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Men ennå er demens en diagnose uten håp. Når sykdommen først rammer, er det lite å gjøre, annet enn å lindre symptomer og legge til rette.
Og selv når virksomme medisiner en dag kommer, vil det ikke være mulig
å behandle alle.
Desto mer gledelig er det at demens kan forebygges – og i mye større
grad enn en trodde for bare få år siden. Professor Geir Selbæk, en av
landets fremste forskere på feltet, forteller at 40 prosent av demenstilfellene
i verden kan forhindres eller forsinkes, i hvert fall i teorien. Det er oppsiktsvekkende. Gjennom målrettet innsats mot tolv risikofaktorer, deriblant
hørselstap, høyt blodtrykk, inaktivitet og depresjon, kan hjernesykdommene motvirkes både på individnivå og befolkningsnivå.
Et av tiltakene peker seg imidlertid ut som det aller mest virkningsfulle:
Å sørge for at alle verdens barn får minst ti års skolegang. Skole og utdanning øker kognitive reserver, hjernens evne til å takle ødeleggelser som
ellers ville ført til demens. Dette skjer i størst grad i barneårene, mens
hjernen er på sitt mest plastiske – altså har størst evne til å endre seg
under påvirkning.
Selv om mange flere får utdanning nå enn for bare få tiår siden, vet vi at
flere titalls millioner barn i verden ikke går på skole og at flere hundre millioner barn og unge ikke oppnår grunnleggende ferdigheter i lesing og
matematikk.
Nettopp i landene hvor skoletilgangen ofte er mangelfull, øker levealderen
mest. Og dermed er det i disse landene at demensbølgen vil slå aller
kraftigst inn i årene som kommer.
Skolegang til verdens barn kan virke bedre enn mange medisiner, og
minner oss igjen om betydningen av å oppfylle grunnleggende rettigheter,
som retten til helse og utdanning.

Treng å lære
korleis folk flest
brukar energi
Korleis kan vi forstå følgjene av «eit grønt
skifte» i ulike delar av verda?

Trine Nickelsen
ansvarlig redaktør

URNES OG KVERNES: Urnes stavkyrkje (til venstre) er truleg den eldste stavkyrkja i landet, bygd omkring 1130. Kvernes stavkyrkje (til høgre) er den yngste,
bygd så seint som i 1633, viser ny forsking. Gjennom omveltingar som svartedauden og reformasjonen har folk altså halde fast på stavteknikken her i landet
– stikk i strid med det ein har trudd til no.

Vi her i landet kan knapt førestille oss kva stadige straumbrot betyr, for hjå oss går straumen
nesten aldri, og dersom den går, er han oftast
ikkje borte meir enn eit par timar om gongen.
I småbyen Lubhu i Nepal derimot, har straumbrot, tomme bensinpumper og gassylindrar
vore ein del av kvardagslivet i godt over ti år,
sjølv om Nepal har eit like stort vasskraftpotensial som det norske. Korleis taklar folk energimangelen?
Folk i byen brukte ein strategi som kan kallast ‘energifleksibilitet’; ei evne til å nytte ulike
energikjelder til same bruk i møte med energimangel. Det gjorde at dei klarte å halde hjula i
gang, sjølv under ein eksepsjonelt omfattande
mangel på straum, gass og bensin, blant anna
ved å bruke ved til matlaging og brenne diesel
i ei tønne for å halde eit gatekjøken i gang.
Skal vi handtere energi- og klimaomveltingane verda står overfor, har det aldri vore viktigare enn no å forstå kvifor og korleis vanlege
folk over heile verda brukar energi i sitt daglege
liv, meiner Mikkel Vindegg på Sosialantropologisk institutt. Han har skrive doktoravhandling
basert på 18 månader med feltarbeid i den
nepalske småbyen. =

– Mange tjente på at
jødene ble deportert
eller rømte.
Elise B. Berggren (s.17-19)

FOTO: NTB SCANPIX

Demens er likevel ingen naturlig del av aldringsprosessen. Demens er
sykdom, ikke én, men kanskje så mange som tre hundre forskjellige. Noen
helbredende kur finnes ikke, kanskje fordi forskningsinnsatsen lenge var
laber. Dette har endret seg: Jakten på medisin som kan gjøre hjernen frisk,
pågår nå med stor intensitet over hele verden. Mange mener vi kan vente
oss snarlige gjennombrudd i tidlig diagnostikk og behandling. I dette
viktige arbeidet bidrar også forskere på Universitetet i Oslo – som Apollon
gir noen eksempler på i denne utgaven.

NOREG og NEPAL: Nepal har eit like stort vasskraftpotensial som Noreg, likevel er straum ei mangelvare. Å nytta
ved i matlaginga er ein måte å vere ‘energifleksibel’ på.

FOTO: SNL

Stadig flere mennesker i verden lider av demens. Forekomsten øker raskt. I
dag er 50 millioner mennesker rammet, om tretti år minst 150 millioner.
Vi lever lenger enn før, og alder er den viktigste risikofaktoren.

FOTO: DREAMSTIME

Demmer opp for
demensbølgen

• Nytt

YNGST

Stavkyrkjer blei bygde i over 500 år
Historia om stavkyrkjene våre er annleis enn vi trur.

Vi knyter stavkyrkjene til mellomalderen. Etter
svartedauden forfall dei, for så å bli gjenoppdaga
som historiske monument på 1800-talet.
Kunsthistorikar og stavkyrkjeforskar Linn
Willetts Borgen utfordrar dette synet i doktoravhandlinga si.
Borgen analyserer stavkyrkjene i eit langtidsperspektiv, og viser korleis stavbygde kyrkjer tidleg blei etablerte som ein konvensjon her i Noreg

MÅ SKRIVAST OM: Forskaren
Linn Willetts Borgen endrar
stavkyrkjehistoria vår.
(Foto: UiO)

– og heldt seg lenge: I meir enn eit halvt årtusen,
frå slutten av 1000-talet til 1600-talet vart stavteknikken nytta når nye kyrkjer skulle reisast. Ulike
metodar for kyrkjebygging levde side om side etter
reformasjonen.
Gjennom å analysere årringane i treverket har
Borgen funne ut at ei av dei største stavkyrkjene
som står att her i landet, blei bygd så seint som på
1600-talet.=

Samlar alt vi veit om
minoritetsspråka
UiO-forskarar er no i gang med å samle inn
mest mogleg kunnskap om minoritetsspråka
i Europa.

FOTO: SVERRE A. BØRRETZEN

LEDER

IKKJE GUTAR: Det er berre jentene som ønskjer å behalde
morsmålet sitt.

UNDERVISNING PÅ NORSK: Mange minoritetar har gjennom historia lært seg majoriteten
sitt språk – og samstundes lært seg å gløyme sitt eige. Her får flyttsamebarn undervisning på
internatskolen i Karasjok i 1950.

I Europa finst det nesten 100 minoritetsspråk,
inkludert dei seks norske minoritetsspråka nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk, kvensk, romanés
og romani.
No vert kunnskapen om alle minoritetsspråka
samla i prosjektet Linguistic Minorities in Europe
– både forskingsatiklar, lyd og videoklipp om minoritetsspråk i Europa. Når forsking på minoritetsspråk blir meir tilgjengeleg, kan vi mellom anna
lære av fortidas feil i språkpolitikken.=
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Fastlegar tek over
kreftpasientane

Asgeir Lande har i doktorgradsarbeidet sitt på Institutt for klinisk medisin funne ein mogleg
samanheng mellom autoimmunitet, altså at immunforsvaret angrip kroppens eigne organ,
og kronisk utmattingssyndrom
(ME/CFS). Lande peikar på at
resultata må stadfestast i ein
uavhengig studie.=

FOTO: COLOURBOX

Universitetet prisar
sine forskarar

GRØNE PIONERAR? Forskaren granskar det nordiske miljøpolitiske samarbeidet mellom 1967 og 1995, og
finn ut at samarbeidet meir var drive av økonomisk eigeninteresse enn av altruistisk miljøvern.

Ikkje så grøne som vi trur

Det var omsynet til politikk og økonomi
som starta dei nordiske landa sitt miljøengasjement.
Dei nordiske landa blir gjerne sett på som
miljøpolitiske føregangsland i verda. Men
er det slik? Melina Antonia Buns slår i av-

handlinga si på Institutt for arkeologi, konservering og historie fast at interessene og
motiva bak det internasjonale, miljøpolitiske
engasjementet ikkje har vore så ’grøne’
som vi trur, og at det nordiske miljøsamarbeidet opphavleg oppstod av politiskøkonomiske årsaker. =

Når straffa
aldri tek slutt
Straffegjeld kan opplevast som ei ekstra
straff dei dømde ikkje blir ferdige med.
John Todd-Kvam har studert korleis ein kan
komme vekk frå si kriminelle fortid. Han
trekkjer fram fleire problematiske ting i den
prosessen i doktorgradsarbeidet sitt på
Institutt for kriminologi og rettssosiologi.
Eit av problema er «straffegjeld». ToddKvam meiner idømming og innkrevjing av
høg og langvarig gjeld frå straffedømde
reiser viktige spørsmål om når straffa
eigentleg tek slutt. Straffegjeld kan opplevast som ei ekstra straff ein ikkje blir ferdig
med og som går ut over sjansane til å delta
i samfunnet på lik linje med andre.=

I NOREG er fengselsopphald ofte
kortare enn andre stader, men tilleggsstraffa er ofte lang.

Årets forskingspris er tildelt filosofiprofessor Andreas Føllesdal og jussprofessor Geir
Ulfstein for forskinga deira på det internasjonale rettssystemet. Dei leier PluriCourts, eit
senter for framifrå forsking (Sff) som ser på
legitimiteten til internasjonale domstolar.
Føllesdal forskar på internasjonal rettsteori og menneskerettar. Hans mest siterte
artikkel er om EUs demokratiske underskot.
Spesialfelta til Ulfstein er folkeretten, internasjonale menneskerettar og reglane for
bruken av militær makt.
UiO skriv i grunngjevinga at dei to professorane i høg grad har bidrege til å setje UiO
på kartet innafor forsking på internasjonale
domstolar og det globale rettssystemet.
Årets formidlingspris er tildelt professor i
immunologi og anatomi Anne Spurkland på
Institutt for medisinske basalfag.
UiO grunngjev tildelinga mellom anna
med at ho evnar å framstille komplisert stoff
på ein pedagogisk, engasjerande og klar
måte, både til studentar, kollegaer og omverda. Spurkland er ein etterspurd, fagleg
autoritet. Etter at Covid-19-pandemien trefte
samfunnet, er ho sitert i meir enn 150 saker
i ulike kanalar. Ho har i løpet av dei to siste
åra også skrive dei to kritikarroste, populærvitskaplege bøkene «Immun. Kroppens
evige kamp for å overleve» og «Frisk nok!».

Årets UiO-prisar er tildelte
forskarar innafor så ulike felt
som internasjonale domstolar,
immunologi, skattereglar, flyktningrett og klart språk.

Utdanningsprisen er i år tildelt professor
Johan Tønnesson på Institutt for lingvistiske
og nordiske studium for arbeidet med det
nye bachelorprogrammet Klart språk, som
starta opp hausten 2019. Her lærer studentane å formidle offentleg informasjon på ein
forståeleg måte. UiO skriv i grunngjevinga
at klart språk sikrar demokratiet og rettstryggleiken, samtidig som samfunnet sparer
tid og pengar. Studiet er kjenneteikna av eit
særskilt godt læringsmiljø.
Jussprofessor Maja Janmyr på Institutt for
kriminologi og rettssosiologi fekk UiOprisen for yngre forskarar. Janmyr er
på kort tid blitt ein skatta ekspert på flyktning- og migrasjonsrett, både nasjonalt og
internasjonalt. Ho har eit nedanfrå og oppperspektiv i forskinga si på folkeretten.
Årets innovasjonspris er tildelt professor
Karen Helene Ulltveit-Moe på Økonomisk
institutt for arbeidet hennar med skattefrådragsordninga SkatteFUNN. UiO skriv i
grunngjevinga at dette arbeidet er eit svært
godt døme på forskingsbasert samfunnsinnovasjon.
Prisane vert delte ut på universitetets
årsfest 2. september.=

Berekningar av dei elektriske
signala i ein bestemt ionekanal
i hjarta kan føre til ny behandling av pasientar med hjarteflimmer.
Hjartekammera våre trekkjer seg
saman etter elektriske signal.
Signala stammar frå ladde ion
som kryssar membranen i hjartecellene gjennom ionekanalar. Dei
kan opnast og stengjast. Ein av
desse ionekanalane er spesielt
interessant for mogleg behandling av hjarteflimmer (atrieflimmer). Hjarteflimmer er ei av dei
mest vanlege forstyrringane av
hjarterytmen og skuldast ukontrollerte, elektriske utladingar i
forkammera i hjarta.
Ilse van Herck har i avhandlinga
si på Institutt for informatikk laga
ein utrekningsmodell for korleis
denne ionekanalen fungerer.=
FOTO: YNGVE VOGT

Mogleg årsak
til ME

FRAMIFRÅ INNSATS OG RESULTAT: Særleg i eit unntaksår er det viktig å markere ekstraordinær innsats,
meiner Universitetet i Oslo. Frå øvst til venstre: Karen Helene Ulltveit-Moe, Johan Tønnesson, Andreas
Føllesdal, Anne Spurkland, Maja Jansmyr og Geir Ulfstein.

FOTO: COLOURBOX

Heidi Lidal Fidjeland har i avhandlinga si på Institutt for helse
og samfunn undersøkt konsekvensane av at fastlegar tek over
oppfølginga av kreftpasientar.
Ho fann blant anna ut at kreftsjuke er meir enn dobbelt så
ofte hjå fastlegen som andre.=

FOTO: COLOURBOX

FOTO: UIO

FOTO: COLOURBOX

Kan hjelpe mot
hjarteflimmer

App får
appetitten opp
Applikasjonen Appetitus førebyggjer underernæring hjå
eldre.
Underernæring er eit problem
for mange eldre. Caroline Farsjø
Aure har i avhandlinga si på Institutt for helse og samfunn sett
på korleis eldre kan bruke appen
Appetitus for å få i seg nok mat.
Aure viser at appen inspirerer
dei eldre til eit betre og meir variert kosthald.=

• Nytt

Kan varsle flaum
frå isbrear
Det er vanskeleg å måle korleis
vatn renn i og rundt isbrear.
Andreas Alexander har i avhandlinga si på Institutt for geofag utvikla ein ny metode for å
måle vassføringa i iskanalar. Slike
målingar er viktige mellom anna
for å kunne seie noko om faren
for flaum frå isbrear.=
3/2021
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Stortingsvalget 2021:

Legger du mer
vekt på partienes
syn på innvandring, likestilling
og miljø enn
boligpolitikk,
utenrikssaker og
sysselsetting
når du slipper
seddelen i valgurna? I så fall er
du ikke alene.

V

erdispørsmål er blitt langt viktigere ved de
siste valgene enn tidligere. Typiske saker er
innvandring, klima, likestilling og rettigheter for
lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, sier
valgforsker Johannes Bergh før det kommende
stortingsvalget 13. september.
I forskningskommentaren «Kampen om dagsorden: et historisk tilbakeblikk på stortingsvalgene 1957–2017» viser han og kollegene Rune Karlsen og Stine Hesstvedt at der de «harde» sakene
som boligpolitikk, utenriks og skatt i stor grad
dominerte fram til omtrent tusenårsskiftet, har
«mykere» verdispørsmål senere tatt over.
Artikkelen blir gitt ut i kommende utgave av
Tidsskrift for samfunnsforskning.
Verdispørsmål rokker ved den hevdvunne måten vi ser på politikk.
– De følger ikke nødvendigvis den tradisjonelle
aksen fra venstre til høyre i politikken.
I artikkelen viser forfatterne til en forholdsvis
ny teori om en ny politisk akse kalt GAL-TAN etter
engelske Green-Alternative-Libertarian, i motsetning til Traditional-Authoritarian-Nationalist.
– Det har oppstått en ny konfliktdimensjon der
verdispørsmål er viktigere. De har en tendens til å
rokke ved fundamentale spørsmål om liv og død,
sier Bergh.

Vi fikk en forsmak ved forrige kommune- og fylkestingsvalg. – Da var klima og miljø for første
gang den viktigste saken for velgerne.
Det postmaterielle samfunnet. Helt siden 1957
har norske valgforskere spurt velgerne hva som for
dem var den viktigste enkeltsaken ved stortingsvalget. Resultatene blir hvert fjerde år sammenfattet i en valgrapport fra Institutt for samfunnsforskning i samarbeid med norske universiteter,
blant annet Universitetet i Oslo.
Før valget i år har Bergh, Karlsen og Hesstvedt
sett på hvordan oppfatningene av hva som er den
den viktigste saken, har endret seg over tid.
– For eksempel var boligpolitikk svært viktig i
etterkrigstiden. Det er symptomatisk at Arbeiderpartiet gjorde sitt beste valg noensinne i 1957 da
boligpolitikken sto høyt på dagsordenen. Nå er det
saksfeltet omtrent borte fra debatten.
Forskerne snakker om «de glemte sakene»,
spørsmål som i sin tid var høyt i velgernes bevissthet, men som av ulike årsaker har forsvunnet.
For eksempel ble diskusjonene rundt forsvars- og
utenrikspolitikk omtrent helt borte med den kalde
krigen.
Den nylig avdøde amerikanske statsviteren
Ronald Inglehart sa at i våre rike, moderne samfunn blir materielle forhold – de «harde» politiske

FAVORISERER DE NYE: De
yngste partiene – SV, Frp
og Miljøpartiet De Grønne
(MDG) – har mest å tjene
på at verdisaker, som klima
og innvandring, blir viktige i
valgkampen foran stortingsvalget i september.

temaene – stadig mindre viktige.
– Med Ingleharts begreper lever vi i en postmateriell tid. De aller fleste har dekket de grunnleggende behovene som mat, arbeid og et sted å bo,
sier Bergh.
Da blir det viktigere hvordan vi lever.
– Spørsmål om livsstil, naturvern og kulturelle
forhold får dermed større betydning, sier Bergh.
– Hvem har fordel av at verdispørsmål preger
debatten før valget i Norge?
– De yngste partiene – SV, Frp og Miljøpartiet
De Grønne (MDG). Dette er partier som særlig
vektlegger verdispørsmål som klima og innvandring.
Arbeiderpartiet og Høyre har på sin side interesse av at diskusjonen kretser rundt tradisjonelle,
økonomiske spørsmål. Kristelig folkeparti skiller
seg ut fra flokken.
– KrF har på sett og vis vært et verdiparti hele
tiden, med sin vektlegging av moral og religion.

GLEMTE SAKER: – Det er
symptomatisk at Arbeiderpartiet gjorde sitt beste
valg noensinne i 1957 da
boligpolitikken sto høyt på
dagsordenen. Nå er det
saksfeltet omtrent borte fra
debatten, sier Johannes
Bergh.

Kampen om dagsordenen. Grunnleggeren av
norsk valgforskning, Henry Valen, sa at den politiske utviklingen i Norge etter krigen gikk «fra
klassekamp til kamp om dagsorden». De siste
ukene før valget kjemper partiene desperat for å få
«sin sak» på agendaen.
Enkelte partier har et fast grep om visse saker.

FOTO: ISF

Tekst: Morten S. Smedsrud
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Verdispørsmålene
har tatt over
rampelyset

• Valg

Ingen kan snakke med større troverdighet enn
Senterpartiet om distriktene og sentralisering.
MDG «eier» i stor grad klimasaken.
Eierskap til saker er imidlertid ikke nødvendigvis tilstrekkelig til å kapre nye velgere.
– Store partier, som Arbeiderpartiet og Høyre,
kan ha et solid sakseierskap uten at det nødvendigvis er så mange andre enn partienes egne velgere
som mener at partiet har best politikk.
Heller ikke mindre partier går fri fra denne
logikken. En stor andel velgere kan mene at mindre
partier har best politikk på noen områder, uten at
det nødvendigvis vil omsettes til faktisk stemmegivning. MDG og klimasaken er et eksempel på
dette.
Enkelte saksområder er alltid aktuelle, som
velferdsspørsmål, skole, helse og eldreomsorg.
De kan likevel være vanskelig å nå gjennom med i
valgkampen.
– Vi kaller dette «valenssaker». Alle partiene er
enige om målet, for eksempel et best mulig helsetilbud til innbyggerne. Det er derfor virkemidlene
for å nå dit det er politisk uenighet om.
I slike spørsmål kan det imidlertid være vanskelig å skille partiene fra hverandre. Lettere er det
med typiske verdispørsmål, for eksempel hvorvidt
innvandring eller abort bør tillates.
– Der partiene er uenige om målet, blir debatten mer opphetet og polarisert. Da er det mer oversiktlig for velgerne å finne partiet de er mest enige
med.
2021 og videre. Vi har sett på statistikken hvordan hva som er viktig har endret seg siden valgundersøkelsene begynte for over 60 år siden. Kan
dette brukes til å spå noe om kommende valg?
– Årets valg blir nok på en eller annen måte
preget av pandemien. Helsepolitikk og sosial utjevning kan derfor bli viktig, mener Bergh.
Vi får også, som vanlig, høre om de tidløse sakene.
– Velferdsspørsmål, skattepolitikk og helse
kommer alltid opp. Nesten like sikkert er det at
innvandring blir mindre viktig i år.
Lederen av partiet som «eier» innvandringssaken i Norge, Frp, har til og med antydet at partiet ser fram mot valget i 2025.
– Ved stortingsvalget i 2017 var innvandring for
første gang velgernes viktigste sak. Det blir den
neppe i år, sier Bergh.
Vi får også se mer til den grønne bølgen, tror
Bergh.
– Klima og miljø vil være viktig i all overskuelig
framtid. Det er den klart viktigste saken for unge
velgere i alle partier. Ungdommen er framtiden.=
3/2021
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• Innhold

De styrende elitene var livredde for at den russiske revolusjonen skulle spre
seg til resten av verden. Slik fikk vi åttetimersdag, en rettferdig valgordning
og et prinsippvedtak om alderspensjon.
Tekst: Morten S. Smedsrud

S

ommeren 1918 ble den russiske tsarfamilien
kastet ned i en kjeller i Jekaterinburg og gjennomhullet av geværkuler. I løpet av morgentimene
17. juli hadde de russiske revolusjonære likvidert
monarken og alle hans arvinger. Hvis det i det hele
tatt var noen tvil, fantes det nå ingen vei tilbake til
eneveldet i Russland. Den kommunistiske revolusjon hadde seiret.
Det skulle ikke stoppe der. Lenin og hans kamerater dannet Den kommunistiske internasjonale –
Komintern – for å skape verdensrevolusjonen og
inviterte likesinnede fra hele verden til Moskva.
Blant dem som var ønsket som medlemmer av

Komintern, var Det norske Arbeiderparti, som var
marxistisk inspirert allerede fra skipinga i 1887.
Partiet sendte en av de største delegasjonene til
den andre samlingen i Moskva i 1920, og tok umiddelbart en aktiv rolle i lovlige og ulovlige aktiviteter
satt i verk av Komintern, blant annet ved å lage
en hemmelig komité for å frakte ulovlig, sovjetisk
propagandamateriell.
Her hjemme skalv den borgerlige regjeringen
i eplenikkersen. Hva var det de norske radikale
hadde planer om? Var det tenkelig at Kong Haakon
VII og hans lille familie skulle lide samme skjebne
som tsaren i vårt naboland?

FOTO: KRASNAY PANORAMA

MALERI: ISAAK BRODSKIJ

Frykten for revolusjon
førte til store reformer

PLANLA VERDENSREVOLUSJONEN: Vladimir Lenin sammen med delegater ved Kominterns andre kongress i Moskva.
Blant de frammøtte ser vi forfatter Maxim Gorkij rett bak Lenin.

LEDESTJERNEN: Vladimir
Lenin talte til en begeistret
forsamling i Petrograd under
Kominterns andre kongress
i juli 1920.

– Medlemskap i Komintern var et sterkt signal
til elitene om at det var fare for revolusjon også i
Norge. Det er liten tvil om at regjeringen mente vi
befant oss i en revolusjonær situasjon her i landet
også, forteller medforfatter av den kommende
boka «Reforming to Survive: The Bolshevik Origins of Social Policies», Magnus Rasmussen på Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
Partikontoret ble brukt til å gjemme mennesker
som ulovlig ble fraktet til og fra Russland. Det
fantes sågar en hemmelig avtale mellom partiet
og Komintern der AP sa seg villig til å godta alle
ordrer fra Moskva i bytte mot økonomiske og militære ressurser.
I 1918 vedtok Arbeiderpartiet at de var villige
til å bruke revolusjonær klassekamp i striden for
sosialisme.
– I det ligger det en åpenbar trussel. De styrende partiene ser for seg at soldater kan snu seg og
peke geværene mot staten.
Revolusjonsfaren vokser. Mot slutten av første
verdenskrig måtte norske arbeidstakere se at prisveksten spiste opp det lille som var av lønnsvekst.
1919 ble det største streikeåret til da i norsk historie. 300 000 la ned arbeidet, og det ble truet
med generalstreik da regjeringen ignorerte kravet
fra Arbeidernes faglige landsforening om tiltak

mot «dyrtid».
Da det brygget opp til storstreik i Trondheim,
ble panserskipet «Harald Haarfagre» sendt til
Trondheimsfjorden forberedt på voldelig konfrontasjon med de streikende.
I februar 1918 ble de første soldatrådene dannet
i Trondheim, med mål om å sette ut av spill statens evne til å bruke militærmakten. Regjeringen
svarte med å fjerne sluttstykker fra geværene i
våpendepoter rundt om i landet. I Kristiania ble
bondegutter fra Hallingdal brukt som sikkerhetsstyrker fordi hovedstadens egen bataljon ble regnet som usikker.
Arbeiderbevegelsens største leder, Martin
Tranmæl, sto på barrikadene for en omveltning
av samfunnet. Han mente at arbeiderens kår ikke
kunne bedres i det rådende, kapitalistiske systemet. Dette måtte derfor knuses.
Tranmæl ble anklaget for å konspirere om å
organisere militære styrker. Han innga frykt i
borgerskapet:
«Kan der ikke peges paa et eller andet forræderisk mod land og rige og den mand (Martin Tranmæl) faa en kugle heller end at tusinder af borgere
og kanske vor kjære konge med, (...) skal lumskelig
blive myrdet» heter det i et brev fra en «offisersfrue fra hovedstaden» til forsvarsminister Theodor
Holtfodt, sitert i boka «Militæretaten og den indre
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RIVALER: Statsminister Gunnar Knudsen (t.h.) fryktet det revolusjonære potensialet i bevegelsen som Martin Tranmæl (t.v.)
ledet. Tranmæl mente at arbeiderens kår ikke kunne bedres i det rådende, kapitalistiske systemet. Dette måtte derfor knuses.

FOTO: UIO

fiende fra 1905 til 1940» av Nils Aagøy.
– Regjering og stortingsmedlemmer var helt
tydelige i komiteer og interne dokumenter at de
mente faren for revolusjon var stor. De ledende,
borgerlige avisene var overbevist om det samme.
Statsminister Gunnar Knudsen etablerte en
egen sikkerhetskommisjon for å sikre fred og stabilitet hvis den sivile regjeringen ble styrtet.
Det hemmelige politiet satte i gang overvåking,
inkludert kontroll med revolusjonæres post og telegrammer. I Russland hadde det vært avgjørende at
deler av forsvaret stilte seg på revolusjonens side.
– Regjeringen ønsket å hindre at sosialistiske
menn ble kalt inn til militærtjeneste og fikk utdelt
våpen.

REVOLUSJONSFRYKT: –
Høyre har alltid spilt rollen
som sinken, sammen med
bøndene i Venstre. Når de
stemte for reformer for 100
år siden, var det fordi de
fryktet revolusjonen, sier
Magnus Rasmussen.

Fikk gjennom åttetimersdagen. Historikere
har siden konkludert at forholdene i Norge i virkeligheten ikke lå til rette for revolusjon i årene etter
den første verdenskrig. Til det var den militære
organiseringen i arbeiderbevegelsen altfor svak, på
grensen til fraværende.
Men i denne sammenhengen hadde det mindre
å si hva som var kjensgjerningene. Viktigere var
det hva de styrende elitene trodde var sant.

– De overvurderte faren ved soldatrådene. Arbeiderpartiet var ikke reelt revolusjonære annet enn i en
svært kort periode i 1918. Likevel tolket elitene alt
de gjorde som forberedelse til revolusjon. Det var
en overdrivelse.
Revolusjonsfrykten hos de borgerlige var en
gyllen mulighet for mer reformistisk anlagte sosialister til å presse gjennom sosiallovgivning med
henvisning til at alternativet, revolusjon, tross alt
er verre.
Det liberale folkepartis store reformator, Johan
Castberg, hadde fått sine forslag om å lovfeste åttetimersdagen stemt ned i 1909 og i 1915.
– Men under trussel om revolusjon trengtes det
ikke engang votering i Stortinget over åttetimersdagen i 1919. Den ble vedtatt ved akklamasjon,
forteller Rasmussen.
I dag har vi lett for å tenke at det norske samfunnet er særlig progressivt og omfordelende, og at
det alltid har vært sånn.
– Det er helt feil. Vi var en sinke i utviklingen
av velferdsstaten. For eksempel fikk Uruguay et
fungerende pensjonssystem lenge før oss.
Det var først i årene etter første verdenskrig,
mellom 1918 og 1923, at utviklingen skjøt fart i

REISTE TIL MOSKVA: En
ung Einar Gerhardsen (t.v.)
reiste til Moskva for å delta
på Den kommunistiske internasjonales andre kongress
i 1920. Her sammen med
blant andre Martin Tranmæl
(nr. 5 f.v.). I 1918 vedtok
Arbeiderpartiet at de var
villige til å bruke revolusjonær klassekamp i striden for
sosialisme.

Norge.
Før 1920 hadde Norge et valgsystem som minnet mer om det vi kjenner fra presidentvalg i
Frankrike, der et parti må få flertall i ulike valgkretser for å få inn en representant på tinget. Det
førte blant annet til at Arbeiderpartiet, som fikk
nesten en tredel av stemmene nasjonalt i 1915,
kun fikk rett i overkant av en seksdel av stortingsrepresentantene.
– I 1919 ble valgsystemet gjort representativt,
så vi fikk en mer rettferdig fordeling av representanter. Tranmæl uttalte i ettertid at ingenting styrket den parlamentariske linja i arbeiderbevegelsen
som det første valget med den nye ordningen i 1921.

Regjeringen sto overfor et stort dilemma. Den var
trygg på at den ville vinne en eventuell væpnet
konfrontasjon, men mente at kostnadene ville være
så høye at innrømmelser langt var å foretrekke.
– Et av kravene fra arbeiderbevegelsen var at
arbeiderne selv skulle ta over hele eller deler av
styringen med bedriftene de jobbet ved.
Dette var noe partiene Høyre og Venstre normalt ville brukt alle sine ressurser på å hindre.
– Men i 1918 var de med på å sette ned en
stortingskomité med mål om sosialisering av alle
bedrifter i Norge, sette av et fond og gi kontroll til
arbeiderne.
Jernhånda forble i silkehansken.

De styrende
partiene så
for seg at
soldater
kunne snu
seg og peke
geværene
mot staten.

Jernhånda og silkehansken. Situasjonen i
Norge for rundt 100 år siden passer inn i statsviternes teorier om etablering av en velferdsstat.
– Forenklet kan vi si at det er tre måter en velferdsstat kan oppstå på: Gjennom tverrpolitisk
enighet om at dette er noe landet trenger, gjennom
arbeidermobilisering eller ved at eliter som egentlig ikke ønsker noen velferdsstat, ser at regimet
vil miste legitimitet dersom de ikke gjør innrømmelser.
Det er det siste som er tilfellet i Norge, ved at
regjeringen la vekt på det forskeren kaller integrerende tiltak i stedet for knallhard bekjempelse.
«Silkehansken, ikke jernhånda inni den», slik
historikere har oppsummert.

Foren eder, i hvert deres land. Selv om Arbeiderpartiet var blant de mest ivrige, var det norske
partiet langt fra det eneste som fikk tilsendt det
røde signalet fra Lenins Moskva for 100 år siden.
– Vi ser et klart brudd i mange land, på nøyaktig samme tidspunkt. Akkurat som i Norge kom
reformene fra en høyreside som var redd for revolusjon og så med skrekk på dannelsen av soldatråd
og Moskvas innflytelse gjennom Komintern.
Resultatet var at åttetimersdagen eksploderte
verden over. Samtidig fikk mange land arbeidsledighetstrygd og en mer sosial boligpolitikk.
Rasmussen og kollegene har lagt inn alle verdens land i en database og undersøkt hvordan arbeidstiden samsvarer med frykten for revolusjon i
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Soldatråd
• Revolusjonær representasjon etter mønster
fra de russiske revolusjonene i 1905 og 1917,
med oppgaver som
politisk organ for en
troppeavdeling.
• Etter utbruddet av
revolusjonen i februar
1917 ble det opprettet
et arbeiderråd (sovjet)
som etter kort tid tok opp
i seg representanter for
sovjeter opprettet i de
væpnete styrker (Petrogradsovjetet av arbeiderog soldatdeputerte).
• Arbeider- og soldatråd
ble opprettet i Norge
etter sovjetisk modell i
perioden etter den første
verdenskrig.
Kilde: snl.no
«Reforming to Survive:
The Bolshevik Origins of
Social Policies»
Bok av Magnus Rasmussen og Carl Henrik
Knutsen som gis ut på
Cambridge University
Press til høsten.

Når trusselen avtar. Men etter den sure svie
kom den søte kløe for borgerskapet. Frykten for
revolusjon avtok da det ble klart at Polen ikke ville
falle til sosialismen, og de tyske revolusjonære
ledestjernene Karl Liebknecht og Rosa Luxemburg
ble torturert og drept av de tyske frikorpsene.
I tillegg gikk jernbanestreiken i 1920 dårlig for
de norske arbeiderorganisasjonene. Elitene fikk
tilbake selvtilliten og blokkerte fra 1923 de fleste
forslagene til sosiallovgivning.
– Fram til midten av 1930-tallet var det derfor
stort sett snakk om kutt. Gratis tannhelse ble fjernet, mens pensjonsreformen som alle var enige om
å få på plass i 1918, ble et hult prinsippvedtak som
det aldri blir noe av.
Men ikke alt kan reverseres. Eliten ble bundet
til de sosiale tiltakene så snart de var innført.
– Partiene kunne ikke enkelt gå tilbake på
løftene når åttetimersdagen og valgsystemet var
etablert og institusjonalisert.
Blant annet fordi svært mange arbeidsplasser
var skapt for å administrere disse ordningene.
Dette ser vi også internasjonalt i Rasmussens
«klassifisering» av alle velferdslover.
Det revolusjonære sjokket fikk langvarige

STREIKET: Streikevakter forsøkte å stoppe bilrutene som ble
satt opp under sporveisstreiken i 1920.

konsekvenser.
– Vi ser at stater der det var stor fare for revolusjon rundt siste del av første verdenskrig, hadde
kortere arbeidstid ved slutten av den kalde krigen
over 70 år seinere.
Kampen om historien. Dagens norske høyreside,
og dens tenketanker, har en tendens til å legge vekt
på sine partiers rolle i utviklingen av den norske
velferdsstaten. Rasmussen og Knutsens, og andres
forskning, viser imidlertid at det ligger en viss historisk revisjonisme i det.
– Det er ikke noe tvil om at Høyre alltid har
spilt rollen som sinken, sammen med bøndene i
Venstre. Når de stemte for reformer for 100 år siden,
var det fordi de fryktet revolusjonen.
Statistikken viser at Høyre stemte mot de mest
sjenerøse velferdsforslagene i 80 prosent av tilfellene mellom 1880 og 1940.
– Det samme tallet for venstresida er et sted
mellom 5 og 10 prosent.
Venstre var splittet mellom byvenstre og bondevenstre. Bonderepresentantene stemte som Høyre,
mens representantene fra byene var mer sosialdemokratisk innstilt.
– Utsettelsesforslagene, i realiteten forslag om
å legge en innstilling død, kom fra bønder. De var
imot selv sosialpolitikken til sin egen regjering.
Etter andre verdenskrig ser vi i mye større grad
en konsensus rundt velferdspolitikken i det politiske Norge.
– Det er et helt annet Høyre vi ser i dag enn i
mellomkrigstiden, presiserer Rasmussen.
– Men å si at borgerlige elementer sto helhjertet
bak disse reformene for 100 år siden, er en feilframstilling av historien. Det er riktigere å si at de
kom haltende forsiktig etter andre mer progressive
krefter.=

• Holocaust

Norske jøder fikk for lite i oppgjøret etter krigen:

Ble behandlet helt likt
og derfor urettferdig
Norske myndigheter forsto ikke den historisk enestående situasjonen norske
jøder opplevde i Holocaust. De ble ikke tatt hensyn til da erstatningslovene
ble utformet etter krigen, mener historiker.
Tekst: Morten S. Smedsrud

I

DEPORTERT MED DONAU:
Totalt deporterte okkupasjonsregimet 773 jøder fra
Norge. 230 jødiske familier
ble fullstendig utslettet.
26. november 1942 ble 529
norske jøder fraktet til Tyskland med skipet Donau.

kke noe kunne gjøre opp for tapene i Holocaust.
Men akkurat den økonomiske plyndringen
kunne faktisk gjøres om i mange tilfeller. Norske
myndigheter hadde sjansen til å lette byrdene til
dem som skulle leve videre etter tilintetgjørelsen.
Denne grep de ikke, sier historiker Elise Barring
Berggren.
I masteroppgaven «Exclusion by Ignorance»
har Berggren studert lovene norske myndigheter
lagde for å tilbakeføre og erstatte eiendom etter
krigen, og sett på hvordan disse ordningene slo
ut for norske jøder som hadde blitt frarøvet alt de
eide under folkemordet.
Berggren mener norske lovgivere ikke forsto de
eksepsjonelle lidelsene jødene gikk gjennom under
krigen.
– Deres eiendeler, tilknytning til samfunnet og
fysiske kropper ble forsøkt utslettet. Dette var ikke
alminnelige krigsskader. Hele det jødiske samfun-

net i Norge var blitt forsøkt ødelagt gjennom en
målrettet anti-jødisk politikk av et regime som
beriket seg selv i prosessen.
Ga eiendommen til NS-folk. Da jødene ble deportert, flyktet eller gjemte seg, måtte de forlate
hus og leiligheter fulle av møbler og personlige
eiendeler. De rømte fra forretninger og bedrifter.
26. oktober 1942 forsøkte norske politimenn
på tysk ordre å arrestere samtlige norsk-jødiske
menn. Samme dag signerte Quisling lov om konfiskering av jødisk eiendom. Det gjorde at staten
kunne inndra alt som tilhørte jøder; deres hjem,
virksomheter og religiøse samlingssteder.
– Likvidasjonen av jødisk eiendom var en del
av den fysiske tilintetgjørelsen av jødene. Den var
basert på antakelsen om at jødene aldri mer ville
behøve noe sted å bo. Det var et viktig premiss for
Bjarte Bruland og Berit Reisel da de på 90-tallet
undersøkte oppgjøret og et viktig premiss i min
oppgave.

FOTO: GEORG FOSSUM, NASJONALBIBLIOTEKET

Høyre stemte
mot de mest
sjenrøse
velferdsforslagene i 80
prosent av
tilfellene.

året etter den første verdenskrig.
– Det er en sterk sammenheng; land med bevegelser knyttet til Komintern reduserte sin arbeidstid ved å innføre 48-timersuke, ned fra 60 eller 70
timers arbeidsuke.
Hendelsene i Norge er nemlig på ingen måte
unike i perioden etter rystelsene fra første verdenskrig og den russiske revolusjon. Nederland opplevde for eksempel sin Roode Week – røde uke – der
den sosialistiske arbeiderlederen Pieter Troelstra
i november 1918 erklærte revolusjon. Troelstra
overvurderte styrken sin og fikk ingen revolusjon.
Men det gjorde at frykten for den satte seg i de
styrende elitene.
– De tok det ett skritt lenger og innførte 47-timers arbeidsuke, den mest sosiale ordningen i verden til da, forteller Rasmussen.
Mens land som Norge og Nederland godtok reformer de vanligvis aldri ville akseptert, var andre
land langt raskere ute med å slå ned revolusjonære
tendenser.
I USA ble alle tilløp til sosialistopprør med dannelser av soldatråd slått nådeløst ned, blant annet
ved å deportere flere hundre radikalere og anarkister fra landet.
– USA valgte en voldsstrategi da de så det minste
tilløp til protestbevegelser og danning av soldatråd.

HISTORIE

FOTO: ARBEIDERBEVEGELSENS ARKIV
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– Deres eiendeler, tilknytning til samfunnet og fysiske kropper ble
forsøkt utslettet. Dette var ikke alminnelige krigsskader.
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• Holocaust

FOTO: DREYER

Holocaust i Norge
• I 1942 bodde det om
lag 2100 jøder i landet,
og 773 av disse ble sendt
til konsentrasjonsleirer
i Tyskland. Bare 38 av
dem overlevde.
• De aller fleste av de
som ikke ble deportert
til Tyskland, flyktet over
grensen til Sverige, men
noen få levde i dekning i
Norge eller satt på Berg
fangeleir fram til noen få
dager før okkupasjonen
opphørte.
Kilde: snl.no

Blant de hardest rammede. Selv om norske jøder utgjorde mindre enn en promille av befolkningen, var befolkningsgruppen rammet av nesten ett
av ti norske dødsfall i løpet av krigen.
– Andelen av drepte norske jøder er et av de
høyeste tallene i Vest-Europa, forteller Berggren.
De over 1200 jødene som flyktet til Sverige,
utgjorde omtrent to prosent av alle norske flyktninger. Mer enn halvparten av alle nordmenn som
omkom i tyske konsentrasjonsleirer, var jøder.
Etter krigen behandlet Tilbakeføringskontoret
rundt 4000 husstander. 1053 av disse var jødiske.
Det ble en hard kamp mot en norsk stat som tilsynelatende hadde liten forståelse for den historisk
unike opplevelsen de hadde gått gjennom.
I boka «Hvor ble det av alt sammen? Plyndringen av jødene i Norge» siterer forfatter Berit Reisel
et brev fra den norske utsendingen til Bern, Finn
Koren, til utenriksminister Trygve Lie datert august 1942. Der heter det at «(...) fra Polen kommer
de grusomste beretninger om den behandling de
ulykkelige jøder der er utsatt for og som så vidt
forstås går sluttelig ut på å ‘likvidere’ hele dette
befolkningslag (...)».
Selv om varslene kom før jødene ble deportert
fra Norge og filmaviser hadde vist bilder fra sovjetiske troppers befrielse av konsentrasjonsleirene i
Polen, er det likevel ting som tyder på at myndighetene like etter krigen i liten grad tok inn over seg
uhyrlighetene som hadde foregått i de snaut seks
årene Europa var i krig.
– Jødene forsøkte å lage lister over inventar,
finne ut hvor det var og hvordan det var havnet
der. Det var et skikkelig strev som innebar mye
brevskriving og venting.
De kjempet for å få kastet firmaer ut fra synagogene, som var plyndret og brukt som lagre under
krigen.

– Dette ble en ekstra belastning som gjorde at de
brukte lengre tid på å finne nytt sted å bo og etablere nye forretninger.
Etter krigen forsøkte myndighetene å anslå i
hvilken rekkefølge familiemedlemmene hadde
dødd i gasskamrene. Slik at de kunne avgjøre riktig arverekkefølge. Norske jøder kunne bli nektet
arv dersom myndighetene mente dette var fra
fjern slekt som de ikke ville fått noe fra under normale omstendigheter.
– Lovgiverne tok ikke hensyn til at årsaken var
at hele den nærmeste familien var drept i gasskamrene.
Individuell mot kollektiv rett. Før rettsoppgjøret i Nürnberg argumenterte noen jurister for at
hvert enkelt individ som var utsatt for overgrep,
hadde krav på individuell oppreisning. Andre ønsket å innføre grupperettigheter og bruke begrepet
folkemord.
Noe av den samme rettsforståelsen gjorde seg
gjeldende i Norge etter krigen, der lovgiverne la
vekt på at alle skulle behandles likt.
– De beskrev jødenes situasjon svært generelt
og plasserte dem i kategori med andre nordmenn
som hadde svært forskjellige krigserfaringer.
Berggren argumenterer for at jødenes situasjon
i Norge måtte behandles spesielt på grunn av tre
forhold.
• Antallet døde og måten det skjedde på.
• Hvordan all eiendom hadde blitt beslaglagt
(likvidert).
• Fordi tapene deres var altomfattende. De
hadde mistet alt; hus, forretninger, møblement, klær, smykker, penger og fordringer.
Hovedtendensen i norsk lovgivning om restitusjon
var at jødiske individer ble behandlet som alle
andre borgere.
– For det meste ble de ikke pekt ut som en spesiell gruppe, verken i positiv eller negativ forstand.
Dessverre var jødiske erfaringer og tap så fundamentalt forskjellige fra andre gruppers at denne
likebehandlingen resulterte i et ulikt resultat.
Det meste var ugjendrivelig tapt. Senere stortingspresident Jo Benkow beskrev hjemkomsten
til huset i Bærum i boka «Fra synagogen til Løvebakken»: – Likevel var familien borte, slik jeg hadde forestilt meg at den skulle forbli til evig tid. Det
var bare far og jeg som en kort stund bodde under
samme tak. Rommene var de samme som før krigen, men noe hjem kunne det aldri bli mer.
– Dette var mer en bare materielle tap. De tapte
eiendelene og hjemmene var en kobling til fortiden
som ble borte. Familien, slektningene og tryggheten.

INNTATT OG ØDELAGT: Under andre verdenskrig ble synagogen i Trondheim konfiskert av okkupasjonsstyrkene og brukt til
forlegning. Det ble gjort mye skade på interiøret, og synagogen måtte gjennom en omfattende reparasjon før den kunne tas i
bruk igjen høsten 1947.

Falt utenfor gjenoppbyggingen av landet.
Lovgivernes standpunkt om individuelle rettigheter ville kanskje virket tilforlatelig dersom de var
konsekvente. Det var de imidlertid ikke. Nordlendinger og motstandsfolk fikk nemlig på mange
måter rettigheter som grupper.
At nordlendinger fikk ekstra oppmerksomhet,
henger sammen med en annen forklaring på at
krigsoppgjøret ble magert; den norske statskassa
var bunnskrapt etter fem år med krig.
– Befolkningen i Nord-Norge ble tatt hensyn
til i oppgjøret. Dette fordi interessene sammenfalt med myndighetenes plan om å gjenoppbygge
Nord-Norge etter bombing og den brente jords
taktikk.
Lovgiverne la vekt på patriotisk eller nasjonalt
arbeid, datidens betegnelse på motstandsfolk og
motstandsarbeid. Disse fikk mer gunstige ordninger.
– Jøder som ikke hadde drevet med motstandsarbeid og som hadde lidd tap i Holocaust, ble ikke
tatt med blant dem som hadde gjort nasjonalt
arbeid. Begrepene var nært knyttet til aktivt motstandsarbeid og utelukket derfor svært mange.
Det hadde vært mulig å prioritere en mer tilfredsstillende erstatning av jødiske tap.
– Den jødiske minoriteten var en liten gruppe.
Selv om deres materielle tap var totale, ville det

ikke ha vært en uoverstigelig utgift å tilbakebetale
så få individer.
– Bruland og Reisel beregnet at de norske jødene hadde tapt verdier til minst 23 millioner kroner i 1940-verdier. Norske myndigheters budsjett
for erstatninger var 1160 millioner i 1946-verdier.
Antisemittisme. Skepsis mot jøder kom ikke til
Norge med tyskerne. Det var antisemittiske fordommer og diskriminering av jøder i det norske
samfunnet både før, under og etter andre verdenskrig.
– Nyere forskning har avdekket at antisemittisme ble tabu i offentligheten rett etter krigen.
Derfor er det lite sannsynlig at slike holdninger
ville bli uttrykt skriftlig i arbeidet med lovene. Det
kan likevel tenkes at enkelte av lovgiverne hadde
fordommer mot jøder og at det kan ha påvirket
lovene, hevder Berggren.
Berggren viser at lovgiverne aldri tilkjennega
negative følelser overfor eller stereotype forestillinger om jøder.
– Dette er riktignok det vi kaller et negativt
funn, altså en konklusjon basert på fraværet av
empiri. Mangel på antisemittiske formuleringer
kan ikke bevise at lovgiverne ikke ekskluderte jøder
på grunn av antisemittiske forestillinger. Dette er
derfor fortsatt et åpent spørsmål.=
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TILINTETGJORT: – Likvidasjonen av jødisk eiendom
var en del av den fysiske
tilintetgjørelsen av jødene.
Den var basert på antakelsen om at jødene aldri mer
ville behøve noe sted å bo,
sier Elise Barring Berggren.

Totalt deporterte okkupasjonsregimet 773 jøder
fra Norge. 230 jødiske familier ble fullstendig
utslettet, og alle familier led store tap. NS-medlemmer og «frontkjempere» fikk forrang da jødisk
eiendom ble redistribuert, men også ikke-nazistiske nordmenn beriket seg.
21. mai 1943, syv måneder etter at regimet vedtok loven om konfiskering av jødisk eiendom, ble
det mosaiske trossamfunnet i Oslo formelt oppløst
og opphørte å eksistere.
Nazistene hadde nådd målet sitt. Norge var
«judenrein».
– Mange tjente på at jødene ble deportert eller
rømte. Eiendeler ble omsatt til fortjeneste for privatpersoner, norske bedrifter, selskaper, statlig
ansatte og institusjoner.

FOTO; JØDISK MUSEUM TRONDHEIM
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Langt flere enn antatt har demens:
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DEMENS

Vi er dobbelt så mange med
DEMENS om bare 20 år

Tekst: Trine Nickelsen

D
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iagnosen er dramatisk. Sykdommen rammer
ett bestemt sted i hjernen, brer seg utover
– og til slutt er hele hjernen syk. Noe håp om å
bli frisk finnes ikke. Mennesker forvandles til det
ugjenkjennelige. Vi som står rundt, må se våre
kjære gradvis forsvinne i tåkeheimen, en mor vi
elsker, en bror, en kjær venn, den vi har delt livet
med. Det menneskelige dramaet, forvirringen, surrealismen, fortvilelsen – kommer oftere til uttrykk
i kunsten, som i filmen «The Father», der Anthony
Hopkins tolker rollen som aldrende mann med
demens så gripende at han belønnes med Oscar.

Selbæk. Han er professor i geriatri ved Universitetet i Oslo og forskningsleder ved Nasjonalt
kompetansesenter for aldring og helse.
– Virkeligheten er snudd helt om. Knapt én uke
får passere uten ett eller flere TV- og avisoppslag
om demens. Pasienter og pårørende står fram og
gjør sykdommen stadig mer synlig og tilstedeværende, konstaterer Selbæk, og viser til tidligere
fiskeriminister, Jan Henry T. Olsen – rammet av
Alzheimers sykdom bare 51 år gammel.
– Det vakte enorm oppmerksomhet da han
valgte å være åpen om sin tabubelagte sykdom.
Det ble et vendepunkt, mener professoren.
Vendepunktet omfatter også forskningen.
Før ville de beste forskningsmiljøene knapt ta i
demens. – Nå kappes de om midlene til å forske
nettopp på demens. Dermed går mer penger inn i
systemet, det prioriteres i forskningsutlysninger,
bifaller Selbæk.
Også kunsten og populærkulturen viser stadig
større interesse for temaet – ja, i den grad at det
nå snakkes om en «cultural dementia boom».

FOTO: NTB SCANPIX

Det blir trolig vår aller
største helseutfordring
– større enn korona og kreft.
Aldri har oppmerksomheten
om demens vært større
– eller forskningsinnsatsen mer intens.

DEMENS PÅ FILM: Den
aldrende faren – Anthony
Hopkins – fortviler over å
miste kontrollen over eget
liv. Filmen skaper en forvirring hos seeren som likner
forvirringen den syke opplever. Filmen vant to Oscarstatuetter i år.

et svært skifte, understreker Selbæk. Om knapt 30
år vil nesten 240 000 nordmenn ha demens, altså
langt mer enn en fordobling sammenliknet med i
dag, og langt flere enn tidligere framskrivninger.
Mange flere enn vi trodde. Tallene er solide. De
er basert på den første representative studien om
demens i Norge.
– Den store undersøkelsen gjennomførte vi som
del av HUNT – Helseundersøkelsen i Trøndelag.
Mer enn 11 000 personer over 70 år var med, forteller Selbæk.
Studien er også en av de største undersøkelsene
som er gjort på utbredelse av demens i verden.
– I motsetning til de aller fleste internasjonale
undersøkelser greide vi å få med hele spekteret av
eldre, også de dårligste på sykehjem, takket være
et enestående samarbeid med helsepersonell og
pårørende.
Antall opp, andel ned. – Antall mennesker med
demens stiger år for år. Hvorfor?
– Simpelthen fordi vi lever lenger. Demens er
ikke del av en naturlig aldringsprosess. Demens er
sykdommer i hjernen som blir vanligere jo eldre vi
blir. Undersøkelsen vår viser at demens øker bortimot eksponentielt med alderen. Blant dem mellom
70 og 74 år har fem prosent demens, blant dem
over 90 år har femti prosent demens.
Men selv om demenstallene stiger kraftig i
Norge i likhet med i resten av verden, er risikoen
for at den enkelte av oss skal rammes, litt lavere
enn tidligere.

En ny virkelighet. – Da jeg begynte å jobbe med
demens for 20 år siden, var folk med demenssykdom nesten usynlige i samfunnet, forteller Geir

Verdens største. Geir Selbæk er blant dem som
vet aller mest om aldring og utbredelse av demens
i Norge. For noen måneder siden la han og kolleger
fram oppsiktsvekkende tall: 101 000 nordmenn
har demens i dag. Det er hele 30 prosent flere enn
noen har vært klar over – og som myndighetene
har gått ut ifra når de har planlagt for framtidige
behov i helsevesenet. Tidligere lå anslaget på
‘bare’ 78 000.
– Som beslutningsgrunnlag representerer dette

VERDEN FORSVINNER: Det viktigste kjennetegnet på
demens er at hukommelsen gradvis svikter. Kunnskapen
om hvordan de dødelige sykdommene kan hindres i å bryte
ut, øker nå voldsomt.

Det mest virkningsfulle tiltaket mot demens er å gi alle verdens barn
minst ti års skolegang.
3/2021
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De 4 store
Det finnes om lag 300
ulike demenssykdommer.
De fire vanligste utgjør
opptil 95 prosent av
tilfellene, og er:
Alzheimers sykdom
Minst 60 prosent av
alle med demens har
Alzheimers sykdom.
Årsaken er ikke klarlagt,
men forskere har påvist
opphopning av spesielle
proteiner i hjernen – som
de tror kan ødelegge
cellenes evne til å sende
signaler og siden føre til
at cellene dør.
Vaskulær demens
Vaskulær demens
oppstår oftest som følge
av et hjerneslag, men
kan også være resultat
av andre sykdommer
eller skader som påvirker
hjernens blodårer.
Demens med
lewylegemer

Frontotemporal demens
Sykdommen fører til
skader på hjernens
fremre deler; pannelappene og tinninglappene.
Starter gjerne i 40- til
50-årsalderen. Forstyrret
atferd og endret personlighet kan være første
symptom.
Andre typer demens
En lang rekke sjeldne
sykdommer og tilstander
som rammer hjernen,
kan føre til demens –
som slag mot hodet,
inntak av giftige stoffer,
hormonforstyrrelser og
ekstrem vitaminmangel.
Kilde: Aldring og helse

Hva er demens – hva skjer? – Demens er en
fellesbetegnelse på om lag tre hundre forskjellige
hjernesykdommer, forteller Selbæk. De fleste er
sjeldne. De fire vanligste (se faktaboks) utgjør
opptil 95 prosent av tilfellene. Mange pasienter har
ikke bare har én sykdom, men etter hvert elementer av flere på én gang.
Selv om sykdommene er mange og ulike, har de
likevel noe til felles: De påvirker hvordan signaler
overføres mellom celler.
– Hjerneceller dør – etter hvert i så stor grad at
vi kan se det på bilder av hjernen. Så mye som 6070 prosent av demenstilfellene skyldes Alzheimers
sykdom. Årsaken til denne sykdommen, og også de
fleste andre, er at proteiner ikke fungerer som de
skal og isteden blir giftige for hjernen. Vi vet ikke
hvorfor, erkjenner Selbæk.
Demens fører til såkalt kognitiv svikt: vi får
problemer med å huske, orientere oss og bruke
språket. Svekkelsen påvirker hvordan vi fungerer
i dagliglivet. Det å vaske seg, lage mat, betjene
mobiltelefonen – før den minste kunst, nå nesten
umulig. Gradvis fungerer vi dårligere og blir til
slutt helt avhengige av hjelp.
– Da vi presenterte resultatene våre for helseministeren, diskuterte vi hva som vil prege helsetjenesten mest framover – demens eller korona.
Svaret er klart: Når 2,5 ganger så mange kommer
til å trenge helse- og omsorgstjenester på grunn av
demens, blir dette utvilsomt den største utfordringen. Vi har ingen idé om hvordan vi skal løse det
enorme ressursbehovet, understreker Selbæk.
Hundre gåter. Det finnes ingen behandling som

kan kurere demens. Forskningsmiljøer over hele
verden jobber intenst med å forstå hvorfor sykdommene oppstår og hvordan det er mulig å helbrede. Mange etterlyser løsningen på demensgåten.
– Nå vet vi at det ikke finnes én gåte. Det finnes
tretti gåter, hundre gåter. Det beste vi kan håpe på,
er en medisin som kan kurere noen demensformer.
Det gjelder først og fremst enkelte undergrupper
av Alzheimers sykdom, og mye tyder på at løsningen ikke er så langt unna. Jeg tror det kan være
snakk om noen få år, sier Selbæk.
Skolegang til verdens barn. – I påvente at
virksom behandling – er det mulig å forebygge de
dødelige sykdommene?
– Ja – og i mye større grad enn vi trodde for
bare få år siden, forteller han.
– Hvis vi tok bort alt høyt blodtrykk og all diabetes hos folk over hele verden; hvis vi sørget for
at ingen lenger røykte eller drakk alkohol, hvis vi
passet på at ikke noen var stillesittende eller deprimerte, og at alle hadde perfekt hørsel, et sosialt liv
og minst ti års utdanning – så kunne vi trolig redusere demens med hele 40 prosent. Det er et kolossalt høyt tall og selvsagt ikke realistisk. Men om vi
kunne redusere med bare fire prosent globalt, vil
det likevel ha enormt mye å si, påpeker Selbæk.
Han trekker fram utdanning som det kanskje
viktigste. – Mange hevder nå at det mest virkningsfulle tiltaket mot demens er å sørge for at alle
verdens barn og unge får minst ti års skolegang.
Skole og utdanning utelukker ikke at vi får demens, som Alzheimers sykdom, men gjør at vi får
sykdommen seinere i livet og tåler den bedre.
Det at demens faktisk kan forebygges, mener
Selbæk representerer et stort skifte i demensforskningen.
– Kunnskapen om hva som øker risikoen for å
få demens og hvordan vi kan hindre de dødelige
hjernesykdommene i å bryte ut, øker nå voldsomt.
Livsstil og demensrisiko. Selbæk og kollegene
er selv med på å øke kunnskapen. Den store undersøkelsen de gjennomførte, følger de nå opp.
– Vi studerer sammenhengen mellom livsstil
og demensrisiko gjennom livet. Personene vi inkluderte i undersøkelsen vår, ble også undersøkt i
flere omganger på 1980- og 1990-tallet. Hva gjorde

Vi har ingen idé om hvordan vi skal løse det enorme
ressursbehovet.

STØRSTE UTFORDRING: – Da vi presenterte resultatene våre for helseministeren, diskuterte vi hva som vil prege helsetjenesten mest framover – demens eller korona. Svaret er klart: Når 2,5 ganger så mange kommer til å trenge helse- og omsorgstjenester på grunn av demens, blir dette utvilsomt den største utfordringen, understreker Geir Selbæk, professor på UiO
og forskningsleder ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, Ullevål universitetssykehus.

de den gangen som øker eller minsker risikoen for
demens i dag? Det ønsker vi å finne ut.
Demens fører som nevnt til kognitiv svikt. Det
finnes ulike stadier av svikt. Et tidlig stadium er
mild kognitiv svikt – som det er mulig å måle med
tester, men hvor personen fungerer normalt i dagliglivet.
– Overraskende mange av deltakerne våre hadde mild kognitiv svikt. Vi så det hos én av tre. Mild
kognitiv svikt kan være et forstadium til demens
og derfor viktig å identifisere. Hvis vi skal kunne
behandle og kurere, for eksempel Alzheimers sykdom, må vi sannsynligvis sette i gang nettopp i
denne fasen – før symptomene er blitt så alvorlige
at det er demens vi snakker om.

Noen ble friske. – Vi går nå i gang med en oppfølgingsundersøkelse av de gjenlevende av de
11 000 personene vi inkluderte i prosjektet vårt
opprinnelig, forteller Selbæk, som også er ansvarlig for NorKog – det nasjonale registeret for utredning av kognitive symptomer.
– I løpet av de neste to årene skal vi bevege oss
igjennom hele Nord-Trøndelag og deler av Trondheim og undersøke dem som hadde mild kognitiv
svikt. Da får vi vite mer om hva det er som gjør at
noen av dem har utviklet demens, mens andre er
blitt helt friske. Det er noe av det vi er aller mest
spente på å finne ut.=

Demens
• Ordet demens
brukes om en kronisk,
uhelbredelig tilstand som
skyldes ulike sykdommer
eller skader i hjernen.
• I dag har 101 000
nordmenn demens.
Hvert år vil nye 10 000
personer rammes.
• Forskerne anslår at
demenstilfellene vil øke
til nesten 240 000 i år
2050 og til 380 000 i år
2100.
• På verdensbasis har
46 millioner mennesker
demenssykdom i dag.
Om 30 år vil det trolig
være tre ganger så
mange. Økningen blir
størst i lavinntektsland.

Det beste vi kan håpe på, er en medisin som kan kurere
noen demensformer.
3/2021

20

21

FAKTA

Denne demensformen
rammer først dypere
deler av hjernen. Typiske
symptomer er svingende
grad av kognitiv svikt,
synshallusinasjoner,
stivhet og skjelvinger og
forstyrret søvnmønster.

– Jeg blir stadig spurt om det ikke er mange flere
som får demens nå enn før, relativt sett. Men nei,
det er ingenting som tyder på det. Vi ser at det heller går i motsatt retning, at andelen synker noe,
forteller professoren, som mener det har med
heldige faktorer gjennom livsløpet å gjøre.
– Resultatene våre tyder på at de som er 90 år
i dag, har levd et liv som er litt sunnere enn de som
var 90 år for 10 eller 20 år siden. Dagens nitti-åringer har bedre hjerte- og karhelse. Og ikke minst
– de har gått litt mer på skole, påpeker forskeren.
Livsstil og demens skal vi komme tilbake til.
Men først – hva er egentlig demens?

• Demens
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Kunstig intelligens skal
avsløre tidlig demens
Tekst: Yngve Vogt · Foto: Ola Sæther

T

enk deg at du går til legen og lurer på om du
har begynt å bli dement. Du ønsker å få diagnosen så tidlig som mulig, før hjernen din blir
varig skadet.
For å oppdage tidlig demens må du vanligvis
gjennom samtaler, kognitive tester og MR-skanning
av hjernen. Likevel kan det gjerne ta et halvt år
eller mer før legen kan gi deg en diagnose.
Forklaringen er at halvparten av dem som viser
tegn på tidlig mild, kognitiv svikt, blir bedre igjen
eller holder seg på et stabilt nivå. Den andre halvparten blir demente.
– Dilemmaet er at ingen klinikere kan skille
mellom disse to gruppene. Så hva gjør en god lege?
Han inviterer pasienten tilbake om et halvt eller et
år for å se hvordan det går, og stiller demensdiagnosen hvis han ser forverring eller at MR-bildene
viser en typisk strukturell endring i hjernen. Vi
ønsker at legene skal kunne plassere pasientene i
rett gruppe så fort som mulig, før det har skjedd
noen endringer i hjernen og mens det fortsatt er
mulig å gjøre noe, poengterer forsker Ira Haraldsen, leder av Cognitive Health Research Group ved
Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.
Hun er nå i gang med et nytt og banebrytende,
europeisk forskningsprosjekt til 150 millioner kroner, der forskerteamet skal kombinere noe så moderne som kunstig intelligens med noe så gammeldags som EEG (Elektroencefalografi) for å kunne
slå fast, allerede i løpet av noen få sekunder, om du
har tidlig demens eller ei.

Gammeldags EEG. Hver gang hjernecellene
kommuniserer med hverandre, sendes det ut
elektriske signaler. Disse elektriske signalene kan
måles med EEG, en gammel og velkjent metode for
å studere aktiviteten i hjernen. EEG brukes som
oftest på pasienter med epilepsi, pasienter med
lavere bevissthet eller på dem som har falt i koma.
EEG ble første gang utført på mennesker i 1929 av
den tyske nevrologen Hans Berger (1873–1941).
Frem til i dag har ingen benyttet EEG for å
finne ut av hvem som står i fare for å få demens.
Ira Haraldsen mener det er mulig å bruke EEG til
dette, fordi hjernecellene hos friske pleier å samarbeide, mens det ikke er slik hos demente.
Defekt fotballag. Ira Haraldsen sammenligner
hjernefunksjonen hos demente med et lite fungerende fotballag.
– De ulike delene av hjernen er stadig i kontakt
med hverandre. Du kan sammenligne nettverket i
hodet med hvordan Manchester United spiller fotball (Red: For dem som ikke følger med på sport;
Manchester United er et kjent, engelsk fotballag).
Fotball er et lekent og kaotisk spill der alle spillerne
deltar. Spillet skjer gjennom korte og lange pasninger. Med et dårligere mannskap er ikke leken så
perfekt. Tenk deg at bare to spillere sentrer ballen
til hverandre. De andre spillerne får ikke sjansen.
Sånn er det også i hjernen når noe har gått feil. Vi
antar at elektriske signalforstyrrelser er det første
symptomet på at noe har gått galt. Dessverre har

vi de siste hundre årene ikke hatt muligheten til å
undersøke dette, fordi vi verken har hatt tilgang til
kunstig intelligens eller raske nok datamaskiner.
Tolker signaler. Resultatene fra EEG er krevende
å tolke. For å slå fast om du har demens eller ei, må
man måle hjernesignalene gjennom 128 noder som
blir klistret på hodet. Hver av nodene måler hva
som skjer i bestemte deler av hjernen og sender
informasjonen tilbake gjennom en strøm av elektriske signaler.
– Ingen mennesker er i stand til å se hvordan
alle signalene fra alle de 128 nodene henger
sammen. Heller ikke leger.
All denne informasjonen blir derfor redusert til
ett mønster. Da forsvinner mange av nyansene.
Ira Haraldsen ønsker å finne en klarere sammenheng mellom signalene fra alle de 128 nodene. Det
er nettopp denne nettverkstolkningen av hjernesignalene som kan gi svar på om du har demens
eller ei.

Ledende europeiske forskere. Det er ikke mulig
å gjøre dette alene. Ira Haraldsen har ikke bare
fått med seg noen av Europas ledende medisinere,
men også den europeiske pasientforeningen for
Alzheimer-syke, industrielle aktører, oppstartbedrifter, etikere og helseøkonomer.
– Når man skal introdusere en helt ny metode,
er det dessuten viktig å vise at metoden har en
samfunnsøkonomisk fordel. Helseøkonomer er
derfor også viktig å ha med.
Kunstig intelligens. Haraldsen har også med
seg noen av Europas fremste eksperter på kunstig
intelligens.
Kunstig intelligens er fremdeles ikke en del av
allmennlegenes hverdag, men i mange medisinske
områder er kunstig intelligens allerede blitt viktig.
Ett eksempel er å bruke kunstig intelligens til å
oppdage kreft i patologiske snitt eller medisinske
bilder som MR.
Hele tanken til Ira Haraldsen er å bruke kunstig
intelligens til å finne en algoritme som kan beregne
sannsynligheten for om du har demens eller ei
etter å ha tatt en EEG-undersøkelse av hjernen.
For å komme frem til svaret må de også sammenligne resultatene fra EEG-undersøkelsen med
digitale, kognitive tester og biomarkører.

EEG
• EEG (Elektroencefalografi) er en gammel og
velkjent metode som
brukes for å måle elektriske signaler i hjernen.
• EEG brukes som oftest
på pasienter med epilepsi, lavere bevissthet
eller på dem som har falt
i koma.
• Forskere ønsker nå å
bruke EEG til å oppdage
tidlig demens. Da må
EEG-signalene tolkes
med kunstig intelligens.

128 NODER: Ved å tolke
hjernesignalene fra en helt
elementær EEG-undersøkelse av hjernen vil man
om noen år kunne slå fast
om man er tidlig dement
eller ei.

Det nye systemet skal være så enkelt og billig at selv leger
i fattige land som Ghana kan bruke det.
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I dag kan det ta et halvt år før du får vite om du står i fare for å utvikle demens. I fremtiden kan du få svaret på noen få sekunder.

• Demens
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TEMA

• Demens

FATTIGE LAND: Ira Haraldsen påpeker at den nye
metoden for å oppdage
demens vil bli så billig i bruk
at den også vil kunne brukes
i fattige land.

For å finne algoritmen må forskerne trene opp den
kunstige intelligensen. Da trenger de flere
tusen forsøkspersoner med og uten demens.
Forsøkspersonene får 128 EEG-noder klistret
til hodet. Forskerne håper at beregningene deres
vil gjøre det mulig å halvere antallet EEG-noder
når systemet skal brukes i vanlig pasientbehandling.
Når EEG-analysen, blodprøven og den kognitive testen er klar, holder det at legen trykker på en
knapp for å få vite om du har økt risiko for å utvikle demens eller ei.

Du kan sammenligne nettverket i hodet med hvordan Manchester United
spiller fotball.

HJERNESVINN: Den venstre
delen viser hjernen til en pasient med Alzheimer, mens den
høyre delen viser hvordan
hjernen ser ut hos en frisk
person.

Skeptisk til
Alzheimer-teori

FAKTA

Bra i fattige land. EEG er billig å bruke. Det
samme gjelder analyser av blodprøver og kognitive
tester. Algoritmen krever nesten ingen ressurser.
Da kan systemet brukes over hele verden.
– Poenget vårt er å lage en screening-metode
som også kan hjelpe leger i fattige områder til å
sile ut hvilke pasienter som skal prioriteres for å
forsinke utviklingen av demens. De har ikke tilgang
til dyre og avanserte undersøkelser som MR og
PET. Vi ønsker derfor ikke å konkurrere med fancy
og moderne teknologier.
Og det er nettopp det som er poenget hennes:
– Tanken er at det nye systemet vårt skal være
så enkelt og billig i bruk at selv leger i fattige land
som Ghana kan bruke det.

Forsinker demensen. Ira Haraldsen påpeker at
forskningen deres ikke dreier seg om å forhindre
demens, men å hindre utviklingen av demens så
mye som mulig.
– Fem års forsinkelser av demens vil både føre
til store besparelser for samfunnet og bedre livskvaliteten for pasientene. Vi håper derfor at forskningen vår kan bidra til en bedre global helse for
alle.
– Hvordan i alle dager kom dere på ideen å
bruke EEG i jakten på demens?
– Det hele startet for fire år siden med en stor
Gordonkonferanse i Hong Kong.
Dette er et internasjonalt forum der forskere
gjennom hele dagen, fra morgen til kveld, diskuterer de fremste forskningsfunn. De har både
formelle og uformelle samtaler. Her kom hun i
kontakt med en spansk forsker i hjernenettverksanalyse. I løpet av året fikk hun samarbeid med en
rekke forskere fra hele Europa. De siste kontaktene
kom på plass i løpet av pandemiåret.
Et av de første problemene til Ira Haraldsen var
at forskerne fra de ulike fagfeltene brukte samme
ord på ulike ting.
– Like ord hadde ulike meninger for dem. Det
ble faktisk så komplisert at vi måtte lage en ordbok
der vi kunne enes om alle begrepene. Da dette var
på plass, kunne vi starte for alvor.
Helt til slutt:
– Det finnes fortsatt ingen medisiner mot
demens. Hva er da poenget med en tidligere
diagnose?
– Punkt én: Ved å gi rett diagnose mye tidligere
kan legene unngå feilbehandling av den gruppen
som ikke utvikler demens. Punkt to: Legene kan
sette inn tiltak tidligere. Punkt tre: For å kunne
forske på nye medikamenter mot demens, kan
forskere raskere finne frem til de pasientgruppene
som man kan gjøre effektive medisinske studier
på før det har skjedd noen strukturelle endringer i
hjernen deres, poengterer Ira Haraldsen.=

FOTO: NTB SCANPIX??

Når legen i Ghana har tatt EEG av pasienten sin,
kan han sende resultatene fra undersøkelsen over
internett og få analysert dataene på noen sekunder
i en datamaskin et eller annet sted i Europa.

• Demens

Tekst: Yngve Vogt

Alzheimer-pasienter har for mye av
et spesielt protein i hjernen.
Professor mener dette proteinet
har fått for mye av skylden for
den fryktede sykdommen.

S

annsynligheten er større for å ha Alzheimer
hvis man har mye av proteinet amyloid i hjernen. Likevel er professor Anders Fjell på Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo skeptisk til at
opphopningen av dette proteinet alltid er årsaken
til Alzheimer. Han har gjennom mange år sammenlignet tusenvis av MR-bilder fra både friske og syke
for å se hvordan hjernen endrer seg hos demente.
– Det er noen som mener at mye amyloid alltid
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Hvis du får sårskade etter
å ha falt på sykkel, er
ikke sårskaden årsaken
til sykkelvelten.

• Mange mener at Alzheimer skyldes opphopningen av amyloid.
• Anders Fjell mener
opphopningen av amyloid
kan skyldes bivirkninger.

Bivirkning. Anders Fjell mener opphopningen av
det spesielle proteinet kan skyldes bivirkninger.
Han trekker denne parallellen:
– Hvis du får sårskade etter å ha falt på sykkel,
er ikke sårskaden årsaken til sykkelvelten.
Det er testet ut en rekke legemidler mot for mye
amyloid i hjernen. Ingen av dem har hatt effekt.
Anders Fjell tror sannsynligheten er liten for at det

kommer en generell kur mot Alzheimer.
– Det blir som å si at det kommer én bestemt
kur mot kreft. Kreft har mange årsaker. Slik er det
sannsynligvis også med Alzheimer.
Dilemma. For noen år siden var Anders Fjell på
en internasjonal konferanse om Alzheimer. Da
poengterte han nettopp at mange friske eldre har
for mye amyloid i hjernen. Motparten mente denne
gruppen kan få Alzheimer om de lever lenge nok og
ikke dør i mellomtiden.
– Det går ikke an å motbevise en slik påstand.
En artikkel i Lancet i 2020 slo fast at 35 til 40
prosent av demente i verden kunne ha forhindret
sykdommen ved å endre livsstil, slik som å spise

FAKTA
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• Pasienter med Alzheimer har mye amyloid
i hjernen.

fører til Alzheimer. Det er jeg helt uenig i. Selv om
det altså ikke hersker noen tvil om at pasienter med
Alzheimers demens har mye amyloid i hjernen,
finnes det mange eldre som har mye av dette proteinet, men som likevel ikke er demente. Dessuten
finnes det også en del demente med lite amyloid.

– Studien var imponerende, men det er viktig å
vite at de sammenhengene man ser i forskning,
ikke nødvendigvis er årsaken til problemet. Det
er ingen grunn til å tro at høyden har noe med
demens å gjøre. Dessuten er det ikke mulig å løse
demensproblemet ved å gjøre folk høyere.
Fra ung til gammel. For å finne en mulig forklaring på Alzheimer studerer Anders Fjell hvordan
hjernen vår endrer seg igjennom livet. Sammen
med professor Kristine Walhovd, som for øvrig er
hans ektefelle, leder han det internasjonale forskningsprosjektet Lifebrain. De har med seg forskere
fra syv andre europeiske land. De studerer hvordan hjernen vår har fungert siden vi ble født.
– Mange av de store risikofaktorene for demens
kan skyldes ting som har skjedd i tidlig barndom.
For å finne hva som kan være årsakene til
Alzheimer har Anders Fjell tatt MR av hjernen,
kognitive tester, gentester, blodprøver og målt BMI
(kroppsmasseindeks) på flere tusen deltakere mellom 4 og 90 år. De tar også PET-analyse av de eldre
pasientene for å se på ansamlingen av amyloid i
hjernen.
– Vi følger opp alle deltakerne med jevne mellomrom. Noen av dem har vi allerede undersøkt i
mer enn tolv år. Vi vil gjerne ha med flere deltakere. Hver undersøkelse tar to til tre timer.
For å kunne finne mønsteret i de enorme mengdene med data, har forskerne begynt å bruke kunstig intelligens.
Forsøkspersonene deres har meldt seg frivillig
og har i snitt bedre helse og høyere utdanning enn
resten av befolkningen. De er med andre ord ikke
et representativt utvalg av befolkningen.
– Hvis vi hadde plukket dem ut tilfeldig fra
folkeregisteret, er det få som hadde svart ja.

UENIG: – Det er noen som
mener at mye amyloid alltid
fører til Alzheimer. Det er jeg
helt uenig i, poengterer Anders
Fjell.

Amyloid

• Demens

Lifebrain
• Internasjonal forskergruppe som studerer
hvordan hjernen vår har
fungert siden vi ble født.
• De skal forstå hvordan
ulike faktorer påvirker
utviklingen av hjernen, den
kognitive funksjonen og
den mentale helsen gjennom ulike stadier i livet.
• Lifebrain ledes av
Anders Fjell og Kristine
Walhovd ved UiO.

sunt, bruke høreapparat og ha høy utdanning.
– Selv om disse tiltakene er bra, mener jeg dette
er et overoptimistisk syn. Det er mange ting som
henger sammen med demens, uten at disse tingene
nødvendigvis er årsaken til demens.
Og selv om det er en sammenheng mellom lav
utdanning og større risiko for demens, har slik
kunnskap liten praktisk nytte.
– Det hjelper ikke å utdanne 70-åringer for at
de skal slippe demens. Kognitiv trening er positivt,
men det stopper neppe utviklingen av Alzheimer.
I februar i fjor publiserte danske forskere en
artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet eLife om at
høye menn har lavere risiko for demens. Forskerne
hadde samlet inn data om 66 000 danske menn.

Søvn. Anders Fjell er også i gang med å se på om
søvnvanene våre påvirker hjernen. Det gjør han
ved å sammenligne MR-bilder av 50 000 mennesker. Resultatene er forhåpentligvis klare i løpet av
høsten. For noen år siden gjennomførte han en
mindre undersøkelse på 20 000 pasienter:
– Da hadde det ingenting å si om man sov mellom fem og ni timer, men de som sover ekstremt
mye eller ekstremt lite, hadde dårligere hjernehelse, poengterer hjerneforskeren.
– Men vi vet fortsatt ikke om den dårligere
hjernehelsen skyldes lite søvn. Det kan like gjerne
være omvendt – at folk med dårlig hjernehelse
endrer søvnmønsteret sitt.
Det prøver vi nå å finne ut av.=
3/2021

26

27

TEMA

TEMA

• Demens

• Demens

Når du trener, strømmer
melkesyre fra musklene
ut i blodet og inn i
hjernen din – som dermed stimuleres til å
danne nye nerveceller og
blodårer. Melkesyre kan
være beste medisin mot
Alzheimers sykdom.

Melkesyre
motvirker
Alzheimer
knapt uten noen egenverdi. Nå vet vi bedre. I løpet
av de siste 20 årene har Bergersen og forskergruppene hun har ledet, bidratt til radikalt å endre hvordan vi ser på melkesyre.

Tekst: Trine Nickelsen · Foto: Ola Sæther

H

un har erfart det utallige ganger, den tidligere triatlonutøveren, hvordan kroppens
anaerobe reservemotor kobles inn under intense
økter og gjør det mulig for musklene å holde ut litt
til – helt til kalsium hoper seg opp og de stivner.
Når dette skjer, vet professor i fysiologi og nevrobiologi, Linda Hildegard Bergersen at hun også
har flust med melkesyre – laktat – i musklene og
i blodet.
– Litt melkesyre finnes i blodet vårt hele tiden.
Men når vi driver hard, fysisk aktivitet, øker
mengden voldsomt, påpeker hun.
Ryktet var lenge dårlig. Melkesyre ble sett på
som et avfallsprodukt fra cellenes stoffskifte,

Er du fysisk
aktiv, halverer du risikoen for å
utvikle
Alzheimers
sykdom

Melkesyretransport. Som idrettsutøver på internasjonalt nivå var Bergersen tidlig opptatt av hvordan melkesyre beveger seg rundt i musklene og
bidrar med energi der det trengs. Proteiner står for
transporten: Melkesyre som er dannet i én muskelcelle, kan bli tatt opp og brukt i nabocellen eller
kan komme seg ut i blodbanen og inn i cellene til
en annen muskel.
– Det var mens jeg studerte slike melkesyretransportører, at jeg gjorde en oppdagelse – nærmest ved en tilfeldighet: I en prøve av hjernevev fikk

jeg i elektronmikroskopet øye på et kjent protein
på en nervecelle, nemlig en melkesyretransportør
– og ikke på hvilken som helst side av nervecellen,
men på mottakersiden – der den tar imot signal
om å være aktiv, påpeker Bergersen.
Melkesyretransportører finnes altså ikke bare
i musklene våre, men også i hjernen. Da forstod
forskerne at melkesyre betyr mer for at hjernen vår
skal fungere og holde seg frisk, enn noen hadde
vært klar over. Men de stoppet ikke der. Kunne det
tenkes å være en egen mottaker for melkesyre i
hjernen, en såkalt reseptor?
Eureka! På den tiden hadde noen studier påvist
melkesyrereseptorer, ikke i muskler, men i fettvev
i kroppen. Var det mulig å gjøre en liknende opp-

BEST PÅ SYRE: Hjernen vår
er trolig det organet i kroppen som er mest avhengig
av fysisk aktivitet for å fungere optimalt. Treningens
gunstige virkninger har
vært klart lenge – men
ikke mekanismen for dette.
Forskere på Universitetet i
Oslo har nå vist at mekanismen går via melkesyre.

dagelse i hjernen? De fleste tvilte. Bergersen og
kollegene hadde trua. De gjorde en rekke undersøkelser og forsøk, og til sist var det klart:
– Vi fant mottakeren! Den heter hydroksykarboksylsyre-reseptor 1 – forkortet HCAR1. Det var
en herlig eureka-følelse, minnes professoren. – Vi
så at den nyoppdagede melkesyrereseptoren hemmer signalstoffet cAMP – ett av de viktigste signalstoffene inne i celler og som blant annet regulerer
energiomsetningen.
Melkesyre er signalmolekyl. Forskerne forstod
da at melkesyre er et signalstoff, det vil si et stoff
som påvirker nervecellenes styrke og vekst.
– Fra bare å være et viktig avfallsprodukt i
cellenes stoffskifte, var melkesyre plutselig et sig3/2021
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Hjerne og muskelenergi
• Forskningsgruppa
Brain and Muscle
Energy Group undersøker
hvordan melkesyre og
melkesyremottakeren i
hjernen påvirker aldersrelaterte hjernesykdommer, fra slag til Alzheimers sykdom.
• Leder er professor
Linda Hildegard Bergersen ved Det odontologiske fakultet.
• Blant de øvrige forskerne er Ingrid Åmellem,
Imen Belhaj og Øyvind
Pernell Haugen.
• Mål: Å utvikle medisin
som kan forebygge og
behandle sykdommer
som rammer hjernen.

Det som er
sunt for hjertet, er det
samme som
er sunt for
hjernen.

nalmolekyl i hjernen, en såkalt G-proteinkoblet
reseptor. Det betyr at når den først stimuleres, så
setter den i gang en kaskade av viktige prosesser i
hjernen.
Bergersen og kollegene påviste reseptoren i
2013, og var de først i verden til å få arbeidet sitt
akseptert og publisert – i det internasjonale tidsskriftet Cerebral Cortex. Men selv om reseptoren
var funnet, var ikke alt helt klart. Nøyaktig hvilken rolle spiller melkesyremottakeren under hard
fysisk aktivitet? Ingen visste sikkert.
Hard intervalltrening. – Da gjorde vi noe ekstremt, forteller Bergersen. – Vi satte forsøksmus på
4 x 4 minutters høyintensiv intervalltrening – fem
dager i uka i sju uker. Halvparten av musene som
fikk kjørt seg på tredemølla, hadde melkesyrereseptor, mens den andre halvparten var genetisk manipulert til ikke å ha noen mottaker for melkesyre i
hjernen sin.
Da treningsperioden var over, åpnet forskerne
musehjernene. Resultatet var tydelig: Mus med
melkesyrereseptor hadde nå mange flere av de
minste blodårene, kapillærer, som ernærer nervecellene, enn de hadde før intervalltreningen startet. Blodåretettheten var spesielt stor i det området
av hjernen som har med hukommelse og læring å
gjøre, nemlig hippocampus.
– Blant musene uten melkesyrereseptor derimot, så vi ingen slik endring. Da forstod vi at reseptoren spiller en helt sentral rolle når nye blodårer blir til, forteller Bergersen. Dette var første
gangen noen hadde vist at et stoff fra en aktiv muskel virker på hjernen gjennom en bestemt reseptor.
– Kan det virkelig stemme?
Men forskerne ga seg ikke med dét. Er det melkesyra i seg selv eller den fysisk aktiviteten som gir
de gode virkningene?
For å finne svar, lot de en gruppe forsøksmus
slippe unna den intensive treninga. Isteden fikk de
en god dose melkesyre sprøytet inn under huden.
Halvparten hadde mottaker for melkesyre i hjernen,
de andre ikke. Noen mus fungerte som kontroll og
fikk bare saltvann.
– Det viste seg at musene som hadde fått melkesyre mens de ‘lå på sofaen’, fikk akkurat de samme
positive resultatene som musene som hadde drevet
hardtrening: Nydannelse av nerveceller og flere
blodårer. Vi tenkte: Dette er simpelthen for godt til
å være sant. Vi måtte dobbeltsjekke – og kom fram
til samme resultat. Melkesyre virker – uavhengig
av trening.
Det åpner helt nye muligheter: De som av ulike

grunner ikke kan være fysisk aktive, kan likevel
dra nytte av melkesyras heldige virkninger. Disse
heldige virkningene går delvis via vekstfaktoren
VEGF – vaskulær endotel vekstfaktor. Denne
vekstfaktoren er et lite signalprotein som stimulerer veksten av kapillærene, styrker nervecellene og
gjør nervekontaktene mer effektive under læring.
Studien ble publisert i Nature Communications
i 2017. Et nytt forskningsfelt var grunnlagt. Nå
jobber flere forskningsmiljøer med melkesyre som
utgangspunkt. Håpet er å finne behandling for
sykdommer vi i dag mangler medisiner for, som
demenssykdommer.

i en Y-formet labyrint. Vi filmer og et dataprogram
analyserer dyras bevegelser.
Mus er veldig nysgjerrige og vil undersøke hele
labyrinten og teste ut alle armene for å se om det
er noe spennende å finne. Vi ser at Alzheimermus går helt tilfeldig rundt og husker ikke hvilke
armer de har besøkt. Nettopp dårlig hukommelse
og orienteringsevne kjennetegner pasienter med
Alzheimers sykdom.
– Vi er ikke ferdige med å analysere dataene
ennå, men allerede nå ser vi noen virkninger av
behandlingen. Mus som har fått melkesyre, har
noe bedre hukommelse enn de andre.

Beskytter mot Alzheimer. Alzheimers sykdom
er brutal. Den ødelegger hjernen. Proteinplakk og
floker blokkerer kommunikasjonen mellom nervecellene og bryter av den intracellulære trafikken
cellene trenger for å overleve.
– Vi tror melkesyre beskytter hjernen mot dette. Nå vet vi altså at melkesyra øker produksjonen
av nye nerveceller i hippocampus – det området
av hjernen som særlig rammes ved Alzheimers
sykdom. Men ikke nok med dét: melkesyra kan
også gjøre at cellene får flere kontaktpunkter,
påpeker Ingrid Åmellem, som tilhører Bergersens
forskergruppe. Det betyr at hver enkelt celle kan
lage veier til mange andre celler. Om det da oppstår ‘trafikkork’ på en av veiene, er det mulig å ta
en omkjøring og likevel komme fram til målet. Jo
flere sånne omveier vi har, jo mer robust er hjernen vår mot skader og ødeleggelser.

Betennelse i hjernen. Forskerne undersøker
også hvor mye betennelse som finnes i musehjernene. Det kan fortelle hvor langt sykdommen er
kommet. Hos personer med Alzheimer har proteinet beta-amyloid fått feil struktur, det klumper seg
sammen, og hjernen greier ikke å kvitte seg med
det. Isteden hoper det seg opp, og betennelse oppstår som skader nervecellene.
– Vi måler mengdene og sammenlikner gruppene. I forsøkene våre fant vi ut at musene som fikk
melkesyrebehandling, har mindre betennelse
i hjernen enn musene som bare fikk saltvann,
påpeker Imen Belhaj, som allerede som masterstudent viste at melkesyre virker betennelsesdempende:
– Forsøksmusene som fikk melkesyreinjeksjoner, hadde lavere nivåer av betennelsesmarkører,
samtidig som de hadde høyere nivåer av en betennelsesdempende markør enn de andre, forteller Belhaj, som også tilhører Bergersens forskergruppe.
– Det minner oss på hvor viktige de små blodårene i hjernen er, ikke bare for å gi næring, men
for å holde rent, legger Åmellem til. – Dårlig blodtilførsel og sirkulasjon i hjernen gjør det vanskeligere å få avfallsstoffene skylt vekk.

Husker musene? Men det er ikke bare nerveceller vi trenger i hjernen vår. Vi trenger også god og
næringsrik blodtilførsel for at den skal fungere
optimalt. Dessverre blir hjernens nettverk av fine
blodårer ødelagt av Alzheimers sykdom. Kan melkesyre hindre den uheldige utviklingen?
– Dette undersøker vi nå, forteller Åmellem.
Igjen er mus forskernes beste hjelpere. Noen av
forsøksmusene de benytter, har gener som gjør at
de utvikler Alzheimer tidlig i livet, mens de andre
musene ikke har disse genene. Blant musene har
noen mottaker for melkesyre i hjernen sin, andre
ikke. Musene får injeksjoner enten av melkesyre
eller saltvann.
– Vi er spesielt interessert i å se om Alzheimermusene som har fått melkesyre, har bedre hukommelse enn Alzheimer-musene som bare har fått
saltvann – og om de kanskje til og med er på nivå
med de friske musene. For å måle dette, gjør vi
forskjellige tester. Den ene testen er å la musene gå

Melkesyre-medisin. Forskerne er i gang med å
utvikle en forebyggende medisin mot Alzheimers
sykdom.
Når symptomene kommer, kan sykdommen ha
vart i 20 år allerede. Da kan det være for sent å
gjøre noe. Det bekrefter studiene:
– Forsøksmusene våre har ulik alder. Noen er
relativt gamle og har allerede store ødeleggelser
i hjernen. Da ser vi dessverre ingen virkning av å
tilføre melkesyre. Det er derfor avgjørende å starte
behandlingen tidlig nok, før hjernen er for ødelagt,
understreker Åmellem.

Medisin trengs for å forebygge og beskytte hjernen
mot ødeleggelser, mot plakk og celledød. Men
sykdommen er listig og virker lenge i det skjulte.
Nå gir imidlertid forskningsresultater fra Sverige
og USA nytt håp: Det viser seg at sykdommen kan
avsløres i blodprøver mange år før symptomene
kommer. Da er det mulig å starte masseundersøkelse og etter hvert plukke ut dem som bør starte
med en forebyggende medisin.
– Dette krever at vi har en medisin som vi vet
kan forebygge sykdommen. En slik medisin finnes
ikke ennå. Men vi har stor tro på melkesyre og
melkesyrereseptoren. Dette kan nettopp være
grunnlaget som trengs for å utvikle en ny terapi –
som virker. Siden melkesyre forekommer naturlig
i store nok mengder til å gi de heldige virkningene
i hjernen vår, er det også trolig at en slik medisin
vil ha små – om noen – bivirkninger i det hele tatt,
understreker Bergersen.
– Melkesyre kan utsette Alzheimer – kanskje
så lenge at sykdommen aldri vil kunne redusere
livskvaliteten vår.
Tren – hvis du kan! Men det aller beste er likevel
å trene. – Vi ser på medisinen kun som et supplement til fysisk aktivitet, og da spesielt til dem som
ikke greier å trene med høy nok intensitet.
– En lang rekke studier de senere årene sier det
helt klart: Er du fysisk aktiv, halverer du risikoen
for å utvikle Alzheimers sykdom. Det som er sunt
for hjertet, er det samme som er sunt for hjernen.
Derfor er de viktig å si: Fortsett å trene hvis du
kan. Ikke ta sjansen på å la være.=

• Demens

MELKESYRE-MEDISIN:
Linda Hildegard Bergersen
(i midten) har endret synet
vårt på melkesyre radikalt,
blant annet ved å vise at
melkesyre øker antallet
blodårer i hjernen – også
uavhengig av trening. Nå
er hun og kollegene Imen
Belhaj og Ingrid Åmellem i
gang med å utvikle en
medisin mot Alzheimers
sykdom.

Vi tenkte: Dette
er simpelthen
for godt til å
være sant.
3/2021
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Dødt hjernevev fra Amsterdam
kan gi nye svar om
demens-sykdommer
Tekst: Yngve Vogt · Foto: Ola Sæther

Parkinsons sykdom
• Parkinsons sykdom
bryter gradvis ned nerveceller i sentralnervesystemet. Det gjelder
særlig en gruppe celler
øverst i hjernestammen.
• Kjennetegnet er svekket balanse, skjelvinger, samt stive og
langsomme bevegelser.
• Sykdommen kan etter
en del år føre til demens.
• Sykdommen er oppkalt
etter den britiske legen
James Parkinson.
Kilde: Norges Parkinsonforbund

T

Samme eller forskjellige sykdommer? Det er
ikke mulig å skille de to sykdommene fra hverandre
ved å studere hjerneskadene i mikroskop. Fagmiljøet diskuterer derfor om det er snakk om to sykdommer eller samme sykdom med ulike forløp.
– Det kan tenkes at vi snakker om samme sykdom som begynner i ulik rekkefølge ved at noen
får demens først og deretter motoriske problemer,
mens andre starter med de motoriske problemene.
For å skjønne sykdommene og hvordan de slekter
på hverandre, må vi se på de molekylære årsakene,
poengterer Lasse Pihlstrøm.
Moderne gensjekk. Da må forskerne studere
sykdommene på gennivå. Forskere har funnet
mange genetiske risikofaktorer for demenssykdommene; nitti vanlige genvarianter er kjent for å

påvirke risikoen for Parkinsons sykdom. Hver av
disse genvariantene påvirker bare svært lite.
Selv om forskerne har funnet disse genvariantene, vet de fortsatt ikke hva som skjer og hvilke
prosesser som ødelegger hjernecellene.
For å finne ut av dette må forskerne gå enda
dypere ned i materien. Det er her Lasse Pihlstrøm
har kommet inn på banen.
Han mener det ikke er nok å se på genene, men
at det også er nødvendig å ta hensyn til epigenetikken. Epigenetikk kan sammenlignes med en
avansert lysbryter i heimen din. Lysbryteren gjør
det ikke bare mulig å slå av og på lyset, men også å
styre hvor sterkt eller svakt lyset skal være. Sånn
er det også i epigenetikkens verden. Takket være
epigenetikken er det mulig både å skru av og på
gener og å styre effekten på de enkelte genene.
Selv om alle cellene våre har den samme genetiske oppskriften, fungerer cellene våre ulikt. Forklaringen er at epigenetikken er ulik fra celle til
celle.
Og det som er vel så viktig: I motsetning til genene, som ikke endrer seg igjennom hele livet, kan
miljøpåvirkninger føre til at epigenetikken endrer
seg underveis.
Det finnes en rekke epigenetiske verktøy i cellene våre. Lasse Pihlstrøm sammenligner mangfoldet av disse verktøyene med bokmerker i en bok.
– For å styre hvilke sider du skal lese kan du
for eksempel bruke fargerike papirstrimler, lime
sammen sider eller lage eselører.
Yndlingsmetoden. En av de mange epigenetiske
verktøyene kalles for DNA-metylering. Som genetiker er Lasse Pihlstrøm spesielt interessert i nettopp denne mekanismen. Forklaringen er at det er
mulig å bruke nøyaktig den samme teknologien
til å avdekke DNA-metyleringen som genetikerne
bruker til å studere DNA-sekvenser. Det er bra.
Pihlstrøm kan derfor bruke den genteknologien
som allerede finnes i dag.
Pihlstrøm har likevel en enorm utfordring. For
å finne de epigenetiske forklaringene på de to demenssykdommene, må Pihlstrøm studere hjerneceller.

– Det er mye enklere å ta genetiske enn epigenetiske prøver når vi studerer hjernesykdommer.
Ettersom genomet i alle cellene våre er likt, er
det svært enkelt å ta en genprøve. Genene fra en
spyttprøve er de samme som i hjernecellene våre.
Du kan derfor sjekke genene i hjernen din ved å
skrape en vattpinne inne i munnhulen. Så enkelt er
det ikke med en epigenetisk prøve.
Hjernebanken i Amsterdam. Det er ikke mulig
å stikke en nål inn i hjernen på levende pasienter
for å ta ut en liten vevsprøve. Den eneste muligheten til Pihlstrøm er å ty til døde hjerneceller. Her
har han fått hjelp av hjernebanken i Amsterdam.
De har sendt ham hjerneceller fra 500 avdøde
pasienter med og uten demens, slik at han kan
sammenligne epigenetikken til både syke og friske
personer.
Selv om Pihlstrøm undersøker «bare» 500
hjerneprøver, er den samlete datamengden av de
genetiske og epigenetiske opplysningene svært
store. For hver pasient er det snakk om nesten én
million molekylære punkter.
Pihlstrøm må med andre ord finne den statistiske sammenhengen fra en halv milliard datapunkter. Da må han ty til store bioinformatiske
beregninger på universitetets tungregnemaskin.
Eksperimentet har et såkalt hypotesefritt studiedesign. Det betyr at Pihlstrøm ikke bare ser på

spesifikke områder i genomet, men på hele arvestoffet sammenlagt. Det vil si at han kan finne
epigenetiske endringer i områder i genomet som
han ikke hadde sett for seg på forhånd. Eller for å
bruke metaforen hans: «Vi kan med dette studiedesignet skyte med hagle og gå bredt ut» for å
lære om de grunnleggende sykdomsprosessene
i hjernen og identifisere hvilke nøkkelpunkter i
DNA-sekvensen som bør ha høyere eller lavere
DNA-metylering.
Fremtidshåpet. Håpet hans er at andre forskningsmiljøer skal følge opp resultatene hans og etter hvert lande på en medisin som kan styre DNAmetyleringen i hjernen. Det er likevel langt frem.
– Vi må vite mer om det store puslespillet. Andre forskere må tolke funnene våre før man kan si
noe mer konkret om sykdomsrisiko.
Kanskje kan dette føre til medisinske eksperimenter på celler og dyr.
– Først når alt dette er i boks, kan det tenkes at
legemiddelindustrien vil plukke opp ideen, forteller Lasse Pihlstrøm, som i dag er veileder for tre
stipendiater på UiO, samtidig som han er forsker
på Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus. Forskningen hans har fått støtte fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, som fikk penger
fra TV-aksjonen i 2013 for å bedre livskvaliteten til
dem som er rammet av demens.=

TUNGE ANALYSER: Lasse
Pihlstrøm kombinerer genetiske og epigenetiske undersøkelser i laboratoriet med
tunge, statistiske analyser
på universitetets tungregnemaskin for å finne nye svar
på demensgåten.

Lewylegemedemens
• Typiske symptomer
er synshallusinasjoner,
vrangforestillinger, stivhet
i armer og bein, samt
treghet i bevegelsene.
• Andre symptomer er
svikt i orienteringsevnen
og hukommelsessvikt.
• Sykdommen har likhetstrekk med Alzheimer, men de skadelige
proteinene rammer
andre steder i hjernen
enn det som er typisk ved
Alzheimer-sykdom.
• Sykdommen er oppkalt
etter den tysk-amerikanske nevrologen
Frederic Lewy.
Kilde: Nasjonalforeningen
for folkehelse
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Lasse Pihlstrøm
avslører nye
hemmeligheter
i demenssykdommer ved å
studere hvilke
gener som er
skrudd av og på
i hjernevevet
til 500 døde
nederlendere.

akket være hjernebanken i Amsterdam, som
har lagret hjerneprøver til en mengde døde
pasienter, er demensforsker Lasse Pihlstrøm i
gang med å avsløre nye molekylære detaljer til
de to sykdommene Parkinsons sykdom og Lewylegeme-demens.
Kjennetegnet til Parkinsons sykdom er motoriske problemer i nervesystemet som fører til skjelvinger og stive og langsomme bevegelser og etter en
del år demens. Sykdommen ble på begynnelsen av
attenhundretallet oppkalt etter den britiske legen
James Parkinson. Tidlig på nittenhundretallet beskrev den tysk-amerikanske nevrologen Frederic
Lewy at Parkinson-pasientene hadde noen unormale klumper i hjernecellene.
Den andre sykdommen, Lewylegemedemens,
oppkalt etter Frederic Lewy, fører til de samme
forandringene i hjernecellene. De to sykdommene
er nært beslektet, men tilstanden regnes som
Lewy-legeme-demens hvis pasienten blir dement
innen et år.
– Vi vet også at en spesiell gruppe hjerneceller
med mørk farge øverst i hjernestammen går til
grunne og blir borte. Disse cellene har som oppgave å forsyne bestemte hjerneområder med signalstoffet dopamin.
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Skal avsløre Alzheimer med
kunstig intelligens, forsøksmus
og manipulerte gener
Tekst: Yngve Vogt · Foto: Ola Sæther

For seksten
år siden fant
Marianne
Fyhn stedsansen i
hjernen.
Nå skal hun
bruke kunstig
intelligens,
virus og manipulerte gener
for å finne ut
av hvorfor
noen får
Alzheimer.

V

i studerer det området i hjernen der Alzheimers
sykdom starter, forteller professor Marianne
Fyhn på Institutt for biovitenskap ved UiO. Med
seg har hun noen av universitetets fremste eksperter i beregningsorientert vitenskap og kunstig intelligens.
For seksten år siden tok Marianne Fyhn doktorgraden i hukommelsesbiologi, med professorene
og nobelprisvinnerne May-Britt Moser og Edvard
Ingjald Moser som veiledere. Doktorgraden hennes
ble kåret til verdens beste av den amerikanske
foreningen Society for Neuroscience.
Nå driver Marianne Fyhn, sammen med Anders
Malthe-Sørenssen og Torkel Hafting, sitt eget
hjerneforskningslaboratorium, der de i mange år
har studert hvordan hjernen kan lære seg nye ting
samtidig som de lagrete minnene ikke forsvinner.
De har spesielt sett på hvordan hjernen vår er i
stand til å huske hvor vi har vært.

Angripes først. De nyeste studiene av pasienter
med Alzheimers sykdom viser at det er nettopp
denne delen av hjernen, altså den laterale delen,
som blir angrepet først.
– Det gir mening. Tidlig i sykdomsforløpet, før
Alzheimer-pasienter blir stedsforvirret, kan de
også få problemer med oppfatningen av tid. Når
de ikke husker hva som er tidlig og sent, blir det

Store mengder data. Nå skal Fyhn og medarbeiderne hennes studere og tolke dataene fra flere tusen hjerneceller i muse-eksperimentene samtidig.
Da må de ty til kunstig intelligens. Den store styrken til kunstig intelligens er å kunne se sammenhenger i store mengder data.
– Vi håper at kunstig intelligens kan gjøre det
mulig for oss å gjenkjenne hvordan hjernecellene
finner frem til de overordnete mønstrene. Da kan
vi forstå hvordan hjernen vår klarer å løse overføringen av kunnskapen vi har, til nye situasjoner.
Samtidig skal forskerne bruke hjernens egne
løsninger til å forbedre den kunstige intelligensen.
Denne måten å tenke på er også i emning inter-

Virus med genfeil. Kunstig intelligens er likevel ikke nok. For å undersøke hvordan hjernen fungerer, må
forskerne gjennomføre eksperimenter
på forsøksmus. Da trenger de mus med
Alzheimer.
Ettersom mus ikke får Alzheimers
sykdom – dette er en sykdom som bare
rammer oss mennesker – har forskerne
frem til nå avlet frem såkalte Alzheimermus med genfeil fra mennesker.
Nå har forskerne fått enda en mulighet. I stedet for å lage en ny mus, der
alle cellene har den samme genfeilen,
skal postdoktor Elise Thomsen pakke
de ønskete genfeilene inn i virus og
sprøyte dem inn i det spesielle området
i musehjernen, slik at virusdosen bare
infiserer de celletypene de ønsker å se
på.
Og som om dette ikke er nok: Demenssykdommen og mange andre hjernesykdommer skyldes ikke bare ett gen.
Det kan kanskje være snakk om små
variasjoner i opptil flere hundre gener.
Alle genene samvirker med hverandre.
Og det er mange gener som er involvert
i hvordan hjernecellene våre snakker
sammen.
Takket være matematiske modeller
kan forskerne lage en modell av hjernecellene og regne seg frem til hva som
skjer i hjernen hver gang de gjør noen
små endringer i genene. Da kan de gå
mer målrettet til verks når de skal teste
ut teoriene på forsøksmusene.
De nye forsøkene er fortsatt i startgropen. Forskergruppen til Fyhn har
startet å registrere hva som skjer i
hjernecelleområdene.
– Vi vet nå at metodene våre fungerer og at vi kan gjøre de manipuleringene i hjernen vi ønsker. Nå er vi i gang
med å samle inn data.=

Tidlig i sykdomsforløpet, før Alzheimer-pasienter
blir stedsforvirret, kan de også få problemer med
oppfatningen av tid.

GIGANTISK HJERNEEKSPERIMENT: Marianne
Fyhn skal bruke kunstig
intelligens til å studere og
tolke dataene fra flere tusen
hjerneceller i genmanipulerte
mus med demens.

Ny faktaboks kommer
• Ingenting er som
utdypning eller forklaring
av temaet eller kompliserte begreper.
• En oppsummering/
kortversjon er også mulig
å fylle inn i en faktaboks
• Det kan være greit å
huske at de fleste leserne
er interesserte, men ikke
forskere på toppnivå
• Skriv derfor enkelt,
informativt og på en måte
som får leseren til å føle
seg smart!!
• osv
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Flaskehals. Stedsansen er i et helt spesielt område i hjernen, nær hukommelsessenteret hippocampus, som kalles for entorhinal cortex.
– Dette området i hjernen er en slags flaskehals,
der informasjonen strømmer til og fra de andre
store hjerneområdene, slik som hippocampus.
Entorhinal cortex kan deles opp i en medial og
en lateral del.
– De to områdene har forskjellige funksjoner.
Stedsansen sitter først og fremst i medialdelen.
Lateraldelen har vist seg å være viktig for at vi
skal kunne se sammenhengen mellom ting og for
relasjonen vår til verden i tid og rom. Den laterale
delen er mindre forstått enn mediandelen. Det er
den forskerne skal undersøke nærmere nå.

vanskeligere for dem å se sammenhenger.
Og vel så viktig: For å forstå sammenhenger er
det viktig for oss å kunne gjenkjenne underliggende strukturer.
– Både mennesker og dyr er veldig gode på å
gjenkjenne og abstrahere mønstre og strukturer i
omgivelser og bruke denne kunnskapen til å lære
noe nytt i andre omgivelser. Det har Alzheimerpasienter problemer med ganske tidlig.
Marianne Fyhn skal nå bruke en rekke sinnrike
metoder for bedre å forstå den laterale delen i
hjernen. Her skal hun se både på hvordan læringen
skjer og hvordan informasjonen lagres. Dette kan
gi oss svar på de tidlige symptomene på Alzheimersykdommen når denne delen av hjernen endrer seg.
Alzheimer-pasienter lider litt av den samme
svakheten som systemer bygd på kunstig intelligens. Selv om kunstig intelligens er svært godt
egnet til å lære seg å gjenkjenne bilder og mønstre,
er den derimot dårlig egnet til å forstå noe i en ny
setting.
– Vi mennesker klarer å forstå alle mulige uforutsette hendelser når vi går til butikken. Det klarer
ikke kunstig intelligens.
Selv om det bare skjer noen små endringer på
veien, må systemene trenes nesten helt på nytt.
Det samme problemet har Alzheimer-pasienter.
De klarer ikke å overføre kunnskapen sin til nye
situasjoner.

nasjonalt.
– Vi vil ha en tett kobling mellom
eksperimenter, beregninger og kunstig intelligens. Vi bruker altså kunstig
intelligens til å lage målrettete eksperimenter og forstå de komplekse hjernedataene, samtidig som vi skal bruke
hjernens egne løsninger til å utvikle
nye datasystemer bygd på kunstig
intelligens.

• Demens
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Studerer hjernen gjennom hele livet

Ønsker tvillinger til sykling
i ikke-eksisterende by
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Sykkeleksperiment
• Tvillinger, både eneggete og toeggete, deltar i
eksperimentet.
• Deltakerne skal navigere og huske å utføre
bestemte oppgaver i den
virtuelle byen Plastic
City.
• Hjernen til deltakerne
blir skannet både før og
etter treningen.

F

or å forstå hva som skjer med hjernen når vi
blir eldre og hvorfor det går bra for noen av
oss og ikke for andre, er det viktig å forstå hva som
skjer i hjernen gjennom hele livet, poengterer professor Kristine Walhovd på Psykologisk institutt
ved Universitetet i Oslo. Sammen med professor
Anders Fjell leder hun Senter for livsløpsendringer
i hjerne og kognisjon (LCBC), der de studerer
hvordan hjernen utvikler seg gjennom hele livet.
Tveeggete gener. Et dominerende syn i demensforskning har vært at visse gener som gir oss fordeler eller har en nøytral effekt tidlig i livet, kan
skape ulemper for oss etter reproduktiv alder.
Forskergruppen til Walhovd har vist at dette motsetningsforholdet mellom nytte og ulempe ikke
alltid stemmer.
Det har også vært en allment akseptert sannhet
at eldre med høyere risiko for Alzheimer har mindre hippocampus, det området i hjernen som er viktig for både hukommelse og romlig orientering.
Walhovd mener også at denne påstanden har en
svakhet.
– De fleste som forsker på Alzheimers sykdom,
har ikke forsket på barn. Ingen av dem har sammenlignet størrelsen av hippocampus gjennom
hele livsløpet med den genetiske risikoen for
demens.
Det er nettopp dette Walhovd gjør. Sammen
med forskergruppen og med spesiell innsats av
Yunpeng Wang, som er førsteamanuensis i genetikk på Psykologisk institutt ved UiO, har Walhovd
nå tatt et nytt dypdykk i størrelsen på hippocampus.
De har fulgt over tusen personer, mellom 4 og 95
år, i flere år. Med noen års mellomrom blir hjernen
deres skannet. De har nå tilgang til mer enn to
tusen hjerneskanninger.
Da de sammenlignet størrelsen på hippocampus
over lang tid, viste det seg at hippocampus ikke
bare ble mindre ved aldring.
– Resultatene våre tyder på at de som har den
genetiske risikovarianten for demens – og dermed

Tvillingforsøk. Walhovd har også begynt å se
på hva epigenetikken har å si. Epigenetikk er et
ganske nytt fagområde der forskerne ikke bare ser
på genene, men også tar hensyn til hvilke gener
som er skrudd av og på.
Selv om hver enkelt av oss er født med et bestemt
sett med gener – som vi bærer med oss hele livet
– kan livshendelser og endringer i miljøet rundt
oss føre til at visse gener etter hvert uttrykkes annerledes.
For å finne ut av hvordan miljøforskjeller og
epigenetikken påvirker de kognitive evnene våre,
er Walhovd i gang med å studere forskjeller og likheter hos tvillinger.
Eneggete tvillinger er genetisk like. Likevel er
det en liten variasjon i hvor like de er.
Ett av spørsmålene hennes er om endringer i
hjernen og evnen til å lære blir påvirket av tidligere
faktorer i livet, slik som fødselsvekten og tilværelsen i mors liv.
For å kunne sammenligne de kognitive evnene
er det viktig at alle tvillingene i forsøket hennes
stiller likt. Walhovd har derfor jobbet hardt for at
alle tvillingene må gjennomføre kognitive øvelser
som de garantert aldri tidligere har vært borti.
Plastic City. Postdoktorene Knut Eiliv Ødegård
Øverbye og Anne Cecilie Sjøli Bråthen har
sammen med spilldesigner Sebastian Valla programmert og funnet opp en rekke nye oppgaver i
en virtuell by, Plastic City, som ingen av deltakerne
kjenner til og som ikke eksisterer i virkeligheten.

FOTO: UIO
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Kristine Walhovd studerer
hvordan hjernen endrer seg
igjennom livet
og hvorfor noen
blir demente.
Nå etterlyser
hun flere
tvillinger til
forsøket sitt.

mindre hippocampus som gamle – startet med
mindre hippocampus allerede som unge. Størrelsen er altså ikke bare aldersavhengig.
Walhovd påpeker at de ennå ikke kan tyde hva
disse funnene har å si.
– Volumet på hippocampus er bare en liten
del av puslespillet og genetikken som forklarer
demens. Demens kan også skyldes andre ting. Vi
kan derfor ikke løse demensgåten ved bare å løse
ett problem. Jeg er villig til å vedde hus og båt på
dette, understreker Walhovd.

FOTO: OLA SÆTHER
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TVILLINGFORSKER: Kristine Walhovd ønsker flere
tvillinger, både eneggete
og toeggete av samme
kjønn, til et virtuelt sykkeleksperiment i den virtuelle
byen Plastic City.

Deltakerne bruker virtual reality-briller og finner
frem i den fem kvadratkilometer store byen på en
fastmontert sykkel. Da kan forskerne følge med
på hvordan hjernen til deltakerne fungerer når de
skal navigere og huske ting.
– Det geniale med denne øvelsen er at navigasjon er grunnlaget for hukommelsen vår. Vi husker
hendelser som er knyttet til tid og sted. Mange har
problemer med å huske hva de har planlagt å gjøre
i fremtiden. Dette er en spesiell form for hukommelse som det er vanskelig å trene på, men som vi
kan trene på her.
Ved å koble resultatene til slike ting som genetiske faktorer og fødselsvekt, prøver Walhovd å
finne årsaken til hvorfor noen gjør det bra eller
dårlig på kognitive øvelser.
– Spørsmålet vårt er i hvilken grad resultatene
kan forklares med faktorer som arv og miljø.
Forskerne tester både unge og eldre tvillinger
over 16 år. For å komme i mål trenger Walhovd
flere tvillingpar til forsøkene sitt, ikke bare eneggete, men også toeggete tvillinger av samme kjønn.
– Hvorfor toeggete tvillinger?
– De fleste skjønner at eneggete tvillinger er

viktige for forskningen vår, men toeggete er like
viktige. Jeg trenger de toeggete tvillingene for å
kunne finne forskjellen på effekten av arv og miljø.
Familiemiljøet deres er ganske likt, samtidig som
de har genetisk varians.
Treningen går over lang tid. – Vi må først trene
dem for å lære dem å sykle i Virtual Reality og
hvordan de skal fungere i den virtuelle byen.
Alle tvillingparene har ti ukers trening og ti
ukers pause. Selv om forsøkene går over lang tid,
er Walhovd sikker på at de har det gøy.
– Laboratoriet er rett ved siden av kontoret
mitt. Jeg hører latteren gjennom veggen. Det er
nok et lite konkurranseaspekt mellom tvillingene.
Hjernen blir skannet både før og etter treningen
for å se på endringer av blodstrømmen, størrelsen
og de mikrostrukturelle trekkene. Walhovd undersøker også hvordan hippocampus har endret seg
to år etter forsøket.
– Den nye kunnskapen er viktig for å finne ut
hva som kan føre til demens. Vi ser både på effekten av fødselsvekt, livet i mors liv, genetikk og utdannelse. Samt trening.=
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Arbeidet med samfunnsviktige utredninger
utfører han med kjølig intellekt. Men når han
forteller hvordan pandemien har hindret det
første møte med barnebarnet, blir øyet vått.

UTREDEREN
Tekst og foto: Ola Gamst Sæther

V

i har ham nå. Dyktig, seriøs, faglig, etterrettelig. Alltid høflig, reservert smilende fra
avissider og TV-studioer. Eller har vi det? Tvilen
kommer idet vi klikker oss inn på den omfangsrike
og imponerende CV-en hans, publisert via hjemmesiden til Økonomisk institutt på Universitetet i
Oslo. Der smiler han rett i kameraet, glitrende sjø
omkranser sølvmanken, det er sommer, det er sol.
Vi skimter en påhengsmotor.

S

teinar Holden reiser seg raskt fra sittegruppa i
hagen ved familiens hus på Høvik i Bærum
når Apollon nevner båten: – Gjerne. Du må gjerne
se den. I et byks er han inne i huset og henter
hjelm, hiver seg på en flunkende ny el-sykkel, triller de få hundre meterne til Sarbuvollen der en 20
fot lang, navnløs båt ligger og dupper i marinaen
med utsikt til Fornebulandet.
– Vi har hatt båt i mange år nå. Det er deilig
å komme ut på fjorden for å bade og ta en kopp
kaffe. Det hender vi overnatter i båten også. Flott
å våkne opp i en stille bukt. Men vi får nok ikke
brukt båten så ofte som vi kunne ønske.
Kjernefamilien er kone og tre voksne barn.
Barna til Steinar Holden er vokst opp med en far
som stadig påtar seg å lede utvalg opprettet ved
kongelig resolusjon. Datteren Mari har fulgt i farens faglige kjølvann og innrømmer overfor Apollon at hun er stolt av ham, at det er ‘kult’ med alle
Holden-utvalgene.

Det begynte i 1999, med sysselsetting og verdiskaping. Siden har det rullet og gått. Det første
«Holden-utvalget» ble fulgt av «Holden II-utvalget», «Holden III-utvalget». Og mange flere. Det utredes om ymse: konkurranseevne, skift og turnus,
frontfagsmodellen, arbeidslivets kompetansebehov,
lønnsdannelsen gjennom tolv år, og jammen ville
ikke politikerne at han skulle se på hva som kan
gjøres for å øke sysselsettingen også. De siste
Holden-utvalgene vurderer bruken av smitteverntiltak under pandemien, den største krisen i moderne
tid. Han regnes som norgesmester i utvalgsledelse.
– De siste har kanskje fått mest oppmerksomhet?
– Ja, de er blitt kalt utvalg, men de var en ekspertgruppe. Ja, det er vel ikke så stor forskjell på
utvalg og ekspertgruppe. Men jo, de har fått mest
oppmerksomhet, det har blitt en del intervjuer og
oppslag, men jeg hadde nesten trodd at det skulle
blitt mer.
– Konklusjonen i rapporten om vaksinefordeling kan i verste fall avgjøre liv og død, og det har
du frontet veldig klart?
– Jeg føler meg trygg på den analysen vi gjennomførte. Konklusjonene er også i overensstemmelse
med det Folkehelseinstituttet finner. Vi er dessuten
samstemte i hva som gjør at vi får færrest alvorlig
syke og hva som redder flest liv.
– Ja, argumenter for det motsatte er mye
vanskeligere å finne?
– En skjev, eller rettere sagt målrettet fordeling

En skjev, eller rettere sagt målrettet fordeling av vaksiner,
betyr ikke å ta vaksiner fra folk.e.
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NAVN: Steinar Holden
FØDT: 1. mars 1961
STILLING: Professor
ved Økonomisk institutt,
Universitetet i Oslo
AKTUELL: Har ledet
regjeringens ekspertgrupper som har vurdert
samfunnsøkonomiske
konsekvenser av koronapandemien, økonomiske
tiltak og smitteverntiltak.
UTVALGT BIBLIOGRAFI:
"Discrimination and
employment protection"
(med Åsa Rosén),
Journal of European
Economic Association
"Contract adjustment under uncertainty".
(med Helge Holden og
Lars Holden). Journal of
Economic Dynamics and
Control
"Downward nominal wage
rigidity in the OECD"
(med Fredrik Wulfsberg),
The B.E. Journal of
Macroeconomics
(Advances)
"Inflation persistence and
relative contracting",
(med John Driscoll), American Economic Review
"Makroøkonomi".
Cappelen Damm

Ja. Jada, jeg
kan bli sint.

av vaksiner, betyr ikke å ta vaksiner fra folk, men
tvert om å gi vaksinen der den har størst effekt.
– Korona-utvalget fikk veldig kort tid på seg
før dere skulle komme med konklusjonene, måtte
du jobbe døgnet rundt?
– Ikke helt døgnet rundt, men ikke så langt
unna heller. Særlig det første utvalget, hvor vi
hadde en drøy uke på oss rundt påsketider i fjor.
Vi hadde en pause på 7-8 timer på natten, men ellers gikk det stort sett i ett. Jeg hadde stor nytte av
å ha ledet mange utvalg før og være anerkjent som
en erfaren utvalgsleder. Men dette var likevel noe
helt annet – både temaet og den korte tidsfristen.
Gruppen hadde stor glede av flinke folk i sekretariatet som jobber med utredninger på heltid. Vi arbeidet godt sammen, selv om vi ikke traff hverandre fysisk. Kanskje vi kan treffes når anledningen
byr seg? Det hadde vært hyggelig, det.

I

tillegg til å ha ledet mange offentlige utvalg,
leder professor Holden Økonomisk institutt.
Det er det som er hans faste jobb. Han ble valgt
i 2017 og er nå inne i sin andre periode, der han
skal holde styr på et førtitall av landets klokeste
økonomi-hoder.
– Det er en viktig oppgave å forsøke å gjøre
instituttet best mulig både i forskning og undervisning, for studentene og de ansatte. Jeg er tilhenger
av ordningen der vi velger ledere, og da får man
stille opp når man blir valgt. Det er vel en slags
dugnad. Jobben har mange positive sider, men det
skal likevel bli deilig å være ferdig om et par år.
Det tar mye tid, uten at jeg fører timer. Da blir det
mindre tid igjen til forskning og nesten ingen tid
til å undervise og veilede. Begge deler ser jeg fram
til å ta opp igjen. Blant annet er det noen problemstillinger innen makroøkonomi og forhandlingsteori jeg gjerne skulle jobbet videre med.
– Under et webinar i forbindelse med ett av
korona-utvalgene sto du mutters alene i Auditorium 1 og fomlet med en datamaskin og mumlet «Gi
meg tavle og kritt!». Er du glad i å undervise?
– Ja. Men det er ikke så enkelt å stå foran der,
du må prestere hver gang. Tavle og kritt fungerer
utmerket på det som er vanskelig, men på en del
stoff går det altfor sakte. Da er det bedre med
power-point. Men det kan til gjengjeld bli drepende kjedelig.
At Holden er glad i å undervise og formidle,
fikk han en utmerkelse for i 2019 da Universitetet
i Oslo tildelte ham Formidlingsprisen. Holden formidler ikke bare fra utvalgene han leder. Han har
skrevet lærebøker for elever i videregående skole
og for studenter på universitet og høyskole, og når
dessuten bredt ut blant annet gjennom Dagens

Næringsliv, der han skriver fast.
– Det var veldig hyggelig å få prisen, det er en
viktig del av jobben vår å formidle kunnskap. Ikke
bare til studentene, det er også viktig å nå ut til
allmenheten.

H

olden vokste opp helt øst i Bærum, på grensa
til Oslo, som yngst av tre brødre i et hjem
med bøker og velutdannede foreldre. Mens storebror Helge er professor i matematikk på NTNU, og
mellomste bror Lars er direktør ved Norsk Regnesentral, ble Steinar altså professor i økonomi på
UiO.
– Mye fagprat og diskusjoner når brødrene
samles?
– Ja, det er vel ikke til å unngå. Vi kan ha gode
og fruktbare samtaler både på hytta og når vi
samles andre steder. For noen år siden fikk vi til og
med gjennomført et felles forskningsarbeid. Det
var vi godt fornøyd med. Problemstillingen var
grunnleggende økonomisk, om reforhandling av en
avtale mellom to parter, for eksempel arbeidsgiver

og arbeidstaker. Men analysen innebar vanskelige
matematiske problemer og simuleringer. De er
flinke i matematikk, disse brødrene mine. Ingen
av oss kunne ha gjort dette på egen hånd.
– Det høres ut som en perfekt familieoppgave,
vanskelig å tenke seg at andre familier kunne
gjort helt det samme?
– En kollega fra Italia hadde tenkt å skrive
sammen med noen fettere, men da han forstod at
jeg hadde skrevet sammen med to brødre, innså
han at han umulig kunne matche det.

O

m det er diskusjonene om matematikk og
økonomi som er årsaken til at Holdens
tre egne barn har endt opp med studier og jobb
innenfor samme fag som far og onkler, skal være
usagt. Sønnen Eivind utdanner seg til ingeniør, de
to andre er økonomer. Eldstesønnen Anders har
Holden ikke sett på lenge. Han og svigerdatteren
bor i USA.
– Vi var i bryllupet deres for to år siden, og de
besøkte oss i julen etterpå. Men så kom pandemien

og stengte alle muligheter for nye reiser over
Atlanteren.
Og nettopp da, når samtalen kommer inn på det
første barnebarnet, er det at Steinar Holden blir
tydelig rørt.
– Jeg gleder meg over nesten daglige bilder og
videoer og jevnlige samtaler på Teams. Men det er
noe annet å være til stede, få holde den lille jenta
i armene. Nå håper vi å kunne reise til høsten. Få
møte henne for aller første gang.

D

et hender noen morgener at Steinar Holden
våkner riktig tidlig. Da benytter han sjansen
til å gjøre noe han ellers får lite tid til. Lese annen
litteratur enn fag. Og da er det Aschehougs verdenshistorie i 16 bind som er den foretrukne lektyren.
– Jeg begynner å lese og ofte blir jeg så trøtt at
jeg kan sovne igjen. Men det er interessant også.
Nå holder jeg på med 1600-tallet i Europa, det er
spennende ting om reformasjon og motreformasjon. Historie gir oss viktige og nødvendige perspektiver på verden vi lever i. Vi har vært vant til

BÅTGLEDE: Når Steinar
Holden skal slappe riktig
godt av, trekker han til familiens båt som ligger en liten
sykkeltur fra hjemmet.

Jeg fikk en
fascinerende
respons, som
om jeg var
nobelprisvinner.
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DEN FREMSTE: – Utvalgsleder Holden overrekker i
januar 2017 rapport om
slags kompetanse norsk
arbeidsliv vil trenge i framtiden. Holden omtales som
landets kanskje aller fremste
utreder. Men blant økonomer er Steinar Holden først og
fremst regnet som en fremragende forsker.

Vi hadde en
pause på
7–8 timer på
natten, men
ellers gikk
det stort sett
i ett.

å tenke at USA og Europa dominerer verden, men
det blir stadig mindre riktig – og dermed stadig
viktigere å forstå andre land og kulturer.
To bøker som gjorde veldig inntrykk på Holden
da han leste dem for lenge siden, er «En passende
ung mann» av den indiske forfatteren Vikram
Seth. Boken handler om kastevesenet i India og
hvordan en familie leter etter en passende svigersønn i en kaste hvor det er et ganske snevert utvalg. Den andre er fra Kina: «Mao. Den ukjente
historien» av Jung Chang.
– Da jeg leste den, satt jeg hele tiden og håpet
at Mao skulle tape, men hadde en mistanke om at
han ikke kom til å gjøre det.
– Har du vært i Kina?
– Ja, det var en kinesisk professor som ville
komme og besøke oss på Økonomisk institutt et
halvt års tid, og det sa jeg ja til. Vi hadde ikke så
mye kontakt, men jeg inviterte ham hjem til oss
på middag med påfølgende bordtenniskamp. Han
hadde enorm respekt for professor Holden, han
syntes det var helt feil at jeg skulle plukke opp ballen når den havnet på gulvet. Da han kom tilbake,
inviterte han på gjenvisitt, så hele familien var en
uke i Chengdu, hovedstaden i provinsen Sichuan i
det vestlige Kina. Han var professor på et universitet der og ba meg holde noen foredrag. Jeg fikk en
fascinerende respons, som om jeg var nobelprisvinner, de klappet lenge etter foredraget, stilte ferdigskrevne spørsmål og applauderte igjen når jeg
svarte. Lange klappsalver.

N

år Steinar Holden har ledet arbeidet med
sysselsetting, lønnsdannelse eller smitte-

verntiltak under koronapandemien, har det vært
både borgerlige og rødgrønne regjeringer som har
bedt ham om dem. Han håper at alle partiene og
de aller fleste skal støtte det han og utvalgene har
foreslått. Hvis de mener noe med slagordene sine
om å øke sysselsettingen og trygge økonomien.
Selv ønsker han ikke å flagge politisk ståsted.
– Har du blitt spurt om å gå inn i politikken,
stå på listen til kommunestyret?
– Nei, det er ikke min greie.
– Befinner du deg kanskje et sted i midten av
det politiske landskapet?
– Ja, jeg gjør nok det. Jeg har vært interessert
i samfunn og politikk siden jeg var ung, men det
er ingen partier jeg er helt enig med, ikke på noen
som helst måte. For meg er det vel så interessant å
bidra på andre og mer faglige fronter.
– Du er en tålmodig og rolig mann har jeg forstått på dem som kjenner deg?
– Ja, jeg er nok stort sett det. Det er en viktig
egenskap som utvalgsleder, og også som instituttleder.
– Kan du bli sint?
– Ja. Jada, jeg kan bli sint. I trafikken når jeg
kjører bil for eksempel, men det går fort over og
det forblir i bilen. Som fotballtrener for egne unger
gjennom mange år, har jeg sett at den som ser
snillest ut, er den som kan bli aller sintest. Det har
vært noen rasende fotballforeldre gjennom årene.
– Hva med egne sportslige prestasjoner ?
– Det gikk mye i fotball og basketball som barn
og ungdom, men ikke på høyt nivå. Men det var
alltid spennende å slå opp i lokalavisa og se om de
hadde fått med seg de 6 poengene jeg hadde scoret
i siste basketkamp. Etter at jeg ga meg i Eikeli
Basket, der vi ble kretsmestere på juniornivå et år,
prøvde jeg meg som basketspiller på Blindern. Der
var det mange som ikke hadde spilt før. Høye folk
som ikke kan reglene? Nei, det er ikke morsomt.

Hundre år
etter at
insulin ble
oppdaget:

• Diabetes

De er dømt til å
dø av diabetes
Tekst: Trine Nickelsen

I store deler
av verden vil
et barn med
diabetes ha
små sjanser til
å overleve. Det
livreddende
insulinet er en
luksus bare de
rike har råd til.

BRUTAL SANNHET: Skulle
ett av disse barna på Madagaskar få diabetes type 1,
er framtidsutsiktene dårlige.
Tilgangen til insulin er svært
ulikt fordelt i verden.

I

nsulin tilhører ikke meg, det tilhører verden.
Den kanadiske legen og forskeren Frederick
Banting var overbevist: Alle som trenger det, skal
sikres den livreddende medisinen. For hundre år
siden – i 1921 – hadde han, sammen med kolleger
ved Universitetet i Toronto, oppdaget insulin – og
greid det sensasjonelle: å utvinne hormonet fra
bukspyttkjertelen hos hund, og i riktig dose injisere
det på et menneske. Fram til da var diabetesdiagnosen en dødsdom. Nå kom redningen. Døende
pasienter kviknet til, og nyheten skapte avisoverskrifter over hele verden. Alle ønsket medisinen.
Forskerkollegene var ikke opptatt av fortjeneste,
de ville gi den mirakuløse metoden i gave til verden. De solgte det verdifulle patentet for symbolske
1 dollar hver til universitetet der de jobbet.
Bare halvparten får. Hvordan er situasjonen
hundre år etter? Mange steder er det som om det
medisinske gjennombruddet aldri hadde skjedd.
Gaven som skulle gå til alle, fattig som rik, er

isteden forbeholdt de rike. I Norge og andre velstående land kan et barn med diabetes regne med å
leve like lenge som alle andre. Det samme kan ikke
barna i store deler av Afrika, Asia og Latin-Amerika. Halvparten av alle mennesker med diabetes
type 1 har ikke tilgang til, eller penger til å betale
for insulin. Tre legemiddelfirmaer kontrollerer
99 prosent av markedet og høster enorm profitt.
Å masseprodusere insulin var en uhyre vanskelig
prosess for hundre år siden, og siden det stod om
livet til tusener av barn med diabetes, ble rettighetene gitt videre – vederlagsfritt.
Brutal sannhet. – Tenk deg at du bor på landsbygda i et afrikansk land og får et barn med diabetes. Hvor stor er sannsynligheten for at barnet
ditt overlever? Det kan jeg si deg, sier Ahmed Madar; den er lik null.
Madar er forsker på Avdeling for samfunnsmedisin og global helse ved Universitetet i Oslo, og peker
på flere forhold som bidrar til den brutale realiteten.

V

i er tilbake i hagen på Høvik etter grundig
innføring i båtlivets gleder og forpliktelser,
særlig for den som har fått sentral marinaplass.
Villastrøket begynner å falle til ro i kveldssola,
bare et stille sus fra Drammensveien og robotgressklipperen på den velfriserte plenen.
Holden skal inn til dagens siste økt på hjemmekontoret som har vært arbeidsplassen de siste 1516 månedene.
– Og når du slår av jobbmaskinen, da er det
kvelden og Dagsrevyen?
– Nei, jeg ser sjelden på Dagsrevyen. Jeg blir
for utålmodig, har litt vanskelig for å konsentrere
meg. Nei, da blir det heller en titt i The Guardian
eller New York Times innen dagen er omme.=
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FAKTA

Insulin 1921–2021
• Insulin er kroppens
blodsukkersenkende
hormon og dannes i
betacellene i bukspyttkjertelen.
• Insulin er latin for
«insula» som betyr øy –
etter de små ‘øyene’ av
celler i bukspyttkjertelen.
• Noen produserer for
lite, for dårlig eller ikke
insulin i det hele tatt.
• Alle med diabetes type
1 og mange med diabetes type 2 må ta insulin
daglig for å overleve.
• Først ble insulin hentet
fra bukspyttkjertler hos
dyr. Siden 1980-tallet er
insulin framstilt kunstig
ved bruk av genetisk
modifiserte organismer
som sopp, gjær og
bakterier.
Kilder: SNL, Diabetesforbundet, diabetes.no

– De fleste innbyggerne i lavinntektsland bor på
landsbygda, hvor helsetjenesten er dårlig utbygd,
og hvor de få helsearbeiderne som fins, ofte mangler kunnskap. Diabetes er en vanskelig sykdom å
diagnostisere. Mange får aldri noen diagnose eller
de får feil diagnose. Det er blitt sagt at diabetes
type 1 er sjeldnere i Afrika enn andre steder. Det
er ikke riktig. Sannheten er at så mange ikke overlever.
Dårlig tilgang. Men noen er heldige og får en diagnose. For familien betyr det å sørge for daglige
injeksjoner med insulin – som barnet vil trenge
resten av livet. På landsbygda finnes imidlertid
ikke insulin, heller ikke på sykehusene i distriktene, og knapt nok i de store byene.
– Den eneste muligheten er å kjøpe insulin fra
et apotek, ofte en lang reise unna. Det er dyrt. Barnet trenger ti enheter, men familien har kanskje
bare råd til fire. Selv om barnet overlever, må det
leve med konstant ubehag. For lite insulin gjør
at blodsukkeret er høyere enn normalt – og over
tid kan det skade kroppen og blant annet føre til
blindhet og nyresvikt, påpeker Madar. I de fleste
land i Afrika selges en billig variant av insulin som
ikke brukes i Norge, en blanding av korttids- og
langtidsinsulin. Men blandingen passer ikke til
alle.
– Insulindoser for én måned kan koste to-tre
tusen kroner, og i tillegg kommer kostbart utstyr

til å sette insulin og måle blodsukker. Når husholdningens gjennomsnittsinntekt mange steder
er på omkring tusen kroner i måneden, må de
fleste velge: Det syke barnet eller mat til familien?
Familien trenger opplæring. Madar minner
om at diabetes er en krevende sykdom å behandle.
Familien trenger kunnskap og opplæring. Det kan
være vanskelig å beregne akkurat rett dose av det
livsviktige hormonet, og hvor mange doser barnet
trenger hver dag – tilpasset matinntak og aktivitet.
Går blodsukkeret kraftig ned, kan barnet få insulinsjokk og bli bevisstløs. Men hvordan lære opp en
mor eller far som er analfabeter?
– Det de syke barna virkelig trenger, er skikkelig oppfølging av lege eller sykepleier som kan
regulere insulindosene best mulig. Isteden må foreldrene ofte finne ut av dette på egen hånd. Også
kostholdet er viktig. Kanskje har barnet tilgang på
bare ett godt måltid om dagen, og resten av dagen
spiser det ikke. Da er det vanskelig å regulere
blodsukkeret.
Mangler helsesystem. Madar er opptatt av de
grunnleggende problemene. Fattige land mangler
et godt helsesystem som kan fange opp de syke.
Behandling med insulin krever nøye planlegging
fra myndighetenes side. Insulin må bestilles fra
et sentrallager og distribueres utover i landet. Da
trengs informasjon og oversikt over hvor mange

Et skjult problem. Folkehelseeksperten understreker at det er det enkelte lands myndigheter
som sitter med ansvaret for at barn med diabetes
– og alle andre innbyggere – får de helsetjenestene
de har krav på.
– Men om de svikter, må andre gripe inn. Tilgang til helsetjenester er en menneskerett.
Det internasjonale samfunnet har forpliktet seg
til å bekjempe og utrydde smittsomme sykdommer,
som polio og meslinger. Ifølge FNs bærekraftmål
skal antallet dødsfall fra ikke-smittsomme sykdommer reduseres med en tredel innen 2030.
Madar peker på at diabetes type 1 på mange
måter er et skjult problem i dag.
– At så mange mennesker i verden ikke får
insulin og dør, er noe vi sjelden snakker om.

Produksjonskostnadene er cirka 5 dollar.
De tre selskapene har klart å holde patentet ‘eviggrønt’ i mer enn 90 år ved å gjøre ørsmå
endringer i oppskriften. Da unngår de at andre
produserer rimeligere generiske kopier og skaper
konkurranse.
Store ulikheter. Madar peker på at fungerende
helsesystemer er grunnleggende for alt. I lavinntektsland er barn med diabetes ofte underernærte
og har andre sykdommer i tillegg.
– Tilgangen til grunnleggende helsetjenester
– og dermed muligheten for god helse, er enormt
ulikt fordelt i verden og også innad i enkelte land.
De med utdanning og god inntekt vil alltid få behandling – mange andre ikke. Med diabetes er det
ikke annerledes.=
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som har diabetes type 1. Det mangler de fleste steder. Også frakten i seg selv er en stor utfordring.
– Medisinen må lagres kjølig – også under
transport. Da trengs kjølingssystemer som fungerer, fra de store byene til distriktene, til landsbyene
og helt fram til husholdningene og den enkelte pasient. Det krever elektrisitet og veinett på kryss og
tvers av landet. Også mange andre faktorer spiller
inn, sier han.

DEN FØRSTE: 11. januar
1922 fikk 14 år gamle
Leonard Thompson, som
første pasient i verden, en
insulininjeksjon. Han var i
ferd med å dø, var utmagret
og hadde ekstremt høyt
blodsukkernivå. På bare
to timer sank blodsukkeret
dramatisk.

– FØR 1921 døde alle av diabetes. Så kom den livreddende behandlingen. At halvparten av alle med diabetes i dag
ikke får insulin, er en skjult
tragedie, sier Ahmed Madar.

Svimlende priser i USA. Det er ikke bare
i lavinntektsland at folk ikke får tilstrekkelig med insulin.
– Det gjelder også et rikt land som
USA. Mange amerikanere må rasjonere
bruken av insulin. Også der dør mennesker med diabetes fordi de ikke har penger
til å betale med.
I Norge og andre land i Europa er prisen
på insulin regulert, i USA derimot, er det fri
prissetting. Der koster insulin dramatisk mye
mer enn før. De tre store legemiddelprodusentene Eli Lilly, Sanofi og Novo Nordisk har
monopolmakt og kan sette den prisen de vil.
Det er ingen direkte konkurranse mellom de tre
selskapene.
For å behandle diabetes type 1, trengs to til
fire ampuller i måneden med insulin. I løpet av
de siste 20 årene har prisøkningen på den mest
brukte medisinen vært på 1400 prosent, og den
koster nå 285 dollar per ampulle (10 ml).
OPPDAGERNE: Charles Best (til venstre) og Frederick
Banting (til høyre) oppdaget hormonet insulin i 1921.
Her står de sammen med den første hunden de
greide å holde i live med insulininjeksjoner
– etter først å ha fjernet bukspyttkjertelen.
FOTO: WIKIPEDIA

3/2021

44

45

JUSS • L ovhistorie

Magnus Lagabøtes landslov – snart 750 år:

Lagde lov for å
endre landet

LOVGIVEREN: Magnus Lagabøte skulle
egentlig aldri bli konge, men har likevel satt spor
etter seg som strekker seg langt inn i dagens Norge, som
rikets store lovgiver.

Han skrotet
loven om at sultende familier
kunne kastes i
en grop for å se
hvem som levde
lengst. I stedet
lagde Magnus
Lagabøte en lovbok som staket
ut kursen for et
nytt, mer barmhjertig Norge.

Tekst: Morten S. Smedsrud

M

ens eldre lovverk hadde strenge regler for
utmåling av straff i bestemte tilfeller, for
eksempel ved tigging, tjuveri eller vold, har Landsloven fra 1274 helt andre ambisjoner enn bare å la
forbrytere få som fortjent.
Med den nye loven ville kong Magnus Lagabøte
skape et nytt samfunn i et kristent rike der trellene
nylig var satt fri.
– Loven blir for første gang et politisk instrument som er med på å forme samfunnet. Det er en
helt annen måte å tenke lovgiving på, og det betyr
én viktig ting: Det er ikke lenger den sterkestes
rett som gjelder, forteller professor Jørn Øyrehagen Sunde på Institutt for offentlig rett ved
Universitetet i Oslo.
En riksdekkende lovbok i høymiddelalderen var
en sjelden begivenhet.
– Landsloven var den tredje i hele Europa.

Mange forsøkte å lage en rikslov, men ingen andre
enn Sicilia, Castilla, Norge og – langt senere –
Sverige klarte å lovgi for mer enn en by eller en
provins av gangen.
Han har de siste sju årene ledet et forskningsprosjekt som skal ende i en storstilt feiring av
landslovens 750-årsjubileum i 2024.
– Det ble laget almisseplikt for de elendigste, et
omsorgssystem for dem som ikke kunne ta vare på
seg selv, en ordning for å rydde jord og en mulighet
til at fattige kunne drive handel, sier Øyrehagen
Sunde.
På den måten kunne alle løfte seg opp og bli det
vi i dag ville kalt skattebetalere.
– Det er sensasjonelt. Jeg sier ikke at det er en
velferdsstat. Men det er et steg i den retningen.
Trellene blir sluppet fri. Da Magnus Håkonsson

FOTO: NASJONALBIBLIOTEKET

– tilnavnet Lagabøte kom seinere – ble enekonge
ved sin far Håkon Håkonssons død i 1263, var Norge
nesten ikke til å kjenne igjen fra slik det hadde sett
ut hundre år tidligere.
Da var så mye som én av fire innbyggere slaver,
kalt treller. I løpet av 1100-tallet ble disse frigitt
alle som en. Årsaken var delvis at den kristne etikken fikk stadig større fotfeste i riket, dels at det ble
stadig mindre lønnsomt å holde seg med treller.
Frigjøringen av dem som jobbet under tvang,
røsket opp i samfunnsstrukturene.
– Landet sto overfor et akutt fattigdomsproblem.
Svært mange hadde brått ikke noe sted å bo eller

arbeide. Hvis du var frigitt trell ute på jakt etter
jobb, møtte du altfor mange som var ute i samme
ærend.
Mange ble omstreifere som tok sesongarbeid.
Vinterstid måtte noen stjele mat for å overleve.
Magnus Lagabøte ønsket regler som tok seg av
disse i tråd med sitt kristne verdisyn. Han så på
kongen som en fredsfyrste som skal regjere slik
Gud sjøl ville gjort det på jorda.
– Frelse og velstand i samfunnet henger sammen
med Guds velsignelse. Det kristne idealet handler
om å beskytte de fattige og vergeløse.
De gamle reglene i Frostatingsloven og Gulatingsloven var modne for oppdatering.
– I de gamle lovene het det at hvis du stjeler et
eple, skal du kles av og torves. Det er en mildere
form for steining.
Denne straffen kan kanskje høres myk ut. Det
var langt fra tilfellet.
– Det står i loven at hvis vedkommende kommer
fra det i live, er det en god ting. Det var altså ingen
selvfølge.
En sultende trell hadde ingen rettigheter, selv
om han hadde en hel familie å brødfø.
– Hvis han oppsøkte sin tidligere herre for å be
om mat, kunne denne ifølge loven grave en stor
grop og kaste hele familien oppi. Den siste som var
i live, kunne herren velge å livnære, dersom han
ønsket det. Legg merke til: velge.
Vi vet ikke om denne straffen noen gang ble
fullbyrdet. Men den står i lovverket.
– Det vitner om den totale mangelen på omsorgsplikt i samfunnet utenom dem man var i familie med, sier Øyrehagen Sunde.
Kongen som ikke skulle bli konge. Det ble sagt
om kong Magnus Lagabøte at han var den eneste
middelalderkongen som ikke førte krig. Det var
slett ikke positivt ment.
– Bruk av militærmakt var viktig for å bygge en
stat. Krig var en del av økonomien i middelalderen.
Konger som ikke førte krig, kunne fort bli sett på
som svake.
Freden i riket betød imidlertid at kongen hadde
tid og ressurser til andre sysler, for eksempel til å
lage lover.
Magnus Lagabøte var aldri ment å bli konge.
Det skulle hans eldre bror Håkon, kalt Håkon den
unge, bli. Men den unge Håkon døde i 1257, bare
24 år gammel.

Studentene mine tror at vi i dag er på et høydepunkt i internasjonalisering. Til det svarer jeg at vi antakelig er på høyde med 1200-tallet.
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Magnus Lagabøte
• Norsk konge i årene
1263–1280.
• Han ble født i Tunsberg
som sønn av Håkon
Håkonsson og Margrete
Skulesdatter. Han fikk
kongsnavnet i 1257, ble
kronet i Bergen i 1261 og
ble regjerende konge ved
farens død i 1263. Han
var gift med Ingebjørg
Eriksdatter, datter av Erik
Plovpenning av Danmark.
• Sammen fikk de to
sønner, kong Eirik Magnusson og kong Håkon
Magnusson.
• Det er bevart bruddstykker av en egen saga
om Magnus Lagabøte.
Kilde: snl.no

Reiste til Europa og lærte filosofi. Det er lett å
tenke at de norske viking- og middelalderkongene
og deres menn satt alene på sin nordlige knaus,
frøs og drømte om Valhall, eller senere om paradiset.
– Studentene mine tror at vi i dag er på et høydepunkt i internasjonalisering. Til det svarer jeg at vi
er antakelig på høyde med 1200-tallet, sier Øyrehagen Sunde.
Kongens menn og andre stormenn reiste stadig
til kontinentet, der de lånte europeiske ideer og
gjorde dem til sine egne.
St. Victor-klosteret utenfor Paris var et stort
lærdomssenter i Europa før universitetene kom.

– Alle norske erkebiskoper før 1200 hadde studert der, det er riktignok ikke så mange, bare fire
stykker, men alle reiste til St. Victor-klosteret.
Det fins ingen liste over nordmenn som gikk i
lære i klosteret. Men fra andre kilder kan vi slutte
oss til at antallet må ha vært et betydelig.
– På 1160-tallet skriver kona til lendmannen i
Vestfold til abbeden i St. Victor-klosteret, som var
hennes bror. I brevet het det at abbeden ikke måtte
tro på alle dem som kom og ba om husrom og hevdet at de kjente hans søster. Det var bare sludder.
Dette sier noe om strømmen av folk dit, uten at vi
vet det eksakte antallet.
Nordmenn som reiste til Paris og lenger sør, fór
på de gamle romerske veiene og så med ærefrykt
på byggverkene som sto igjen etter Romerriket.
– Jeg tror nesten ikke vi kan forestille oss den
autoritet romerne fortsatt hadde i Europa i middelalderen. De hadde for eksempel bygd Panteon, en
gigantisk bygning i Roma der det hvelvete taket
holdes oppe av seg selv, uten søyler. Det så ut som
en storhet ingen kunne gjøre etter dem.
Som fartsårene og ingeniørkunsten, var romersk
lovgiving godt kjent og beundret. Men ingen hadde
laget slike lover på nesten tusen år. Nå hadde endelig Europa igjen nådd en grad av sivilisasjon som
kunne sammenlignes med romerne.
– De romerske lovene var laget for by- og handelssamfunn som lignet det som igjen hadde oppstått i
Europa nå når vikinger og ungarere ikke plyndret
byene med jevne mellomrom.
Kanskje de gamle romerske lovene kunne være
nyttige igjen? Men det var som med Panteon: De
så byggverket, i dette tilfellet lovene, men ante
ikke hvordan de var bygd opp.
– Lovgiving er også et spørsmål om ren teknikk.
Akkurat som Panteon tåler tyngdekraften, må en
lov tåle motkreftene. For å lage en hel landslov må
du være teknisk lovkyndig.
Disse fire sto (sannsynligvis) bak. Blant kongens lærde menn har Øyrehagen Sunde identifisert
fire som hadde den rette bakgrunnen, utdannelsen
og ideene som gjør at han peker på dem om de
sannsynlige opphavsmennene til Landsloven:
• Audun Hugleiksson (1240–1302):
Norsk lendmann fra Hegranes i Jølster. Hugleiksson var i slekt med kongehuset og fungerte som
rådgiver for kongen.

Det er sensasjonelt. Jeg sier ikke at det er en velferdsstat.
Men det er et steg i den retningen.

• Tore Håkonsson (årstall ukjent–1317):
Kongens kansler fra omkring 1270. Som rådgiver
gjennom 50 år og under tre konger (Magnus Lagabøte, Eirik Magnusson og Håkon 5 Magnusson)
fikk Tore Håkonsson en stor innflytelse på riksstyret.
• Biskop Askatin (årstall ukjent–1277):
Engelskættet hirdprest hos Håkon Håkonsson, var
den første som hadde kanslertittel i Norge.
• Lodin Lepp (årstall ukjent–1288):
Norsk diplomat og kongelig rådgiver. Foretok flere
langvarige, diplomatiske sendeferder til fjerntliggende land som Tunis og Egypt.
– Jeg tror dette må være de fire mest sentrale i
utformingen av Landsloven, ved siden av kong
Magnus selv, forteller Øyrehagen Sunde.
De fire hadde ulike styrker.
– Tore Håkonsson kjente kirkeretten best, mens
Lodin Lepp, som ikke var juridisk skolert, hadde
en velutviklet politisk teft etter besøk hos blant
andre sultanen i Tunisia.
Audun Hugleiksson hadde mest sannsynlig
vært i Italia og studert romerretten.
– Dette kan vi ikke se direkte av Landsloven.
Men en av de andre lovene fra samme tid, den som
gjaldt særlig for kongens hird, er bygd opp på en
måte sånn at vi kan slå fast at den som skrev den,
må ha hatt nær kjennskap til romersk rett.
Romerretten har ti bøker, ni bøker kalt Codex,
pluss en bok av Novellas, nye lover. Det samme har
landsloven.
– Slik ble det sendt et signal om at den norske
kongen så på seg selv som en lovgiver på samme
nivå som de romerske keiserne.
Reisen til Castilla. Samtidig som de så tilbake til
romersk historie, fantes det eksempler i samtida
som kunne være mal for en ny, norsk lov.
På Sicilia styrte kong Fredrik den andre, som
i tillegg til å være regent over den største øya i
Middelhavet, kunne smykke seg med titlene tyskromersk keiser og konge av Jerusalem. I 1231
ferdigstilte Fredrik et lovverk som han kalte Liber
Augustalis.
– Vi vet at Magnus’ far, Håkon, brevvekslet
med Fredrik den andre. I en tid da lovgiving framsto som noe uoppnåelig som bare fortidens romerske keisere kunne klare, ble dette alminneliggjort
for kong Håkon gjennom at en av hans like ga en
lov, forteller Øyrehagen Sunde.
Castilla, området rundt Madrid på den iberiske
halvøy, ble samtidig styrt av Alfonso den tiende,
med tilnavnet den vise. I 1265 la Alfonso og hans
hjelpere den siste hånden på et juridisk storverk

kalt Las Siete Partidas.
Kong Alfonso var beviselig i nærkontakt med
den norske kongefamilien og hoffet. I 1257 reiste
nemlig sendemenn fra den norske kongen nettopp
til Castilla.
Som så mye annet i middelalderens historie
ligger mye skjult for oss. Historikeren blir en tolker
av tegn og kilder, og må like ofte sette opp hypoteser som å sette to streker under sikre svar.
– Vi vet at kongen av Castilla kjempet sjøslag
mot invaderende maurere sørfra. Hva er vel mer
naturlig enn å alliere seg med kongen som disponerer den største krigsflåten i Europa, nemlig den
norske leidangen?
Historien forteller i alle fall at kong Håkons datter ble tilbudt ekteskap med en av Alfonsos brødre.
Hun sa ja på ett premiss – at hun selv kunne velge
blant dem.
– Dette kan være en skrøne, det vet vi ikke.
Men vi vet at hun reiste senhøsten 1257 og giftet
seg med prins Felip fire måneder etter de kom dit,
rundt påsken i 1258.
Pirrende som kongelige romanser og allianser
er, dette er ikke det viktigste for Øyrehagen Sunde.
– Jeg er mest opptatt av at kildene forteller at
det norske sendebudet kom til Castilla rundt juletider og ikke reiste igjen før påske. Det betyr at
følget på rundt 100 personer hadde minst fire
måneder på å omgås og lære av hoffet i Madrid.
Der arbeidet man med middelalderens største lovverk, Las Siete Partidas.
En person vi allerede har møtt i denne historien, var en del av delegasjonen: Lodin Lepp, rådgiveren med erfaring fra så fjerne riker som Tunisia
og Egypt.
– Vi vet at Lodin Lepp var i følget. Han eller
andre i følget lærte sannsynligvis lovgivingstek-

FORGJENGEREN: Håkon
Håkonsson (t.v.) startet lovgivingsprosjektet som
sønnen Magnus Lagabøte
fullførte etter hans død. Her
sammen med Skule Bårdsson, kjent som Skule Jarl fra
Henrik Ibsens «Kongsemnerne» fra 1863. Illustrasjon
fra islandske Flateyjarbók.

Landsloven
• Magnus Lagabøtes
landslov, ofte bare kalt
Landsloven, er en lovbok
for Norge som trådte i
kraft i 1274.
• Landsloven avløste de
fire landsdelslovene
for Frostating, Gulating,
Eidsivating og Borgarting, og gjorde at Norge
fikk ei felles lovbok.
• Lovboka ble også brukt
på Orknøyene, Shetland
og Færøyene, mens Island fikk en egen lovbok,
Jónsbók, i 1281.
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JUBILERER: Jørn Øyrehagen Sunde har de siste sju
årene ledet et forskningsprosjekt som skal ende i en storstilt feiring av landslovens
750-årsjubileum i 2024.

Ved siden av kongemakten var den voksende kristne kirka den store maktfaktoren i middelalderens
Norge.
– Dette er en hypotese. Men kong Håkon kan ha
tenkt at mens Håkon den unge skulle nå toppen av
politisk makt, kunne Magnus bli viktig i det kirkelige hierarkiet.
Kong Håkon sendte i alle fall den unge Magnus
til undervisning hos Fransiskanerne i Bergen. Der
fikk Magnus et annet perspektiv på samfunnet enn
kongssønner flest.
– Fransiskanerne bygde sine klostre i den enden
av byen der de mest elendige holdt til, ved siden av
skomakerne som behandlet læret med urin. Det
stinka i hele nabolaget!
Den unge prinsen vokste altså opp nær slummen
i Bergen på midten av 1200-tallet.
– Hvis vi ser for oss at han gikk til skolen, hvilket han selvfølgelig ikke gjorde, gikk han fra den
beste delen av byen til den fattigste. Det gir ham
det vi i dag kanskje ville kalt en sosial kompetanse
som ingen andre norske konger.
Etter at Håkon den unge døde, var Magnus
medkonge med sin far i noen år, før han ved farens
bortgang ble enekonge.
En av de tingene han arvet, var et lovgivingsprosjekt som var gått på tverke.
– Kong Håkon var også en stor lovgiver. Han
forsøkte løse vanskelighetene i samfunnet, særlig
fattigdommen, men kom ikke i mål.
Den nye kong Magnus var skolert i en tradisjon
der mye handlet om å hjelpe nettopp de fattige.
Ville dette gjøre ham bedre rustet enn sin far til å
bøte på problemene i samfunnet?

JUSS • Lovhistorie
nikken fra kretsen rundt Alfonso.
Landsloven strutter av lærdom, men lovboken
er likevel veldig enkel. Hvis juryen av lekfolk
skulle forstå den, måtte den være det.
– Landsloven er bygd opp etter helt ny vitenskap, beslektet med arabernes algebra. En lov er
egentlig som et diktverk. Linjene følger hverandre,
teknikken er en komposisjon, sier Øyrehagen
Sunde.
FORBILDET: Inspirasjon til
Landsloven kom sannsynligvis fra Alfonso Xs lovbok
«Las Siete Partidas» fra
1265. Faksimile fra boka
«Four Gothic Kings»

PRAKTUTGAVE: Faksimile
av den utgaven av landsloven som blir kalt «Codex
Reenhielmianu», eller
«Codex Lund». Foto: Universitetsbiblioteket i Lund

Måtte ikke følge loven. Av de tre første lovbøkene i Europa må Liber Augustalis fra Sicilia få
«kred» for å ha vært den første. Las Siete Partidas
fra Castilla må roses for å være den mest teknisk
fullkomne.
Likevel er Landsloven den mest imponerende,
mener Øyrehagen Sunde og peker på tre forhold.
– Landsloven fikk særdeles lang levetid. Der
Las Siete Partidas ble tilbakekalt allerede i 1273,
hadde Landsloven sitt virke i Norge i over 400 år,
fram til 1687.
Der det kun er bevart to eksemplarer av Liber
Augustalis, som formelt var gjeldende rett på Sicilia helt til begynnelsen av 1800-tallet, vet vi om
42 fullstendige manuskripter og 49 fragmenter av
Landsloven, nesten alle fra før 1350.
– Dette tyder på at loven faktisk ble brukt. Det
er ikke noen selvfølge. Det er tvert imot ganske
sensasjonelt.
Alle lovverk, helt fra Hammurabis lov fra Babylonia (rundt 1700 før vår tidsregning), har lagt stor
vekt på at alle må følge dem.
– Noe av suksessen til Landsloven kan forklares
med at den sier det motsatte: den skal ikke følges
hvis den gir et urettferdig resultat. Det er mye enklere å følge en lov hvis du ikke er nødt til det.
Landsloven kan i utgangspunktet ikke knyttes
til noen form for demokrati. Den er gitt av kongen,
i tråd med tidens konge- og styringsideologi i Europa.
– Men ved å legge på dommerne en plikt til
å justere lovene, ja til og med helt fravike loven
dersom den gir et urettferdig resultat, ble loven
et instrument for maktfordeling mellom konge og
innbyggerne i riket.
For dommerne var lagmannen, som var kongens
mann, og en jury på tolv personer som kom fra
lokalmiljøet. Så lenge de ble enige, kunne de lokalt
og i konkrete rettssaker avgjøre hva som var rettens innhold.
– Noe vi ser faktisk skjedde, for eksempel i en

sak fra 1329. En slik lov er fleksibel og lettere å akseptere enn en lov som dikterer hva som skal være
rett i alle saker og til alle tider.
Et tredje trekk ved Landsloven som gjør den
stor, er kravet om rimelighet.
– Magnus sier eksplisitt at det bare er tåpen
som følger lovens bokstav hvis den er for streng
eller for mild. Er den det, skal man forlate lovens
bokstav for å kunne stå til rette for Gud på den
siste dag.
Et siste viktig prinsipp handler om nødvendighet.
– Loven binder ikke hvis nødvendighet tvinger
deg til noe annet, for eksempel hvis du er hindret
fra å gjøre det du skal på grunn av et snøskred.
Arven fra Landsloven. Det går ingen rett linje
fra Magnus Lagabøte til dagens Norge. Til det er
det for mange historiske avsporinger og brudd.
Men det er likevel noe i hans lovverk som peker
fram mot det samfunnet vi kjenner i dag.
– Tenk på hva folk i Norge forbinder med lov:
fred, sikkerhet og rettferd. Svært positive størrelser. Det som er ganske spesielt, er at vi tror på
at loven er god, sier Sunde og nevner land der det
langt fra er slik.
– Helt på sparket, ta Venezuela og Russland.
Der ser de fleste, med god grunn, loven som et
instrument for undertrykking, maktmisbruk og
korrupsjon. Men du skal ikke lenger enn til Frankrike og Italia før synet på lovene er ganske fjernt
fra det norske, der loven er et positivt og legitimt
styringsmiddel med stor kontinuitet.
Selv om Norge gjennom historien har byttet
eierhender, nærmest som krigsutbytte, er det én
ting som alltid har forblitt norsk: lovene.
– Da kongemakta var utenfor Norge og høyesterett ble flyttet til København, ble Norge tømt for
politisk makt. Men lovene vi ble styrt etter, var alltid de norske. Loven blir en identitetsmarkør, som
sier at det norske er noe fundamentalt annerledes
enn det danske – og alle andre.
PS. For dem av oss som er vel så opptatt av ukebladromanser som av lovverk, hvordan gikk det egentlig med Kristina som valgte prins Filip av Castilla
til ektemann våren 1258 og som med det var
avgjørende for at Norge fikk Europas tredje riksdekkende lovbok? Om det forteller ikke kildene så
mye. Det vi vet er at hun døde barnløs i Sevilla fire
år senere.=

Noe av suksessen til Landsloven kan forklares med at den sier det
motsatte: den skal ikke følges hvis den gir et urettferdig resultat.

Stipendiater så for seg
spektakulære partikler
40 år før de ble funnet
eksperimentelt
Dette er historien om to svært forutseende
stipendiater. For førti år siden lanserte de
teorien om noen besynderlige partikler. Nå
er partiklene funnet eksperimentelt. Oppdagelsen kan berede grunnen for fremtidens
kvantedatamaskiner.
Tekst og foto: Yngve Vogt

D

a professorene Jon Magne Leinaas og Jan
Myrheim var stipendiater på Fysisk institutt
ved UiO på syttitallet, beregnet de teoretisk at det
måtte finnes noen helt spesielle elementærpartikler
som ingen hadde tenkt på og som oppførte seg annerledes enn alle andre partikler.
Etter at teorien deres ble publisert i 1977, rådet
tausheten. Ingen refererte til artikkelen deres på
et par år. Så tok det sakte av. Meget sakte. Først på
midten av åttitallet vakte oppdagelsen deres større
interesse.
De siste tjue årene har en rekke fysikere prøvd å
bevise eksistensen av disse spesielle partiklene. Nå
har forskere i to ulike og sinnrike eksperimenter,
etter all sannsynlighet, klart å bevise at partiklene
også finnes i virkeligheten. Det åpner enorme muligheter for fremtidens kvantedatamaskiner.

Like spennende og
fascinerende
som Higgs!

Fysikk på 1-2-3. For å forstå den spennende oppdagelsen må vi først ta en tur innom noen svært
grunnleggende begreper i fysikkens verden:
Alle atomer er bygd opp av protoner og nøytroner. Både protoner og nøytroner er bygd opp
av kvarker. Sammen med elektroner er kvarkene
grunnsteinene i materien vår. Disse elementærpartiklene har en stor og viktig ting til felles:

De er svært asosiale. Akkurat som nordmenn flest
liker de å holde stor avstand til hverandre. Og her
snakker vi om enorme avstander. Tenk på noe
så lite som et hydrogenatom, universets letteste
grunnstoff. Det har bare ett elektron. Hvis atomkjernen hadde vært på størrelse med Rådhuset i
Oslo, ville elektronet ha gått i bane mellom Kirkenes og Roma.
Fellesbetegnelsen for alle de asosiale partiklene
er fermioner, oppkalt etter Enrico Fermi som fikk
nobelprisen i fysikk i 1938. Den store kontrasten
til fermioner er bosoner, oppkalt etter den indiske
fysikeren Satyenda Nath Bose. Bosoner er sosiale
elementærpartikler. Et par eksempler er fotoner
(lyspartikler) og gravitoner (som riktignok ennå
ikke er oppdaget, men som kan forklare tyngdekraften på et grunnleggende nivå). Bosoner har
den fantastiske evnen at de kan klumpe seg
sammen.
Brøt vedtatt sannhet. Da Leinaas og Myrheim
var stipendiater på syttitallet, var den vedtatte
sannheten at alle elementærpartikler i universet
bare kunne deles inn i de to gruppene fermioner og
bosoner. Intet annet. Leinaas og Myrheim var ikke
enige i det. De beregnet seg frem til at det fantes
partikler som måtte være en mellomting mellom
fermioner og bosoner. Disse partiklene hadde med
andre ord en blanding av «sosiale» og «usosiale»
egenskaper.
Noen år etter ble en tilsvarende teori lansert av
den amerikanske fysikeren Frank Wilczek, som
fikk Nobelprisen i 2004. Han kalte de spesielle
partiklene for anyoner.
– Den store interessen for anyoner blomstret
opp da kvantehall-effekten ble oppdaget på åttitallet, forteller Leinaas.
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KOMPANJONGEN: Sammen
med Jon Magne Leinaas lanserte daværende stipendiat
og nåværende NTNU-professor Jan Myrheim (bildet)
teorien om anyoner.

Les mer på titan.uio.no
• Hvis du vil lese mer
om hva anyoner er, og
ta et dypdykk i det som
fysikerne er spesielt opptatt av, slik som spinnverdier, bølgefunksjoner,
hva som skjer når to
elementærpartikler bytter
plass og mer om hvordan
man bruker fraksjonell
statistikk til å forstå
anyonenes besynderlige
verden, kan du lese den
meget grundige saken
til Hilde Lynnebakken på
Fysisk institutt ved UiO.

Kvantehall-effekten beskriver tilstanden for elektroner i todimensjonale systemer med sterke magnetfelt og svært lave temperaturer.
I slike ekstreme systemer kan elektroner slå seg
sammen og opptre kollektivt som én partikkel med
en helt spesiell fysisk egenskap. Slike kollektiver
kalles for kvasipartikler. Og det er nettopp det
anyoner er.
For å skjønne dette kan du tenke deg virvler i
en roterende væske. Når det går fort nok, kan det
oppstå hull i væsken.
– Dette hullet kan opptre som én partikkel.
Det samme kan skje i superkalde, todimensjonale materialer med sterke magnetfelt.
– Da vil elektronene sirkulere. Når du begynner
å tømme dem, vil det oppstå «hull». Disse hullene
vil opptre som kvasipartikler. Og det er disse kvasipartiklene som er definert som anyoner.
I 1984 kom de første artiklene som viste at
beskrivelsen av anyoner passet godt for å forklare
deler av denne effekten.
– Dette var viktig. Det ga en forståelse for at
anyoner kunne eksistere i den virkelige verden.
Todimensjonalt. Da Leinaas og Myrheim publiserte teorien sin i 1977, slo de fast at anyoner bare
kan oppstå i todimensjonale systemer. Anyoner
kan med andre ord aldri opptre i et romlig, altså et
tredimensjonalt, system.
De to norske forskerne har brukt matematisk
topologi (en egen gren i matematikken som brukes
til romlige beregninger) og en helt spesiell type
statistikk, som senere har fått navnet fraksjonell
statistikk, for å definere egenskapene til anyoner.
Likevel er ingen fysikere fornøyd før teoriene
deres er bekreftet eksperimentelt.
I 2005 mente professor Vladimir Goldman på
Stony Brook University i New York at han hadde
funnet anyoner.
– Eksperimentet hans ble aldri fullt godkjent.
Eksperimentet kunne uheldigvis tolkes på flere
måter. Det kunne ikke skille mellom to effekter.
Bare den ene effekten kunne være et bevis på
anyoner.
Nå har andre forskere gjennomført to nye eksperimenter. Materialvalget var slik at elektronene
bare bevegde seg todimensjonalt. Temperaturen
ble kjølt ned til en titusendedels grad over universets absolutt nullpunkt (minus 273,15 grader),
samtidig som det ble lagt på et meget sterkt magnetfelt.
– Eksperimentene var meget krevende. Begge
fikk mye omtale, og begge sier de har fått det til.

Andre fysikere understreker at resultatene denne
gang er mer pålitelige, særlig i det ene eksperimentet. For meg ser det overbevisende ut, men det
er likevel vanskelig å stå utenfor og si at alt er ok,
medgir Leinaas.
– Hva skal til for at vi endelig kan slå fast at
anyonene er oppdaget?
– Det er egentlig når et flertall av forskere innen
feltet kan si seg enige. Jeg slår meg til ro med at
resultatene er i tydelig overensstemmelse med det
vi kan forvente.
Vitenskapsjournalist Davide Castelvecchi i
Nature er mer bombastisk. Han mener dette var
en ekstremt solid observasjon av anyoner.
Like spennende som Higgs. Den tyske fysikeren Bernd Rosenow sier i den samme Nature-artikkelen at oppdagelsen av anyoner er like fascinerende og spennende som Higgs-partikkelen. Akkurat
som med letingen etter anyoner tok det 40 år fra
Higgs-teorien ble lansert, til Higgs-partikkelen ble
funnet. Professorene bak teorien fikk Nobelprisen
i 2013.
– Ønsker du en nobelpris, må du ha en idé mens
du er ung, ha sterk psyke i den perioden ingen leser hva du har gjort, og leve lenge nok til å oppleve
at den svenske nobelkomiteen ser på arbeidet ditt
som banebrytende, forklarte den muntre bibliotekaren Jens Vigen på CERN da Apollon intervjuet
ham om Higgs for et par år siden.
Partikkelfysiker og forskningsdirektør på
Cicero, Bjørn Samset, skrev i sin tid i den populærvitenskapelige bloggen sin at den dagen anyonene er funnet eksperimentelt, stiller «to nordmenn seg langt frem i køen for å få en viss gjev
fysikkpris i Stockholm».
– Jeg bruker ikke mye tid til å tenke på det.
Grunnen til at noen legger så stor vekt på dette, er
at inndelingen av elementærpartikler i fermioner
og bosoner har vært et av høydepunktene i kvantemekanikken. Det at man finner noe som verken er
fermioner eller bosoner, har oppnådd en viss status.
Et nøyaktig og troverdig bevis på at dette er en
betydelig sak, men utover det går jeg ikke rundt og
tenker på det, sier Leinaas.
Kvantedatamaskiner. En av de spennende anvendelsene av anyoner er i fremtidens kvantedatamaskiner. Disse maskinene vil kunne løse matematiske oppgaver svært mye raskere enn hva som
er mulig i dag. Her vil det være interessant å bruke
noe som kalles «ikke-abelske» anyoner. Disse
anyonene vil være stabile mot ytre forstyrrelser.

KJENTE PARTIKLER
SOSIALE
PARTIKLER:
		

BOSONER

DE NYE PARTIKLENE
DELVIS
SOSIALE OG USOSIALE
PARTIKLER:

KJENTE PARTIKLER
USOSIALE
PARTIKLER:

ANYONER FERMIONER

Fotoner		
Kvarker

(Lyspartikler)
		
		

(Grunnsteinene i
protoner og nøytroner)

Gravitoner		Leptoner

(Gravitasjonskraftens		
hypotetiske partikkel)		
		

(Elektroner og
nøytrinoer)

HELT NY PARTIKKEL: Det var lenge en vedtatt sannhet at alle partiklene i universet kunne grupperes som bosoner (sosiale partikler) eller fermioner (usosiale
partikler). På syttitallet lanserte de to daværende stipendiatene – og nåværende professorer – Jan Myrheim og Jon Magne Leinaas (bildet) at det også måtte
finnes partikler som var en mellomting mellom bosoner og fermioner.

Aberet er at det vil være vanskelig å få tilgang til
informasjonen.
– Det er store utfordringer, men det er gjort
mye arbeid for å tenke seg hvordan dette lar seg
gjøre, forteller Leinaas og legger til:

– Da vi lanserte ideen vår på syttitallet, hadde
vi ikke noen revolusjonære ideer om anyoner i
kvantedatamaskiner. Vi så ikke det for oss. Vi
tenkte bare at det var verdt å skrive om anyoner.=
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KENNETH ARROW var en
av verdens mest anerkjente
økonomer, berømt for å ha
utviklet det såkalte ‘umulighetsteoremet’. I 1972 mottok han Nobelprisen.
UNDER: Aktivister i New
York krever rettferdig
skattlegging av selskaper.

LØNNSOMT – FOR HVEM? – Vi hører ofte utsagn
om hva som er ‘samfunnsmessig lønnsomt’.
Likevel tør få spørre hvilke etiske og normative
vurderinger som ligger bak slike beregninger,
påpeker Paolo Piacquadio.

Han utvikler prinsipper for
rettferdig omfordeling
– Jeg ble svært
overrasket da
arveavgiften ble
fjernet i Norge,
sier prisbelønt
økonom – som
forsker på rettferdig skatt og
omfordeling.

Tekst: Trine Nickelsen

D

et er vanskelig å forstå hvorfor det å avskaffe
arveavgiften var en god idé. Hva kunne være
et godt normativt grunnlag for vedtaket? Kanskje
var det umulig, på prinsipielt grunnlag, å finne en
slik begrunnelse, påpeker førsteamanuensis Paolo
Giovanni Piacquadio ved Økonomisk institutt på
Universitetet i Oslo. I år fikk han Fridtjof Nansens
belønning for forskningen sin.
– Dersom tidligere president Obama har rett i
at økende ulikhet er «den mest presserende utfordring for vår tid», må vi spørre oss hvordan samfunnet bør utforme de mest rettferdige ordningene
for omfordeling.

Etikken i bunn. Det er slike spørsmål og utfordringer som motiverer Piacquadios arbeid i det
store grunnforskningsprosjektet hans – som nettopp dreier seg om verdigrunnlaget i omfordelingspolitikken: Value Judgments and Redistribution
Policies.
– Jeg er ikke opptatt av finjusteringer i eksisterende skatte- og avgiftssystemer, men av det etiske
grunnlaget – hvilke prinsipper som gjelder når en
utformer skattlegging og omfordeling mer generelt,
presiserer han.
Umulighetsteoremet. Prosjektet knytter an til
en gammel diskusjon blant økonomer, og i noen
grad blant filosofer og statsvitere. Utgangspunktet
er det såkalte umulighetsteoremet til nobelpris-

FAKTA

Ulikhetene øker over hele verden:

Fridtjof Nansens
belønning 2021
• Økonomen Paolo
Giovanni Piacquadio er
tildelt Fridtjof Nansens
belønning for yngre
forskere, for «sine nye
og innovative bidrag
innen økonomisk teori».
• I juryens begrunnelse
er det trukket fram at
Piacquadio vurderes som
en topp internasjonal
forsker innenfor sin
aldersgruppe.
• Han har vært en sentral
forsker i mange prosjekter finansiert av Norges
forskningsråd, og har
siden 2019 hatt Det europeiske forskningsrådets
ERC Starting Grant for
prosjektet «Value Judgments and Redistribution
Policies».

vinner Kenneth Arrow (1951) – en diskusjon som
er formulert abstrakt i matematiske modeller.
Teoremet sier at det ikke er mulig å uttrykke samfunnets interesse – velferden i samfunnet – på en
konsistent måte.
Umulighetsteorem høres virkelighetsfjernt og
komplisert ut. Det er et resultat som forskerne
utleder ved å stille opp krav og betingelser, eller
det de kaller aksiomer, som representasjonen av
samfunnets interesse i det minste må tilfredsstille.
Ett slikt krav er at ingen alene skal kunne diktere
hva som er best for hele samfunnet. Umulighetsteoremet sier at det ikke kan finnes en slik representasjon av samfunnsinteressen eller av velferden
i samfunnet som tilfredsstiller alle disse kravene.
Det er dette teoremet Piacquadio utfordrer. Det
vil si; han utfordrer ikke logikken, men snarere
relevansen av å stille opp problemet på denne
måten. Han har egne alternative angrepsmåter
som han skal vise fungerer bedre.
Alt blir avveininger. Problemstillingen er viktig
for utforminger av politikk og spesielt for hvordan
skatter, avgifter og velferdsstatens omfordeling
skal være. Dersom umulighetsteoremet viser seg å
holde, er det ikke noe etisk grunnlag verken for å
kritisere eller forsvare ordningene i verden slik de
er nå – eller å foreslå nye ordninger. Alt blir avveininger av noens interesser og preferanser mot
andres.
– Teorien støtter og hjelper oss ikke når vi skal
avgjøre hvilke tiltak som innebærer at Norge eller
USA kan bli et bedre land for innbyggerne å bo i.
Da må vi summere opp dels motstridende interesser for å stille opp et samlet mål på samfunnets
interesser, påpeker han.
Igjen sier umulighetsteoremet at det ikke går

an, mens Piacquadio vil vise andre tilfredsstillende
måter som det faktisk kan gjøres på.
– De etiske vurderingene må gjøres mer eksplisitte og lettere å gjennomskue, sier Piacquadio. Da
går det an å summere opp vurderinger for å finne
det som er til samfunnets beste.
Tør ikke spørre. I mye av den økonomiske forskningen, hevder han, kommer det stadig nye resultater med oppskrifter på hva som er den beste politikken for å redde miljøet og for å øke den sosiale
velferden i hele samfunnet. Alle disse resultatene
er avhengige av vurderingsnormene som legges til
grunn.
– Det ser nesten ut som om mange økonomer
har gitt opp å studere verdivurderingene som må
ligge bak samfunnets velferd – eller med andre
ord: hva som er optimalt for samfunnet. Vi hører
ofte utsagn om hva som er ‘samfunnsmessig lønnsomt’. Likevel er det ytterst få som tør å spørre
hvilke etiske og normative vurderinger som ligger
bak slike beregninger, understreker Piacquadio.
Økonomen peker på en ubalanse: – Vi er ekstremt opptatt av at politikken skal være optimal.
Men vi er derimot lite opptatt av hvordan disse
vurderingsnormene blir til. Hvordan skal vi representere sosiale interesser i samfunn med store forskjeller og der folk har egne ønsker og preferanser
som spriker i alle retninger? Denne ubalansen er
like alvorlig når vi diskuterer optimal fordelingspolitikk som når vi forsker på en bærekraftig miljøpolitikk, mener han.
Rettferdig fordeling. Piacquadio har som nevnt
konkrete ideer til hvordan vi skal få til framgang
på dette viktige normative området. Et eksempel
er hvordan vi skal ta hensyn til folks behov når det
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Best mulig skatter. Dette er som sagt bare et
eksempel. Piacquadio er opptatt av hvordan han og
andre forskere kan bruke slike tilnærminger for å
kunne utforme det vi kan kalle optimale inntektsskatter i fordelingspolitikken. Et annet område
som han arbeider med, er hvordan ulik vilje til å ta
investeringsrisiko, og ulike oppfatninger av hvordan verden utvikler seg framover, kan påvirke hva
som er optimal skatt på kapital og formue. Spesiell
oppmerksomhet retter han også mot en optimal
utforming av arveavgifter.
– Målet for prosjektet er å åpne øynene til økonomer, fortsetter Piacquadio. Han mener vi trenger mer oppmerksomhet om grunnlagsproblemene
for hva som er mest rettferdig og hva rettferdighet
egentlig er.
– Det er kanskje riktig å si, påstår han, at utviklingen i faglitteraturen her skjer altfor langsomt.
En grunn kan være at mange økonomer tror det
går an å benytte filosofiske, normative argumenter
med lukkete øyne. Jeg mener det har ført til en
spenning mellom hvilke resultater vi får og hva
politikerne er interessert i, noe som dermed gjør
forskningen vår litt mindre relevant. Det er ingen
motsetning mellom å gå dypt inn i grunnlaget som
faget hviler på, og å komme med konkrete forslag
til anvendelser.
– Kanskje det er omvendt, avslutter Piacquadio:
det er når vi forstår de grunnleggende prinsippene,
at anvendelsene blir opplagte og gode.=

Klimarett mot 2030:

Hans Chr. Bugge (red.):
KLIMARETT
Internasjonal, europeisk
og norsk klimarett mot
2030
Universitetsforlaget
2021
Fram til 2030 skal utslipp av klimagasser
reduseres vesentlig, i
Norge og i verden. For
å greie dette er det
utviklet et omfattende
regelverk, internasjonalt
og nasjonalt.
Gjennom 26 kapitler gir
boken for første gang
en samlet og ajourført
behandling av dette nye
rettsområdet.

HANS CHR. BUGGE
• Professor emeritus i
miljørett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, hvor han har
vært ansatt i 30 år.
• Bugge har bakgrunn
blant annet som tidligere embetsmann i Miljøverndepartementet fra
starten for snart femti
år siden, som direktør i
Statens forurensningstilsyn og statssekretær
i Departementet for
utviklingshjelp.
• Han var rådgiver for
Gro Harlem Brundtland i
hennes arbeid som leder
av Verdenskommisjonen
for miljø og utvikling,
som i 1987 la fram
rapporten «Vår felles
framtid».

Med lov skal
klimaet trygges
Utviklingen av stadig nye lover og
rettsregler – internasjonalt og
nasjonalt – skal hindre at kloden
blir farlig varm. Ny bok gir enestående oversikt over det hele.
Tekst: Trine Nickelsen
Dette tiåret blir avgjørende: Skal verden greie å
begrense klimaendringene før ødeleggende og
uhåndterlige vippepunkter nås, må temperaturøkningen holdes godt under 2 grader. Parisavtalen
krever drastiske kutt i de globale klimagassutslippene allerede innen 2030. Den ferske rapporten fra
FNs klimapanel IPCC understreker alvoret.
– Utfordringen er enorm, og den må klimapolitikken og klimaretten møte – på internasjonalt, europeisk og nasjonalt nivå, understreker professor
Hans Chr. Bugge. Han er en nestor innen miljø- og
klimarett i Norge, og har de siste 20 årene vært
med på å bygge opp et betydelig fagmiljø på Det
juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.
– Nå har jeg har fått med meg et stjernelag, sier
han, og peker på en ny og meget tykk bok som
ligger framfor ham på bordet: «Klimarett. Internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030».
Første i sitt slag. Bugge viser til at klimaretten i
løpet av de siste årene har utviklet seg til et stort
og viktig felt. Det omfatter både lover og rettsregler
som har som hovedformål å begrense klimaendringer eller begrense virkningene av disse endringene, og mer generelle lover som kan anvendes slik
at de bidrar til å løse klimaproblemet.
– Boken gir en oversikt over alle delene av klimaretten, både de internasjonale avtalene – framfor
alt Parisavtalen – EUs omfattende regelverk og alle
lovene som gjelder også i norsk rett. Et viktig mål
med boken er å få fram den nære sammenhengen
mellom de tre nivåene, understreker Bugge.
– I tillegg til å føye sammen de ulike nivåene av
klimaretten, plasserer vi også viktige nasjonale
temaer inn mellom to permer. Dermed gir vi leseren
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ikke er nok resurser til å dekke alles behov. Tankegangen til Piacquadio er at en rettferdig fordeling
representerer samfunnets velferd, og at en rettferdig fordeling er ikke-diskriminerende.
– Teoretisk kan vi tenke oss ulike situasjoner
der vi har variert behovene til folk og tilgangen
på resurser. For hvert gitt utgangspunkt kan vi så
tenke oss en rettferdig regel for tildeling etter de
behovene vi nå tar hensyn til. Hvordan skal denne
regelen være?
Piacquadio mener vi kan stille teoretiske krav
til at ingen av resultatene skal diskriminere noen
grupper av individer. Basert på klare og intuitive
prinsipper for ikke-diskriminering, kan vi så ved
hjelp av matematikken finne en regel som ikke diskriminerer noen.
– Den regelen kan vi så benytte til å vise samfunnets samlete interesser i ulike situasjoner.
Samfunnets interesser kommer da til uttrykk som
en teoretisk forbindelse mellom ulike behov og
resurser og resultatene som regelen gir – og en
rangering av disse resultatene.

• Omtaler

muligheten til å sette seg inn i helheten.
Endrer seg hele tiden. Klimaretten endrer og utvikler seg hurtig og hele tiden. Å skrive en ajourført
bok ble derfor ingen enkel oppgave for juristen.
Bugges bokplaner ble lagt til side noen år, men
tatt opp igjen i 2019, da Parisavtalen hadde etablert
et globalt regelverk, EU hadde fulgt opp med viktige
nye grep og den norske klimaloven var på plass.
– Nå kommer klimaretten til å ligge fast en
stund, tenkte jeg, men ikke før var tanken tenkt, så
kom EU med nye tiltak og regler i sin «Green Deal»,
og nå i sommer med en enda mer ambisiøs pakke
av lovforslag: «Fit for 55», etter 2030-målet om
minst 55 prosent utslippskutt. I løpet av et par år vil
disse forslagene manifestere seg i nye og kraftig
skjerpede lover i EU – som vil slå inn også i norsk
klimapolitikk og klimarett.
Tvinger politikerne. Bugge viser til at klima setter
nye premisser for politikken på felt etter felt i samfunnet. Når klimapolitikken blir viktigere, blir klimaretten det også.
– Klimaretten er en refleks av klimapolitikken.
Rettsreglene på dette området er jo vedtatt som
virkemiddel i politikken. Men retten kan også virke
som en selvstendig kraft, både ved å sette grenser
for politikken og ved å tvinge politikerne til å treffe
tiltak. Det er for eksempel slik menneskerettighetene virker, påpeker han.

Konfliktfylt. Jussprofessoren minner om at sivilisasjonen vår de siste 200 årene langt på vei er basert
på bruken av fossile energikilder. Klimapolitikken
og dermed klimaretten griper derfor inn i livene våre
på grunnleggende måter.
– Klimapolitikk lar seg ikke enkelt gjennomføre
bare vi får lover og regler på plass. Klima er nødvendigvis et politisk kontroversielt og konfliktfylt
tema. I Norge er det nok å nevne vindkraft og
bompenger. Fordeling av byrder kan bli urettferdig
og virkemidler slå skjevt ut. I retten viser interessemotsetningene seg.
Kan retten redde verden? Hans Chr. Bugge medgir at han er bekymret på klimaets vegne. Noe gir
ham likevel håp og tro: Teknologiutviklingen på den
ene siden og menneskerettighetene på den andre.
Det siste gjelder jussen. Stadig flere innser at klimakrisen truer grunnleggende menneskerettigheter,
som retten til liv, helse og velferd.
– Det er en svært viktig erkjennelse som klimarettsaker over hele verden nå baseres på. Menneskerettighetene forplikter statene i måten de behandler sine innbyggere på, og de må kunne anvendes
slik at de også bidrar til å hindre farlige klimaendringer. Økt bruk av de internasjonale institusjonene for menneskerettigheter tror jeg kan utvikle
seg til en viktig og positiv faktor i arbeidet med å nå
Parisavtalens mål.=

RETTENS ROLLE: – Klimaretten kan sette grenser for
politikken og tvinge politikerne til å treffe tiltak. Det er
for eksempel slik menneskerettighetene virker, påpeker
Hans Chr. Bugge.

Utfordringen
er enorm, og
den må klimapolitikken og
klimaretten
møte.
3/2021
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Dræbe uden at myrde

Sett med barnets blikk

Spændende antologi undersøger voldslegitimeringens anatomi.
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Former og årsaker
Dreyers forlag 2021
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Hannah Arendt sagde engang, at voldsaktører i
deres selvforståelse dræber uden at myrde, dvs.
de tager andres liv uden i selvforståelsen at gøre
noget moralsk eller juridisk forkert. Hvordan man
kan tænke sådan, er del af denne tankevækkende
antologi at undersøge.
I mere teoretiske kapitler om ekstremisme,
Georges Sorel, antikolonial voldstænkning, kønsbaseret vold i krig, afkobling som voldsstrategi,
såvel som case-studier af SS, italienske Casa
Pound, venstreekstremisme, islamistisk terrorisme,
kolonialvold i Kenya, oprørsvold i Vest-Afrika og et
afsluttende kapitel om Gandhis ikke-vold undersøges den politiske volds forskellige former og
argumentationsformer.
Jeg vil særligt fremhæve Øyvind Østerud om
antikolonial vold hos Sartre og Fanon; Razan Abdulkader om IS og PFLP; Tore Linné Eriksen om
den britiske kolonialvold i Kenya, samt Bjørnar
Østby om hvorfor småkonflikter fortsætter tilsyneladende uden formål og mening i Vest-Afrika. Kombinationen af teoretisk indsigt med empirisk følsomhed og nysgerrighed er her særligt vellykket.
Generelt er det en ganske vellykket sæt af kapitler, der hver for sig afdækker væsentlige og
uomgængelige dele af voldens spørgsmål til os:
hvorfor dræber vi andre med god samvittighed?
Hvordan forstå vold? som der står i indledningen.
Der er et spændende og varieret udbud af forfattere og temaer. Redaktørerne skal have ros for
variationen og bredden, om end det også gør det
lidt uklart, hvad der binder bogen sammen. Det
gør dog ikke så meget, da bidragene hver især er
stærke. Indholdsmæssigt har jeg kun tre kritiske
kommentarer.

Boken gjør på en briljant måte barnets perspektiv helt innlysende.

De to første og væsentligste angår Øystein Sørensens bidrag, hvor det ikke virker oplagt eller gavnligt at reducere ekstremisme til dem, “som ønsker
at erstatte det eksisterende politiske demokratiet
med et autoritært eller totalitært diktatur.” Det
reducerer ekstremisme til anti-demokratisme, og
det virker ikke rigtigt. I samme artikel skal klimabevægelsen helt uforklarligt antydes som voldsberedte. Der er ingen argumentation eller dokumentation for det, og med mængden af faktiske
voldsudøvere i verden i dag, virker det kunstigt at
skulle spekulere nogle frem, der tværtom har vist
sig helt utrolig fredelige.
Det tredje kritikpunkt – og det er småt – angår
Bernt Hagtvets ellers interessante kapitel om
Georges Sorel, hvor han uden bevis får sammenkædet Sorel med Herbert Marcuse og andre. Her
ville det være bedre enten at påvise en inspiration
hos dem, der faktisk var inspirerede eller at bruge
Sorel som prisme for en bredere voldstænkning,
der også eksisterer uafhængigt af Sorel.
I antologier kan man altid spørge til, hvad der er
med, og hvad der ikke er med. Personligt savner
jeg kapitler om højreekstreme terrorister og om de
vestlige landes legitimering af krigen mod terror
(invasioner, tortur, snigmord, droneangreb …), eller hvad med Syriens legitimering af borgerkrigen?
Eller hvad sker der, hvis vi begynder at forstå EU’s
anti-immigrationspolitik i Middelhavet som politisk
vold? Det er bare ment som en opfordring til en
2er. Med denne antologi er vi godt i gang med
svære spørgsmål.
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Dette er en viktig bok! Så mye som 40 prosent av
barn og unge i Norge har en forelder som sliter
med rusproblemer eller psykiske helseproblemer,
viser beregninger fra forskere. Boken er derfor
svært relevant. Det viktigste med den er det klare
barneperspektivet den formidler. Forfatteren
forteller om livet sitt med moren på en smertelig
ærlig måte, et liv der han i halvparten av tiden har
gitt henne mer omsorg enn hun har gitt ham. Et
liv der han i for liten grad har blitt sett, men samtidig har ressurser til å kamuflere det. Forfatteren
setter ord på sin stolthet for moren, men beskriver
også skammen over å ha en mor som var annerledes, og tristheten over å ha ‘mistet’ henne i ungdomsalderen, og sine mer eller mindre vellykkede
forsøk på å forsone seg med savnet.
Forfatteren forteller også om sitt sinne i oppveksten og hvordan han etter hvert forsøkte å
mestre følelser ved å ruse seg. Det var først da
han i voksen alder anerkjente følelser av sorg og
fortvilelse, at «det vonde myknet opp».
Det mest skremmende er at han aldri snakket
med noen om sitt liv med en psykotisk mamma.
Ikke noen. Han begrunner det svært godt; han
visste ikke hva han skulle snakke om, med hvem,

når, på hvilken måte, eller virkningen av slike samtaler. Han sier at han ville trengt ‘starthjelp’ for å
kunne snakke med moren, broren og andre om
dette.
I de siste 15 årene har jeg forsket på hvordan
helsepersonell nettopp kan gi barn som pårørende slik starthjelp, uavhengig av barnets verbale
uttrykk. Internasjonal forskning er tydelig: en av
de viktigste årsakene til psykiske lidelser er overføring fra en generasjon til den neste. Hvordan
bryte den vonde sirkelen? Boken styrker min
overbevisning om at det å snakke med barn om
foreldres og familiens livsbelastninger, er en nøkkel her.
Til tross for den tilsynelatende åpenheten om
psykiske lidelser i den offentlige diskursen, beskriver forfatteren hvordan tausheten har rådd
i familien hans. Slik er det for svært mange. Å
hjelpe barn som er pårørende til å mestre livet,
krever at voksne har et barneperspektiv. Denne
boken gjør på en briljant måte nettopp det helt
innlysende.
Charlotte Reedtz

Folkeopplysning om immunforsvaret

Timingen kunne ikke vært bedre for Anne Spurkland.
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Med denne
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godt i gang
med svære
spørgsmål.
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Pandemien har satt immunforsvaret på dagsordenen og gjort begreper som «antistoff» og
«flokkimmunitet» til allemannseie. Samtidig blir vi
bombardert med livsstilsråd fra selvutnevnte
helseeksperter og kommersielle aktører om hvordan vi kan «ruste» immunforsvaret mot koronaviruset. Som en motsats til dette sirkuset er «Frisk
nok!» en presis og lettlest sakprosa om immunforsvaret som samtidig rydder opp i typiske misforståelser om sykdom og immunrespons.
Boka består av to hovedkapitler. Det første tar
for seg grunnkunnskapen om immunforsvaret
vårt og hvordan vi blir syke. Her finner vi også
et av høydepunktene i boka, hvor Spurkland
beskriver immunforsvaret gjennom metaforer som
spionnettverk og usårbarhetskappe. Hun unngår
dermed å vikle seg inn detaljer om immuncelletyper og cellulære forsvarsmekanismer.
I formidlingen av de sentrale, men uhyre
kompliserte begrepene «medfødt og tilpasset
immunforsvar» demonstrerer Spurkland igjen
hvor elegant det kan forenkles uten at det blir
vranglære. Videre kommer et av de viktigste
poengene i boka: En klassisk misforståelse hos

folk flest er et ønske om å «styrke» immunforsvaret. Her forklares vi at en overdreven immunrespons ikke nødvendigvis er et gode. Vi vil heller
ha et klokt immunforsvar som reagerer akkurat
nok til å beskytte oss mot invaderende mikrober
og kreft uten at det angriper kroppens egne friske
celler og gjør uopprettelig skade i vevene.
I andre hovedkapittel setter Spurkland immunologien inn i en større kontekst ved å se på hvordan immunforsvaret påvirkes av ulike faktorer i
livet vårt, som kosthold, trening, døgnrytme og
stress. Et viktig delkapittel oppsummerer prinsippene for medisinsk forskning og understreker forskjellen mellom «rå kunnskap» og etablerte sannheter. Dette fungerer som et bakteppe for resten
av boka, der teori og ferskere forskningsresultater
flettes inn uten at vi mister det store bildet.
Immunologi er kanskje det mest komplekse
og minst forståtte feltet innen medisinsk biologi.
Anne Spurkland gjør det kunststykket å lage en
engasjerende, populærvitenskapelig bok om
dette temaet.
Kristin Roseth Aass
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SOLCELLEFORSKER: Kristin Bergum designer og tester ut verdens mest effektive solceller, atom for atom, i nanoteknologilaboratoriet.

Grønn energi
NESTE UTGAVE: FNs klimapanel levner ingen tvil i ny rapport: Klimaendringene
skyldes menneskeskapte utslipp, og temperaturen på kloden stiger raskere enn antatt.
Drastiske utslippskutt må til. Verden må vekk fra olje, kull og gass og over til nye
energiformer for å bremse oppvarmingen – før det er for sent.
For å lykkes trengs en storstilt dreining mot et samfunn basert på fornybar energi.
Overgangen har begynt, men farten må opp.
Grønn energi er tema i neste utgave.

www.apollon.uio.no

