvkupp da han 
styrket sin egen makt etter 
revolusjonsforsøkene i 1848. 
På bildet over har ekstreme 
Trump-supportere inntatt 
kongressen i USA i et forsøk 
på å hindre at demokratisk 
valgte Joe Biden ble innsatt 
som president. 
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Varieties of Democracy 
(V-Dem)

• En av de største 
samfunnsvitenskapelige 
databasene i verden 
med over 28,4 millioner 
datapunkter. 

• Den siste versjonen av 
datasettet, v10, dekker 
202 land fra 1789 til 
2019 med årlige oppdat-
eringer. 

• V-Dem er et samarbeid 
mellom Universitetet i 
Göteborg, Universitetet 
i Oslo og flere andre 
universiteter. 

F
A

K
T

A

land har en skår på under 0,09, nemlig Qatar, 
Nord-Korea, Kina, Eritrea og Saudi-Arabia.

Å oppnå en høy skår på denne indeksen er 
krevende. Valg i seg selv er ikke nok. Det er bare å 
huske tilbake på valgene i Sovjetunionen der bare 
én kandidat stilte, fra det styrende kommunistpar-
tiet. Gjett hvem som vant? 

– Selv flerpartivalg er ofte rigget på en slik måte 
at vinneren er kjent på forhånd. 

Det gir heller ikke høy skår.
– Deltakelse i valg er vel og bra, men dersom 

det er det eneste den jevne borger gjør i form av 
politisk aktivitet, er demokratiet bare et skinn-
demokrati som er overlatt fra borgerne til de valgte 
politikerne eller byråkrater, sier Knutsen. 

Egalité. Frihet, likhet og brorskap var slagordene 
under den franske revolusjonen. Særlig det midt-
erste, eller i sin negasjonsform – ulikhet – er stats-
vitere fortsatt svært opptatt av. 

Mang en statsvitenskapelig teori hevder at lav 
grad av økonomisk ulikhet skal være positivt for 
demokratiet. Et velfungerende demokrati skal 
igjen redusere ulikhet. En god vekselvirkning. I 
teorien. 

– Problemet er at dataene ikke viser dette, i alle 
fall ikke entydig. I mange demokratier klarer de 
politiske elitene å danne allianser med ulike folke-
grupper, eller ha innflytelse over bestemte institu-
sjoner. Dette gjør at de kan holde den økonomiske 
fordelingen på et forholdsvis lavt nivå. 

Vi har ikke den sammenhengen mellom de-
mokrati og omfordeling som vi kanskje skulle 
forvente. 

– Eliter kan «kuppe» demokratiet og sikre lav 
grad av omfordeling. Videre er det stor variasjon 
blant diktaturer. I noen diktaturer omfordeles det 
i relativt stor grad, mens i andre diktaturer går de 
fleste økonomiske godene til bestemte eliter som 
regimet trenger støtte fra.

Store deler av verden har opplevd en kraftig 
økonomisk utvikling de siste tiårene. 

– Økonomisk utvikling fører til urbanisering, 
utdanning og endring i klassestruktur som legger  
til rette for demokrati, og da skal vi forvente demo- 
kratiske overganger. Det vi ser i dataene, er at hvis 
man først har på plass et demokrati, bryter de 
langt sjeldnere sammen i rike land enn i fattige  
land. Det er vanskeligere å få demokratiet til å 
overleve i fattige land, sannsynligheten for en 
overgang til diktatur er mye høyere. 

Et forsvar for demokratiet. Francis Fukuyama 

Jeg mener det 
er rimelig å 
si at Donald 

Trump forsøk-
te et selvkupp. 

Demokrati 
har egenverdi. 

Det gir bred 
folkelig deltak-
else, og gjør at 
de få ikke kan 
styre over de 

mange.

ble herostratisk berømt da han i 1992 proklamerte 
«the end of history». Den amerikanske statsviter-
en hadde i 1989 sett at gjenforeningsivrige tyskere 
hakket ned muren mellom øst og vest, og at verd-
ens største stat, Sovjetunionen, kollapset et par 
år senere. Den kalde krigen var over. Demokratiet 
hadde vunnet. 

Allerede i læreplanen på barneskolen lærer vi å 
bli gode demokrater. Det fins ingen alternativer til 
demokratiet i vår forståelseshorisont her hjemme. 
Hva er det som er så fantastisk med dette demo-
kratiet?

– Det er to måter å se det på, ifølge Knutsen. 
– For det først har demokrati en egenverdi. Det 

gir bred folkelig deltakelse, og gjør at de få ikke 
kan styre over de mange. Dette bidrar til politisk 
frihet og at alle kan delta. Dette er nok det viktig-
ste forsvaret for demokratiet.

Det andre er om det hjelper oss å oppnå andre 
viktige mål vi har som samfunn og individer. 

– Der er bildet mindre entydig. For noen mål er 
det ikke tydelig at demokrati er bedre. Diktaturer 
har mer investeringer av kapital og industrialiser-
er raskere. 

Men på en rekke andre utfall, som utdanning og 
spedbarnsdødelighet, er demokratiet å foretrekke. 
Flere grundige, nyere studier finner også betydelig 
støtte for at demokratier, jevnt over, har høyere 
økonomisk vekst. Forskerne sier at demokratiet 
derfor har en instrumentell verdi. 

– Demokratier er for eksempel bedre på å 
høyne utdanningsnivået for barn i skolen, også 
på landsbygda langt unna de politiske elitene. De 
investerer også mer i helse for folk flest. Det sikrer 
noe som er det kjæreste for folk, nemlig at barna 
deres overlever.

Et hovedpoeng er at i velfungerende demokrati-
er blir lederne stilt til ansvar.

– Befolkningen kan fjerne ledere som fører 
dårlig politikk. Hvis ungene ikke går på skolen 
og spedbarn dør, kan du kaste lederne. Og ikke 
minst: lederen vet det.

Fukuyama har fått mye kritikk for sin «end 
of history»-tese (som han riktignok ikke mente 
bokstavelig, men det får være tema for en annen 
artikkel). 

– Har Vesten likevel vært naive i sitt syn på 
utviklingen i andre deler av verden, og sett på 
demokratisering nærmest som en historisk lov? 

– Demokratier er ikke enkle å bygge, verken i 
Vesten eller andre deler av verden. Videre er det 
viktig å innse at demokrati ikke er en mirakelkur 
som raskt fikser alle samfunnsproblem, sier Knut-

sen, som påpeker at det er fort gjort å havne i den 
andre grøfta: 

– De mest naive er de som hevder at demokratiet 
umulig kan fungere godt i ikke-vestlige land, og 

Diktatur

Styreform som karakter-
iseres ved ekstrem grad 
av maktkonsentrasjon 
hos den eller de styrende 
og svært liten grad av 
frihet for de menige 
borgere.
   Det er vanlig å omtale 
ulike typer diktatur alt 
etter hvor mange (eller 
hvem) de styrende er, og 
hvor fullstendig fraværet 
av frihet er:
    Er makten konsentrert 
hos én diktator, snakker 
vi om énmannsdiktatur,  
eller enevelde, for 
eksempel Adolf Hitler i 
Tyskland, Josef Stalin i 
Sovjetunionen og Fran-
cisco Franco i Spania.
    Er makten konsentrert 
hos flere, kan man tale 
om et kollegialt diktatur 
eller et fåmannsvelde 
(oligarki), som i mange 
militærjunta- og ettparti-
styrte land.

Kilde: snl.no

at man derfor heller bør la «sterke menn» styre. 
Disse demokrati-pessimistene har ikke data på sin 
side.

Diktaturet vokser inn i himmelen. Og så var 
det disse bebudede skyskraperne, da. Hvordan kan 
høyden på bygninger si noe om demokrati-nivået i 
landet de bygges i? 

– Bygging av skyskrapere viser hvor forskjellig 
demokratier og diktaturer prioriterer ressurser. 
Det viser ikke minst hvor stor forskjell det er på 
hva lederne kommer unna med. 

 Sammen med Haakon Gjærløw samlet Knut-
sen data om alle bygninger i verden som er 150 
meter eller høyere, fra den fritt tilgjengelige data-
basen The Skyscraper Center.

Der viser forskerne at autoritære ledere bygger 
flere glinsende skyskrapere, kanskje for å signali-
sere prestisje og makt overfor utenlandske ledere 
og hjemlig opposisjon. 

– Skyskrapere er kostbare strukturer som både 
autoritære og demokratiske ledere kan ønske seg. 
Men det er gode grunner til å tro at autoritære led-
ere har langt lettere for å realisere slike prosjekter 
enn demokratiske ledere.

– Kan rett og slett antallet skyskrapere som 
bygges årlig, si noe om tilstanden til demokratiet 
globalt?

– Det er en interessant tanke, men så sterk og 
klar er sammenhengen ikke. Det er mye annet som 
påvirker skyskraperbygging også, og som endrer 
seg over tid. Det er nok tryggere å stole på mer tra-
disjonelle demokratimål.

Det er tilbakegangen i demokrati de siste årene 
som skaper overskrifter, så også i herværende ar-
tikkel. Carl Henrik Knutsen er imidlertid opptatt 
av å betone at det fins lyspunkter. 

– Det er mange som maler dommedagsscenarier 
med bred pensel. Jeg passer alltid på å si at hvis vi 
tar et langt tidsperspektiv, er tilbakegangen, iall-
fall foreløpig, ikke så stor. 

Det kommer litt an på hvordan vi ser det. 
– Hvis vi ser på antall innbyggere i demokrati- 

er, er nedgangen imidlertid større. Hvis vi ser på 
antall land, er det litt bedre. 

Selv om vi ser en tilbakegang totalt sett, er det 
en demokratisk oppgang i visse land. Det er gjerne 
mellomstore og mindre land i Asia og Afrika, som 
Armenia, Gambia og Tunisia. Det er lett å overse i 
et mediebilde som legger vekt på konflikt og kriser, 
iallfall når framgangen skjer gradvis. 

– Hvis det ikke skjer ved folkelig revolusjon, 
syns det dessverre ikke så godt.=

BEKYMRINGSFULLT: – Det 
er bekymringsfullt at mye 
av tilbakegangen skjer i de 
store, tunge og symbolrike 
demokratiene, Tyrkia, Brasil, 
USA og India. Dette er tone- 
angivende land. Det gjør 
faren for spredning større, 
sier Carl Henrik Knutsen. 

DIKTATURER INN I HIMMELEN: Diktaturer bygger gjerne 
signalbygg eller «hvite elefanter» for å signalisere prestisje 
og makt overfor utenlandske ledere og hjemlig opposisjon. 
Her det 828 meter høye Burj Khalifa i emiratet Dubai. 
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Arbeidermobilisering

• Faglige og politiske 
bevegelser som har sin 
sosiale basis i arbeider-
klassen. 

• Tar sikte på å bedre 
arbeidernes levestand-
ard og forsvare deres 
interesser.

• Til arbeiderbevegelsen 
regnes fagforeninger, 
politiske organisasjoner 
og opprinnelig den koop-
erative bevegelsen.

• Bevegelser med 
utspring i arbeider-
klassen har sterkere 
kobling til demokrati-
sering enn andre be-
vegelser. 

Tekst: Morten S. Smedsrud

Misfornøyde arbeidere har de siste årene fått  
 mye av skylden for framveksten av populist-

iske ledere med autokratiske trekk verden over. 
Det er det ingen grunn til hvis vi ser på det histor-
iske kildematerialet. 

– Det er en sterkere kobling mellom opprørs- 
bevegelser startet av industriarbeidere og påfølg-
ende demokratisering enn vi finner for noen andre 
sosiale grupper, forteller professor Tore Wig på In-
stitutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. 

Sammen med Sirianne Dahlum og Carl Henrik 
Knutsen har han kartlagt 200 protestbevegelser 
mot sittende regimer over hele verden i perioden 
1900 til 2006. 

 – Industriarbeidere virker å være avgjørende 
når samfunn utvikler seg i demokratisk retning. 
Mer betydningsfulle enn den urbane middelklassen 
som tidligere er sett på som den kanskje viktigste 
faktoren. Når industriarbeidere har mobilisert mot 
en diktator historisk, følger ofte demokratisering, 
forteller Wig.

Den arabiske våren. Vår moderne historie er full 
av eksempler på at borgere organiserer seg for å 
oppnå politiske rettigheter. 

Eksempler er de kvinnelige stemmerettsaktivist-
ene – suffragettene – i Storbritannia for over 
100 år siden, den antikommunistiske bevegelsen 
Solidaritet i Polen før Sovjetunionens fall og Den 
arabiske våren for ti år siden. 

 Tunisia beveget seg da i demokratisk retning, 
mens Egypt viste at det ikke er noen automatikk i 
at opprør fører til demokratisering eller demokrati. 
Ti år senere sitter generalen Abdel Fattah al-Sisi 
ved makten i et land som er mindre demokratisk 
enn før protestene begynte. 

 – En viktig forskjell er at bevegelsen i Tunisia 
hadde tung involvering fra den organiserte arbeid-
erklassen. I Egypt var bevegelsen mer dominert av 
urban middelklasse i byene.

By og land, hand i hand? Slik statsviter Stein 
Rokkan pekte på i sine teori om sentrum og peri-
feri, og Senterpartiet i dagens Norge blir beskyldt 
for å spille på, går det et skille mellom by og land. 
Dette er ikke noe særnorsk fenomen, men opptrer 
også globalt. 

I arbeidet med artikkelen «Who Revolts? Empi-
rically Revisiting the Social Origins of Democra-
cy» kartla og kodet, som det heter på fagspråket 
når man kategoriserer og kvantifiserer ulike sosi-
ale faktorer i samfunnsvitenskapen, forskerne 

ulike sosiale grupper i de drøye 100 årene de har 
data fra. 

– Vi samlet data om den sosiale sammenset-
ningen av motstandsgrupperinger for å undersøke 
deltakelsen av seks store sosiale grupper, forteller 
Wig.

Der bevegelser ledet av arbeiderklassen henger 
tydelig sammen med demokratisering, og med 
middelklassen litt svakere, har mobilisering av 
bønder ikke noen statistisk sammenheng med  
demokratisering. 

– Denne gruppen kan støtte demokratiet i prin-
sippet, men med mindre sannsynlighet dersom de 
forventer økende urbanisering i samfunnet.

Funnene om arbeider- og middelklassen stem-
mer godt overens med vår hjemlige historie, der 
den norske arbeiderklassen for over 100 år siden 
kjempet for stemmerett, i koalisjon med blant  
annet middelklassen. 

– I Norge mobiliserte også selveiende bønder 
mer for demokrati enn i mange andre land. De var 
en del av «motkulturen» i periferien som var vik-
tig for nasjonalstaten og demokratiets framvekst 
i Norge.

Ulike sosiale grupper kan foretrekke demokra-
tiet dersom de forventer å heve sin egen økonom-
iske eller sosiale status under et nytt styresett. 

– Fattige, men tallsterke grupper som har grunn til 
å tro at de vil forbli tallsterke i framtiden, vil ofte 
velge demokratiet, med dets mulighet til å vinne 
valg og styrke sin egen posisjon.

Kraften i fagforeningene. Årsaken til at beveg-
elser som starter i byene har større sjanse for å 
peke i retning av demokrati, er sammensatt. 

– Disse gruppene har den gunstige kombinasjo-
nen av sterk, demokratisk preferanse og kraften til 
å presse gjennom demokratiske reformer.

En bestanddel er at grupper i byer er større, mer 
sammensveiset og bedre koordinert.

– Særlig kan industriarbeidere bruke fagforen-
inger, internasjonale arbeidernettverk og medier 
til å koordinere kraftfulle utfordringer mot det 
sittende regimet, forteller Wig.

Forskeren håper nå å kunne opplyse dagens de-
batt om arbeiderklassen, populisme og demokrati.

– Vi finner at arbeiderklassen historisk har 
kjempet for demokrati. Det er en viktig nyanse til 
en del diskusjoner i dag. For eksempel i diskusjon-
en om hvorvidt arbeiderklassen spiller en rolle i 
framveksten av den autoritære høyrepopulismen, 
aktuelt i debatten om fenomenet Donald Trump.=  

Det er større 
sjanse for  

demokrati når 
arbeiderklass- 
en mobiliserer 

enn om  
middelklassen  

gjør det.  
Bevegelser 

startet av  
bønder 

har ingen 
sammenheng 

med demo-
kratisering.
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Arbeiderne best på demokrati 
  

PÅ BARRIKADENE: Både Lech Walesa i 
polske Solidaritet og de britiske suffrag-
ettene har stått i spissen for demokrati-
seringsbevegelser. Urban mobilisering 

har størst sannsynlighet for å nå fram 
med sine kampsaker, viser forskningen til 

Tore Wig (til høyre). 
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Myanmar

• Tidligere kjent som 
Burma, er en republikk 
i Sørøst-Asia. Landet 
grenser til Kina i nordøst, 
Laos i øst, Thailand i 
sørøst og Bangladesh 
og India i vest. Det har 
kystlinje mot Andaman-
havet og Bengalbukta.

• Naypyidaw er hoved-
stad, men Yangon, som 
var hovedstad fram til 
2005, er største by.

• Etter flere tiår med  
brutalt militærstyre 
(siden 1962) og borger- 
krig med etniske minori-
teter (siden 1949), hører 
Myanmar til blant verd-
ens aller fattigste land. 

• Fra 2011 førte reformer 
landet i en mer demokrat-
isk retning, men i 2021 
grep militæret på nytt 
makten i et kupp hvor 
landets demokratisk 
valgte ledelse ble avsatt 
og arrestert.

Demokrati i det globale sør 
er som regel konstruert av 
elitene slik at de kan beholde 
makta. I Myanmar har det 
ført til blod i gatene. 

Tekst: Morten S. Smedsrud

Om morgenen 1. februar hastet militære kjøre- 
 tøyer gjennom gatene i Myanmars hovedstad 

Naypyidaw i retning villaen til landets demokrat-
isk valgte leder, Aung San Suu Kyi. 

Nobelprisvinneren ble tatt med makt og satt 
tilbake i den husarresten hun slapp ut av i 2010 
etter over femten år i militærets varetekt. 

President Win Myint og de andre lederne for 
den populære Nasjonalligaen for demokrati (NLD) 
ble alle arrestert. 24 statsråder og statssekretærer 
ble fjernet fra sine stillinger og erstattet av regime-
vennlige tjenestemenn. 

– Generalene hadde de siste årene tatt av seg 
uniformen og blitt politikere. Men de viste nå etter-
trykkelig at de fortsatt er generaler, sier professor 
Kristian Stokke på Institutt for sosiologi og sam-
funnsgeografi ved Universitetet i Oslo. 

Militæret tok tilbake makten de formelt hadde 
overført til den folkevalgte forsamlingen bare ti år 
tidligere. Portforbud ble straks innført, og befolk-
ningen fikk beskjed om at de ville leve i unntaks-
tilstand i minst ett år. 

«Statskupp» ble det snart ropt i gatene og fra 
internasjonale observatører.

Generalene hevdet på sin side at det de gjorde, 
var i tråd med grunnloven og et forsvar for demo-
kratiet. 

Bakgrunnen var valget i november, hvor NLD 
igjen beviste at de har massiv folkelig støtte, mens 
militærets parti, Union Solidarity and Develop-
ment kollapset helt. 

– Militæret tenkte derfor at de måtte endre reg-

lene. De ville rigge spillet på nytt, men framstille 
det som en justering for å styrke demokratiet. 

Det demokratiske håpet i landet som tidligere 
var kjent som Burma, brast i løpet av noen morgen-
timer. Myanmar var igjen et militærdiktatur.

Generalenes feilslutning. Etter et nesten sam-
menhengende militærstyre fra 1958 til 2011 opp-
levde Myanmar en overgang fra autoritært styre til 
mer demokrati da makten formelt ble overført til 
en sivil regjering i 2011. 

 Maktoverføringen var imidlertid nesten ute-
lukkende formell og basert på en grunnlov fra 
2008 som var skrevet av militære ledere. 

Selv om Aung San Suu Kyis parti NLD vant det 
første frie valget i 2015, var det klart at det var 
store begrensninger på hva de kunne utrette i posi-
sjon. Militæret reserverte viktige departementer 
og en firedel av plassene i parlamentet til seg selv. 
Dette ga dem vetorett mot alle forslag om å endre 
grunnloven.

 – Generalene nektet å diskutere grunnlovsend-
ringer som ville ta Myanmar i retning fra et form-
elt til et reelt demokrati, forteller Stokke, som de 
siste årene har publisert en rekke fagartikler om 
det sørøstasiatiske landet, blant annet «Transition 
to Democracy or Hybrid Regime? The Dynamics 
and Outcomes of Democratization in Myanmar».

Men generalene gjorde en feilslutning da de 
åpnet for mer demokratiske valg. De virkelighets-
fjerne militærlederne trodde de var mer populære 
enn de var. 

 – De antok at oppslutningen i befolkningen 
ville være langt større, i alle fall ved 2020-valget, 
da militæret hadde motarbeidet og svekket NLD-
regjeringen gjennom fem år. 

 Da de i valget sist november tapte enda klarere 
enn forrige gang, fikk de nok. De skjønte at de 
neppe hadde en realistisk sjanse å komme i regjer-
ingsposisjon igjen, og grep inn rett før den nye 
nasjonalforsamlingen skulle samles. 

– Planene om intervensjon var nok lagt tidlig-
ere, men nå ble kuppet et faktum. 

Demokratier designet 
av elitene, er svake

Håpet om demokrati knust i Myanmar – i denne omgang:

ADJEKTIVDEMOKRATI: – Vi 
ser hybriddemokratier, semi- 
demokratier – og formelle, 
illiberale, minimalistiske, 
klientelistiske, semiautoritære 
og oligarkiske demokratier, 
sier Kristian Stokke. 

TAR TIL GATENE: Demonstranter he-
dret dem som har blitt drept i kampen 
mot militærregimet i Myanmar under 
et fakkeltog i Yangon 13. mars i år.

FO
TO

: U
IO

FO
TO

: N
TB

 S
C

A
N

P
IX



TEMA • Trusselen mot demokratiet

32

TEMA • Trusselen mot demokratiet

33

2/2021

F
A

K
T

A

Rohingyane

• Et folkeslag i Myanmar. 
Rohingyane er i hovedsak 
muslimer, og de utgjør 
både en etnisk og religiøs 
minoritet i landet. 

• Språklig og kulturelt 
nært beslektet med sine 
naboer i Chittagong-
provinsen i det sørøstlige 
Bangladesh.

• Det finnes over to 
millioner rohingyaer i 
verden, og i 2014 var 
rundt 1,2 millioner av 
disse bosatt i Myanmar, 
hovedsakelig i de nord-
vestlige områdene av 
Rakhine-provinsen.

• Amnesty International 
har de siste årene doku- 
mentert at sikkerhets-
styrkene i Myanmar 
har drept folk fra den 
muslimske minoriteten, 
brent ned hele landsbyer 
og tvunget over 600 000 
mennesker på flukt.
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A Den nye silkeveien

• Kinas «ett belte, en 
vei-prosjekt» er et sam-
menhengende, globalt 
transportsystem som 
styres og finansieres av 
Kina.

• Silkeveien skal etter 
planen binde Kina sam-
men med Sørøst-Asia og 
Sentral-Asia, Midtøsten, 
Afrika og Europa med et 
nettverk av veier, havner 
og jernbaner, som finan-
sieres med lån fra Kina.

• Kritikerne kaller det en 
ny måte for Kina å skaffe 
seg verdensherredømme 
på. Andre ser en mulighet 
for felles økonomisk 
framgang. 

• Gjennom Myanmar får 
Kina direkte tilgang til 
Det indiske hav uten å 
seile gjennom Malakka-
stredet. 

Demokrati ovenfra. Historikere, statsvitere og 
samfunnsgeografer kaller demokratiseringa ver-
den har opplevd fra rundt 1970 til 2010, for den 
tredje bølgen av demokrati (se første artikkel i 
temadelen). 

– De fleste overgangene vi har sett i den tredje 
bølgen, har skjedd ovenfra gjennom forhandlinger 
og avtaler i den politiske eliten, forteller Stokke.

Dette til forskjell fra demokratiske overganger 
drevet fram av folkelige bevegelser, som var norm-
en tidligere. 

– Det klassiske eksemplet er den franske re-
volusjon, der bevegelsen i retning demokrati kom 
nedenfra. 

I «demokrati ovenfra» skaper elitene institu-
sjonene som er forbundet med folkestyre, valg, 
sivil regjering og domstoler. 

– Men hvis vi tenker på hva et demokrati grunn-
leggende er, nemlig folkestyre som gir folket kont-
rollen over politiske beslutninger, må vi spørre oss 
om dette faktisk gir overganger til demokrati. 

 Resultatet er ofte det forskerne kaller adjektiv-
demokratier. Beskrivelsen av slike demokratier 
kommer nemlig alltid med et lite tillegg.

– Vi får hybriddemokratier, semidemokratier 
– og formelle, illiberale, minimalistiske, klientel-
istiske, semiautoritære og oligarkiske demokratier. 

Den nye silkeveien. Nettopp i tråd med erfaring-
ene fra demokratisering verden over, og særlig i 
det globale sør, de siste 50 årene, kom den polit-
iske åpningen i Myanmar ovenfra. Men det var 
ikke et framforhandlet kompromiss mellom de 
politiske elitene i landet, opposisjonspartiet NLD 
og militæret. 

– Det var militæret selv som skapte en ovenfra-
og-ned-reformprosess uten reell demokratisk kont-
roll, for eksempel uten sivil kontroll over militæret.

Overgangen ga formelle, demokratiske institu-
sjoner, men samtidig ikke nok til å gi demokratisk 
kontroll over de viktigste politiske spørsmålene. 

– Militæret hadde dermed designet og imple-
mentert en demokratisk åpning for å skape et hyb-
ridregime og ivareta sine økonomiske interesser. 

Det var ingen annen maktfaktor i samfunnet 
som presset dem i den retningen. 

– Det fantes ingen reell trussel mot militær-
juntaen, men de ønsket å skape en annen legitimi-
tet og et forhold til Vesten for å skape nye økonom-
iske muligheter og å demme opp mot Kina.

På 1990- og 2000-tallet var Kina militærets 
eneste, i alle fall nærmeste, venn og støttespiller. 

– Beijing var en garantist for at regimet i det 

hele tatt kunne eksistere. 
Kinas interesser i nabolandet i sør dreier seg 

om økonomiske muligheter i Myanmar. Og tilgang 
til Det indiske hav uten å måtte seile gjennom  
Malakkastredet mellom Indonesia og Malaysia, 
med strategisk plasserte Singapore som portvokter. 

For Myanmars del handlet det blant annet om 
tilgang til våpen. Men først og fremst om handel og 
investeringer i infrastruktur. 

– I dag har Kina sitt storslåtte «Belt and Road 
Initiative», også kalt Den nye silkeveien. Det 
handler om veier, olje, gass, dyphavner og invester- 
ingssoner i Myanmar. 

Paradoksalt nok ser militæret samtidig Kina 
som den største eksterne trusselen mot Myanmar. 

– Det er Kina de frykter. En ting er frykten for 
økonomisk dominans, men de ser også en trussel 
om militær innblanding. 

På 2000-tallet ønsket de militære lederne i  
Myanmar å endre forholdet til Vesten som motvekt 
til kinesisk innflytelse. 

– De måtte gi Vesten noe. Det enkleste var å 
åpne opp for noe som så ut som demokrati. Demo-
kratisering kunne føre til lettelse av internasjonale 
sanksjoner. I Vesten var det en forestilling om at 
den politiske åpningen over tid ville føre til en 
demokratisk fordypning, at det ville føre til mer 
demokrati.

Det var en fortolkning som passet de interna-
sjonale aktørene. – Vesten skjønte så klart at den 
politiske åpningen til en viss grad var et narrespill, 
men valgte å se det som en utvikling i riktig ret-
ning. Dette var en dreining som tjente vestlige 
interesser, nettopp fordi de fryktet framveksten av 
Kina. Myanmar ble en del av geopolitikken mellom 
stormaktene i Sørøst-Asia.

Folket tok til gatene. Tusenvis av mennesker tok 
til gatene i de største byene, Yangon, Mandalay og 
hovedstaden Naypyidaw umiddelbart etter kuppet 
1. februar i år.

En bredt sammensatt arbeiderbevegelse valgte 
sivil ulydighet. De tok «selfies» foran arbeidsplass-
ene sine til støtte for NLD. Så kom de store folke-
lige gatedemonstrasjonene. 

Generalene ønsket å framstille maktovertak-
elsen som innenfor grunnlovens rammer med mål 
om å lage en mer rettferdig valgordning.  Den store 
streken i regninga var at folk ikke aksepterte den 
fortellingen. 

– De så med en gang at dette var et militær-
kupp, ferdig snakka. 

Igjen hadde generalene feilberegnet folkeviljen. 

– Det er slående hvor mye motstand de møter i 
gatene. Langt mer enn de hadde sett for seg. 

  De nyvalgte parlamentsmedlemmene fra NLD 
dannet en komité som representerer det suspend-
erte unionsparlamentet, med statsråder som fun-
gerer i en skyggeregjering.

– Militærets forsøk på å avdramatisere og av-
politisere hendelsene ble raskt avslørt gjennom 
folkelig mobilisering. 

Militæret sto i en konfliktsituasjon uten venn-
er. Under presset tyr de til det de har å spille på, 
maktmidler. 

– De har brukt ulike former for vold. De har 
kontrollert og stengt internett og frie medier, brukt 
provokatører, tåregass, vannkanoner, gummikuler  
og skarpskyttere mot gatedemonstrasjoner, og 
gjennomført massearrestasjoner, tortur og drap 
mot demokratiaktivister og ledere.

En nobelprisvinners fall. Aung San Suu Kyi ble  
en gang sett på som Asias Nelson Mandela, og  
vendingen i 2011 som en parallell til mirakelover-
gangen i Sør-Afrika etter apartheid. Det er en  
illusjon, mener Stokke. 

– Mandela og Frederik Willem de Klerk for-
handlet om en overgang til demokrati. Samtalene 
mellom de militære i Myanmar og opposisjonen 
var kun seremonielle møter. Militæret hadde ikke 
til intensjon å slippe makten, men finne en måte de 
kunne holde på den enda lenger og med et snev av 
legitimitet internasjonalt.

Sjelden har verden sett et like kraftig fall i 
internasjonal anseelse som Aung San Suu Kyis. 
Fredsprisvinneren fikk en stor ripe i forgyllingen 
på sin nobelmedalje da hun forsvarte militærets 
angrep på Rohingya-folket.

Amnesty International har dokumentert at sik-
kerhetsstyrkene har drept folk fra den muslimske 
minoriteten, brent ned hele landsbyer og tvunget 
over 600 000 mennesker på flukt. «Apartheid» var 
beskrivelsen menneskerettsorganisasjonen satte 
på forholdene den muslimske minoriteten levde 
under.

Nesten en million rohingyaer lever i dag i flykt-
ningleirer i nabolandet Bangladesh etter at de ble 
drevet ut av militærmyndighetene.

– Suu Kyi valgte av innenrikspolitiske grunner, 
men også av egen overbevisning å forklare og for-
svare militærets handlinger i stedet for å fordøm-
me dem. Det viste seg at hun ikke var den mange i 
Vesten hadde trodd hun var, sier Stokke.

Bredere motstand. Motstanden mot kuppet 1. 

februar startet blant arbeidere, delvis organisert 
gjennom fagforeninger. 

– De valgte sivil ulydighet, gå sakte-aksjoner 
og nektet å møte opp på jobb. Det begynte blant 
tekstilarbeidere og i helsesektoren, så spredte det 
seg til offentlig sektor, bankvesenet, transport og 
kommunikasjon.

I tidligere år, som i under demonstrasjonene 
i datidens Burma i 1988, var protestbevegelsene 
i Myanmar konsentrert i byene med lite engasje-
ment fra de etniske gruppene i landets grense-
områder. Demokrati var noe som særlig angikk 
majoriteten i byene. 

– Det har endret seg. Nå er det ikke bare en 
kamp mellom demokrati og diktatur, men også om 
det skal være en enhetsstat eller en føderalstat. Vi 
ser nå en framvoksende bred allianse for å lage et 
føderalt demokrati, der de etniske nasjonalitetene 
deltar aktivt. 

Stokke aner et håp for demokrati i Myanmar. 
– Så brutal og deprimerende som den nåvær-

ende situasjonen er, har vi en mulighet for å få til 
mer reell demokratisering, som kommer nedenfra.

En annen viktig endring denne gang er at «Ge-
nerasjon Z», altså landets ungdommer, har tatt til 
gatene i hopetall. 

– Det vi nå ser i gatene, kan kalles «demokrati-
sering 2.0». Alle mulige grupperinger og bevegels-
er kjemper for ikke bare å gjeninnsette NLD under 
militærets grunnlov fra 2008, men å skape et mer 
reelt demokrati.

Dette gir forskeren et håp. 
– Men det er en lang vei fram. Det blir sannsyn-

ligvis en langvarig og krevende kamp for reelt  
demokrati. Men som aktivistene i Myanmar sier 
nå, dette er en kamp de ikke har råd til å tape.= 

DREPT I DEMONSTRASJON: 
Pårørende og venner sørger 
over 21 år gamle Ko Saw 
Pyae Naing som ble drept av 
militæret under anti-kupp- 
protestene i byen Mandalay 
13. mars i år. 
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NY BILDETEKST: Har trengs en utmer-
ket bildetekst. Kanskje tilnærmet genial? 
Men først må den skrives....
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ESOP-prosjekter i India 

Anders Kjelsrud deltar i et 
større forskningsprosjekt 
om sosialpolitikk i India 
– sammen med Jo Thori 
Lind, Kalle Moene og Rolf 
Aaberge. Dette er noen av 
delprosjektene:  

• Barnedødelighet: 
Forskerne viser at ulikhet 
fører til økt barnedødelig-
het, men bare i områder 
med liten politisk konkur-
ranse på lokalt nivå. 

• Sysselsetting av  
fattige: Forskerne viser 
at det politiske misbruket 
av midlene i NREGA er 
større i områder med 
stor inntektsulikhet, men 
at politisk konkurranse 
demper denne formen for 
korrupsjon. 

• Vold i hjemmet: 
Partnervold er et stort 
problem i India. Forskerne 
viser at ektemenn utøver 
mer vold mot konene sine 
etter at de er kommet i 
lønnet arbeid gjennom 
NREGA.

• Jenter i skolen:   
Utdeling av sykler til unge 
jenter i delstaten Bihar 
øker jentenes skolegang. 
Forskerne viser at 22 
prosent flere fullfører  
9. klasse, at giftermåls-
alderen går betydelig 
opp, at flere blir politisk 
engasjert og kommer i 
lønnet arbeid som voksne 
kvinner. 

Tekst: Trine Nickelsen

India er et foregangsland når det gjelder kvinn- 
  ers valgdeltakelse. Verdens største demokrati 

har også etablert verdens største sysselsettings-
program. Det trengs. De fleste kvinner på lands-
bygda får aldri sjansen til å tjene egne penger. 
Mange lever dessuten ufrie liv og kan knapt bevege 
seg utenfor hjemmet uten sammen med familiens 
menn. Hvordan påvirker flere jobber kvinners fri-
het og deres deltakelse i demokratiet? 

Det statlige sysselsettingsprogrammet NREGA 
(National Rural Employment Guarantee Act) gir 

fattige, indiske kvinner nye muligheter. Gjennom 
NREGA har husholdninger på landsbygda krav på 
arbeid i hundre dager i løpet av et år til den offisi-
elle minstelønnen. Hvert år får mer enn 50 milli- 
oner mennesker arbeid gjennom dette program-
met.

– At flertallet av dem er kvinner, er en stor 
bragd, mener postdoktor Anders Kjelsrud ved 
Økonomisk institutt. Han har forsket på levekår, 
fattigdom og ulikhet i India i flere år. 

Arbeid mobiliserer. Kjelsrud har gjennomført 
en studie sammen med Andreas Kotsadam ved 

Frisch-senteret, hvor de undersøker hvilken effekt 
NREGA har på kvinnenes valgdeltakelse. Syssel-
settingsprogrammet er den første muligheten til 
lønnsarbeid for mange kvinner på landsbygda i 
India. 

– Mange ser på lav sysselsetting som en forklar-
ing på hvorfor kvinner i mange fattige land i liten 
grad deltar ved valg. Det er et demokratisk pro-
blem, for ulikhet i valgdeltakelse kan reprodusere 
andre ulikheter, påpeker Kjelsrud. 

Det er en vanlig antakelse at sysselsetting av 
kvinner derfor styrker demokratiet. Gjelder det 
også blant fattige kvinner i India? 

– Vi finner en sterk sammenheng: Når kvinner 
får jobb utenfor husholdet, øker sannsynligheten 
for at de stemmer ved valg. Vi argumenterer for at 
denne effekten er forårsaket av at de faktisk er i 
arbeid og ikke av andre ting, sier forskeren. 

Enorm mengde data. NREGA er satt i gang av de 
sentrale myndighetene i landet, og implementering-
en foregår på lokalt nivå, gjennom de lokale gram 
panchayats. Dette er det laveste myndighetsnivået 
i India og består av tre til fem landsbyer bundet 
sammen til en landsbyklynge. 

De to forskerne har skaffet seg tilgang til en 
enorm mengde data på lokalt nivå i Uttar Pradesh, 
landets største delstat med mer enn 200 millioner 
innbyggere. 

 – Dataene våre viser sysselsettingen på tvers av 
disse landsbyklyngene og over tid, forteller han. 

I India stemmer alle der de bor. Derfor kjenner 
de valgdeltakelsen blant kvinner lokalt. 

– Vi har koblet sammen kjønnsspesifikke data 
om valgdeltakelse ved hvert stemmelokale i valg-
kretsen, til sammen 50 000 stemmelokaler – med 
data fra sysselsettingsprogrammet lokalt, påpeker 
økonomen.

Arbeid skaper endring. Men er det sysselsett-
ingen som gjør at kvinner deltar mer i valg? Få 
studier kan bekrefte en slik årsakssammenheng. 
Det er nemlig ikke enkelt å avdekke om det er ar-
beid i seg selv som fører kvinnene til valgurnen, 
eller om også andre forhold spiller inn. 

– Vi mener likevel at vi kan påvise at denne ef-
fekten er forårsaket nettopp av arbeid og ikke av 
andre ting. 

Lokalt tilbud av jobber. Husholdninger som 
søker, har krav på å få arbeid. Sysselsettingspro-
grammet dekker i teorien etterspørselen etter slike 
midlertidige jobber. Men erfaringen viser at det 

ofte ikke er slik. For få jobber gjør at programmet 
heller er styrt av faktorer på tilbudssiden. 

– Vi mener at svingningene i tilbudet av jobber 
fra år til år skyldes forhold som i liten grad påvirk-
er i hvor stor grad kvinner stemmer. Svingningene 
har derfor ingenting å gjøre med kvinnenes deltak-
else i politikken og i de lokale valgene.

Forskerne sammenlikner valgdeltakelsen der 
det ble tilbudt jobber og der det ikke ble det. 

– Vi gjennomfører en rekke tester for å sjekke 
om dataene våre er i overensstemmelse med det. 
For eksempel undersøker vi om det er mulig å finne 
en sammenheng mellom valgdeltakelse og søknad-
er om NREGA-jobber. Det skulle vi forvente hvis 
det vi finner er drevet av etterspørselen etter slike 
minstelønnsjobber, påpeker Kjelsrud.

– Derfor mener jeg at vi kan se på sammenheng-
en mellom lokalt tilbud av NREGA-jobber og i 
hvilken grad folk stemmer, som en kausal sammen-
heng. 

Stemmer på alle partier. Forskeren viser til nok 
et forhold som styrker troen på at det er sysselset-
tingen som øker valgdeltakelsen:

– Vi kunne jo tenke oss at når folk får et slikt 
program, så vil de stemme på den politikeren som 
skaffet dem dette godet lokalt. Men da var det jo 
ikke det at kvinner jobber som ville gjøre utslag, 
men heller at de vil takke for godet de fikk. Vi finner  
imidlertid ingen effekter på hva folk faktisk stem-
mer på, noe vi skulle forvente hvis dette var mekan-
ismen. 

Blir sosiale individer. Men hva er det med syssel-
setting som gjør at kvinnene i større grad avgir sin 
stemme ved valg? Skyldes det inntekten de får? 

– Vi tror ikke det er hovedforklaringen. Inntekt-
en til dem som er sysselsatt i programmet, er nem-
lig relativt lav, for i snitt jobber en NREGA-arbeider  
i vårt datasett bare 30 dager i året. Vi mener for-
klaringen heller er det at kvinnen kommer ut av 
hjemmet, blir sosialisert og dermed identifiserer 
seg med noen utenfor egen familie. Hun treffer nye 
mennesker som hun kan diskutere med. Hun blir 
bevisst sin egen identitet og endrer atferd, under-
streker Kjelsrud.

Forskerne finner derfor ingen effekt av NREGA 
på valgdeltakelsen i områder hvor kvinner i stor 
grad jobbet fra før. – Hvis denne sosialiserings-
mekanismen er avgjørende skulle vi ikke forvente 
at noen ekstra jobbdager i NREGA skulle føre til 
store endringer for kvinner som allerede er i ar-
beid.= 

Fattige  
indiske kvinner 
i lønnet arbeid 

blir sosiali-
sert – og deltar 

dermed  
i valg.

Arbeid får fattige kvinner 
– ikke bare ut av hjemmet, 
men også inn i demokratiet 

JOBB STYRKER DEMOKRATIET: 
Kvinnene viser blekkmerket de har fått 
på fingeren etter å ha avgitt sin stemme 
i landsbyen Parigi i det sørlige India. 

GLEDELIG: – Det er glede-
lig at økt sysselsetting 
bidrar til større oppslutning 
om demokratiet i et land 
med så mange fattige, sier 
Anders Kjelsrud.  
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Massemedier

• Er særlig viktig for 
utformingen av den 
politiske dagsorden, det 
vil si for hva de politiske 
ledere vier oppmerk-
somhet og gjør noe 
med. Mediene fungerer 
uavhengig av de politiske 
myndighetene og regnes 
uformelt som den fjerde 
statsmakt. 

• Frie medier er en sent-
ral del av demokratiet. 

Tekst: Morten S. Smedsrud

Tradisjonelt har aviser, radio og tv vært sett på  
 som viktige for å gjøre befolkningen demokrat-

isk kompetente. Slik at de kan ta kvalifiserte valg til 
samfunnets organer, enten det er storting, fylkes-
ting eller i lokaldemokratiet. I dag kan vi legge til 
podcaster, blogger og en flora av sosiale medier på 
lista over kanaler der folk henter informasjon fra.

– Mediene utgjør jo på mange måter selve offent-
ligheten. De er de viktigste informasjonskanalene 
for velgerne, og stedet der argumenter brytes mot 
hverandre i nødvendig, politisk debatt. Mediene 
har derfor en uhyre viktig rolle i dagens demokra-
tier, sier Rune Karlsen på Institutt for medier og 
kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. 

Mediene skal ikke bare formidle kunnskap om 
hva politikerne sier de vil gjøre hvis de blir valgt. 

– De skal også gå dem nærmere etter i sømmene,  
granske hva de har gjort tidligere og sette det i en  
større sammenheng. Funksjonen som folkets vakt- 

bikkje gjør at mediene blir kalt den fjerde stats-
makt. 

Mens våre politiske institusjoner; nasjonalfor-
samling, statsapparat og domstoler er stabile eller 
kun endres gradvis, har mediene vært gjennom 
en fundamental utvikling. To kvantesprang er tatt 
siden den andre verdenskrig.

– Først kom tv-en og endret medieverdenen. Så 
kom internettet med sosiale medier som forandret 
offentligheten helt på ny. 

Med internett og sosiale medier så vi en fragment- 
ering av medielandskapet. 

– Det fins ikke lenger én offentlighet, men mange,  
sier forskeren, som har studert disse fenomenene 
i vitenskapelige artikler som «Echo Chamber and 
Trench Warfare Dynamics in Online Debates».

Ekkokamre, skyttergraver og balkanisering. 
Idet vi fikk flere parallelle offentligheter, begynte 

forskere og journalister å snakke om ekkokamre. 
Diskusjoner i Facebook-grupper, på Twitter og 
andre sosiale medier kan se ut som meningsbryt-
ning. Men det er ofte bare en illusjon. Deltakerne 
får sine egne meninger kastet tilbake til seg, som 
et ekko. 

– I ekkokamrene blir ikke folk eksponert for 
andre meninger. De får simpelthen bekreftet og 
forsterket de synspunktene de allerede har.

I gruppa si på de nye mediene finner folk støtte 
og bekreftelse for sine meninger. 

– Dette kan gi selvtillit til å krangle på sosiale 
plattformer. For det er lite som tyder på at folk 
isolerer seg i ekkokamre. Offentligheten i sosiale 
medier bærer mer preg av en kamp mellom ulike 
grupper som har sin base og angriper motstander-
ne med den i ryggen. Det er ikke reell debatt og 
diskusjon. Vi kaller det skyttergravsdemokrati.

Et annet ord for dette er fragmentering. Offent-
ligheten opptrer som deler, fragmenter, som ikke 
har kontakt med hverandre på en meningsfull måte. 

– Man forsøker ikke å unngå dem som mener 
noe annet enn en selv. Men man forsøker heller 
ikke nødvendigvis å forstå dem. 

Andre navn på det samme er øydannelse eller 
balkanisering, et begrep som ble brukt om å dele 
opp et geografisk område i mindre stater som er 
fiendtlig innstilte til hverandre. 

– Folk har en tendens til å gå i krigen for sine 
synspunkter og svartmale motstanderens. 

Konsekvensen kan være forsterking av meninger. 
– Gjennom å bli motsagt mobiliseres motargu-

menter, og vi ender opp sterkere i troen på vår 
egen mening. 

Over tid kan dette føre til polarisering. 
– Men, sammenlignet med en offentlighet be-

stående av isolerte ekkokamre, kan vi håpe at kon-
takt og debatt, eller skyttergravsdynamikk som vi 
kaller det, kan føre til læring.

Når byttet du sist batteri i røykvarsleren? For 
at borgere skal være i stand til å stemme utfra sine 
interesser og være sikre på hvem som vil represent-
ere dem best, er det vanlig å mene at borgerne bør 
ha nærmest fullstendig informasjon om samfunnet 
de lever i. Dette kan selvsagt diskuteres.

– Det er jo å be om veldig mye av folk. Vi lever 
våre liv der mange ting foregår, og mange har der-

for andre ting å holde på med enn å holde seg opp-
datert om alle ulike politiske saker hele tiden.

Det er likevel ikke så enkelt som at vi i dag ikke 
har evnen til å ta informasjonsbaserte valg. 

– De aller fleste følger jo regelmessig med på 
hva som foregår. Og når det virkelig gjelder, søker 
folk den informasjonen de trenger for å orientere 
seg, forteller Rune Karlsen. 

I et slikt perspektiv blir mediene en brannalarm 
eller en røykvarsler, som forteller at noe er i ferd 
med å skje som krever oppmerksomheten vår.  

– Når en krise oppstår, som en pandemi eller 
et avgjørende valg, følger folk med i større grad 
enn ellers. Da finner vi en økende mediebruk i alle 
grupper av samfunnet. 

Et annet bilde som er brukt, er å se borgerne 
som foreldre til barn som leker i et badebasseng. 

– De sitter ikke nødvendigvis og nistirrer hele 
tiden, men har et øye på det hvis noe skulle gå galt. 
Slik kan vi se for oss at borgerne i et demokrati 
også oppfører seg, sier Karlsen.

Nyhetsvegrere og andre farer. I dag har vi alle 
muligheten til å underholde oss med det vi liker 
nærmest døgnet rundt. Det fins Youtube-kanaler, 
Facebook-grupper, tv-serier, bøker om nær sagt 
hva som helst. 

– Forskjellen er stor fra den tiden da en riks-
kringkaster var den eneste som sendte levende 
bilder inn i stua til folk, og avisene styrte mye av 
den skriftlige informasjonen. 

Frykten har vært at folk i dag skal velge bort ny-
heter som er viktige for å forstå samfunnet vi lever i. 

I artikkelen «Increased Media Choice and 
Political Knowledge Gaps: A Comparative Longi-
tudinal Study of 18 Established Democracies 
1995-2015» fra januar i år undersøker Karlsen og 
medforfatterne Atle Haugsgjerd og Stine Hesstvedt 
den vanlige påstanden om at muligheten for de 
mindre interesserte til å velge bort nyheter vil øke 
kunnskapsgapet i befolkningen. 

Forskerne ble overrasket. 
– Selv om det varierer mellom land, fant vi ikke 

støtte for teorien om at økt bruk av nye medier før-
er til større kunnskapsforskjeller i befolkningen. 

Preferanser og interesser er ikke bare noe som 
ligger fast, det skapes av hvem vi er og hva vi gjør. 
Det å se på nyheter kan for eksempel bidra til inter-

Mediene er 
røykvarslerne i 

samfunnet. Men 
når byttet vi 

batteriet sist?

Vi stuper i skyttergravene 
og hemmer demokratiet
 

I ekkokamrene blir ikke folk eksponert for andre meninger. De får simpelt-
hen bekreftet og forsterket de synspunktene de allerede har.

GÅR TIL ANGREP: – Offent-
ligheten i sosiale medier 
bærer mer preg av en kamp 
mellom ulike grupper som 
har sin base og angriper 
motstanderne med den i 
ryggen. Det er ikke reell 
debatt og diskusjon. Vi  
kaller det skyttergravs- 
demokrati, sier Rune Karl-
sen.  
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ender opp sterkere i troen på vår egen mening.

STØTTET KONSPIRASJONSTEORI: Fox News 
med programleder Tucker Carlson i spissen, 
støttet lenge de udokumenterte påstandene om 
at valget sist november var stjålet. 
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Korrupsjon

• Det å bestikke eller 
ta imot bestikkelser 
og derved få eller gi en 
utilbørlig fordel i anled- 
ning sitt arbeid. Korrup-
sjon er straffbart.

• I Straffeloven skilles 
det mellom aktiv og 
passiv korrupsjon: 
Passiv korrupsjon er 
å kreve, motta eller 
akseptere et tilbud om en 
utilbørlig fordel (for seg 
eller andre). 
Aktiv korrupsjon er å gi 
eller tilby noen en utilbør-
lig fordel.

• Reglene om korrup-
sjon omfatter alle typer 
ansettelsesforhold, 
verv og oppdragsforhold 
for offentlige og private 
arbeids- og oppdrags-
givere.

Kilde: snl.no

Tekst: Morten S. Smedsrud

Politikere som velges hvert fjerde år, mangler  
  motivasjon til å tenke langsiktig og redde 

verden fra klimakatastrofen. 
Det er dommen mot vårt politiske system fra 

flere eksperter på demokrati. 
– Klimaendringer er «usynlige». De aller fleste i 

Vesten har ennå ikke opplevd alvorlige konsekvens- 
er av den globale oppvarmingen, sier Maryna Po-
vitkina på Institutt for statsvitenskap ved Univer-
sitetet i Oslo.

Selv om problemet på sikt er skjebnesvangert, 
påvirker det ikke menneskets overlevelse akkurat 
nå. 

– Derfor er det lett å prioritere andre politikk- 
områder, som velferd og sysselsetting, som er  
viktigere for mennesker i øyeblikket.

Den magre trøsten er at autoritære regimer  
ikke er noe bedre. Tvert imot. 

– I teorien kunne vi tenke oss at de kunne få 
ting gjort. I stedet fins det veldig få autoritære  
ledere som bryr seg nevneverdig om klima, for-
sikrer Povitkina.

Korrupsjon nuller klimainnsats. Det er tidlig- 
ere påvist at demokratier i gjennomsnitt har lavere 
utslipp av karbondioksid enn autoritære regimer. 
En av årsakene er at pressefrihet og ytringsfrihet 
gjør at medier og andre organisasjoner kan opplyse 

befolkningen til å ta reflekterte valg. 
Forskning viser at det er viktig at folk forstår 

tiltakene hvis de skal støtte dem. Derfor må de 
oppfattes som rettferdige og fornuftige. 

– Høyere bevissthet hjelper folk til å ta mer 
miljøvennlige beslutninger og gi sine stemmer til 
partier som tar opp klimaendringer og reduksjon 
av utslipp i programmene sine.

I artikkelen «The limits of democracy in tack-
ling climate change» avdekker Povitkina en ny 
sammenheng mellom klima og demokrati. 

– Forskningen min viser at demokratiske regi-
mer i snitt er mer fordelaktige enn autoritære, men 
ikke hvis demokratiene er korrupte. Det nuller ut 
fordelen ved demokratiet.

 Ved å bruke data fra 144 land viser forskeren  
at det ikke har noen positiv klimaeffekt å være  
demokratisk hvis for eksempel forurensende  
industri kan kjøpe seg ut av sine klimaforpliktelser 
for å maksimere egen fortjeneste. 

– I korrupte regimer er det ingen grunn til å  
investere langsiktig. Selskaper kan uansett bestik-
ke seg vekk fra pålegg fra myndighetene.

Det er nemlig ikke bare i diktaturer at korrup-
sjon er utbredt. Korrupsjon er et stort problem i 
både demokratier og autoritære regimer. 

For eksempel i verdens største demokrati, 
India, som du kan lese om på side 34-35, oppgir 
rundt halvparten av befolkningen at de på et tids-
punkt har betalt bestikkelser til offentlige tjenes-
temenn. 

Heller ikke Norge går helt fri. Vi har falt til en 
syvendeplass på den internasjonale korrupsjons-
indeksen de siste årene, bak land som Danmark, 
Finland og Sverige, men også New Zealand, Sveits 
og Singapore.

– Jeg ville likevel ikke lagt for mye vekt på en 
slik rangering. New Zealand og Danmark har beg-
ge 88 poeng, mens Finland, Sveits, Singapore og 
Sverige får 85. Med sine 84 poeng har Norge den 
tredje høyeste poengsummen, noe som er svært, 
svært bra. Differansen mellom landene er dessuten 
innenfor feilmarginen, så jeg vil si at alle disse lan-
dene er usedvanlig rene sammenlignet med resten 
av verden.

I land med virkelig mye korrupsjon derimot, 
kan politiske ledere karre til seg offentlige midler i 
stedet for å fikse langsiktige problemer.

– Det er så enkelt som at underslag og regelrett 
stjeling av offentlige midler gjør at det blir mindre 
igjen i kassa til klimatiltak.

 Når innbyggerne ser ledernes korrupte oppfør-
sel, mister de selv insentiv til å bidra til felles- 

Demokratier 
er med på å 

ødelegge  
klodens  

klima. Den 
fattige trøsten 

er at autori-
tære regimer 

er enda verre.

Korrupsjon lammer 
demokratier i klimakrisa 
 

Må vi tenke 
nytt om demo-

kratiet for å 
redde klimaet?

OND SIRKEL: – Når inn-
byggerne ser ledernes 
korrupte oppførsel, mister 
de selv insentiv til å bidra 
til fellesskapet, sier Maryna 
Povitkina.
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esse for politikk og nyheter. – For eksempel bidrar 
«rike blir rikere»-effekter til noen få store, veldig 
synlige aktører på nettet, som for eksempel VG 
eller NRK. 

Politisk interesserte folk på sosiale medier gjør 
at de som er mindre interessert, kan bli eksponert 
for nyheter der. 

– Mediebruk over tid er heller ikke et nullsum-
spill. Selv om du er interessert i sport og får mulig-
het til å se mye mer sport, betyr ikke det at annen 
mediebruk må velges bort. 

I dag har vi muligheten til å konsumere nyheter 
når som helst, ikke bare én time på kvelden. 

– Vi gjør det på trikken, mens barna leker i 
sandkassa, på vei til jobb og ikke minst på jobb. 
Medievaner endres, men det er ikke særlig mange 
flere i Norge som velger bort nyheter i dag enn det 
var for 25 år siden.

Vi er ikke USA. Mange har sin oppmerksomhet 
rettet mot USA, der nyhetskanaler i stadig større 
grad sprer partsinnlegg for å holde én aktør ved 
makta. Så også medieforskerne som snakker om 
affektiv, eller følelsesstyrt, polarisering. 

– Problemet i USA er ikke at det nødvendigvis 
har skjedd så mye med meningene til demokrater 
og republikanere. Problemet er at de ikke liker hver- 
andre lenger og trekker motpartens motiver i tvil. 

Man kan få ganske ulikt syn på sammenhengene 
i politikken og samfunnet hvis man kun får nyhet-
ene sine gjennom Fox News, sammenlignet med 
hvis den eneste kilden er MSNBC. Undersøkelser 
viser at 95 prosent av dem som har sistnevnte som 
sin primære nyhetskilde, stemmer demokratisk. 93 
prosent av Fox-seerne identifiserer seg med repub-
likanerne. 

De norske eksemplene på polariserende medier 
er foreløpig ganske marginale, som Resett, Human 
Rights Service og Document.no. Vi er derfor langt 
unna amerikanske tilstander, enn så lenge. 

– Selv om vi ser tendenser til den nevnte skytter- 
gravsdynamikken i sosiale medier, etterstreber re-
daksjonelle norske medier fortsatt objektivitet og 
nøytralitet. Respekten er også fortsatt stor mellom 
politikere og mellom politiske partier i Norge. 

Og det er en god ting for demokratiet, mener 
Karlsen. 

– Begynner vi å tro at politiske motstandere 
ikke vil det beste for landet, og medier samtidig 
bygger opp om slike oppfatninger, kan det over tid 
få negative konsekvenser for politisk tillit og demo-
kratisk legitimitet.=
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skapet. – Med et lavere nivå av tillit til myndig- 
hetene blir støtten til klimapolitiske instrumenter 
som karbonavgifter lavere.

Hvordan overføre koronaresponsen til 
klima? Hvis det er en positiv lærdom vi kan ta fra 
det siste året, er det at nasjonale tiltak kan fungere 
i en krisesituasjon, også i demokratier. Vi snakker 
selvfølgelig om koronapandemien.

– «Alle» så at det ikke var mulig i tilfellet 
klima. Men så er det likevel mulig. Det forutsetter 
imidlertid at man ser på klimaendringer som et 
reelt problem her og nå, akkurat som koranapan-
demien.

Det er her hunden ligger begravet. Vi mennesk-
er klarer ikke å ta inn over oss at klimakrisen fak-
tisk er en lang større trussel mot menneskeheten 
enn korona. Det kan ikke lages en vaksine mot 
klimaendringer. I stedet er vi avhengige av tett og 
forpliktende samarbeid. 

Det oppstår det samfunnsforskere kaller kollek-
tive handlingers dilemma (́ collective action pro-
blem´) – en situasjon der individene i en gruppe 
vil tjene på å samarbeide, men av ulike grunner 
ikke får det til. Særlig ødeleggende for samhand-
lingen er det dersom enkelte gruppemedlemmer 
synes å følge egne ambisjoner. 

– I klimasaken er vi avhengige av at alle samar-
beider og kan stole på at andre land gjennomfører 
sin del av avtalen. Hvis USA tror at Kina ikke kom-
mer til å gjennomføre tiltakene de har lovet, hvor-
for skal USA gjøre det da? spør Povitkina. 

Det internasjonale mellomsjiktet. Nasjonale 
demokratier takler foreløpig ikke klimakrisa sær-
lig godt. Det internasjonale samarbeidet formali-
sert i konvensjoner som Parisavtalen, er også fore-
løpig lite effektivt målt opp mot ambisjonene. 

Men det fins et mellomsjikt der det stilles makt 
bak kravene. Der finner vi for eksempel EU. 

– Hovedfordelen med EU sammenlignet med 
andre i klimaspørsmålet, er at statene frivillig 
avgir suverenitet. Det gir EU makt til å håndheve 
lovgivning og regler internasjonalt, framholder 
Povitkina. 

Det gir også insentiver til land som er utenfor 
EU, men som ønsker å være medlemmer eller øns-
ker å dra nytte av handelsavtaler med EU, til å im-
plementere EU-prioriteringer i sine egne nasjonale 
strategier, inkludert klima og miljøvern. 

– Uten et slikt eksternt insentiv ville disse land-
ene neppe prioritert slike mål.=

Tekst: Morten S. Smedsrud

Det mangler fordelingsrettferd mellom genera- 
 sjonene. Jeg har forståelse for at unge, også 

de uten stemmerett, er rasende og fortvilet, sier 
professor Arne Johan Vetlesen ved Universitetet 
i Oslo. Han er opptatt av demokratiets evne, eller 
manglende sådan, til å løse problemene verden 
står oppe i. 

– Demokrati betyr folkestyre. Men det inne-
bærer at mindretallet kommer til orde og blir tatt 
hensyn til. Dette gjør også at lobbygrupper, som 
industri og næringsliv, har stor innflytelse. 

Som Maryna Povitkina er inne på i forrige  
artikkel, gjør valgsystemet at politikere tenker 
kortsiktig for å sikre gjenvalg. 

– Miljø- og klimaproblemer roper på langsiktig-
het. Men i valgdemokratiet kan det som virker som 
å ta ansvar her og nå, ved å sikre arbeidsplasser, 
være det motsatte av ansvarlighet. Politikerne 
skyver det som er konfliktfylt og motstandsutsatt, 
foran seg. 

Et katastroferegime. Vetlesen vitnet i 2019 under 

rettssaken mot aktivister fra Extinction Rebellion, 
som var tiltalt for å lime seg fast til Norges Bank, 
aksjoner utenfor Klima- og miljødepartementet og 
for at de tok seg inn på Stortinget.

– Det var en merkelig opplevelse å argumentere 
direkte til dommerne. Jeg talte for at dette var en 
legitim og moralsk god sak, med henvisning til de 
moralske størrelsene ansvar og rettferdighet, for-
teller Vetlesen, som sier han fikk inntrykk at dom-
merne hadde forståelse for argumentasjon. 

– Likevel fant de at de utfra sin rolleforståelse 
måtte følge lovens bokstav. Selv om man får anled-
ning til å framføre en moralsk argumentasjon i 
retten, har den ikke noen sjanse til å nå fram. Den 
blir sekundær målt mot det juridiske. 

I stedet for å nå gjennom i rettssystemet ble 
aksjonistene idømt bøter på mellom 8000 og  
15 000 kroner. 

– For å si det litt flåsete, kan man bli milliardær 
ved å investere i fossile energikilder, men hvis 
man protesterer ikkevoldelig for å stanse dette i et 
miljø- og klimaperspektiv, blir man arrestert og 
bøtelagt. 

Fra et moralsk ståsted er dette veldig problem-
atisk, hevder Vetlesen.

– Den legale handlingen er å fortsette et kata-
stroferegime. Å forsøke å hindre det er illegalt. Jeg 
ser på demonstrantene som en form for varslere. 
De som har makt og myndighet, fraskriver seg an-
svaret. De unge er satt i avmakt. 

Det har skjedd før at handlinger som var sett på 
som ulovlige, ble lovlige. 

– Lovene ble forandret i USA på slutten av 1960- 
tallet etter sivil ulydighet. Rosa Parks ble dømt 
etter gjeldende rett. Ti år senere ble det erklært at 
hun var en type varsler.

Ingen tro på Kina. Fins det alternativer til den 
demokratiske framgangsmåten for å stoppe klima-
krisa? 

– Det enkle å si er at vi alle er tilhengere av de-
mokrati. Vi satser på det i klimakrisa, det gjør jeg 
også. Men når vår ideologiske og normative stilling 
er erklært, kan vi spørre hvordan det står til med 
viljen og evnen i systemet vi er så heldige å ha, til å 
løse disse problemene i tide. 

Kina er blitt trukket fram som en stat som kan 
ta drastiske grep der de mener det trengs, også i 
klimaspørsmål. For Vetlesen er ikke dette noen 
farbar vei.

– Jeg har ingen som helst sympati for dem som 
sier «se til Kina», som det også fins eksempler på i 
norsk miljøbevegelse.  

Vetlesen tror ikke vi har noe å lære av et system 
som det kinesiske, selv om det kan være hensikts-
messig å unngå høringsrunder og offentlig debatt 
før politikk blir gjennomført. 

– Det kan man så å si beundre med tanke på 
tregheten i det norske systemet. Men for meg er 
det ikke noe alternativ. Det er ikke noe vi kan lære 
av i slike regimer.

Heller ikke hybridregimer er noe å se til når det 
gjelder klimapolitikken. 

– De som går i retning av ettpartidiktaturer, som 
Ungarn og Polen, setter inn sine folk i domstolene,  
universitetene, kulturlivet og i media. Stort sett 
fører de en politikk som går ut på regelrett fornekt-
else av klimaproblemet. De som er mest antidemo-
kratiske, er også mest «antiklima». Det korrespon-
derer rent faktisk.

Frykter vold. I debatten i Norge vises det til at 
det ikke er realistisk å avvikle oljenæringen i nær 
framtid. 

– Spørsmålet blir da hvem som eier realismen. 
De sier at det eneste realistiske er at Norge skal 
være en stor olje- og gasseksportør på sikt. I et 
miljø- og klimaperspektiv forholder det seg helt 
motsatt. Det er dette som er urealistisk. 

Vetlesen frykter et høyere konfliktnivå i fram-
tiden. 

– Det gjenstår å se hvordan engasjerte unge 
reagerer på å møte veggen i Høyesterett og at de 
blir ilagt høye bøter for aksjoner. Noen vil gå i 
kjelleren psykisk og gi opp. Dette har mye med 
personlighet og legning å gjøre. Andre vil tenke at 
her må det sterkere midler til, for eksempel sabot-
asjeaksjoner. 

– En sabotasje vil åpenbart være ulovlig i 
juridisk forstand. Hvordan stiller det seg moral-
filosofisk?

– Det er enkelt å ha en prinsipiell holdning mot 
voldsbruk. Sabotasje innebærer risiko for tap av liv 
og er derfor ikke greit. Det er første bud. Men det 
er forståelig psykologisk og menneskelig at man 
ser etter andre alternativer.

Vi har ikke sett noe slikt i Norge ennå, og det 
fins knapt eksempler internasjonalt. 

– Det er derfor ingen grunn til å hausse det opp. 
Men noen vil kanskje tenke at det haster sånn at  
vi må ta i bruk kraftigere virkemidler. 

 Vetlesen mener unge klimaaktivister har et 
krav på å bli sett og hørt. 

– Voksensamfunnet har nå et ansvar for å lukke 
dørene eller åpne dem for denne generasjonen.=

Filosof Arne 
Johan Vetle-
sen ser ingen 

løsning på 
klimaspørs-

målet utenfor 
demokratiet, 
men frykter 

for vold hvis 
ikke folke-

styret handler 
hurtigere enn 

i dag. KATASTROFEREGIME:  
– Politikerne skyver det som 
er konfliktfylt og motstands-
utsatt, foran seg, sier Arne 
Johan Vetlesen.

Bekymret for 
neste genera sjon 
 

Demo-
kratiet og 

klima- 
katastrofen
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HEVDET NØDRETT: Aktivister fra 
miljøbevegelsen Extinction 
Rebellion demonstrerte utenfor 
Miljøverndepartementet i Oslo 
sommeren 2019. Aktivistene  
påberopte seg nødrett i lys av 
pågående klimasammenbrudd 
og økologisk krise, men 
ble ikke hørt av retten 
og bøtelagt. 
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Når vil vi forsvare 
demokratiet?

• Sirianne Dahlum leder 
forskningsprosjektet 
«When will citizens 
defend democracy?» 

• Prosjektet skal 
gjennomføre eksperi-
menter i Norge og flere 
andre europeiske land 
for å grave dypere i folks 
demokratiske sinnelag. 

• Dahlum er også, sam-
men med professor Carl 
Henrik Knutsen, leder for 
«Tilstandsanalyse av det 
norske demokratiet», på 
oppdrag fra Kommunal- 
og moderniserings-
departementet.
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Tekst: Trine Nickelsen · Foto: Ola Sæther

Hun vil inn i hodene våre. Det er ikke vanlig  
 blant demokratiforskere. Men førsteamanu-

ensis Sirianne Dahlum ved Institutt for statsviten-
skap mener det er interessant og nødvendig. 

– Selv om de aller fleste av oss sier at vi støtter  
opp om demokratiet, så røper vi ikke dermed hvor 
dypt støtten og forpliktelsen vår stikker. Det er 
mulig å tenke seg omstendigheter der det ikke er 
opplagt at selv vi nordmenn vil sette demokratiske 
prinsipper foran andre hensyn, sier Dahlum. Hun 
mener vi vet for lite om hvor bunnsolid den norske 
demokratiske kulturen egentlig er. 

Mange steder i verden er demokratier under 
press. Den politiske eliten samler makten om seg 
selv. Hvor mye av en slik utvikling skyldes at inn-
byggere ikke holder fast ved demokratiet når det 
virkelig gjelder?  

Velgerne forsvarer ikke demokratiet. Forsker- 
en medgir at det ikke er enkelt å komme til bunns i 
hvor dypt oppslutningen stikker, og kanskje derfor 
vet vi foreløpig lite om dette – i Norge og i andre 
land. Et viktig unntak er USA. Dahlum har to 
amerikanske kolleger som for noen år siden gjen-
nomførte et eksperiment som måler oppslutning 
om demokrati – ikke ved å spørre direkte, men 
gjennom hva respondentene avslører når de må 
velge mellom flere fiktive kandidater.  

– Amerikanere er på verdenstoppen i å støtte 
demokrati som styreform. Men landet gjennomgår 
nå allikevel det vi kaller autokratisering, altså  
demokratisk tilbakegang. Ikke minst har avslut-
ningen på Trumps presidentperiode demonstrert at 
forskernes konklusjoner stemmer – at tilslutningen 
til demokratiet er mer overflatisk enn antatt.  

Resultatene deres viser nemlig at republikanske 
velgere – men også demokrater – er lite villige til 
å straffe politiske kandidater for udemokratisk 
atferd så lenge de ellers har politiske standpunkter 
velgerne liker eller at de tilhører samme parti som 
dem selv. 

– Ja, forskerne fant ut at velgerne straffer selv de 
mest alvorlige anti-demokratiske handlingene 
langt mildere enn utroskap og skattejuks, forteller 
Dahlum.  

Økt polarisering. USA er blitt stadig mer polari-
sert – spesielt langs partiskillelinjer. Jo lenger 
unna sentrum i politikken en velger står, jo mer vil 
hun eller han være tilbøyelig til å akseptere anti-
demokratisk atferd. 

– Hos oss er det kanskje annerledes. Norge er et 
av de mest solide og robuste demokratiene i verden.  
Vi har også mye lavere grad av polarisering. Men 
siden det aldri har vært gjort tilsvarende eksperi-
menter hos oss, kan vi ikke vite sikkert om også 
vi kan komme til å akseptere anti-demokratisk 
atferd, erkjenner Dahlum.

Flere peker på en framtid med steilere fronter 
og større polarisering enn i dag, for eksempel 
knyttet til enorme utfordringer med klimaendring- 
er og flyktningstrømmer. 

– I et polarisert samfunn har velgere mer å tape 
på å gi politiske motstandere gjennomslag for sin 
politikk. Vi kan ikke utelukke at den uheldige ut-
viklingen vi ser i mange land, også kan komme hit, 
advarer statsviteren. 

Vil ikke bryte normer. Folk er ikke alltid helt ær-
lige. Dahlum viser til at spørreundersøkelser kan 
gi et feilaktig inntrykk av hva den enkelte innbyg-
gers private forpliktelse til demokrati egentlig er – 
og da særlig i et lite og heterogent land som Norge. 

– Demokrati som sosial norm står usedvanlig  
sterkt. Derfor vil de fleste av oss trolig svare i tråd 
med sosiale forventninger når vi blir spurt. I andre 
land derimot, føler folk seg kanskje friere til å svare 
mer i harmoni med det de innerst inne mener om 
demokrati.   

Nå skal Dahlum og kolleger i gang med eksperi-
menter for å finne ut i hvor stor grad nordmenns 
uttalte støtte til demokrati er drevet av sosiale 

forventninger. – Noe slikt har jeg ikke sett gjenn-
omført i noe annet land, forteller hun. 

– Vi vet fra andre studier at deltakere i spørre-
undersøkelser svarer ulikt når de vet på forhånd 
om de må rapportere svarene sine i plenum eller  
om de kan avgi svarene i hemmelighet. Nå skal vi 
undersøke i hvilken grad dette gjelder også i opp-
slutning om demokrati. 

Gradvis forvitring. I dag bruker og uthuler 
stadig flere ledere demokratiske spilleregler for å 
sikre seg fortsatt makt. 

– Før skjedde forvitringen av demokratiet tem-
melig raskt – ja, kanskje bare i løpet av én dag 
eller én uke. Nå skjer det som regel over mange år, 
som i Ungarn og Tyrkia, påpeker hun. 

Ledere kommer til makten gjennom demokrat-
iske valg, for deretter å sette i gang sakte og grad-
vise endringer. Pressefriheten innskrenkes, em-
betsverket politiseres, domstolenes uavhengighet 
krenkes.

– Strategien er ofte å samle makten rundt seg 
selv på en måte som gjør at innbyggerne knapt 
merker at det skjer, og under påskudd av at det er 
uttrykk for ‘folkets vilje’ – og dermed demokratisk. 

Når vil innbyggerne protestere? I mange land, 
som Polen og Ukraina, har innbyggere gått ut i 
gatene og protestert. Andre steder skjer ikke dette. 
Hvorfor ikke?

– Få studier har sett på hvilke betingelser som 
må være til stede for at innbyggere skal reagere 
mot politiske eliter med dårlige hensikter – enten 
ved å mobilisere eller trekke tilbake støtte. Fordi 
vi ikke vet nok om hvordan innbyggere dypest sett 
tenker om demokrati, vet vi heller ikke når de vil 
forsvare demokratiet, når de stilltiende vil godta 
en uthuling av demokratiet eller sågar aktivt støtte 
opp under en slik utvikling, understreker Sirianne 
Dahlum. 

– Hvorfor er forskningen du skal i gang med, 
viktig? 

– Den er viktig fordi den kan gi innsikt i hvor 
robust det norske demokratiet egentlig er, ved å 
forstå hva nordmenn dypest sett tenker om demo- 
krati og hvor langt vi er villige til å gå for å forsvare 
det. Gjennom dette kan vi avdekke mulige utford-
ringer ved det norske demokratiet som vi ennå 
ikke kjenner til, og som kan komme til overflaten 
i et mer polarisert samfunn eller i møte med mer 
populistiske politikere enn vi har i dag.=

I mange land i verden forvitrer demokratiet. I Norge derimot, 
står folkestyret fjellstøtt og får vår fulle tilslutning – hvis vi 
blir spurt. Men hvor dypt stikker støtten – egentlig?

Hun skal granske vårt 
demokratiske sinnelag 
 

DEMOKRATI I KRISE: – Vi kan ikke 
utelukke at den uheldige utviklingen vi 
ser i mange land, også kan komme til 
Norge, advarer Sirianne Dahlum.

Demokrati i Amerika?

• I en artikkel i American 
Political Science Review 
presenterer statsviterne 
Milan Svolik og Matthew 
Graham nye innsikter 
om amerikaneres vilje 
til å begrense politiske 
lederes forsøk på å 
utfordre systemet.

• Gjennom et eksperi-
ment avdekker de at 
denne viljen er svært 
begrenset, og at det 
amerikanske demokratiet 
dermed er mer sårbart 
enn tidligere antatt.  
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Min hemmelige 
drøm er å bli 
nattklubb-
sangerinne.

PORTRETTET • Kristin Bech

2/2021

Søstre eller ei: – Humor og selvironi er blant de  
  beste dydene man kan ha. 

La oss derfor starte med humoren. Humoren kom  
frem allerede i de første minuttene under intervjuet. 
Ryktene sa at Kristin Bech var fra Nord-Norge. Et 
google-søk sendte meg til Henningsvær i Lofoten. 
Det var feil Kristin Bech. Hun var en ukjent navne-
søster. Kristin Bech har derimot, takket være post-
vesenet, blitt kjent med en annen navnesøster. Hun 
bor i Oslo. Julekort hadde havnet i postkassen hen-
nes. Det var heldig for dem begge.

– Hun driver med makeup og hudpleie. Nå kjøp-
er jeg alle ansiktskremene mine av henne. Hvis jeg 
ser ekstra fresh ut en dag, er det takket være Kristin 
Bech!

Kristin Bech, professoren altså, er ikke fra  
Henningsvær, men fra et lite sted i Tysfjord, ganske 
langt nord i Nordland.

– Jeg pleier å si at hjemstedet mitt har fem inn-
byggere, om man runder oppover. 

Skolen lå i nabokommunen Ballangen, fire mil  
  nordover på tidvis rasfarlige veier. 

– Naturen var spektakulær. Fra skolebussen så 
jeg på fjellene og drømte meg bort.

Barndomshjemmet lå på et fergeleie.
– Jeg vokste opp på dette fergeleiet. Om somrene 

jobbet jeg som fergebillettør.

PORTRETTET • Kristin Bech

Kristin Bech er forfatter, foredragssanger og 
festivalsjef. Mottoet hennes er «Språkhistorie 
til folket». Likevel kaller hun seg selv en helt 
alminnelig akademiker. 
 

Tekst: Yngve Vogt · Foto: Ola Sæther

Jeg er en helt gjennomsnittlig akademiker. Det  
 eneste som skiller meg ut, er at jeg har tatt med 

meg en del utenomfaglige interesser inn i under- 
visningen og formidlingen min, forteller Kristin 
Bech. Hun er professor i engelsk ved Universitetet  
i Oslo og er spesialist i engelsk språkhistorie. 

For noen år siden utga hun den velskrevne 
boken «Fra englisc til English», som handler om 
hvordan engelsk har utviklet seg gjennom tusen 
år. Boken er krydret med historiske hendelser,  
kuriøse detaljer og språklige besynderligheter. 
Neste år kommer den i nytt opplag. Ikke alle for-
fattere er forunt denne lykken.

Kristin Bech er også sjef for Ordfestivalen, som 
ble arrangert for første gang i mars i fjor. Her ar-
rangerte hun konkurransen: Skriv en historie på 
nøyaktig seks ord. Det tok av. Bidragene rant inn. 
Ikke rart det ble fristende for Apollon å stille  
åpningsspørsmålet:

– Kan du beskrive deg selv med seks ord?
– Det skulle du ha sagt på forhånd. Å beskrive 

seg selv er vanskelig. Jeg er ryddig, humoristisk 
og selvironisk. Dette var en brutal start. La meg 
tenke. Jeg er streng, nei, jeg mener litt streng. 
Dessuten er jeg entusiastisk og nysgjerrig. 

Rett etter intervjuet spurte Kristin Bech søstr-
ene sine om de var enige. De ville ha lagt til ordet 
kreativ, men fjernet «litt» foran streng.

En helt  
(u)alminnelig    
akademiker 
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ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVWXZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstu-
vwxzæøå 1234567890

PORTRETTET • Kristin Bech

Alle som har reist med bilferge, vet at billettprisen 
øker med lengden på kjøretøyet. Kristin Bech reis-
er seg og viser Apollon hvordan hun skrittet opp og 
talte antall meter. 

– Jeg har fortsatt en-meters-skrittet inne! Ing-
en sjåfører kunne lyve på lengden av lastebilene 
sine. De ble fort avslørt!

Nå har Kristin Bech, sammen med søstrene, 
hytte ved fergeleiet. Der tilbringer hun stort sett 
alle somrene sine.

Da hun var barn, var det ikke gitt at hun skulle  
  bli professor i engelsk.

– I fjerde klasse likte jeg svømming best og eng-
elsk minst. Men jeg har alltid vært nysgjerrig og 
interessert i å lese. Jeg var blant dem som var glad 
i å gå på skole. Da jeg var åtte år, bestemte jeg meg 
for å bli lærer. 

På ungdomsskolen ble hun interessert i språk. 
Begeistringen var så stor at hun under gymnastid-
en dro som utvekslingselev til USA. 

– Dette året ble veldig bestemmende for den 
videre retningen min. 

Hun studerte engelsk, fransk og latin og har 
vært au pair i både Frankrike og Tyskland. Under 
doktorgradsarbeidet bodde hun et halvt år i Eng-
land.

– Jeg anser utenlandsoppholdene mine som en 
svært viktig dannelse. Du kan ikke forstå en kultur 
hvis du ikke har bodd i landet og snakket språket. 
Det er veldig verdifullt.

Selv med en avlagt doktorgrad ble det ingen  
  rettlinjet sti mot professortittelen. 

– Det var faglig ganske ensomt å ta doktorgrad-
en. Hun valgte derfor å jobbe en del år som admin-
istrativt universitetsansatt før hun fikk forsker-
gløden tilbake. Det kan hun takke noen tyske 
forskere for.

– De hadde oppdaget avhandlingen min. Tema-
et var litt uglesett den gangen, men ble plutselig 
veldig in. Jeg var visst litt forut for min tid. Jeg 
angrer på at jeg var utenfor forskningen i så mange 
år. Jeg skulle ønske noen hadde sagt til meg etter 
disputasen: «Slutt å tulle! Du skal bli forsker!». Nå 
sier jeg til stipendiatene at det morsomme først 
begynner etter doktorgraden.

For tiden forsker hun på sammenhengene mel-
lom gamle germanske språk som gammelengelsk, 
gammelhøytysk, gotisk, norrønt, gammelsvensk og 
gammelsaksisk, som er forløperen for lavtysk.

Da hun begynte å studere, var hun mest interes-
sert i litteratur. I løpet av studiet skjønte hun at 
språkvitenskap var den rette veien for henne.

– Studenter bør ikke velge alle emnene selv. Vi 

må velge noen for dem. På den måten får de anled-
ning til å oppdage talenter som de kanskje ikke 
visste at de hadde. 

For å se hvordan et språk er bygd opp og har  
 utviklet seg, bruker Bech et moderne datasys-

tem til å analysere de gamle tekstene. Alle tekstene 
er «annotert». Det vil si at det er lagt til lingvistisk 
informasjon til tekstene. Det gjør det mulig å av-
dekke språklige fenomener.

– De gamle germanske språkene kommer fra 
samme urspråk. Vi er interessert i variasjonen 
mellom dem. Akkurat nå ser jeg på nominalfraser 
i disse gamle germanske språkene. En nominal 
frase har et substantiv som hovedord.

I noen av disse språkene kan denne frasen være 
«stort hus», i andre språk kan frasen være «hus 
stort», for å si det veldig enkelt. 

– Hvordan elementene er plassert i frasen, sier 
mye om språkene. Denne forskningen gjør oss i 
stand til å si noe om hvordan og hvorfor språk end-
rer seg.

For ikke så lenge siden dukket engelsklæreren  
 hennes fra gymnaset opp på kontoret hennes. 

Læreren husket henne som en entusiastisk elev.
Entusiasmen kom godt med da hun fikk den 

originale ideen å holde en musikalsk språkhistorie-
forelesning. Den første gangen var for 150 student-
er i britisk kulturkunnskap. Kristin Bech hadde 
med seg en oktett – et lite kor på åtte sangere. 

– I den musikalske forelesningen kunne jeg 
kombinere interessen for språkhistorie med inter-
essen min for musikk. Det var skikkelig artig.

Oktetten sang med autentisk engelsk uttale fra 
forskjellige tidsepoker. Musikkinnslagene ble kob-
let til foredrag om hvordan språket ble påvirket av 
historiske hendelser. 

– Vi sang alt fra gregoriansk musikk og madri-
galer fra Shakespeares tid til Vera Lynn-sanger fra 
andre verdenskrig, for ikke å glemme Yesterday på 
gammelengelsk.

Kristin Bech er pasjonert sanger. For tiden 
synger hun i Schola St. Hallvard og Vestre Aker 
Kammerkor. 

– Jeg er opptatt av god stemmebruk når jeg 
underviser. Stemmen skal ikke være knirkete. Det 
er grusomt å høre på. Stemmen må holdes ved like. 
Da hjelper det å synge.

Hun er spesielt interessert i gregorianske sanger.
– Med denne musikken fra tidlig middelalder 

får jeg et fysisk forhold til den perioden jeg forsker 
på. Det blir som å gå inn i kirken eller klosteret på 
denne tiden og synge det samme som de gjorde 
den gangen. 

Likevel drømmer språkforskeren om enda en  
  musikalsk karriere.

– Min hemmelige drøm er å bli nattklubbsanger-
inne. Barbra Streisand er det store idolet mitt. Jeg 
liker også visesang. Det er mange fine musikksjang-
re, men rock er jeg ikke spesielt begeistret for.

Til gjengjeld er hun så betatt av klassisk musikk 
at hun i ni år har stilt opp som frivillig på kam-
mermusikkfestivalen i Lofoten.  

– Forutsetningen min var at jeg skulle slippe å 
jobbe med tekst og språk. 

Hun har i stedet vært potet, laget frokost, stilt 
opp som sjåfør, fraktet Arve Tellefsen og hans 
milliondyre Guarneri-fiolin til flyplassen, rigget 
scener, fikset noter og andre rare ting som kunne 
dukke opp.

Denne erfaringen fra gulvet kom godt med da 
hun selv ble sin egen festivalsjef for Ordfestivalen.

– Endelig fikk jeg ha min egen festival – om enn 
i noe mindre skala! Som festivalfrivillig har jeg 
lært at planlegging er alfa og omega. Jeg er ganske  
god til å organisere og tenke igjennom hvert steg i 
planleggingen. Jeg kompromisser aldri med kvali-
teten.

Universitetet underviser i 24 språk. En viktig  
 del av årets festival er en utstilling der kol-

legaene presenterer et spesielt ord fra hvert av 

disse språkene på svære postere, stilt ut på Jern-
banetorget T-banestasjon i Oslo. Utstillingen fin-
nes også på nett.

Og det var da hun, i samme slengen, kom på 
den artige ideen å arrangere konkurransen om den 
beste novellen på seks ord.

– Vi lever i et samfunn med en endeløs strøm av 
ord og informasjon. Så det å sette seg ned og tenke 
på en historie på seks ord, kan få oss til å lære oss 
å komme til kjernen med få ord.

Hun møter aldri uforberedt til noe. Heller ikke 
til forelesningene sine. 

– Noen er helt komfortable med å troppe opp 
uforberedt og bare snakke om et eller annet. Jeg må 
være ryddig og organisert for å klare å gjennom-
føre foredragene mine på en god måte. Det ligger 
masse planlegging bak, ikke minst fordi jeg kan bli 
nervøs. Hver gang jeg står på en scene og gjør noe 
utenom den vanlige undervisningen, kjemper jeg 
med meg selv. Jeg beveger meg ut på en tynn gren 
og håper den holder. Hvis det fungerer, blir det 
veldig bra. Da er det verdt å ta disse sjansene. Tar 
man ikke slike sjanser, kommer man ikke videre.

Hun håper studentene tenker det samme.
– Jeg ønsker at studentene skal presse seg mer. 

Det gir dem god mestringsfølelse. Altfor mange 
studenter er redde for å si noe feil.

Digital 
undervisning 
er djevelens 
verk.

ESTETISK: – Noen trives 
med å ha det kaotisk rundt 
seg. Jeg kommer fra en 
familie med meget god 
ordenssans. Vi er hjemlige 
estetikere, forteller Kristin 
Bech fra kontoret sitt.

NAVN: Kristin Bech

FØDT: 28. juni 1968

STILLING: Professor i 
engelsk språkvitenskap 
ved Institutt for litteratur, 
områdestudier og euro-
peiske språk, Universite-
tet i Oslo

AKTUELL: Folkelig for-
midler av språk og språk-
historie, festivalsjef for 
Ordfestivalen 
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gamle germanske språk, 
spesielt gammelengelsk. 
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PORTRETTET • Kristin Bech

Professoren er oppriktig glad i studentene sine.     
– Jeg får god energi av studentene. På de største 

forelesningene har jeg et par hundre i salen. Jeg 
merker med en gang om stemningen i rommet en-
drer seg. Digital undervisning, derimot, er djevel-
ens verk. Dehumaniserende og demotiverende.

Selv om hun ser alle studentene gjennom kam-
eraet, ser hun dem bare todimensjonalt i små digit-
ale vinduer. 

– Da er det vanskelig å gjenkjenne dem neste 
semester.

Og det som er enda verre:
– Jeg får ikke alle de små signalene som jeg 

ellers plukker opp i et stort auditorium, slik som 
alt fra et løftet øyebryn som viser at de skjønner 
noe, eller en rynke i pannen som viser at de ikke er 
med. Jeg savner virkelig studentene mine og gled-
er meg til de kommer tilbake til campus. Men jeg 
frykter at det blir mye digital undervisning også til 
høsten. 

Hun holder mange populærvitenskapelige    
  foredrag. 

– Jeg er ikke så opptatt av å henvende meg til 
andre akademikere eller intellektuelle. Jeg er mest 
opptatt av å henvende meg til folket. Jeg blir for-
nøyd når publikum kommer og sier at de har fått 
et nytt syn på språkendring og at engelske lånord 
kanskje ikke er så skummelt likevel.

Det største publikummet hennes var 600 pen-
sjonister på Klingenberg kino. På kontoret hennes 
henger en takkeplakett for et foredrag for Range 
Rover-klubben. 

Prikken over i-en er fanbrevene. Alle får svar.
– Jeg må selvsagt ta vare på fansen. Det er ikke 

så mange av dem at jeg ikke greier å ta vare på dem 
alle sammen, ler hun.

For hovedmålet hennes er å nå ut til samfunnet. 
Mottoet hennes er: «Språkhistorie til folket!» Det 
hele startet da hun for fem år siden utga boken sin. 
Hun hadde ingen planer om å skrive den. 

– Tanken hadde aldri slått meg. 
På språkdagen på Blindern, flere år tidligere, 

holdt hun lynforedraget «800 års språkhistorie» 
på ti minutter. En av tilhørerne var redaktøren i 
Pax. Så ballet det på seg. Nå ønsker forlaget at hun 
skal skrive bok nummer to. 

– Det er viktig for meg å få frem at jeg ikke driv- 
er med formidling først og fremst fordi det er gøy, 
men fordi jeg vil fremme kunnskap. Det ligger en 
klar tanke under alt jeg gjør. Dette er ikke noe jeg 
rister ut av det venstre ermet.

Du nevnte at du var streng, eller i det minste  
  litt streng. Det har du skjult godt gjennom 

intervjuet.
– Jeg er streng, sier hun og ler hjertelig og viser 

til debatten om karakterbegrunnelser hun startet i 
universitetsavisa Khrono i vinter.

– Hvis en student vil klage eller be om begrunn- 
else for en karakter, mener jeg at studenten må 
vurdere sin egen besvarelse først. Det skulle bare 
mangle. Jeg skjønner ikke at dette er kontrover-
sielt. Jeg forventer også at studentene gjør en or-
dentlig jobb. Studentene må gjøre den innsatsen vi 
krever, og jeg forventer enda mer av meg selv, sier 
hun og ler igjen.

– Dette var vel ikke veldig strengt?
– Det er kanskje bare jeg selv som oppfatter 

meg som streng. 

Derimot kan Apollon bekrefte at Kristin Bech  
 er over normalen ryddig. Kontoret hennes er 

striglet og er den diametrale motsetningen til hos 
en matematikkprofessor som fant igjen sykkelen 
sin da han ryddet skrivebordet på åttitallet.

– Jeg er veldig imponert over slike folk. De må 
være veldig ryddige i hodet når de klarer å jobbe 
i slikt rot. Noen trives med å ha det kaotisk rundt 
seg. Jeg kommer fra en familie med meget god 
ordenssans. Vi er hjemlige estetikere. Det foregår 
så mye i hodet mitt at jeg må ha det ryddig rundt 
meg for å klare å strukturere meg. Du finner ingen 
gjemt sykkel på skrivepulten min!  

I utvekslingsåret i USA, den gangen hun var syt- 
  ten, fikk hun dessuten utfolde seg i en av sine 

andre store interesser: tegning.
– Timeplanen var perfekt. Jeg hadde to timer 

kor, to timer tegning, en time amerikansk historie 
og en time amerikansk litteratur. Hver dag! Det 
var et drømmesemester.

35 år senere, altså i fjor, under koronanedsteng-
ningen av samfunnet, tok hun tegnesakene frem 
igjen. Hun begynte å tegne med mikrotusj. Hver 
tegning tok 12–14 timer. 

– Dette ble en slags meditasjon for meg. 
– Hvordan får du tid til alt dette?
– Tro det eller ei: Jeg driver også med forsk-

ning! 
I løpet av intervjuet bedyrer Kristin Bech atter 

en gang at hun er en helt vanlig og gjennomsnittlig 
akademier. 

– Jeg gjør solid arbeid, ordentlig forskning og 
publiserer regelmessig, slik som 95 prosent av de 
ansatte ved universitetet gjør. Blant de siste fem 
prosentene finner du toppforskerne. Jeg er altså 
en gjennomsnittlig forsker, men som fergebillettør 
var jeg over gjennomsnittet. Haha! Ingen er bedre 
på en-meter-skrittet enn meg.=

Som ferge-
billettør var 
jeg over gjen-
nomsnittet.

SOPRAN: – Jeg er opptatt 
av god stemmebruk når jeg 
underviser. Stemmen må 
holdes ved like. Da hjelper 
det å synge, forteller Kristin 
Bech som for tiden synger 
i to kor.

Tekst: Yngve Vogt

I forrige utgave skrev Apollon at astrofysikere  
  ved UiO er i gang med å avsløre hvordan  

universet så ut det første øyeblikket etter Big Bang. 
Denne spesielle tiden kalles for inflasjonen og  
varte så kort som 10 opphøyd i minus 34 sekunder.  
Her snakker vi om et så kort tidsrom som  
0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 01  
sekunder, eller for dem som foretrekker de gode, 
gammeldagse begrepene, snakker vi om en trilli-
ontedel av et sekstilliontedels sekund.

På denne ufattelig korte tiden ekspanderte 
universet fra størrelsen av et atom til en bredde 
på 1 til 100 lysår. Det er enormt stort. Og det var 
nettopp i dette korte skapelsesøyeblikket at all 
materien som vi ser i dag, ble dannet. 

Betimelig spørsmål. Da medisinprofessor Pål 
Gulbrandsen leste reportasjen, stusset han og tok 
kontakt med Apollon. Han stilte det betimelige 
spørsmålet: «Hvordan kunne universet ekspandere 
minst et lysår på en trilliontedel av et sekstillionte- 
dels sekund? Det er vel intet som kan bevege seg 
raskere enn lyset?»

Før Apollon gir ordet til astrofysikeren, er det 
greit å oppsummere følgende: Lysets hastighet er 
300 000 kilometer i sekundet. I løpet av ett år har 
lyset tilbakelagt 9461 milliarder kilometer. Denne 
avstanden kalles for et lysår. Ingenting kan bevege 
seg raskere enn lyset. Likevel hevder Apollon i 
reportasjen at universet utvidet seg med mer enn 
et lysår på en mikroskopisk sekunddel. Det må da 
være feil? Apollon-journalisten fryktet det verste 
da han tok kontakt med ham som ble intervjuet, 

professor Hans Kristian Eriksen på Astrofysisk 
institutt ved UiO.

Rommet utvider seg. Eriksen har denne vakre 
forklaringen på hvordan universet kunne ekspand-
ere raskere enn lysets hastighet.

– Dette er et veldig godt spørsmål, men teksten 
stemmer. Einsteins spesielle relativitetsteori sier 
at intet kan bevege seg gjennom rommet raskere 
enn lyshastigheten. Likevel sier relativitetsteorien 
ingenting om hvordan rommet selv oppfører seg. 
Og det er nettopp det som skjedde under inflasjon-
en. Det var selve rommet som forstørret seg selv 
med en voldsom hastighet.

Astrofysikeren visualiserer det slik:
– Tenk deg et bilkart med et statisk rutenett. 

Hvis du tegner posisjonen til to biler som kjører 
fra hverandre, vil bilene ikke kunne bevege seg 
raskere enn lyshastigheten – målt i forhold til der-
es lokale rutenett. Hvis rutenettet derimot plutse-
lig begynner å utvide seg, vil det ikke lenger være 
noen grenser for hvor raskt bilene kan bevege seg 
fra hverandre, forklarer Hans Kristian Eriksen.

Dette betyr med andre ord: Hvis rommet mel-
lom bilene utvider seg, kan begge bilene stå stille 
i forhold til hvert sitt lokale referansesystem og 
likevel bevege seg bort fra hverandre med ube-
grenset hastighet.

Og det var nettopp det som skjedde i det mira-
kuløse øyeblikket etter Big Bang. Det forklarer 
hvordan universet, under inflasjonen, kunne 
utvide seg fra kvantemekaniske til astronomiske 
størrelser på et mikroskopisk øyeblikk.=

Hvordan 
kunne uni-

verset, rett et-
ter Big Bang, 

utvide seg 
raskere enn 

lysets hastig-
het? Dette 
strider vel 

mot Einsteins 
lover?

Her er paradokset om lys-
hastigheten etter Big Bang 

LESERSPØRSMÅL: Denne 
reportasjen ble ene og alene 
til fordi en av våre observ-
ante lesere stusset over 
en setning i forrige utgave. 
Apollons ønske er derfor: 
Send gjerne spørsmål til 
redaksjonen om du lurer på 
noe. Mailadressen vår er: 
apollon@admin.uio.no

ASTROFYSIKK • Ultralyd
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Evolusjon

• Mikroevolusjon: 
Endring av den genetiske 
sammensetningen i en 
populasjon over kort tid.

• Makroevolusjon: 
Utvikling av nye typer 
levende organismer  
over lang tid.

• Mens mikroevolusjonen 
går fort, går makro- 
evolusjonen tilsyne-
latende sakte.

• Evolusjonsbiolog på 
UiO skal nå tolke en 
mengde fossiler ved å 
bruke kunstig intelligens 
for å finne bindeleddet  
mellom mikroevolusjon 
og makroevolusjon.

Tekst: Yngve Vogt

Et av de store paradoksene i biologien er hvor- 
  for evolusjonen utvikler seg raskt over kort 

tid, mens den ser ut til å gå sakte over lang tid.
– Det er et stort sprik i forståelsen av den raske 

evolusjonen mellom generasjoner og den sakte 
evolusjonen over millioner av år, forteller forsker 
Kjetil Lysne Voje på Naturhistorisk museum ved 
Universitetet i Oslo. Han er evolusjonsbiolog og 
har fått femten millioner kroner i støtte fra Det eu-
ropeiske forskningsrådet for å finne svaret på dette 
merkelige paradokset i evolusjonens verden.

Et eksempel på rask evolusjon er Darwin-finkene 
på Galapagosøyene tusen kilometer utenfor kys-
ten av Equador. Disse finkene stammer fra det 
latinamerikanske kontinentet. De har alle spesielle 
størrelser på nebbene sine. Noen har store nebb, 
andre små. 

– Evolusjonære endringer skjer ofte gjennom 
naturlig seleksjon og genetisk variasjon, forklarer 

kan han se hvordan hver enkelt art har endret seg 
over tusener eller millioner av år. En slik oversikt 
kalles en tidsserie.

– Med disse tidsseriene får vi muligheten til å 
forstå evolusjonen langt bedre enn tidligere. 

Fossiler er spor av tidligere organismer som har 
levd på Jorda. Noen tror at fossiler bare dreier seg 
om store dyr som Tyrannosaurus rex. Det er feil. 
Mange av dem er små, encellete skapninger. 

De beste dataene er fossiler av encellete alger 
fra innsjøer. De er hentet fra overalt i verden, slik 
som USA og Peru. 

– Med disse tidsseriene kan vi følge evolusjon-
en over nesten 300 000 år.

Noen av oss lever i den villfarelsen at fossiler 
må være gamle. Det er også feil. De yngste fossil-
ene i samlingen til Voje er bare noen få tusen år 
gamle. Disse fossilene er også av encellete dyr. 
Forskerne finner dem ved å ta kjerneprøver fra 

bunnen i innsjøer. Kjerneprøvene gjør det mulig 
å hente frem fossiler fra de ulike bunnlagene. De 
eldste eksemplarene er nederst i kjerneprøvene. 
De yngste er øverst. Noen ganger er det bare noen 
hundre år mellom hvert av funnene.

Foreløpig har Voje satt sammen noen hundre 
tidsserier. Alle fossilene er vitenskapelig beskrevet. 

– Jeg står på skuldrene til de store gigantene 
som har samlet inn dataene og publisert dem. Dis-
se forskerne har som oftest ikke analysert dataene 
sine med tanke på evolusjonære endringer. De har 
først og fremst vært interessert i å se på mønstrene 
for å identifisere arten. Jeg vil derimot bruke data-
ene deres til å finne svar på spørsmål som tidligere 
ikke er besvart.

Statistikk-triks. Voje skal plotte inn alle de fossile 
tidsseriene i en statistisk modell. Da kan han teste 
ut de ulike eksisterende teoriene om hvordan evo-

Voje. – De finkene som ble født med feil nebbstørr-
else, fikk ikke den samme tilgangen til mat. Da for-
svant de. Det skyldtes naturlig seleksjon. Samtidig 
hadde finkene et stort genetisk mangfold, slik at 
noen av dem ble født med rett nebbstørrelse. Det 
var nettopp disse finkene som overlevde og kunne 
formere seg videre.

Et eksempel på sakte evolusjon er utviklingen 
av trilobitter, en stor gruppe krepslignende leddyr 
som fantes i havet fra tidlig kambrium til slutten 
av permtiden, en periode på vel 300 millioner år. 
Det fantes flere tusen arter av dem.

– Når vi studerer trilobitter og finner eksemp-
larer av den samme arten, noen millioner år eldre, 
er det liten forskjell på dem. 

Fossilt mekka. For å finne sammenhengen mel-
lom evolusjonær utvikling over kort og lang tid, 
skal Voje sammenligne store mengder fossiler. Her 

Han løser evolusjonsgåte med kunstig intelligens 

SAKTE EVOLUSJON:  
Et eksempel på sakte 
evolusjon er trilobittene. 
De endret seg lite gjennom 
millioner av år.

EVOLUSJONSBIOLOG: 
Kjetil Lysne Voje vil forstå 
evolusjonen bedre ved å 
sammenligne store mengder 
fossiler over tusener og milli-
oner av år.
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BIOLOGI • Evolusjon

Kjetil Lysne Voje skal bruke 
tusenvis av gamle fossiler, 
statistiske modeller og  
kunstig intelligens til å finne 
svar på en av evolusjonens 
        aller største gåter.
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RASK EVOLUSJON: Et eksempel på 
rask evolusjon er hvordan nebb-
størrelsen til Darwin-finkene 
endret seg. 
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Mosdyrslekta

• En gruppe virvelløse, 
flercellete dyr som har 
eksistert i 500 millioner 
år. 

• Mosdyr finnes fortsatt. 
De lever i vann, de fleste 
av dem i havet.

• De lever i kolonier. 
Alle individer i en koloni 
er kloner av hverandre. 
Det betyr at alle individ-
ene i en koloni er 
genetisk like. Likevel har 
de ulike oppgaver og 
utseende.

• Det finnes svært mange 
fossiler av mosdyr. 

Maskinlæring

• Maskinlæring er en 
gren av kunstig intelli-
gens.

• Maskinlæring gjør 
datamaskinen i stand til 
å gjenkjenne komplekse 
mønstre i datasett.

• Det er allment kjent 
at denne metoden gjør 
det mulig å trene opp 
datamaskinen til å skille 
mellom bilder av hunder 
og katter.

• Evolusjonsbiologer skal 
nå bruke maskinlæring til 
å gjenkjenne visse trekk 
til helt bestemte individer 
i fossiler av mosdyr-
kolonier. 

lusjonen kan ha foregått. Han skal med andre ord 
analysere tidsseriene av fossilene for å finne frem 
til de teoriene som kan passe til datamaterialet 
hans.

Evolusjonen kan ha foregått på forskjellige 
måter. Det trengs derfor flere modeller for å dekke 
bredden i hvordan evolusjonen har skjedd. 

– Evolusjonen kan foregå raskt og spre seg i alle 
retninger, den kan være bundet og gjennomgå liten 
endring, og den kan være bundet en stund og så 
endre seg raskt og så være bundet igjen.

Spørsmålet er i hvilken grad de ulike modellene 
kan forklare de evolusjonære endringene og om 
modellene får problemer når tidsskalaene blir for 
lange.

– Kanskje klarer vi bare å forklare hvordan evo-
lusjonen foregår over tusen år, men kanskje kan vi 
finne en modell som forklarer hvordan evolusjonen 
foregår over 100 000 år eller millioner av år. Det 
er nettopp det jeg skal finne ut av.

I den enkleste modellen hans ser han på kropps-
størrelsen og hvordan den endres over tid.

– Her skal jeg se om observasjonene mine er 
tilfeldige eller om det finnes et system. Kanskje er 
det evolusjonsmessig lurt å være stor. Da kan det 
tenkes at de evolusjonære endringene vi ser, ikke 
er tilfeldige.

Denne problemstillingen kan løses med det  
matematikerne kaller for maksimum likelihood. 
Hvis du lurer på hva dette volapyket innebærer, er 
det lurt å lese forklaringen i halvt tempo: Maksim-
um likelihood er en velbrukt metode som brukes 
til å finne den sannsynlighetsfunksjonen der de 
observerte dataene er mest sannsynlige.

– Jeg forventer ikke at modellene skal kunne 
forklare alle tidsseriene våre, men jeg ønsker å 
finne ut om de modellene som kan forklare hva 
som skjer på kort tid, også fungerer over lang tid. 
Det er mange hypoteser. Utfordringen min er å 
luke ut de teoriene som vi mener ikke er gode nok 

og styrke dem vi tror på. Jeg ønsker med andre ord 
å rydde litt opp i jungelen.

Tyr til kunstig intelligens. Nå lurer du kanskje 
på hvor den kunstige intelligensen kommer inn. 
Kjetil Lysne Voje skal bruke kunstig intelligens på 
fossilene for å si noe om hvor stort potensial artene 
hadde for å endre seg. For å finne ut av dette er det 
viktig å skille mellom hvor mye av endringene som 
skyldes gener og hvor mye som skyldes miljø.

– Det er bare mengden av den genetiske varia-
sjonen som styrer hvor mye en art kan endre seg.

Selv for biologer som studerer nålevende popula-
sjoner, kan det være krevende å finne ut hvor mye  
av variasjonen innenfor en art som skyldes miljø 
og hvor mye som skyldes gener. Og da kan du kan-
skje tenke deg hvilket tilsynelatende umulig  
problem Kjetil Lysne Voje har rotet seg bort i.  
Forskere klarer bare svært sjeldent å hente ut DNA 
fra fossiler. Vanligvis fins ingen genetiske rester i 
fossiler. 

– Det er nesten umulig å studere den genetiske 
variasjonen i fossiler, med ett eneste unntak:  
mosdyr!

Mosdyr er en gruppe virvelløse, flercellete dyr 
som har eksistert i 500 millioner år og som fort-
satt finnes. De lever i vann. De fleste av dem holder 
til i havet.

– Mosdyr har et fantastisk rikt fossilt materiale.
Sammen med kollegaer fra Naturhistorisk mu-

seum har Voje samlet inn fossiler fra flere tusen  
kolonier. Mange av dem er fra New Zealand. Noen 
av fossilene er opptil to og en halv million år 
gamle. 

Fossiler av mosdyr er de siste 30 årene brukt 
som et bevis på at arter har endret seg svært lite 
over millioner av år og at evolusjonen først og 
fremst skjer når nye arter oppstår. Voje er spent på 
om de nye dataene hans kan bevise eller motbevise 
dette.

Alle mosdyr-individer lever i kolonier. Innad i en  
koloni er alle individene kloner av hverandre. Det 
betyr at alle individene i en koloni er genetisk 
identiske med hverandre. Likevel har de ulike opp-
gaver i kolonien. Noen av dem forsvarer kolonien. 
Andre skaffer mat. 

– Så selv om individene er genetisk like i koloni-
en, har de ulike oppgaver og utseende. Dette hand-
ler om hvilke gener som er slått av og på. 

Voje skal derfor bare sammenligne individer 
med de samme oppgavene i ulike kolonier. 

Takket være denne besynderlige evnen hos 
mosdyr til å klone seg selv, kan forskerne estimere 
hva den genetiske variasjonen betyr for evolusjon-
en over lang tid ved å sammenligne fossilene med 
dem som lever akkurat nå. 

Spørsmålet Voje stiller seg, er om arter med små 
mengder genetisk variasjon endrer seg lite sammen-
lignet med arter med mye genetisk variasjon, eller 
om mengden med genetisk variasjon spiller liten 
rolle for evolusjonshastigheten over millioner av 
år.

– Dette er vanskelig å se med dagens dyr, men 
vi finner svaret i fossilene. Du kan derfor si at mos-
dyr er en historisk tidsmaskin.

For å kunne estimere den genetiske variasjonen 
i de fossile mosdyrene, trenger forskerne mye data. 

– Det har vi heldigvis. Og det er her maskin-
læringen kommer inn. 

Maskinlæring er kunstig intelligens. – Vi sam-
ler inn mange fossile mosdyr, tar bilder av dem og 
bruker maskinlæring til å studere detaljer i utse-
endet på dyrene.

Maskinlæringen har lært seg å gjenkjenne de 
ulike individene i kolonien. De skal altså bruke 
maskinlæring til å måle ulike deler av utseendet 
til de enkelte mosdyr-individene for å se hvor mye 
av variasjonen over tid som skyldes den genetiske 
variasjonen.
For å komme i mål har Voje samarbeidet med noen 

av verdens ledende mosdyr-forskere, både på New 
Zealand, i London og ved Naturhistorisk museum 
i Oslo.

Teknikken som de bruker i maskinlæringen, er 
den samme som brukes for å kunne skille hunde- 
og kattebilder.

– Vi skanner alle mosdyrene. Algoritmene våre 
ser så etter bestemte trekk hos de individene i ko-
loniene som vi ønsker å se nærmere på. Akkurat 
som vi kan trene opp dataprogrammer til å gjen-
kjenne hva som er et øye, munnvik eller nesetipp 
hos hunder og katter, kan vi trene opp datapro-
grammet vårt til å gjenkjenne de trekkene som vi 
er interessert i hos mosdyrene.

Etter å ha testet algoritmene på noen tusen  
bilder, er algoritmene blitt flinkere enn oss men-
nesker til å finne de fysiske trekkene hos mosdyr.

– Vi utviklet denne programvaren for å måle 
egenskapene til mosdyr, men den virker uavhengig 
av organismer. Vi har testet programmet på både 
fluevinger og fisk. Og vi har fått henvendelser fra 
biologer over hele verden om å få bruke denne pro-
gramvaren, forteller Kjetil Lysne Voje.  

– Programvaren er blitt en viktig bærebjelke i 
evolusjonsforskningen vår.=

     STEGINOPORELLA  ALVEOLATA                                                                                 STEGINOPORELLA  BUSKII                                                    STEGINOPORELLA     TRUNCATA                                                                              STEGINOPORELLA  SULCATA                                                                 STEGINOPORELLA  DISCORS

STEGINOPORELLA MAGNIFICA

MOSDYR-FOSSILER: Alle 
fossil-bildene på disse sid-
ene er ulike underarter av 
mosdyrslekten Steginopor-
ella. Kjetil Lysne Voje skal 
sammenligne mange fossiler 
over et langs tidsspenn fra 
hver av disse underartene 
for å forstå hvordan evolu-
sjonen har skjedd. For å 
klare dette må han ty til 
kunstig intelligens.   

Alle foto av Steginoporella 
er tatt av Paul Taylor, 
Naturhistorisk museum, 
London.
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Tekst: Yngve Vogt

Selv om solen er den nærmeste og for oss menn- 
 esker den aller viktigste stjernen i universet, 

er tre av solens gåter fortsatt ikke løst.
– Den ene er hvorfor solatmosfæren er flere 

millioner grader varmere enn solens overflate. Den 
andre er hvorfor solvinden akselererer. Den tredje 
er hvorfor solen har en syklus på elleve år, forteller 
professor Mats Carlsson på Astrofysisk institutt 
ved Universitetet i Oslo. Han leder Rosseland-
senteret, et senter for fremragende forskning som 
jobber med å fravriste solen dens store hemmelig-
heter.

Sammen med tre andre forskningsinstitusjoner 
i Europa skal UiO lage en helt ny tredimensjonal 
modell av solen. Forskningsprosjektet, som de har 
kalt for Whole Sun, skal gjøre det mulig å forstå 
mye bedre hvordan solen fungerer.

Mysteriene i solatmosfæren. De norske astro-
fysikerne er verdensledende i å modellere solatmo-
sfæren. Solatmosfæren kan deles opp i fotosfæren, 
kromosfæren og koronaen. Det nederste laget, 
fotosfæren er den synlige overflaten på solen. Det 
midterste laget, kromosfæren, strekker seg 2500 
kilometer opp fra fotosfæren. Det ytterste laget 
kalles koronaen. Den strekker seg et par million-
er kilometer ut fra solen og er bare synlig ved tot-
ale solformørkelser. Da ser den ut som en blåhvit 
krans.

Solen er varmest i midten. Her snakker vi om 
15,7 millioner grader celsius. Så blir det kaldere 
og kaldere jo lenger ut i periferien vi kommer. På 
soloverflaten har temperaturen falt til vel 6000 
grader.

– Hvis solen bare hadde hatt én energikilde, 
ville temperaturen fortsatt ha falt utover i sol-
atmosfæren. 

Men det omvendte skjer. Temperaturen øker lenger 
ut i solatmosfæren. Vi snakker ikke bare om noen 
få graders oppvarming. I deler av solatmosfæren 
kan temperaturen bli på flere millioner grader.

Magnetfeltet varmer opp. Mats Carlsson har 
hele livet sitt forsket på dette besynderlige feno-
menet.

– Magnetfeltet spiller hovedrollen for at deler 
av koronaen, altså den øvre delen av solatmosfær-
en, blir varmere, forteller Carlsson.

Forskergruppen hans har studert dette i mange 
år. Spesialet deres er en omfattende simulerings-
modell av solatmosfæren og det øverste laget av sol-
en. Her viser de hvordan magnetfeltet, som strøm-
mer opp fra solens indre, påvirker solatmosfæren. 

Utfordringen er at de ikke vet hvor sterke mag-
netfeltene er når de kommer opp fra solens indre. 
Frem til i dag har løsningen deres vært å prøve seg 
frem med ulike inngangsverdier på magnetfeltet i 
simuleringsmodellen. 

– Vi vet at magnetfeltet blir generert inne i sol-
en, men vi skjønner ikke hvordan. På et eller annet 
vis greier solen å få til en slags dynamo i sitt indre. 
Tettheten av gasser blir mindre der magnetfeltet 

er. Da vil gassen sive oppover, forklarer professor 
Viggo Hansteen på Rosseland-senteret. 

Spesialfeltet hans er å se på hvordan magnetfel-
tet kommer opp fra solen og inn i solatmosfæren. 
Dette er viktig å forske på. Soleksplosjoner skyldes 
magnetfeltet.

Magnetfeltet er blitt sterkt når det når foto- 
sfæren. Da blir det værende der en stund. Når det 
er dannet en viss mengde magnetfelt, vil det fort-
sette ut i den ytre solatmosfæren.

Oppe i kromosfæren, et par tusen kilometer 
over fotosfæren, inneholder magnetfeltene mer 
energi enn gassene.

– Hver gang det skjer en liten gnisning i mag-
netfeltet, vil vi få den samme effekten som når du 
dytter to Brio-tog med samme magnetpoler mot 
hverandre. Magnetfeltet får derfor ting til å bevege 
seg raskt. Ettersom magnetfeltet danner strøm 
og det er lite gass i atmosfæren, vil energien fra 
magnetfeltet varme opp den lille gassen, forklarer 
Hansteen.

Omfattende simuleringer. Denne rare mekan-
ismen forklarer hvorfor magnetfeltet varmer opp 
solatmosfæren. For å vise dette har forskerne laget 

en simuleringsmodell. En simuleringsmodell er et 
program på datamaskinen der forskerne kan simul-
ere hvordan magnetfeltene endrer temperaturen i 
atmosfæren over tid.

Det er ikke lett å lage en slik modell. For å klare 
dette har forskerne delt opp deler av solen og sol-
ens atmosfære i svært mange små bokser. I hver av 
boksene gjøres det beregninger på slike ting som 
magnetfelt, energi, stråling og temperatur.

Det ideelle hadde vært å dele opp solen og sol-
atmosfæren i så små bokser at sidene på boksene 
bare er et par kilometer brede, men med tanke på 
at radiusen på solen er 700 000 kilometer og at sol-
atmosfæren strekker seg flere millioner kilometer 
utover, kan du kanskje tenke deg at modellen treng-
er svært mange bokser. 

Forskerne må dessuten ta hensyn til en annen 
viktig detalj. For å kunne beregne alt som skjer når 
magnetfeltet beveger seg mellom boksene, må tids-
enheten mellom hver eneste beregning i boksene 
være så liten at forskerne kan beregne bevegelsen 
til magnetfeltet gjennom hver eneste boks. Prob-
lemet er at vi snakker om enorme hastigheter.

Lydbølgene her på Jorda har en hastighet på vel 
1000 kilometer i timen. Det er ingenting i forhold 
til hva som skjer i solen.

– Magnetbølgene i solatmosfæren kan bevege 
seg så raskt som 10 000 kilometer i sekundet. 

Det er noen millioner ganger raskere enn lyd-
bølgene på Jorda. Disse magnetbølgene kalles for 
Alfven-bølger, oppkalt etter den svenske fysikeren 
Hannes Olof Gösta Alfven, som fikk nobelprisen i 
fysikk i 1970.

Så for å være helt sikker på at du har fått med 
deg poenget:

Når Alfven-bølgene beveger seg gjennom boks-
ene i modellen, er det viktig at tidsangivelsen mel-

Astrofysikere planlegger nå verdens tyngste 
simulering – på en tungregnemaskin 

som ennå ikke er oppfunnet 
– for å avsløre solens tre store gåter.

Skal avsløre solens 
tre store gåter 
 

Vi leter etter 
den grunn-
leggende 
forståelsen 
av naturen 
rundt oss.

AVSLØRER SOLEN: Mats 
Carlsson har laget en simu-
leringsmodell av solen som 
viser hvordan magnetfeltet 
varmer opp solatmosfæren. 
Nå skal forskningsgruppen 
hans, i samarbeid med tre 
andre europeiske forsk-
ningsinstitusjoner, lage en 
enda mer presis simuler-
ingsmodell, som også skal 
ta hensyn til magnetfeltet 
som dannes i solens indre. 
For å kunne bekrefte at mo-
dellen er riktig, må de ha så 
mange data som mulig. En 
av de viktigste informasjons-
kildene blir romsonden Solar 
Orbiter, som om to år er 
kommet i samme avstand fra 
solen som planeten Merkur.
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lom hver eneste beregning er så presis at forskerne 
kan følge med på hva som skjer i alle boksene.

Da må tidsskillet mellom hver eneste beregning 
i boksene være så lite som et titusendels sekund. 
Da kan du kanskje tenke deg hvor mange ganger 
modellen må oppdateres for å kunne simulere hva 
som skjer i solen i løpet av noen timer, et år eller 
gjennom hele solens syklus på 11 år. 

For å simulere solen i elleve år må modellen 
oppdateres tre billioner ganger. Det er ikke smått-
erier. En billion er tusen milliarder. Med tanke 
på de enormt tunge beregningene som må skje i 
hver boks for hver tidsenhet, kan du kanskje forstå 
hvorfor det tar svært mye tid å simulere hvordan 
solen fungerer.

Lure triks. Trikset til forskerne er å lage ligninger 
som reduserer hastigheten på Alfven-bølgene, 
samtidig som ligningene likevel viser det samme. 
Men her er det viktig å ha tungen rett i munnen. 
Hastigheten må ikke reduseres for mye.

– Hvis vi tuller med fysikken, kan vi skape nye 
problemer, poengterer Hansteen. 

Det andre trikset deres er å forenkle bølgelengd- 
ene i lysspekteret. Dette er en gammel teknikk fra 
åttitallet.

– For å finne ut av hvor mye energi solen taper, 
må vi se på hver eneste bølgelengde i hele lysspekt- 
eret. Det finnes mange millioner bølgelengder. De 
kan sorteres i fire grupper. Da kan vi løse ligninger 
for bare disse fire gruppene fremfor millioner av 
bølgelengder.

Modellen til Hansteen inneholder 50 millioner 
bokser. Tidsskalaen hans er ett millisekund. Han 
bruker den nye tungregnemaskinen på NTNU. Her 
kjører han programmet parallelt på 10 000 proses-
sorer – samtidig. Selv om programmet hans kjøres 
10 000 ganger raskere enn på en vanlig datamaskin, 
tar det likevel mye tid. 

For hver simulering av hva som skjer på solen i 
ett millisekund, bruker tungregnemaskinen halv-
annet sekund. Noen av kjøringene varer så lenge 
som ett år. Med rask hoderegning er det lett å 
beregne at den superraske maskinen i Trondheim 
trenger ett år for å beregne hva som skjer på solen i 
løpet av seks timer.

Fransk hjelp. Frem til i dag har de norske forsk-
erne måttet gjette hvor stort magnetfeltet er fra 
den indre delen av solen. Takket være det nye sam-
arbeidet deres med de tre andre forskningsinstitu-
sjonene i Europa, skal de norske astrofysikerne nå 
få mer eksakte verdier på disse magnetfeltene. 

Den ene samarbeidspartneren deres er Saclay-

senteret i Frankrike. Franskmennene forsker på 
hvordan magnetfeltet blir til inne i solen. De har 
laget en svær modell av solens indre, men svakhet-
en med modellen deres er at ligningene deres ikke 
fungerer for stråling nær opp til solens overflate. 
De har derfor ikke klart å modellere de ytre delene 
av solen.

Og da kan leseren kanskje tenke seg: Her er det 
to internasjonale forskerteam som sliter med hver 
sin bit. De norske har en modell for solatmosfæren, 
mens de franske har en modell for solens indre. 

Det var da de tenkte: – Her er det store mulig-
heter for et samarbeid. Mens vi får data om mag-
netfeltet fra franskmennene, får de beskrivelsen 
av strålingen i den ytre delen av solen som de kan 
putte inn i modellene sine.

Problemet er at de to modellene ikke berører 
hverandre. Den norske modellen går bare ned til 
10 000 kilometer under solens overflate, mens den 
franske modellen ikke går høyere opp enn 14 000 
kilometer under overflaten.

De norske modellene må derfor i første runde 
utvides til å gå lenger ned i solen, slik at modellene 
kan møte hverandre. De norske forskerne prøver 
nå å komme så langt ned som 20 000 kilometer 
under solens overflate.

– Hvorfor i alle dager er det så vanskelig å ut-
vide modellen til å gå dypere ned i solen?

– Variasjonen i beregningene våre blir mye 
mindre jo lenger ned i solen vi kommer. Vi må der-
for regne med mye høyere presisjon. Da tar bereg-
ningene dobbelt så lang tid i datamaskinen.

Det høres kanskje ikke så vanskelig ut, men et-
tersom det allerede i dag tar flere måneder å kjøre 
simuleringsmodellen på landets raskeste datamas-
kin, kan leseren kanskje tenke seg at det blir et 
praktisk problem når de må beslaglegge tungregne-
maskinen dobbelt så lenge.

Tretrinns samarbeid. Samarbeidet med fransk-
mennene skjer over tre trinn.

Det første trinnet er at de får informasjon om 
franskmennenes beregninger om magnetfeltet og 
fôrer dette inn i modellen ved UiO. De skal altså 
få modellene til å overlappe hverandre og utveksle 
data manuelt.

Det neste trinnet er å koble modellene sammen 
slik at de to programmene sender data til hver-
andre.

Det tredje og siste trinnet er å programmere alt 
fra bunnen av og lage en helt ny modell av solen 
fra innerst til ytterst, der de tar hensyn til «rubb 
og rake».

– Vi vet hvordan vi skal koble modellene 

sammen, men det er likevel en del tekniske  
problemer. Vi må finne riktig skrutrekker  
og hammer. Dette blir en slags mekaniker-
jobb. Den felles modellen må takle ulike  
oppløsninger og ulike ligninger.

Tysk lydhjelp. En viktig del av den mate- 
matiske modellen er å se på lydbølgene i  
solen. Du stusser kanskje på at vi snakker  
om lydbølger i solen? Når gass presses 
sammen, utvider den seg og presser vekk  
gassen ved siden av seg. Da oppstår det en  
trykkbølge. En trykkbølge er det samme som  
en lydbølge. Hastigheten på disse lydbølgene  
er avhengig av temperatur og gasstype. 

Hver gang det oppstår undertrykk eller over-
trykk, vil det oppstå lydbølger for å jevne ut trykk-
forskjellene. Lydbølgene kommer fra den indre 
delen av solen. Når de treffer overflaten, spretter 
de ned igjen. Ved å se på de forskjellige lydbølgene 
kan forskerne få et bilde av hvordan det ser ut inne 
i solen og hvor varmt det er.

– Vi kan da lage et kart over temperaturstruk-
turen i solen, sier Hansteen. 

Denne forskningen kalles for helioseismologi og 
er ingen heksekunst. Det å studere lydbølger som 
forplanter seg i solens indre, bygger på det samme 
prinsippet som når jordmødrene bruker ultralyd  
til å se hvordan fosteret har det i magen. Her har  
de norske forskerne et samarbeid med Max-
Planck-instituttet i Tyskland. 

Trenger raskere datamaskin. Den nye tre- 
dimensjonale modellen av solen blir så enorm at 
de må kjøre på en superrask tungregnemaskin 
med flere millioner dataprosessorer samtidig –  
eller kjerner, som forskerne kaller det. En slik 
maskin finnes ikke i dag.

– Slike maskiner krever helt andre måter å 
programmere på. Hvis det skulle skje en feil i en 
kjerne, kan vi ikke risikere at hele programmet 
stopper opp. 

Den dagen fremtidsmaskinen er klar, vil det 
være mulig å analysere solen på noen måneder.

Det betyr:
– Selv om maskinen er superrask, tar det  

millioner av år å gjennomføre beregningene hvis 
ligningene i modellen skal brukes som de er. Vi 
må derfor være smarte. Ellers tar kjøringene for 
mye tid. Det handler derfor ikke bare om å finne 
noen som er gode til å programmere. Vi er også 
nødt til å forenkle ligningene. De norske forskerne 
har dessuten inngått samarbeid med St. Andrews-
universitetet i Skottland. De har spesialisert seg på 

å se på bevegelsene mellom de ulike lagene i solen. 

Samler solobservasjoner. Det er ikke nok med 
en god modell. Forskerne trenger også så mange 
data som mulig for å kunne bekrefte at modellen 
er riktig.

En av de viktigste informasjonskildene blir 
romsonden Solar Orbiter, som ble skutt opp i feb-
ruar i fjor. Den er et samarbeid mellom ESA og 
NASA. Om to år er romsonden kommet i samme 
avstand fra solen som planeten Merkur. Her vil 
det være så varmt at instrumentene ikke vil kunne 
klare å ta normale bilder. Romsonden kan derimot 
måle partikler og magnetfelt. Takket være romson-
den kan forskerne dessuten, for første gang, samle 
inn observasjoner fra polområdene på solen.  

De skal også hente inn nye data fra de to sol-
observatoriene på Kanariøyene.

Vil forstå verden. – Hvorfor er denne forskning-
en så viktig?

– Vi mennesker vil forstå verden. Vi utvikler en 
del beregningsmetoder og måter å angripe store 
numeriske problemer på. Der har astrofysikken 
vært en stor pådriver. Metodene vi bruker for å 
beregne solvinden, er de samme som brukes til å 
beregne oljereservoarer, sier Viggo Hansteen.

På spørsmål om hvorfor forskningen deres er 
nyttig, svarer Mats Carlsson:

– Vi leter etter den grunnleggende forståelsen 
av naturen rundt oss. Solen har stor betydning for 
oss mennesker. Forskningen er viktig for å forstå 
livsbetingelsene på Jorda. Vi jobber med å skjønne 
soleksplosjoner og magnetisme og hvordan det 
hele passer inn i det store puslespillet. Dette er 
grunnforskning. Nytteeffekten ligger langt frem.=
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A Solstormer

• Astrofysikerne ønsker 
mer kunnskap om hvorfor 
det oppstår solstormer.

• Solstormene oppstår 
når energien i magnetfelt- 
ene overføres til gassene 
i solatmosfæren. Så 
slynges disse gassene ut 
mot Jorda.

• Solstormer er ingen 
spøk. De kan lamme 
elektriske anlegg på 
Jorda. De to solstormene 
i 1859 og 1921 hadde 
vært katastrofale om 
de hadde skjedd i dag. 
Elektrisitetssystemet kan 
slås ut på svært kort tid.

• Astrofysikere ved UiO 
har laget en svær simuler-
ingsmodell om mekan-
ismene bak solvinden. Nå 
skal de samarbeide med 
tre andre store forsk- 
ningsinstitusjoner i  
Europa for bedre å forstå 
hva som skjer på solen.

• For å komme til bunns i 
mysteriet om solstormer 
ønsker astrofysikerne å 
løse disse tre gåtene:

– Hvorfor solatmo- 
 sfæren er flere milli-
 oner grader varmere   
 enn solens overflate. 

– Hvorfor solvinden   
 akselererer. 

– Hvorfor solen har en  
 syklus på elleve år.

SIMULERINGENE: Figuren 
til venstre er en fransk simu-
lering av solens dynamo 
som genererer magnetfeltet. 
Figuren til høyre er den nor-
ske simuleringen av hvordan 
magnetfeltet påvirker sol- 
atmosfæren. Nå skal 
disse to simuleringene slås 
sammen til én modell. 

Illustrasjoner: Sacray (t.v.) 
og Rosseland-senteret (t.h.).

TIDKREVENDE: Datapro-
grammet til Viggo Hansteen 
bruker ett år på å beregne 
hva som skjer på solen i 
løpet av seks timer.

Magnetbølg-
ene i sol-
atmosfæren 
kan bevege 
seg 10 000 
kilometer i 
sekundet.
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Zolo ble født i Oslo i 1921 og var midt i en søsken-
flokk på tolv. Han vokste opp i den «kjendiskrimin- 
elle» familien Karoli. «Kjendis» ved at hvor enn de 
dro i Europa, ble «mistankens skjerpede blikk rettet 
mot dem». Familiene holdt sammen, og reisemåten 
deres var med hest og husvogn. De var derfor lett 
synlige der de kom inn i en by eller bygd. Mange 
fryktet dem, de var fremmede, og det ble hevdet at 
de både stjal og herjet rundt.  
     Da Zolo fylte fire i mars 1925, var familien på 
reise, en reise der de i de siste tre årene hadde 
krysset grensene mellom Belgia, Frankrike og  
Tyskland minst fem ganger. I mai samme år ble 
familien funnet av politiet i Belgia og nok en gang 
utvist, til Tyskland denne gang. 
    Norge ble sett som et godt land å komme til, et 
Gosen som det omtales som. Men heller ikke her 
var de ønsket, selv om de også forsøkte å kjøpe  
eller leie boplasser for å slå seg ned. Bråk og uro, 
fyll og slagsmål holdt naboene våkne, som det  
står i politiets referater. De ble anmeldt og utvist 
fra landet, men kom tilbake gang på gang, slik de 
gjorde det i Europa for øvrig. 

Under mistankens skjerpede blikk

Forfatteren ønsker å gi et innblikk i roms motstand  
mot antisiganismen. Motstanden var ikke fysiske 
opprør, kanskje enkelte protester, men for det 
meste en slags stille motstand. De fikk tak i papir-
ene som krevdes, de lot seg bortvise, men gjorde 
ellers som de ville. De kom tilbake, de fulgte til-
synelatende sine reiseplaner etter at mennene, for 
det meste, hadde sonet sin straff. 
    Rosvoll ønsker å skrive om mennesket i vanske-
lige tider, om følelsenes historie, eller som hun sier: 
«jeg er sjelshistoriker». Tross stor innsats for å finne 
fram til opplysninger i arkiv og i media om Zolo, 
var kildetilgangen for fragmentarisk og for svak til 
det. Lover og regler og tidsånden dominerte. Det 
finnes opplysninger om at familien ble nektet inn-
reise til Norge da Zolo var 13 år, men intet kaleido-
skop som ga forfatteren mulighet til å kikke inn i 
sjelslivet hans og beskrive hva han følte da han ble 
nektet innreise til landet han var født i. Eller da han 
ble ført inn i Auschwitz, der han døde i 1945. 
    Boken anbefales. 

                                                                                                                                   Bjørg Evjen 

En kjærlighetserklæring til naturen

 
Forfatteren følger enkeltskjebner i et Europa som ville beskytte seg  
mot mennesker som Zolo Karoli.   

 
Vi er inne i den sjette masseutryddelsen – og den er menneskeskapt. 
 
Forfatteren har bakgrunn som miljøaktivist i Natur 
og Ungdom («arrestert fire ganger i forsøk på 
å stoppe forurensende og naturødeleggende 
veier og kraftverk»), og hun brenner for natur og 
artsmangfold. Som paleontolog vet hun mye om 
dramatiske endringer i artssammensetning gjen-
nom de siste 600 millioner år – naturen har alltid 
forandret seg, og de fleste arter som har levd, er 
faktisk utryddet.  
     I overgangen mellom Perm og Trias regner vi 
f.eks. med at 90 prosent av artene døde ut. Men 
dette skjedde i løpet av flere millioner år – i dag er 
tempoet mye, mye høyere, det skjer i skalaer på 
10–100 år. Dette omtales gjerne som den sjette 
masseutryddelsen, og den er utvilsomt menneske-
skapt.   
     For artsmangfoldet er menneskers arealbruk 
en soleklar trussel nummer én. I tillegg spiller 
klimaendringer, forurensing, overhøsting og in-
troduksjon av fremmede arter en skadelig rolle. 
Men hvor skadelig er det? Og hva skal vi f.eks. 
med brennmaneten, eller for den saks skyld, 
mygg, veps og flått? spør Delsett. Hun argument-
erer godt for at slike «ubehagelige» organismer 
spiller en rolle i næringskjeder og kan yte ulike 
økosystemtjenester. Og ingen vet hva slags nytte 

de kan vise seg å ha. Berømt er Hardangervidde-
soppen: I I969 sveipet to sveitsiske kjemikere  
vidda og fant et stoff som demper immunreak-
sjoner og spiller en uhyre viktig rolle ved organ-
transplantasjoner.  
     Interessen for biomasse går ofte foran hensyn-
et til artsmangfold. Vår egen landbruksminister 
hyller subsidiering av skoggjødsling – slik at skog-
en vokser raskere og derved, ifølge henne, kan ta 
opp mer CO2 – uten å tenke på at slik gjødsling 
skader soppvekst og sopprot (mykorrhiza), en fak-
tor som er av stor betydning både for karbon- 
lagring i skogsjord og for det biologiske mang-
foldet.  
     Delsett tar for seg sju ulike truete økosystemer: 
kulturlandskapet, skogen, fjellet, våtmarkene, 
ferskvann, kysten og havet og setter opp ti ideer 
for hvert for å bevare mangfoldet. De er ment for 
politiske myndigheter, men det er også konkrete 
råd til deg og meg. 
     Boka balanserer fint mellom personlige og  
politiske perspektiver. En spesielt viktig målgruppe  
er ungdom, og i et nytt opplag kunne en gjerne  
spandere plass til figurer. Men ellers anbefales  
boka til alle.  

                                            Inger Nordal
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I denne glimrende innføringsboka tar Carl Henrik 
Knutsen for seg den statistiske demokratiforsk-
ningens oppsving gjennom de siste tjue årene. 
Viktigst er nye sofistikerte målemetoder. De gjør 
det mulig å måle demokrati på grunnlag av flere 
ulike demokrati-forståelser.  
    Boka innledes med en diskusjon av liberale, 
partisipative, deliberative og egalitære definisjon-
er. Bokas påfølgende og mest fascinerende kapit-
tel tar for seg metoder for å måle demokrati i et 
stigende antall stater i lange tidsserier. Knutsen 
vier et eget kapittel til Samuel Huntingtons tre 
bølger av demokratisering siden 1789 – avbrutt  
av tilbakeslag.  
    Resten av boka tar for seg forskning om årsak-
virkning-forhold, først to kapitler om årsaker til 
demokrati/diktatur, så to om konsekvenser av 
demokrati/diktatur. Her berøres mange faktorer, 
men merkelig nok ikke krig/fred. Et kuriøst funn  
er at diktaturer bygger flest skyskrapere.  
    Boka er velskrevet, godt disponert og egner 
seg fortrinnlig som lærebok. De mange grafene er 
så enkle at selv én uten statistisk trening vil forstå 
dem. Konklusjonen gir en grei oppsummering og 
viser at mye fortsatt gjenstår å finne ut. 

Nytt og godt om demokrati og diktatur

Jeg har ingen innvendinger mot det som står 
i boka, men har noen spørsmål jeg ikke finner 
gode svar på:  
 
1) Hvorfor er skillet mellom demokrati og diktatur 
viktigere enn andre skiller, så som monarki/re-
publikk, despoti/rettsstat, føderasjon/enhetsstat, 
militærstat/partistat, religionsstat/sekulærstat? 
Knutsen innordner disse dikotomiene under  
hovedskillet demokrati/diktatur.  
 
2) Hvor sikre resultater er det mulig å nå med sta-
tistisk metode når antall stater i verden er såpass 
begrenset og når de varierer så mye i størrelse 
og betydning? På hvilke felter gir det mening eller 
ikke mening å sammenligne Kina og India med 
Island og Liechtenstein?  
 
3) Kan forskningen forklare hvorfor overgangs-
prosesser fra diktatur til demokrati ofte avbrytes 
før et lands styreform når å fylle kriteriene for å bli 
klassifisert som demokratisk?

                                                                                                                                      Stein Tønnesson 

                                                                                                
 
 
 

 
Eriksen er sosialantropolog som blant annet er  
kjent for å formidle sosialantropologiske observa-
sjoner om oss selv og vårt eget samfunn. Temaet 
i denne boka er, som det framgår av undertittelen, 
smarttelefonen. I løpet av de anslagsvis fjorten 
årene som har gått siden Steve Jobs viste fram 
Apples første iPhone for publikum, har den gått 
fra å være en kuriositet til en nødvendighet for 
de aller fleste av oss (inklusive Eriksen og under-
tegnede, og ifølge Eriksen også i ikke-teknolog-
iske kulturer og blant marginaliserte grupper på 
flukt eller i nød). 
     Boka plasserer seg i den essaysjangeren som 
kan benevnes «sammenlign og kontrastér» (det 
låter litt bedre på engelsk: compare and contrast), 
og hele 13 av bokas 16 kapitler har en tittel som 
rett og slett består av to antonymer adskilt med 
ordet «og»: «Global og lokal», «Fattig og rik», 
«Smart og dum», osv. I sistnevnte kapittel får 
leseren endog en klassisk «Pro et contra»-tabell 
med ti sidestilte punkter om fordelene og ulemp-
ene med å bruke en smarttelefon.  

Eriksens metode er i denne boka gjennomført 
maieutisk (google det, dersom ordet er ukjent). 
Her er det få svar, men desto flere spørsmål. Og 
ikke sjelden er svaret på slike retoriske spørsmål 
et lakonisk: «Spørsmålet er feil stilt.» 
    Eriksen sier rett ut at han er ambivalent i forhold 
til smarttelefonen. Deler av boka er endog viet et 
oppgjør med andre forskere og kommentatorer 
som ifølge Eriksen reagerer med «moralsk panikk» 
på ulike uønskede samfunnsmessige bivirkninger 
av smarttelefon-teknologien, samtidig som han 
andre steder i boka spør om ikke disse uønskede 
bivirkningene kan og bør kompenseres for. 
    Boka har et lett og lekent språk, krydret med 
anekdoter, observasjoner og ordspill. Dersom du 
ønsker å lese et bredt anlagt og aktuelt populær-
vitenskapelig essay om smarttelefonens inngrep 
i, og mangfoldige bruksområder (på godt og 
vondt), i Eriksens privatsfære og i øvrige deler av 
verden, så er dette sannsynligvis boka for deg.

                                                                                                             Gisle Hannemyr

 
Statistisk demokratiforskning er i en rivende utvikling.

Ambivalent om apper 
«Appenes planet» er den fikse tittelen (ordspill på en kjent science 
fiction-film fra 1968) på Thomas Hylland Eriksens siste bok. 
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NESTE UTGAVE: Hjernen – den mest komplekse strukturen i hele det observerbare 
univers. Hundre milliarder nerveceller kommuniserer med hverandre gjennom til  
sammen 164 tusen milliarder kontaktpunkter. 
      Ikke rart det kan gå galt. Når vi bli eldre, svekkes hjernen og er mer utsatt for å bli 
syk. Hjerneceller dør og signalene mellom dem virker ikke lenger som de skal.   
      En ny studie viser at mer enn hundre tusen mennesker har demens i Norge. Det  
er langt flere enn antatt. Og antallet vil doble seg de neste tiårene – om vi ikke finner  
en behandling. 
 

Demens er tema i neste utgave av Apollon.

Når hjernen svikter


