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På Oslo universitetssykehus, Ullevål er en gruppe forskere i ferd med
å gjøre noe oppsiktsvekkende. De har testet ut en modig hypotese, og
gjennom samarbeid med noen av de beste laboratoriene i verden er
de nå ganske nær å vise at diabetes type 1 – i likhet med polio, hiv,
influensa – og ikke minst korona, er en virussykdom.
Forskerne selv er ikke overrasket. De har hatt virus under mistanke
lenge, både ut fra befolkningsstudier og enkeltobservasjoner. Det de
så, satte dem på virus-sporet.

Men mer skal til. For sikkert å kunne si at diabetes type 1 er en virussykdom, må anti-virusmedisiner beviselig kunne stoppe ødeleggelsen
av de insulinproduserende cellene. Forskerne i Dahl-Jørgensens
gruppe er de første som nå prøver ut dette hos barn som akkurat har
fått den alvorlige diabetesdiagnosen. En helbredende tablettkur er ikke
lenger utenkelig. Er det virus som utløser sykdommen, åpner det også
for muligheten til å forebygge den: Arbeidet med å utvikle en diabetesvaksine er i full gang. Det kan bety slutten på diabetes i befolkningen.

Flere følger etter i samme spor. Forskere på Harvard publiserte nylig
en studie i Science, som knytter multippel sklerose (MS) til kyssesyke
– som skyldes EBV-viruset. Legemiddelfirmaet Moderna er nå i gang
med å utvikle en vaksine mot MS.
Autoimmune sykdommer rammer millioner av mennesker. I årevis har
forskere i hele verden forsøkt å finne måter å hindre at sykdom oppstår
og utvikle effektiv behandling som gjør frisk – men uten å lykkes. Mye
tyder på at forskerne på Ullevål står for et virkelig gjennombrudd i forskningen. Det kan få enorme, positive konsekvenser for oss alle.

Trine Nickelsen
ansvarlig redaktør

Ho sette kongar
og pavar på plass
Unn Falkeid har skrive bok om Den heilage
Birgittas dramatiske liv i europeisk mellomalder.
Martin Luther meinte ho var galen. August
Strindberg kalla henne ei «satans kjerring».
Den heilage Birgitta (1303–1373) var ei av dei
tydelegaste stemmene i Europa i si tid og sette
både kongar og pavar på plass.
Professor i idéhistorie, Unn Falkeid, skildrar i
den nye boka si ei modig, nordisk adelskvinne
som valde å fylgje eit heilagt kall og bryte opp
frå det livet som var staka ut for henne.
Birgitta etterlet seg ein klosterorden og den
til då største forfattarskapen skriven av ei kvinne. «Den svenske enkja» vart ho kalla. Ho blei
kanonisert etter sin død og er i dag Europas
vernehelgen.=

Lurt å vere eldst i
søskenflokken
Fyrstefødde gjer det betre på skulen enn
yngre søsken.
Martin Arstad Isungset har i avhandlinga si på
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vist
at fyrstefødde gjer det betre enn yngre søsken
på nasjonale prøver. Skilnaden innbyrdes i søskenflokken skuldast truleg at dei fyrstefødde får
meir eksklusiv tid med foreldra i oppveksten,
og at dei eldste i søskenflokken lærer meir av
å lære bort til sine yngre søsken enn det dei
yngste lærer av sine eldre søsken.=

LÆRARDRAP: Den franske læraren Samuel Paty vart myrda av ein
ung islamist etter å ha vist fram ein
Muhammed-karikatur i ein undervisningstime om ytringsfridom.

Karikaturar skaper dilemma for lærarane
Lærarane har ikkje alltid høve til å utøve skjønn i undervisninga. Skjønnet
vert avgrensa av norske politikarar.
Drapet på den franske historielæraren
Samuel Paty, som viste elevane sine ein
Muhammed-karikatur, førte til ein debatt
om skjønn i undervisninga. Etter drapet
sa Noregs dåverande kunnskapsminister
Guri Melby at ho hadde stor tillit til lær-

arane sitt faglege skjønn.
Silje Andresen har i avhandlinga si på
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi forska på kva som avgrensar eller
utvidar rommet for at lærarane skal kunne
bruke skjønn om kontroversielle tema.
Skjønn om korleis dei skal kunne ta stilling til Muhammed-karikaturar, for eksempel, vert påverka av mange forhold som
lærarane sjølve ikkje har kontroll over.

Skjønnet blir avgrensa mellom anna
av den politikken som politikarane er
med på å utforme.
Andresen håpar at doktoravhandlinga
hennar kan vere med på å gjere tydelege
avgrensingane som lærarane må ta omsyn til, slik som lover og reglar, det
faglege innhaldet og dei strukturelle
rammene rundt undervisninga.=

FOTO: NIKU

Men det stopper ikke der. Forskerkollegene følger sporet sitt videre.
De undersøker nå om virus er årsak også til andre autoimmune sykdommer – som oppstår når immunforsvaret angriper kroppens egne
celler. I skjoldbruskkjertelen hos pasienter med høyt og lavt stoffskifte
har de funnet akkurat de samme virusene som ved diabetes. Nå ønsker
de å gå videre og lete etter virus hos pasienter også med andre autoimmune sykdommer, som leddgikt.

FOTO: NTB SCANPIX
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Et helt nytt spor

Sporet viser seg å føre fram. Det som etter hvert har blitt en stor
internasjonal forskergruppe under ledelse av professor Knut DahlJørgensen, har, som de første i verden, greid å påvise infeksiøse virus
i bukspyttkjertelen – stedet der kroppens insulinproduksjon skjer.
Alt tyder på at såkalte CVB-virus, selv i små mengder, langsomt ødelegger cellene som lager det livsviktige hormonet, kan vi lese i denne
utgaven av Apollon.

• Nytt

GAMMAL GRAFFITI:
Graffititekst over nordre
vegg i skipet i Kviteseid
gamle kyrkje.

Graffiti frå
mellomalderen
liknar vår eigen
Graffiti frå mellomalderen fortel oss korleis
menneska den gongen såg på seg sjølve.
– Graffiti er ikkje eit nytt fenomen. Både i
forhistoriske holemåleri og i mellomalderkyrkjer ser me korleis menneske har hatt
trong til å leggje igjen fysiske spor etter
seg, poengterer Karen Langsholt Holmqvist. I avhandlinga si har ho analysert
graffiti frå mellomalderen.

Mange framstilte seg sjølve som gode
truande når dei skreiv graffiti på kyrkjeveggen. Men det finst også døme på meir
laussloppen graffiti om elskhug og skjulte
skattar.
Ho seier likskapen med dagens graffiti
er slåande.

– Sjølv om innhaldet i innskriftene er ulikt,
ser me i innskrifter frå både fortid og notid korleis folk brukar graffiti til å definere
og presentere seg sjølve, forme verda
rundt seg og skape både personlege og
felles forteljingar.=
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• Nytt
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AKTUELT

Feiltolkar symptom på traume

HØGARE RISIKO: Barna får større
problem seinare i livet om dei har
mista foreldre i sjølvmord.

Dei er spesielt utsette for å utvikle traumelidingar og andre
vanskar etter slike hendingar.
Samtidig kan mange i denne
gruppa ha store vanskar med å
formidle kva dei har opplevt og
korleis dei har det. Tidlegare
forsking tyder på at traumelidingar, som posttraumatisk
stressliding (PTSD), ofte blir
oversett eller feiltolka for denne
gruppa.
Arvid Nikolai Kildahl har i
avhandlinga si på Psykologisk
institutt vist at det er råd å gjenkjenne og identifisere symptom
på PTSD hjå vaksne med autisme og utviklingshemming.=

I avhandlinga si på Det medisinske fakultetet har Lisa Victoria Burrell undersøkt kva
problem barn og unge kan få etter å ha
mist mor eller far. Ho har nytta nasjonale
registerdata og fylgt barn frå fødsel til vaksen alder, i alt meir enn 650 000 personar.
Resultata er nedslåande: Samanlikna
med andre, hadde dei etterlatne barna mykje større risiko for ikkje å fullføre utdanning

på alle nivå, frå grunnskule til mastergrad.
Dei hadde også over 80 prosent høgare
risiko for å bli behandla ved sjukehus etter
å ha skadt seg sjølv med vilje, og ein nesten tredobla risiko for å utvikle visse psykiske lidingar. Risken for seinare problem
viste seg å vere høgast hjå dei som hadde
mist foreldre i sjølvmord.
Lisa Victoria Burrell strekar under at
etterverknadene er omfattande og langvarige. Dette må gje seg utslag i oppfølginga av denne gruppa. Hjelpa må komme
tidleg og vere omfattande og langvarig.=

Behageleg berøring får me
aldri nok av
Anbjørn Ree viser i den medisinske
avhandlinga si at sakte og mjuk berøring
ikkje berre vert opplevt som behageleg,
men påverkar den muskulaturen i ansiktet som er involvert i affekt, kjensler og

FOTO: COLOURBOX

Fann risiko-gen
hos Parkinsonpasientar

kommunikasjon.
Studien viser også at behageleg berøring er noko me aldri får nok av, og bekreftar at berøring er eit grunntrekk i samhandling mellom menneske.=

DÅRLEG LIVSSTIL: Trygve Lofterød har sett på samanhengen
mellom ugunstig livsstil og risikoen for brystkreft.

Du kan få hjartesvikt av feil
tarmflora

Å strålebehandle
fyrst er best
GOD HJELP: Videosamtalar kan gjere det enklare for dei som blir ramma av språkvanskar etter hjerneslag.

Videokonferanse hjelper mot
afasi

Mange får språkvanskar etter hjerneslag. Mangelen på logopedar
gjer opptreninga vanskeleg. Videosamtalar kan bøte på problemet.

Kvart år får 12 000 menneske i Noreg
hjerneslag. Kvar fjerde av dei får afasi, ein
språkvanske som kan gjere det vanskeleg å
uttrykkje seg munnleg, forstå tale og å lese
og skrive.
Språktreningstilbodet for dei som er
råka av afasi, er ikkje godt nok her i landet.
Forklaringa er dårleg kapasitet på rehabili-

tering, mangel på logopedar og lange reiseavstandar.
Hege Prag Øra viser i avhandlinga si
på Institutt for klinisk medisin at intensiv
språktrening via videokonferanse heim til
pasienten, som eit supplement til vanleg
behandling, kan betre språkfunksjonen.=

Raskare utvikling av nye
medisinar

Tida det tek å utvikle nye medisinar, kan kortast ned
med eit nytt instrument til ti millionar kroner.

FOTO: FRØYDIS LIE KILMER

Barn og unge som har opplevt at foreldre
døyr på grunn av sjølvmord, ulukker eller
drap, har auka risiko for mange problem
seinare i livet.

• Nytt

Bakteriane i tarmen din kan påverke hjarta ditt. Cristiane C. K.
Mayerhofer har i avhandlinga si
på Institutt for klinisk medisin vist
at pasientar med hjartesvikt har
ein annan tarmflora enn dei med
friske hjarte.=

Å miste mor eller far
kan gi store problem

Personar med autisme og utviklingshemming vert oftare
enn andre utsette for vald og
seksuelle overgrep.

Det finst ingen kur mot Parkinsons sjukdom. Det finst heller
ikkje behandling som kan bremse utviklinga av sjukdommen.
Margrete Langmyr har i avhandlinga si på Institutt for
klinisk medisin funne samanhengen mellom dei genvariantane som aukar risikoen for
Parkinsons sjukdom.=

FOTO: COLOURBOX

FOTO: YNGVE VOGT

AKTUELT

Instrumentet, ein PET-CT-skannar, er ein
del av det nye laboratoriet Oslo Imaging and
Therapy Laboratory, som blei opna siste
veka i november 2021. Instrumentet kan
brukast til forsking på kreft, hjarta og nervesystemet.
Ein av bruksideane er å nytte instrumentet
til å finne persontilpassa medisin for kreftpasientar. Det tek vanlegvis fem til ti år å
utvikle nye medisinar. Denne tida kan no bli
kortare, poengterer forskar og koordinator
Syed Nuruddin på laboratoriet.=

Immunterapi mot lungekreft
fungerer best for pasientar som
har fått strålebehandling.
Prognosen er dårleg for pasientar
som har lungekreft med spreiing.
Immunterapi har likevel ført til at
nokre pasientar kan leve lenge
med ulækjeleg lungekreft.
Åsa Öjlert har i avhandlinga
si undersøkt korleis immunterapi kan brukast mest mogleg
effektivt for å hjelpe immunsystemet med å drepe kreftceller.
Immunterapien fungerer best for
pasientar som hadde fått strålebehandling.=

Legemiddel til
gravide kan vere
skadelege
Ei av tre gravide kvinner i Afrika
har medisinert seg sjølv. Like
mange har brukt medisinplanter.
Tre fjerdedelar av dei legemidla
som blir brukte, kan vere skadelege for gravide.
Seid Mussa Ahmed har i avhandlinga si på Institutt for helse
og samfunn kartlagt bruken av
farmasøytiske legemiddel og
plantemedisinar for gravide og
ammande kvinner i Afrika.=

MODERNE LAB: Forskar Syed Nuruddin testar den
nye skannaren der forskarane kan bruke radioaktive
isotopar.
4/2021
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• Miljøgifter

Koronapandemien ga gyllen mulighet til å finne svar:

Frykter at spekkhoggersafari forsterker
virkningen av miljøgifter
Forskerne undersøker om den stadig mer intense hvalturismen gjør at klimaendringene og miljøgiftene som
dyrene utsettes for, virker enda sterkere.
Tekst: Trine Nickelsen

D

Mange stressfaktorer. Men det er ikke bare turister som stresser hvalene. De to kollegene deltar
i et stort forskningsprosjekt der målet er å finne
ut hvilke virkninger også andre menneskeskapte
stressfaktorer har på spekkhoggerne – som klimaendringer og endret tilgang til mat, og ikke minst
ulike former for forurensning, særlig miljøgifter.
– Miljøgiftene er skumle. På grunn av sin lange
nedbrytningstid hoper de seg opp i biologisk vev,
og ikke minst i det tykke spekklaget som omslutter kroppen til hvalene – som befinner seg øverst i
næringspyramiden, påpeker Jourdain.
Miljøgifter omfatter tusenvis av stoffer og kan
overføres via maten og fra generasjon til generasjon. Forskerne ser særlig på polyklorerte bifenyler
(PCB) – en gruppe industrikjemikalier som, fram
til de ble forbudt for over 40 år siden, ble brukt i
enorme mengder, og mye havnet i naturen. Forskerne ser også på nye miljøgifter, som klorparaffiner. De brukes i store mengder som flammehemmere i en rekke forbruksartiker.
Sild eller sel? For noen år siden undersøkte Eve
Jourdain og kollega Clare Andvik spekkhoggernes
diett og miljøgiftstatus. De analyserte prøvene for
såkalte nitrogenisotoper og kunne dermed se på
hvilket nivå i næringskjeden hvalene spiser. Resultatet var klart:
– Grupper av spekkhoggere langs kysten foretrekker sel framfor sild. Spekkhoggerne lærer av
hverandre, og vi oppdager stadig nye familiegrupper som fanger sel, forteller Jourdain. Sel er høyere
oppe i næringskjeden enn fisk, og dermed blir hval-

PÅ FELTARBEID: Forskerne
samler data og vevsprøver til
MULTIWHALE-prosjektet. De
skyter inn små piler, der fettlaget er tykkest, og tar vevsprøver av spekkhoggerne
– nærmest uten at de merker
det. Forskerne tar også IDfoto av dem. De kan skille
hvalene fra hverandre ved å
se på svart-hvitt-mønsteret
deres, formen på ryggfinnen
og bittmerker.
Spekkhoggerne er mer
utsatt for miljøgifter enn det
som har vært kjent, blant
annet fordi stadig flere spiser
sel istedenfor sild. Miljøgiftene samler seg opp i det
enorme spekklaget.
Når miljøgifter, hvalsafari
og andre stressfaktorer
virker sammen, vet ingen
sikkert hvor uheldig det slår
ut for de norske spekkhoggerne. Det skal forskerne nå
finne ut.

ene enda mer utsatt for å få i seg miljøgifter.
– Vi fant ut at selspiserne har opptil fire ganger
mer PCB i spekklaget enn sildespiserne, og dobbelt
så høyt nivå av kvikksølv i huden.
Påvirker det spekkhoggerne? – Fra studier
av andre dyr ser vi at høye nivåer kan svekke immunforsvaret, forstyrre hormonsystemet, redusere
fruktbarheten og føre til kreft. Vi vet ikke om disse
uheldige virkningene også gjelder spekkhoggerne.
Det skal vi nå finne ut, forteller professor Katrine
Borgå på Institutt for biovitenskap, som leder
forskningsprosjektet sammen med Anders Ruus.
De har stor grunn til å tro at også spekkhoggerne rammes negativt:
– Vi ser at nivåene overstiger terskelverdiene
for sannsynlige negative helseeffekter i alle dyrene,
og for svært negative helseeffekter hos noen av
selspiserne, påpeker hun.

tatt av det ennå lite utforskete multistresset som
oppstår når flere stressfaktorer opptrer samtidig
– som forurensning, endring i matfat og forstyrrelser. Dette gjenspeiles i MULTIWHALE-prosjektet. Forskerne ser der for første gang på hvordan
flere trusler mot de norske spekkhoggerne samlet
påvirker dem.
– Fra studier av andre organismer vet vi at når
flere negative forhold oppstår sammen, blir effekten av den enkelte stressfaktor større enn ved bare
å addere dem – altså det vi kaller synergi. Vår
hypotese er at dette også gjelder spekkhoggerne,
forteller Borgå.
Hun viser til at så lenge fettet er lagret i hvalens
kropp, gjør miljøgiftene trolig liten skade. Men
når det er liten tilgang til mat og dyrene er i dårlig
hold, kanskje på grunn av klimaendringer, må fettet forbrennes. – Da begynner miljøgiftene å sirkulere i kroppen og kan nå vev og organer der de kan
gjøre stor skade, advarer Borgå.=

MULTIWHALE

FAKTA

Pandemien hjalp forskerne. Men er det virkelig slik at hvalsafari-turismen har en slik negativ
påvirkning på dyrene? For å kunne svare på det
hadde forskerne trengt en kontrollgruppe å sammenlikne med – det vil si spekkhoggere som lever
fredelig uten menneskers intense oppmerksomhet.
Lettere sagt enn gjort.
– Slik det nå er blitt, er det nesten umulig å finne hvaler som lever uforstyrret, beklager Anders
Ruus, som er professor II ved Institutt for biovitenskap. Han har vært på feltarbeid og fått føle
på kroppen hvor intenst det kan være. – I alle timer på døgnet med dagslys var det båter overalt.
Men hva om alle hvalkikkerne kunne bli borte
slik at forskerne fikk sitt sammenlikningsgrunnlag?
Rett og slett et år uten turisme? Nokså utenkelig.
Men så kom korona, og dermed senket stillheten seg over vannene – og hvalene.
Forskerne har hatt to gode sesonger i felt. De
samlet inn data og gjorde sine observasjoner i

det stille året 2020. Året etter var de tilbake på
nytt feltarbeid – men da var turiststrømmen også
tilbake, og vel så det. – Enda mer trafikk enn før
korona, mener Ruus.

FOTO: KRIZTINA BALOTAY

e norske spekkhoggerne er blitt en internasjonal turistmagnet. Når enorme sildestimer
trekker inn mot kyst og fjord i Nord-Norge, følger
hvalen villig etter. Det skaper en helt spesiell mulighet til å komme på kloss hold. Mange steder
oppstår nærmest kaotiske tilstander når de imponerende dyrene, som nordpå kalles staurkval,
dukker opp.
– Vi har indikasjoner på at hvalene blir stresset
av turiststrømmen, forteller postdoktor Eve Jourdain ved Institutt for biovitenskap, Universitetet
i Oslo. I nesten ti år har hun nærmest levd med
spekkhoggere, forsket på dem og er i stand til å
kjenne igjen mange enkeltindivider – ikke minst
takket være den ideelle organisasjonen Norwegian
Orca Survey, som hun selv var med på å etablere,
og som nå sikrer verdifulle data til forskerne.

• Effects of multiple
stressors on Norwegian
killer whales.
• Et stort internasjonalt
forskningsprosjekt, finansiert av Forskningsrådet.
• Studerer virkninger av
flere stressfaktorer på
spekkhoggere – som
forurensning, forstyrrelser fra hvalsafari,
klimaendringer og
ernæringsstatus.
• Hvordan påvirker disse
faktorene dyrene samlet
sett?
• Deltakere fra UIO:
Katrine Borgå, Eve
Jourdain, Clare Andvik og
Anders Ruus.

Ser alt samlet. Katrine Borgå er spesielt opp1/2022
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• Innhold

For å forstå hvordan dette er mulig, må vi først se
på hva de to sykdomsvirusene har felles, selv om
de tilhører hver sin virusfamilie.
Influensaen har RNA-virus som arvemateriale.
Det betyr at influensaviruset endrer seg en del fra
år til år. Koronaviruset har også RNA som arvemateriale. Selv om dette viruset endrer seg mindre
enn influensaviruset, vil også koronaviruset endre
seg en del.
Den store forskjellen er at vaksinene mot influensa bruker et protein som kalles Hemagglutinin,
mens vaksinene mot korona bruker et protein som
kalles Spike.
Uheldigvis er det nettopp disse to proteinene
som endrer seg mest. Da vil ikke vaksinene fungere over tid.
– Vi vil derfor også bruke andre og mer stabile
deler av de to virusene for at beskyttelsen skal bli
bedre.
Eller for å si det på en annen måte: Grødeland
har valgt et vaksineforsvar som består av flere
biter fra både influensaviruset og koronaviruset.
Den nye blandingen av virusbiter skal føre til at
immunsystemet reagerer dobbelt, slik at det danner både antistoffer og T-celler. Dagens vaksiner
danner ikke et slikt dobbelt forsvar.

UiO-forskere
utvikler nå en
klassisk sesongvaksine mot
både influensa
og korona. Den
vil gi langt bedre
beskyttelse enn
dagens vaksiner.

Fellesvaksine mot
influensa og korona
Tekst og foto: Yngve Vogt

N

å er forskere i gang med å lage en ny klassisk
vaksine som skal fungere mot både influensa og SARS CoV-2, heretter kalt koronaviruset.
– Hvis den nye vaksinen fungerer så godt som
jeg tror, vil den bli veldig bra, forteller vaksineforsker og primus motor i prosjektet, Gunnveig
Grødeland på Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Universitetet i Oslo.
Grunnideen hennes er svært enkel:
– Mange blir syke av influensa. Dagens influensavaksiner treffer ikke alltid like godt. Med den

spredningen som korona har fått i samfunnet, vil
også dette viruset komme tilbake igjen, sesong
etter sesong. Det er derfor gunstig å lage én vaksine som tar seg av begge sykdommene i én og
samme dose.
Da vil du slippe to stikk. Og du slipper å besøke
legen eller vaksinesenteret to ganger.
Bedre enn dagens vaksiner. Dessuten handler
det om å lage en bedre vaksine mot influensa og
korona.
– Den nye vaksinen vil ha flere lag med beskyttelse enn det som finnes i dagens vaksiner.

FOTO: JARLI&JORDAN/UIO

Slår to
fluer i en
smekk:

FIRE ÅR: Hvis Gunnveig
Grødeland og Kristin
Lunder Klausen får den
støtten de trenger, vil det
være mulig å ha vaksinen
klar om fire år.

Proteinvaksine. Gunnveig Grødeland har i årevis
forsket på DNA-vaksiner, men poengterer at den
nye vaksinen deres vil være en klassisk proteinvaksine. Produksjonstiden for slike vaksiner kan
være så kort som fire måneder.
– Ingenting slår likevel DNA-vaksinene i produksjonstid. Hvis man skal forhindre en pandemi,
er DNA-vaksinene uovertrufne. Hvis man derimot
skal lage en årlig vaksine for eldre og for dem som
er i risikogruppene, vil proteinvaksiner være et
bedre alternativ. Vi tror dessuten at skepsisen mot
proteinvaksinen vår vil bli mindre enn mot dagens
koronavaksiner.
I de aller fleste klassiske vaksinene blir vaksinestoffet dyrket frem i enten egg eller bakterier.
Grødeland skal i stedet legge inn gener i cellekulturer fra pattedyr. Da vil cellene produsere de ønskete
proteinene til vaksinen.
– Dette er en standardoperasjon som vi gjør
mange ganger om uken på laboratoriet vårt.
Beste hjelpemiddel. Akkurat nå tester vaksineforskerne ut hva slags adjuvans som skal tilsettes
vaksinen for at effekten skal bli størst mulig. Adjuvans er hjelpemiddelet i vaksinen som sørger for
en lokal betennelse, slik at immunforsvaret skal

• Vaksine

kunne sette i gang forsvaret sitt.
Forskerne skal ikke lage adjuvansen selv. Adjuvansen finnes kommersielt. Det er et hav av ulike
typer.
– Det som er så kult med de forskjellige typene
adjuvans, er at de kan sette i gang ulike deler av
immunforsvaret.
Grødeland leter nå etter en adjuvans som kan
sørge for at immunforsvaret reagerer best mulig på
vaksinen deres.
De beste komponentene. Gjennom universitetets innovasjonsprogram i livsvitenskap, Spark
Norway, skal vaksineforskerne samarbeide med
industrien for å utvikle vaksinen videre. De skal
både finne den adjuvansen som sørger for den
beste immunresponsen og samtidig finne den
beste blandingen av de ulike proteinkomponentene
i vaksinen. Til sammen skal vaksinen deres bestå
av et sted mellom fem og sju komponenter.
– Vi skal nå finne ut av hvor kraftige de enkelte
komponentene er. Ingen må være for kraftige. Hvis
én av dem dominerer, vil immunsystemet bare
gjenkjenne den ene på bekostning av de andre.
Det er uheldig. Da vil ikke vaksinen fungere
som ønsket.
For å finne den optimale blandingen skal de
justere forholdet mellom komponentene og se på
hvordan vaksineeffekten blir med og uten de ulike
komponentene. Da er det kanskje ikke så rart at
studiene tar sin tid. Eksperimentene gjennomføres
i dag på forsøksmus. Når vaksineblandingen er
klar, skal vaksinen testes ut på ildere. Så kan de
komme i gang med kliniske studier.
– Hvor lang tid tar det før vaksinen kan være
klar?
– Det avhenger av i hvilken grad vi klarer å
finne midler. Hvis vi får en milliard, vil det være
mulig å gjennomføre dette på fire år.
Innovasjonshjelp. Stipendiat Kristin Lunder
Klausen leder utviklingen av vaksinen fra grunnforskning til kommersialisering. Her får hun mentorhjelp fra både Spark Norway og legemiddelindustrien. Blant annet lærer de henne hvordan
hun kan formidle forskningsfunnene til industri
og investorer.
– Dette er forskjellig fra måten vi presenterer
forskningen vår på til akademia, poengterer Kristin Lunder Klausen, som har tatt på seg denne
oppgaven ved siden av doktorgradsarbeidet sitt.
Morten Egeberg, lederen for Spark Norway,
bekrefter at det er en stor forskjell på måten man
1/2022
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Diabetes kan skyldes virus – det gir en helt ny mulighet:

bør presentere forskningen sin på for akademia og
for næringsliv.
– Vi trener forskerne til å få frem et tydelig
budskap i møte med industrien.

Om noen år blir trolig alle
barn vaksinert mot diabetes

Viktig med patent. Kristin Lunder Klausen lærer
også å passe på at forskningsresultatene deres blir
patentert.
– Vi gjør forskerne oppmerksomme på at de bør
ta patent før de publiserer resultatene sine. Det har
tidligere skjedd at kommersielle muligheter har
gått tapt når resultatene er blitt publisert før de er
beskyttet med patent, poengterer Morten Egeberg
og legger til at han har stor tro på prosjektet:
– De to forskerne arbeider med en relevant problemstilling som ikke går ut på dato. Pandemi og
sesonginfluensa ser ut til å bli et vedvarende problem.
– Når må det mer penger på bordet for å få
vaksinen i havn?
– Det er som oftest lurt at prosjektene holdes i
akademia så lenge som mulig, før det etableres et
selskap for videreutvikling. Etter hvert som store
kliniske studier skal gjennomføres, trengs det mer
kapital. Da er det naturlig å samarbeide med legemiddelindustrien for å komme videre. Samtidig
må de passe på at de ikke gir fra seg lisensen for
tidlig. Det er viktig at kompetansen bygges og forblir i Norge, forklarer Morten Egeberg.
De to vaksineforskerne får også drahjelp av
Inven2, innovasjonsselskapet til UiO og OUS.
– Det har skjedd mye på Covid-fronten de siste
to årene. Det er et brennhett marked med mange
aktører og stor konkurranse, så det vil være krevende å gå inn i dette markedet. Problemet er at
dagens vaksiner ikke er gode nok. Denne vaksinen
skal brukes når verden har kommet inn i en normalsituasjon der korona vil sirkulere slik influensa
gjør i dag. Det er et smart grep, men forskerne er
fortsatt bare tidlig i utviklingen, så det er viktig å
holde tempoet oppe, poengterer Eirik Torheim i
Inven2.

Mistanken blir stadig sterkere: Det er virus som ødelegger
kroppens evne til å produsere insulin.
Tekst: Trine Nickelsen

N

oen helbredende kur finnes ikke, og heller
ingen måte å forebygge sykdommen på. Når
bukspyttkjertelen først slutter å produsere insulin,
er det bare én ting å gjøre: Tilføre det livsviktige
hormonet med sprøyter eller pumper – hver dag,
resten av livet. Stadig flere norske barn får diabetes type 1 – Norge ligger faktisk i verdenstoppen
i diabetesdiagnoser.
Leter etter svar. Sykdommen kommer av at
kroppen angriper seg selv og dreper de insulinproduserende cellene. Hvorfor i all verden gjør den
det? Forskerne har funnet mer enn 90 genetiske
faktorer som disponerer for type 1-diabetes. Gener
spiller altså en rolle, men kan ikke forklare hvorfor
antallet syke i Norge er doblet på noen tiår.
Å flytte fra områder med lav forekomst av diabetes til områder med høy forekomst, øker risikoen
for å få sykdommen, viser det seg. Det tyder på at
miljøfaktorer er viktige. Mange har vært foreslått,
som plastmolekyler, kumelk og nitrosaminer i kjøtt.
Forskerne har i årevis forsøkt å finne sikre
svar – og dermed finne fram til en behandling som
ikke bare lindrer symptomene, som i dag, men gjør
frisk fra sykdommen. Hittil har de ikke lykkes.
Kanskje virus? Noe er imidlertid i ferd med å
skje. Mye tyder nemlig på at de ørsmå, taggete
ballene som gir oss vannkopper, influensa eller
korona, også kan forårsake kroniske sykdommer.
– Vi hadde i lengre tid lurt på om det kunne
være virus som utløser type 1-diabetes, men uten
å få dette bekreftet, forteller seniorprofessor ved
Universitetet i Oslo, Knut Dahl-Jørgensen. Han er

FOREBYGGE DIABETES: Virustypen forskerne fant hos diabetespasienter, likner på
poliovirus – som det finnes effektiv vaksine
mot. Nå er forskere i full gang med å utvikle
vaksine også mot diabetes type 1.

FOTO: COLOURBOX

Spennende vaksinekombinasjon. UiO-forsker
Ranveig Braathen, en av skribentene i den forskningsbaserte vaksinebloggen.no, bekrefter at vaksinen vil kunne bli viktig fordi korona sannsynligvis blir den nye influensasykdommen.
– Det skjer mye på vaksinefronten for tiden,
men det er ikke mange som har kombinert en
vaksine mot både influensa og korona, poengterer
Ranveig Braathen og legger til:
– Det er en stor fordel for oss alle med en felles
vaksine. Da slipper vi å ta to vaksiner med minimum en ukes mellomrom.=

• Diabetes

overlege på Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo
universitetssykehus, og regnes blant de fremste
diabetesforskerne i verden.
– For å komme videre forstod vi at vi var nødt
til å se nøyere på stedet der insulinproduksjonen
skjer, sier han.
Tarmvirus i bukspyttkjertelen. For snart ti år
siden gjorde Dahl-Jørgensen og kollegene noe
ingen hadde gjort før dem: Ved hjelp av kikkhullskirurgi hentet de ut vevsprøver fra bukspyttkjertelen fra en liten gruppe unge voksne pasienter med
nyoppdaget diabetes type 1.
– Det viste seg at pasientene hadde noe viktig
til felles, forteller han: – Vi fant en bestemt virustype i de insulinproduserende cellene hos alle
sammen, nemlig såkalte CVB-virus. Dette er en
type enterovirus som normalt finnes i luftveier og
tarmkanal, og som egentlig ikke hører hjemme i
bukspyttkjertelen.
Fordi forskerne ikke kunne ta vevsprøver hos
helt friske, bestod kontrollgruppa av donor-bukspyttkjertler fra personer uten diabetes. Hos dem
fant forskerne enterovirus hos bare ti prosent.
Internasjonal blest. Dette var første gang noen
hadde greid å påvise enterovirus i bukspyttkjertelen på diagnosetidspunktet. Forskerne i prosjektet er overbevist om at funnet er reelt.
– Vi har påvist viruset i flere laboratorier og ved
hjelp av mange forskjellige avanserte metoder. Det
styrker resultatene, understreker han. Nå er resultatene publisert i svært gode fagtidsskrifter og har
fått oppmerksomhet verden over.

En vaksine mot diabetes vil kunne bli en
naturlig del av barnevaksinasjonsprogrammet.
1/2022
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Sårbare. Enterovirus er et hyppig virus og gir oss
både forkjølelse og omgangssyke. Vi kommer alle
borti dem. Men trolig er noen av oss mer sårbare
for disse virusene enn andre, og dermed mer utsatt for å få diabetes.
– Vi tror det finnes genetiske komponenter hos
enkelte som gjør at immunforsvaret ikke greier å
hamle opp med enterovirusene.
Et nytt hjem. Virus består, som kjent, av arvemateriale pakket inn i et kapselprotein. Arvemate-

A

B

sørger for det livsviktige hormonet insulin,
framholder Dahl-Jørgensen.
Resultatene fra undersøkelsen bekrefter teorien. Forskerne så tydelige tegn på betennelse.
– Betennelsesreaksjonen og sammensetningen
av betennelsescellene tyder på at virus hadde lagd
infeksjonen. Vi fant lymfocytter og spesielle
T-celler som kommer tydeligst fram ved virusinfeksjoner. Vi målte mange signalmolekyler i
vevet, og alle pekte i retning av antiviral respons,
altså en reaksjon mot virus, forteller han.
Selv om mikroorganismene har vært under mistanke lenge, har metodene og teknikkene fram til
nå rett og slett ikke vært gode nok for å fange opp
så lavgradige virusinfeksjoner som dette.
– Det gjør undersøkelsene våre spesielle. Vi har
hatt tilgang til så gode internasjonale laboratorier
at det har vært mulig å finne virus selv i svært små
mengder.
«Long covid». Forskeren ser mulige paralleller til
det som omtales som «long covid» eller langvarig
covid; pasienter som har vært koronasyke og sliter
med ettervirkninger.
– Det er mulig at noen ikke blir kvitt koronaviruset, at det setter seg i kroppen og lager funksjonsforstyrrelser. «Long covid» gjelder mange organer,
mens vi hovedsakelig har påvist tilstanden i hormonkjertlene ved diabetes og høyt stoffskifte.

«Slow virus». I motsetning til ved en akutt virusinfeksjon, der cellene fylles opp med virus, fant
forskerne få virus i vevsprøvene fra diabetespasientene. Hvordan er det likevel mulig for virusene å
forårsake sykdom?
– Teorien vår er at enteroviruset lager en lavgradig og kronisk infeksjon, en slags «slow virus
infection». Immunforsvaret reagerer med å angripe cellene for å ta viruset. Da dør cellene som

C

VPI-positive cells
KILDE: KROGVOLD L ET AL. DIABETES 2015

FANT VIRUS: Langerhans' øyer er små grupper av celler i bukspyttkjertelen som produserer hormonene glukagon og insulin – som begge er med på å regulere
blodsukkeret. Det tre bildene viser samme øy fra en pasient med nyoppdaget type 1-diabetes.
Bilde A: Insulinproduserende celler (brune) og glukagonproduserende celler (røde). Bilde B: Eksempel på en antivirusrespons (HLA1). Bilde C: Piler til kapselprotein fra enterovirus (VP1).

Studerer hundre barn. Er det da slått fast at
diabetes type 1 skyldes virus? Dahl-Jørgensen
forteller at det nå bare mangler én ting for å kunne
klassifisere dette som en virussykdom – nemlig å
se at behandling mot virus faktisk virker.
– For å få oppfylt dette siste kriteriet, satte vi
for to år siden i gang et stort klinisk forsøk i Norge
og Danmark. Nesten hundre barn i alderen 6–15 år
med nyoppdaget diabetes er med, forteller
forskeren.
Barn og unge voksne som akkurat har fått diabetesdiagnosen, har som regel litt insulinproduksjon igjen, kanskje 20 til 40 prosent.
– I dag er det ingenting vi kan gjøre for å stanse
sykdomsutviklingen og hindre at alle insulinproduserende celler dør. Snart vil produksjonen opphøre
helt. Men ved å starte behandling mot viruset
håper vi å hindre at flere celler blir ødelagt, og dermed stoppe sykdommen, sier han.
Medisin stopper sykdommen. Forskerne gir
den ene halvparten av barna antivirusmedisiner i
et halvt år, mens den andre halvparten får place-

FOTO: NTB SCANPIX

KRONISK INFEKSJON:
– Vi ser at viruset lager en
lavgradig og kronisk infeksjon, en slags «slow virus
infection». Immunforsvaret
reagerer med å angripe de
insulinproduserende cellene
for å ta viruset, sier Knut
Dahl-Jørgensen.

rialet til enteroviruset
er RNA. Virus er avhengig av levende celler for
å formere seg. I bukspyttkjertelen finner
det fram til en insulinproduserende celle og
fester seg på overflaten.
– Molekyler på
overflaten av viruset
binder seg til bestemte
molekyler på overflaten
av cellen, såkalte reseptorer eller mottakere.
I cellene som produserer insulin, fant vi både
kapselproteiner som
omslutter viruset, og
også virus-RNA. Vi fant
dessuten enterovirusreseptorer på cellene.
Det er via disse resepFOTO: OLA SÆTHER
torene at virus kommer
inn i cellene. Der holder
de seg lenge, det blir deres nye hjem.

BUKSPYTTKJERTELEN: Det er i dette 15 cm lange, kommaformete organet rett bak magesekken, at insulin bli til. Insulin
er kroppens blodsukker-senkende hormon.

bo, narremedisin. De prøver ut en kombinasjon av
to forskjellige preparater i håp om å stoppe ødeleggelsen.
For å finne ut hvor godt medisinen virker, måler
forskerne restproduksjonen av insulin. Proinsulin
er forstadiet til insulin. Når insulinmolekylet dannes, spaltes C-peptid fra proinsulin.
– Insulin brukes fort opp, men C-peptid er
ganske stabilt og gir oss et godt mål på kroppens
egen produksjon av insulin.
Forskerne sammenlikner de to gruppene.
Dersom verdiene er høyere hos dem som har fått
antivirale legemidler, tyder det på at behandlingen
bremser sykdomsutviklingen. Resultatene fra
studien er snart klare.
– Hvis medisinen viser seg å virke, har vi oppfylt alle kriteriene for at diabetes type 1 skyldes en
virusinfeksjon, slår Dahl-Jørgensen fast.
Da håper forskerne at det skal bli mulig å kom-

Diabetes type 1
• Diabetes type 1 er en
autoimmun sykdom.
• Kroppens immunsystem angriper og
ødelegger cellene som
produserer insulin.
Cellene oppfattes som
fremmede. Hvorfor vet
ingen sikkert.
• Det finnes ingen kur
mot diabetes type 1.
• Uten tilførsel av insulin
kan pasienten dø i løpet
av få dager.
• Sykdommen oppstår
hyppigst blant barn og
unge.
• I Norge får nesten
1000 personer sykdommen hvert år.

1/2022
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Vaksine mot diabetes

Kan trolig også hindre
stoffskiftesykdommer,
leddgikt og MS

16

Tekst: Trine Nickelsen

F

lere hundre millioner mennesker i verden er
rammet av autoimmune sykdommer – type
1-diabetes, revmatisme, høyt og lavt stoffskifte,
multippel sklerose og mange flere. Sykdom oppstår
når immunsystemet oppfatter friske celler og vev
som fremmede og går til angrep – igjen og igjen.
Sykdommene kan gi kroniske lidelser, svikt i vitale
organer og tidlig død.
– Hvis virus viser seg å være nøkkelen – at
behandling med medisiner mot virus faktisk
stanser ødeleggelse av celler som produserer insulin, og vaksinering hindrer at diabetes oppstår
– mener vi det samme kan gjelde også for andre
autoimmune sykdommer, sier professor Knut
Dahl-Jørgensen.

FOTO: UIO

Laboratorier over hele verden. Knut DahlJørgensen leder i dag det som i årenes løp er blitt
en stor internasjonal forskergruppe. Han forteller
at forskerne samarbeider med 30 forskningslaboratorier over hele verden som bistår med å analysere vevsprøver og blodprøver.
– Vi har produsert rundt 40 internasjonale
publikasjoner de siste få årene, som omhandler
funnene av virus og karakterisering av betennelsen, og også mekanismene som dreper de insulinproduserende cellene. Vi tror det vil bli mulig å angripe og bremse flere av disse mekanismene samtidig og dermed øke effekten av behandlingen.=

Forskerne tror at flere autoimmune sykdommer kan være utløst av det samme, eller
et liknende virus som ved diabetes.

STOFFSKIFTESYKDOM:
– Vi gjorde akkurat de
samme funnene på cellenivå
og signalmolekylnivå som
Dahl-Jørgensen gjorde hos
diabetespasientene, forteller
Sara Salehi Hammerstad.

Høyt og lavt stoffskifte. Mange av disse sykdommene skyldes feil i de hormonproduserende
kjertlene i kroppen – som skjoldbruskkjertelen.
Den produserer hormonet tyroksin, som regulerer
stoffskiftet og virker på alle celler i kroppen. Lager
kjertelen for lite tyroksin enn det vi trenger, blir
stoffskiftet lavt. Da går de fleste kroppsfunksjoner
tregere – kroppen vår går på sparebluss. Men produserer den mer av hormonet enn det vi har behov
for, går kroppen på høygir. Den første tilstanden
kalles Hashimotos tyreoiditt, den andre Graves
sykdom.
– Når kroppens eget immunforsvar angriper
vevet i skjoldbruskkjertelen, oppstår betennelse
og dermed sykdom. Flere hundre tusen nordmenn
har enten høyt eller lavt stoffskifte, påpeker førsteamanuensis og overlege Sara Salehi Hammerstad ved Institutt for klinisk medisin, UiO og Oslo

– Dette er stort! Dahl-Jørgensen er begeistret
over det kollegaen har funnet ut.
– Dette er stort! Om det virkelig viser seg at
flere autoimmune sykdommer er utløst av virus,
må vi begynne å tenke på disse sykdommene på en
helt annen måte enn vi har gjort til nå.
Hammerstad forteller at forskergruppen håper
å kunne gjennomføre en tilsvarende studie som
den blant barna med nyoppdaget diabetes, som får
antivirale medisiner.
– Vi ønsker å gjøre samme studie blant pasienter med høyt og lavt stoffskifte, forteller hun.
– Hvis virus er en utløsende faktor for sykdommen, er det mulig å utvikle vaksiner også for å
forebygge sykdom i skjoldbruskkjertelen.

SKJOLDBRUSKKJERTELEN: Den lille, sommerfuglformete
kjertelen på forsiden av halsen produserer og skiller ut
hormoner som er viktige for stoffskiftet. Flere hundre tusen
nordmenn har enten høyt eller lavt stoffskifte. Forskeren tror
det kan skyldes virus.

Undersøker flere sykdommer. Hammerstad
forteller at hun og kollegene nå har søkt midler for
å undersøke vevsprøver fra pasienter med leddgikt
og andre systemiske, revmatiske sykdommer.
Meningen er å benytte de samme fremragende,
internasjonale forskningsmiljøene og laboratoriene de har etablert samarbeid med.
– På sikt kan vi tenke oss å undersøke også andre autoimmune sykdommer, som Addisons sykdom – som er svikt i binyrebarken, og autoimmun
ovariesvikt – som er tidlig svikt i eggstokkene, og
kanskje også cøliaki.=

Vi fant akkurat den samme typen virus som
Sara Salehi Hammerstad
ved diabetes.

Autoimmun sykdom
• Organismens evne til å
utvikle immunitet skyldes
særlig en type hvite
blodceller som kalles
lymfocytter.
• Lymfocyttene danner
antistoffer mot fremmede
stoffer (antigener) i
organismen.
• Noen ganger danner
lymfocyttene antistoffer
mot kroppens eget vev,
og da kan det oppstå
autoimmune sykdommer.
• Antallet autoimmune
sykdommer vi kjenner,
nærmer seg hundre.
Trolig finnes det flere.
• Forskerne tror nå at
flere autoimmune sykdommer kan være utløst
av virus.
Kilde: UiO og SNL
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Utvikler vaksine. Men det stopper ikke der.
Forskerne øyner nå håp om å hindre at sykdommen oppstår i det hele tatt.
– Det neste steget er å utvikle vaksiner mot
virusene. Dette arbeidet er i full gang, forteller
professoren. Han og kollegene samarbeider med
en forskningsgruppe i Tampere i Finland.
– Nå skal de i gang med å undersøke virusprøvene fra barna i den pågående undersøkelsen
vår. Finnene har også begynt å utvikle en enterovirusvaksine rettet mot de virusene som vi, blant
flere, har funnet. Enterovirus er som sagt et RNAvirus og likner på poliovirus – som vi jo har
effektiv vaksine mot. De første kliniske undersøkelsene er ventet i år.
Hvis forskerne klarer å utvikle en effektiv vaksine, håper Dahl-Jørgensen det blir mulig å forebygge sykdommen som rammer stadig flere barn
og unge i Norge.
– En vaksine mot type 1-diabetes ville kunne bli
en naturlig del av barnevaksinasjonsprogrammet,
mener han.
Koronapandemien har på mange måter kommet
ham og kollegene til hjelp.
– Det skjer kolossalt mye på forskningsfronten
rundt virus – både når det gjelder å studere vevet
ved virusinfeksjoner og å lete etter nye antivirusmedisiner. Og ikke minst har utviklingen av nye
vaksiner skutt fart.

universitetssykehus. Sammen med en norsk-finsk
forskergruppe ledet av Knut Dahl-Jørgensen, har
hun gjort noe ingen har gjort før henne – nemlig
å hente ut vevsprøver fra skjoldbruskkjertelen i
jakten på virus.
– Vi har samlet inn mer enn hundre vevsprøver
på diagnosetidspunktet hos de to pasientgruppene,
forteller Hammerstad.
Spørsmålet hun ønsket svar på, var dette: Kan
den samme typen enterovirus, CVB-viruset som
ble funnet i bukspyttkjertelen, også komme seg
inn i skjoldbruskkjertelen – og lage kluss?
– Ja. Vi fant akkurat den samme typen virus
som ved diabetes, slår Hammerstad fast.
– Vi avdekket langt mer virus i skjoldbruskkjertelen hos dem med høyt stoffskifte enn vi
gjorde hos den friske kontrollgruppa.
Forskerne fant derimot lite virus hos pasientene med lavt stoffskifte.
– Vi kunne ikke påvise mer virus enn hos de
friske. Kanskje ikke så rart. Infeksjonen hadde
sannsynligvis pågått lenge, for vevet var langt på
vei ødelagt.
Men selv om det ikke lenger var mulig å finne
virus, var det tydelige fotavtrykk etter dem.
– Kroppen lager en rekke stoffer for å bekjempe
virusinfeksjon. Vi så tydelig antiviral respons,
altså en reaksjon mot virus. Vi gjorde akkurat de
samme funnene på cellenivå og signalmolekylnivå
som Dahl-Jørgensen og kollegene hans gjorde hos
diabetespasientene, forteller Hammerstad.

FOTO: NTB SCANPIX

me viruset i forkjøpet, altså før alle insulinproduserende celler er ødelagt.
– Det er en stor fordel. Pasienten får en mye
lettere sykdom å behandle med insulin – et jevnere og lavere blodsukker og derfor mindre komplikasjoner på sikt, som blindhet, amputasjoner,
nyresvikt og hjerteinfarkt. Behandlingen vil trolig
bestå av en pille som tar knekken på viruset.

• Stoffskifte
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FISKEØGLE MED FEM FOSTRE: – Det var en drøm å få tak i det
svangre eksemplaret, forteller paleontolog Jørn Hurum. Fostrene
er tretti centimeter lange og skulle ha sett dagens lys for 180
millioner år siden. Uheldigvis for dem, men heldigvis for oss,
druknet den gravide moren og ble begravd i leire før andre
glupske skapninger rakk å spise henne opp.

Ny utstilling om Jordas utvikling:

Snart kan du se en
gravid fiskeøgle i Oslo
Drømmer du om å se en gravid fiskeøgle, en hval med fire bein
og en meteoritt som er enda eldre enn solsystemet?
Da kan du glede deg til de nye utstillingene på Naturhistorisk museum.
Tekst og foto: Yngve Vogt

H

er forteller vi hele historien fra
dannelsen av Jorda og frem til den
dagen planeten vår ikke lenger er beboelig, forteller professor Jørn Hurum på

Naturhistorisk museum på Tøyen i Oslo.
Sammen med Marianne Strøm er Hurum
primus motor for de nye og spektakulære
utstillingene i Geologiens hus som åpner

for publikum i mai.
Apollon har tatt en tjuvtitt og sett på
hvordan Jørn Hurum og gjengen hans i
en svært så hektisk periode har jobbet for

å samle – og lime og sveise – sammen
alle de myriadene av objekter som skal
stilles ut.
Gravid fiskeøgle. Ett av de store trekkplastrene er en vaskeekte, gravid fiskeøgle. Den ble funnet i et skiferbrudd i
Holzmaden i den sørlige delen av Tyskland.
– Det var en drøm å få tak i det svangre eksemplaret. Fiskeøglen har minst fem
fostre. De er 30 centimeter lange og ligger tett i tett.
– Fostrene ligger rett under ribbeina.
Historien har presset fostrene oppover.
Fostrene er veldig flattrykte. Fiskeøglen
døde rett før fødselen. Den har sannsynligvis druknet og blitt dekket til av leire
på havbunnen. Heldigvis ble den ikke

spist før den havnet nede i mudderet.
Fossilet stilles ut for å vise den fascinerende evolusjonshistorien til et firfislelignende krypdyr som levde på land og
dro til havs og utviklet seg til å bli fiskeøgler.
– Fiskeøglene så ut som feite delfiner.
De fødte levende unger. Ungene ble født
med halen først.
En setefødsel med andre ord.
– Hvis ungene satt fast med hodet
først, druknet de.
Frem til i dag har ingen funnet forfedrene til fiskeøglen.
– Vi har noen ideer om hvor vi skal
finne dem. Det er i tidlig trias på Svalbard. Vi skal forsøke å komme oss dit i
sommer, forteller Jørn Hurum.
Det er heller aldri blitt funnet noen
1/2022
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TÅLMODIGHETSJOBB: Bjørn Funke, lederen for venneforeningen på Paleontologisk museum, og May-Liss Knudsen
Funke jobber tålmodig med å lime sammen den mest komplette svaneøglen som noen gang er funnet på Svalbard.

etterkommere til fiskeøglen. De forsvant
fra Jorda for rundt 80 millioner år siden.
– Frister dere også med andre rariteter?
– Ja, vi skal også vise frem en fantastisk og hel krokodille fra Messel, samme
sted som Ida levde.
Ida er et 47 millioner år gammelt fossil
og er det best bevarte og mest komplette
fossil av et primat som noen gang er funnet. Det ble presentert av Jørn Hurum for
13 år siden som linken mellom halvaper
og ekte aper. Ida blir selvsagt også stilt ut.
Et av de andre trekkplastrene er en plate

med trilobitter, en gruppe marine ledddyr som levde for 540 til 250 millioner
år siden. Det er så mange trilobitter på
platen at Jørn Hurum antar at de har hatt
en enorm sexorgie i en pytt som plutselig
tørket inn.
– Nei, skriv massedød og ikke sexorgie. Informasjonen om sexorgie får du
først når du blir vist rundt av en paleontolog.
Limer sammen svaneøgle. Hurum
skal selvsagt også vise frem Gamla, en
fem og en halv meter lang fiskeøgle som

SVANEØGLE: Det eneste som mangler på denne svaneøglen, er hoften, halen og den ene
bakloffen.

LITEN DINOSAUR: Bjørn Lund fargelegger en Caudi pteryx, en liten fjærkledd dinosaur fra tidlig kritt. Vi snakker om
en skapning som levde for 125 millioner år siden.

de gravde frem på Svalbard for 13 år siden, og Britney, den mest komplette svaneøglen fra Svalbard, som ble gravd frem i
2012. May-Liss Knudsen Funke limer den
sammen nå.
– Det eneste vi mangler på svaneøglen,
er hoften, halen og den ene bakloffen.
Ellers har vi hele skjelettet. Vi viser også
frem deler av en korthalset svaneøgle.
Her er den ene loffen tre meter lang!
Apollon har også fått nyss om at publikum kan få se en av historiens mest spektakulære skapninger, men får ikke lov å
nevne den...

SEXORGIE: Disse trilobittene rakk å nyte en
enorm sexorgie før vannpytten deres tørket inn.

– Dette er fortsatt strengt hemmelig.
Noe langt mindre hemmelig er et vaskeekte
eksemplar av Tyrannosaurus rex, som
var hovedattraksjonen i de gamle utstillingene før museet måtte stenge for publikum for seks år siden.
Heldigvis for oss mennesker forsvant
dinosaurene for 66 millioner år siden.
Hval med fire bein. I dag er hvalen
verdens største dyr. Hva er ikke da mer
naturlig enn å ha en egen museumsdel
om dette spektakulære dyret?
– Evolusjonen fra landlevende dyr til
dagens hvaler er en morsom historie. De
fleste blir litt satt ut.
Tro det eller ei: Hval er i slekt med
både kyr og flodhester.
– Vi skal vise frem både en hval med
fire bein og en hval med to bein.
Ja, du leste riktig! Før i tiden hadde
hvalene bein. Hvalen med fire bein er
en Maiacetus inuus. De levde i elvene i
Pakistan for 47,5 millioner år siden og
kunne både gå og svømme. Hvalen med
to bein er en Dorudan atrox. Den levde
i varme hav, svømte nesten som en ål og
styrte kursen med forlemmene sine.
Uheldig hval fra Østfold. Dessuten
skal museet også vise frem skjelettet til
en spermhval på ikke mindre enn fjorten
meter. For tjue år siden strandet det uhel-

HVALHODE: Maximo Alfonso preparerer det fire meter lange monsterhodet fra en spermhval som for
tjue år siden var så uheldig å strande utenfor Sarpsborg.

dige monsteret utenfor Sarpsborg. Den lå
og fløt i fjæra. Hvalhodet er ene og alene
fire meter langt.
– Jeg krysser fingre og tær for at vi
rekker å få hvalen klar til åpningen.
Et stålskjelett skal holde hvalen samlet. Hvalen skal delvis henges fast i taket.
Ingen dum idé. Da kan folk valfarte til
hvalen og sette seg i en sofa og betrakte
den nedenifra.
Museet skal også vise frem Nordsjøens
historie. Den gang dinosaurene levde,
kunne de gå tørrskodd fra Norge til Grønland. Etter en stund slo landskapet sprekker. Så ble det sumplandskap, grunt hav
og dypt hav. Vi kan takke denne tiden for
dagens oljeeventyr.
– Vi har en hel sal om denne geologiske historien, bedyrer Jørn Hurum.
44 000 mineraler! Som om dette ikke
er nok, skal de også ha en egen sal med
mineraler. Godsakene er mange.
– Denne utstillingen er den mest
takknemlige vi kan lage. Mineralene er
kjempevakre. Vi har 44 000 mineraler
i samlingen vår på Økern. Vi stiller ut
mellom 1500 og 2000 av dem, forteller
førsteamanuensis og mineralog Henrik
Friis.
Og til alle dere som har lyst til å se
enda flere mineraler enn dem som blir
stilt ut, har Henrik Friis tidenes godbit i

ermet.
– Hvert år skal vi bytte ut mange av
mineralene. Så kom tilbake igjen til
museet! Da vil du kunne se flere av dem.
Friis legger til at mineralene ikke bare
er vakre og sjeldne.
– Hver av dem har sin egen historie.
Til sammen gir de et bilde av norsk bergverkshistorie, forteller Henrik Friis.
Du kan puste ut. Alle norske fylker er
representert.
Men før vi går videre, må vi spørre,
selv om spørsmålet er like hårete som å
spørre en humanist hvem Ibsen er:
– Hva er egentlig et mineral?
– Vi besvarer dette i utstillingen. Et
mineral må ha en bestemt kjemi og en
indre krystallstruktur som gjentar seg.
Og det aller viktigste av alt: – Mineraler er byggesteiner til bergarter, sier Friis.
For eksempel består gneis av mineralene feltspat, kvarts og glimmer.
– Vi forklarer hvordan mineraler og
bergarter er dannet. Publikum skal kunne vandre og se sammenhengen mellom
atomer, mineraler, bergarter og hvordan
hele fjellkjeder er bygd opp, forteller han.
Mineralene gir et bilde av hvordan
tilstanden var da mineralet ble skapt.
– Når vi ser et mineral, vet vi at det må
ha blitt dannet med et visst trykk og en
viss temperatur.
En del av utstillingen handler om geo1/2022
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SØLVKRYSTALL: Brorparten av landets sølvkrystaller er fra
sølvgruvene ved Kongsberg. Her ble det utvunnet sølv i mer
enn tre hundre år.

logien i Norge. Blant de mest kjente geologiske forekomstene er sølvgruvene på
Kongsberg.
– Alle klassiske museer rundt omkring
i verden viser frem sølv fra Kongsberg. Vi
skal også vise frem alle de andre sjeldne
mineralene fra sølvgruvene som ikke blir
vist frem andre steder.
Henrik Friis lover også å stille ut sjeldne mineraler i larvikittene fra
Langesundfjorden i Vestfold.
– Mange av disse mineralene ble første gang beskrevet i Norge. De er veldig
sjeldne og veldig norske, ler Friis, som
selv kommer fra Jylland i Danmark.
Utsøkte edelsteiner. For dem som elsker juveler, kan Apollon røpe at museet
skal stille ut en beryll-edelstein fra selveste Dronning Maud Land i Antarktis.
– Edelsteiner er slipte mineraler. De
har et spennende fargespill.
Edelsteiner lages som oftest av harde
mineraler som diamanter og smaragder.
Disse edelsteinene tåler mye.
Hvis du derimot skulle være så original å vasse rundt med en ring som er
pyntet med en kalksitt-edelstein, vil den
veldig fort bli ødelagt om du skulle vaske
opp. Uheldigvis tåler ikke kalksitt syre.
Kalksitt-edelsteiner er likevel meget vakre. Museet viser derfor også frem vakre
edelsteiner som ikke egner seg som pryd
på vakre hender.
Gjenskaper gruvegang. Og mens vi
skriver om kalksitt: Museet har fått tak i
tjue tonn kalksitt-krystaller fra kalkgruvene til Norcem på Brevik i Telemark. Du

AMETYST: Denne lilla varianten av kvarts kalles for
ametyst og har i lang tid vært en populær edelstein.

leste riktig: 20 000 kilo!
– Gruvearbeidere har gjennom 30 år
funnet titusener krystaller.
Disse krystallene er ikke bare i verdensklasse. Dette er også verdens største
mangfold av kalksitt-krystallformer fra
en og samme gruve. De ble i sin tid dannet under ulike temperaturer, væskeblandinger og trykk. Det forklarer hvorfor de ser forskjellige ut. Ingen er helt
like. Mange har ulike former og farger.
Museet fikk kjøpt krystallene fra Mineralparken i Evje og skal lage en «ekte»
gruvegang med dem.
– Her kan folk se mineraler som er
dannet for 290 millioner år siden.
– Det er gammelt, det!
– Nei, det er ikke spesielt gammelt, ler
Henrik Friis.
Tidsvitnene fra universet. De eldste
objektene i utstillingen er mange ganger
så gamle. Jorda er fire og en halv milliard år gammel. De eldste steinene på
Jorda er fire milliarder år gamle.
Museet skal vise frem stein fra universet som er eldre enn både Jorda og solsystemet. Hvis du lurer på hva vi babler om,
er svaret meteoritter.
Meteorittene er de tidligste tidsvitnene
til de første 500 millioner år i solsystemet, før Jorda ble dannet. Meteorittene er
altså eldre enn Jorda. De har ikke endret
seg underveis, i motsetning til bergartene
på Jorda, som har endret seg hele tiden.
Universitetet har mange meteoritter i
samlingen sin.
– Denne samlingen får nå skinne for
første gang. De får stor plass i utstillingen.

FLOS FERRI: Den vakre
aragonitten kalles for Flos Ferri.

Vi bruker dem til å fortelle starten på solsystemet vårt, forteller Jørn Hurum.
Fremtidens katastrofe. Hurum lover
også andre spektakulære historier, som
den gangen planeten Theia ble knust. Den
kolliderte med Jorda og dannet månen.
Sporene etter Theia finner du fortsatt i
Stillehavet.
En utstilling med en begynnelse må
selvsagt også ha en slutt. En dag kommer
slutten ubønnhørlig, enten vi liker det
eller ei.
– Vi skal også vise at Jorda ødelegges
om 800 millioner år. Når Sola begynner
å ekspandere, er det ikke håp for Jorda
lenger.
Enten fordamper vi, eller så blir Jorda
til en forbrent planet, slik som Merkur.
– Vi tar den helt ut med bred pensel.
Vi viser også hvordan platetektonikken
antakelig blir i fremtiden.
Platetektonikken er vitenskapen om
hvordan jordplatene på Jorda beveger
seg. Et fascinerende eksempel er hva som
skjer når Afrika presser på Europa.
– Etter at Middelhavet har lukket seg
og forsvunnet, vil Afrika krasje med Alpene (red.: synd for alle dem med sommerhus i Spania).
Selvlysende stein. Ojsan! Apollon
glemte nesten å fortelle om selvlysende
stein. Geologene skal også bygge en monter med ultrafiolett lys, populært kalt for
UV-lys.
Noen mineraler suger til seg UV-lys og
returnerer vanlig lys. Dette kalles fluoriserende materialer.

44 000 MINERALER: Naturhistorisk museum har en samling på ikke mindre enn 44 000 mineraler. Hver av dem har sin egen skjønnhet. Henrik Friis viser frem et
skjønnsomt utvalg på 1500 til 2000 av dem i de nye utstillingene.

– Mange mineraler ser ikke så fine ut med
vanlig lys, forteller Henrik Friis.
Når lyset skifter fra vanlig lys til UVlys, som er usynlig for det blotte øye, vil
det se ut som om mineralene gløder.
Noen mineraler reflekterer de mest
spennende fargene i langbølget lys, andre i kortbølget lys, mens noen av dem
lyser opp i flere minutter etter at lyset er
skrudd av.
For å vise hva som skjer, veksler museet lyset hvert halve minutt mellom vanlig
lys, langbølget og kortbølget UV-lys, samt
stummende mørke.

tett samarbeid med Riksantikvaren.
– Da vi startet med planene, fikk museumsarkitektene bakoversveis. Vi ville at
utstillingene skulle se like fine ut selv om
strømmen skulle gå.
Mens alle moderne museer tetter igjen
vinduene og bruker kunstig lys, har geologene vært som kjerringa mot strømmen
og gjort det motsatte.
– Vi har valgt å slippe inn lys fra alle

vinduene, slik bygget var den gangen det
ble åpnet for publikum i 1920.
Selv om de fortsatt er et objektorientert museum, vil de nå stille ut objektene
på en annen måte enn før.
– Objektene skal ikke lenger bare vises
frem som en frimerkesamling. De skal
også fortelle en historie, poengterer Jørn
Hurum.=

DRAMMENSKJØNNHET: Denne vakre steinen,
en Vesuvian, er faktisk funnet nær Drammen.

Med Riksantikvarens velsignelse. De
nye utstillingene på 2300 kvadratmeter
åpner i mai, etter at den over hundre år
gamle praktbygningen har vært stengt
siden 2015 grunnet en meget tiltrengt
oppussing.
– Dette er eneste gang i livet mitt at
jeg får være med på å lage et helt museum. Utstillingene er av internasjonal
kvalitet. Og vi har vært unike på å gjenbruke et gammelt hus, forteller Jørn
Hurum.
Han lover at alt er nennsomt løst i et
1/2022
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Hippiene hadde sin frie kjærlighet. Dagens
ungdom hooker på sosiale medier. Vi følger alle
seksuelle oppskrifter vi ofte ikke vet om.

SEKSUALITET
I DAG

Tekst: Morten S. Smedsrud
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To trender: Debutalderen går opp, og flere er skeive.

Hva står skrevet i
ditt seksuelle skript?

elv når vi er som mest intime, er vi
svært sosiale.

Dette er sosiolog Willy Pedersens korte svar
når han får den umulige oppgaven å summere opp
seksualiteten i mennesket og i samfunnet i én
fyndig formulering.
– Det er en fin setning egentlig, slår Pedersen
fornøyd fast.
Som en nestor i norsk forskning på seksualitet
har professoren studert forholdet mellom det intime og det sosiale i over 40 år.
– Poenget med påstanden er at det intime og
personlige oppstår i samspill mellom mennesker,
men at dette møtet finner sted i en bestemt historisk, kulturell og sosial kontekst.
Sex dreier seg om et tenkende individ som handler sammen med andre, drevet av drifter og hjulpet
av et system av normer.
– Hver generasjon har sin måte å «gjøre sex»
på. Min generasjon opplevde i unge år seksualitet
som et frihetsprosjekt med p-pillen som en frigjørende mulighet og sitt sterkeste symbol. På 1960og 70-tallet løsrev vi oss fra en foreldregenerasjon
som var livredde for uønskede graviditeter, sier
Pedersen, som selv runder 70 i år.
Ved å snakke om seksuelle generasjonsforskjeller hekter Pedersen seg på den engelske sosiologen
Ken Plummers begrep «generational sexualities».
– Det er ikke noe vi tenker over: Men det vi
gjør, er noe vi har lært. Generasjonen hver av oss
tilhører, har gjerne noen spesielle kjøreregler.
Digital seksualitet. To generasjoner seinere lever
dagens ungdom i stor grad sine seksuelle liv ved
hjelp av mobilen og på sosiale medier.
– Fram til for 15 år siden ble våre digitale liv
levd stasjonært gjennom en pc på et rom i hjemmet,
sier Willy Pedersen.
Men en dag sto Applegründer Steve Jobs på en
scene i California med en iPhone i hånda.
– Nå er telefonen ungdommens fremste sosiale
møteplass, et sted for deling av bilder og videoer
om alt fra idrett og skole til kropp og sex, sier
Pedersen.
Med smarttelefonen ble det digitale livet – og

dermed den digitale seksualiteten – med ut på
gata.
– Den digitale flørten og seksualiteten er vevd
inn i det vanlige, sosiale livet. Det har antakelig
gjort det mindre skummelt å prøve seg fram, ta
kontakt, vise fram intime deler av deg selv, selv om
du er ung og usikker. Det kan oppleves som en fin
måte å prøve seg fram, teste grenser, det kan gi en
slags frihet, forteller Pedersen.
Smarttelefonen er en nesten integrert del av
ungdomskroppen. Venner og sosiale rom er tilgjengelige på et øyeblikk, uavhengig av hvor man
befinner seg.
Den nye boka Ungdommen, som Pedersen er en
av redaktørene av, viser hvordan stadig flere unge
bruker fritiden sin hjemme hos seg selv, tilsynelatende alene, men likevel sammen med venner og
kjærester, uten å være fysisk sammen med dem.
– Ungdommen kommuniserer, gamer, er sosiale
og leker med grenser og erotikk på en ny måte.
Oftest er nok de erotiserte opplevelsene både
spennende og fine. Digitale medier er et sted der
ungdom utforsker sin egen identitet.
Seksuelle skript. Seksualiteten har et kroppslig
fundament. Men kroppen og begjæret lever i en
kultur, i et samfunn. Seksualiteten får mening og
struktur i sosiale relasjoner, i kulturell samhandling og i samfunnet.
– Vi er formet av oppvekst, parforhold, hverdag,
forestillinger, normer og idealer som til enhver tid
råder i kulturen.
Vi har allerede innført begrepet generasjonsseksualitet. Enda mer grunnleggende for den
sosiologiske forståelsen av seksualitet er ideen om
seksuelle skript.
– Et seksuelt skript er et rammeverk som identifiserer hvem vi kan ha sex med, når og hvor vi kan
ha det, hva vi kan gjøre, og hvorfor vi kan gjøre
det, sier Pedersen om tankene som først ble lansert
på 1970-tallet av William Simon og John Gagnon.
Dette skal selvfølgelig ikke forståes helt bokstavelig. Ingen av oss går rundt med manus som vi
lever livene våre etter.
– Det er en metafor for hvordan sosialt liv
1/2022

24

25

FAKTA

TEMA

TEMA

• Seksualitet i dag

Seksualitet
• Seksualitet omfatter
kjønnslivet, forplantning,
tiltrekning, lyst, fantasier, moral og kulturelle
normer.
• Seksualiteten preger
og gjennomsyrer personligheten på en grunnleggende måte. Seksuelle
og erotiske følelser,
tanker og handlinger
utspiller seg i seksualiteten.
• Seksualiteten følger
mennesket gjennom hele
livet. Det er holdepunkt
for at god seksualitet ikke
bare underholder livet,
men at mennesker med
god seksualitet også
lever lenger og er mindre
syke.
• Kroppene våre kan
få lystfylte reaksjoner
på seksuelle stimuli.
Disse reaksjonene kan
oppleves så sterke at det
virker umulig å la være
å gjøre noe med dem,
men kan også føles som
en svak, knapt merkbar
kribling.
• Seksuelle stimuli kan
være personer som
oppfattes som attraktive,
det kan være objekter
(fetisjer), fantasier,
berøring eller lukt.
• De fysiske reaksjonene
merkes først og fremst
i kjønnsorganene, men
de kan også innebære
andre fysiske reaksjoner
som hjertebank, kribling
i magen, varme i huden
(rødming), eller at en blir
skjelven i beina.
Kilde: snl.no

utformes. Den komplekse samhandlingen i våre
seksuelle møter oppmuntrer oss til å søke tilflukt i
disse skriptene. De gir trygghet.
Dette gjør at et seksuelt møte kan få preg av et
ritual.
– Vi kan sammenligne det med en dramatiker
som har funnet en fortelling som virker og som
hen senere kretser rundt og lager varianter av. Når
vi finner noe som fungerer, utvikler vi en sosioseksuell kompetanse. Det faste opplegget blir for
mange et mønster for seksuell samhandling.
I boka «Nye seksualiteter» fra 2005 ber Pedersen leseren se for seg en jente i tenårene som vurderer om det er på tide å ligge med kjæresten. Hun
vil reflektere over hvilke jenter i hennes referansesystemet som «gjør det», men også over hva det vil
kunne bety for henne og kjæresten.
– Hun vil måtte ta i betraktning de sosiale rammene de befinner seg innenfor, samtidig som hun
må føle seg fram i samhandlingen mellom de to.
Kort fortalt: Den enkeltes lengsler og begjær må
kobles med kulturell og sosial mening.
Flere er skeive. Seksualitet i dag handler også
om å bryte ned de entydige og binære kategoriene
for seksuell identitet de fleste av oss så langt har
tatt for gitt. De blir nå utfordret av mer komplekse
og flytende identiteter.
– Mennesker prøver seg fram, utfolder og uttrykker seg på mer ulike måter enn tidligere. Færre
finner seg til rette i de etablerte kategoriene: homo,
hetero eller bifil.
I den nasjonale Ungdata-undersøkelsen belyste
forskerne dette.
– Noe av det mest interessante var hvor mange
som krysset av utenfor de to boksene heterofil eller homofil. Det var fem prosent som krysset av
på «litt begge deler». Tre prosent på «usikker på
hvilken merkelapp som passer», og ti prosent på
«ingen av delene».
Under 80 prosent definerte seg som heterofile.
Mange bryter altså på en eller annen måte med
todelingen hetero eller homo.
– Mange foretrekker begrepet skeiv. Det er et
mer åpent, inkluderende og mindre entydig begrep. Homo og hetero klinger for noen rett og slett
litt gammeldags.
Skeiv blir brukt av og om folk som ikke finner
seg hjemme i kategoriene lesbisk, homofil, bifil
eller heterofil. Stadig flere vegrer seg mot å dele
folk inn i sånne båser. De mener at det kanskje
oppleves som reduksjonistisk og undertrykkende.
– Som skeiv kan man prøve seg ut i forskjellige
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retninger, lete og leke, og iscenesette seg selv på
ulike måter. Ordet skeiv peker for mange mer
mot et åpent frihetsprosjekt hvor mulighetene er
mange.
Det er flere jenter enn gutter som forteller at
de har utforsket seksualiteten med en av samme
kjønn.
– En ganske betydelig andel av jentene har erfaring med å kline med andre jenter.
Det kan nok skyldes at femininiteten er mer
åpen og inkluderende enn maskuliniteten, som
framstår som trang og ufri. For gutter er det farligere å bryte normer og grenser på akkurat dette
feltet.
– Men jenter kan også spille på det å kline med
en annen jente performativt — hvor det hele blir
en forestilling for det mannlige blikk. Det er en
mye mer radikal handling å kline med en annen
jente uten at det er noen andre til stede. Det er det
færre som har prøvd.
Plastisk seksualitet. Selv om alle er preget av
egen ungdomstid, er ikke våre seksuelle skript
hugget i stein. Professor Pedersen er ikke nødt til å
leve i en evig summer of love, de som ble unnfanget
den sommeren, trenger ikke leve i konstant frykt
for aids, og dagens unge er ikke for alltid dømt til å
sende nudes til jevnaldrende på Snapchat.
– Våre seksuelle identiteter er ikke noe fast og
grunnleggende i oss, men noe som formuleres og
reformuleres hele tiden i våre handlinger, forhold
til andre og i følelser.
Tidligere har menn ensidig vært knyttet til det
maskuline, og kvinner til det feminine. I dag ser
vi at begge trekk kan sees på som egenskaper ved
begge kjønn.
Modernitetstenkeren Anthony Giddens kalte
det plastisk seksualitet.
– Seksualiteten har blitt frigjort fra reproduksjonen og integrert i våre individuelle livsprosjekter.
I Giddens «rene forhold» varer relasjonen kun
dersom begge parter anser det som tilfredsstillende
nok.
– Han mente dette var et dypt demokratisk prosjekt som hvilte på blant annet bedre prevensjon
og kvinners økte selvbestemmelse, selv om han
fikk kritikk for at han var blind for maktutøvelsen i
denne sfæren av livet.
Vårt seksuelle register er ikke bestemt av biologiske eller sosiale lover, men er heller et bevegelig
mulighetsrom som vi kan ommøblere livet ut hvis
vi ønsker og får nye impulser. Seksualiteten er

et råstoff som kan raffineres fra pubertet til pensjonsalder.
– Mennesker tar til seg mønstre for seksuell atferd gjennom hele livet. Det betyr at ikke alle «gjør
sex» på samme måte. Vi forhandler kontinuerlig
fram våre individuelle tilpasninger.
Paradokset: debutalderen går opp. Vi har
allerede i flere tiår levd i et samfunn som gjennomsyres av fortellinger om sex.
– Samfunnets sexual storytelling ble mer
intens allerede på sytti- og åttitallet – med fortellinger om kvinners orgasme, om å komme ut som
homofil, men også om voldtekt og incest.
Med digitaliseringen av seksualiteten er antall
historier mangedoblet. Populærkulturen og samfunnet renner nesten over av sex.
– Vi ventet derfor å se at debutalderen for
samleie fortsatte å gå ned. Det var liksom den
åpenbare konsekvensen av økt seksualisering i
samfunnet.
Men forskerne ble overrasket.
I den nyeste Ung i Oslo-undersøkelsen svarte
32 prosent av elevene i første klasse på videregående skole i hovedstaden at de hadde hatt samleie.

Rundt 20 år tidligere var tallet 12 prosentpoeng
høyere.
– Vi tenkte først at det ikke kunne stemme. Ble
ungdommene virkelig mye mer forsiktige, mye mer
«skikkelige», selv om deres digitale liv er så pass
seksualiserte?
Et ekte paradoks. Hvordan kan vi forklare det?
– Vi vet ikke nok om årsakene. Men det faller
inn i et mønster av mindre problematferd og lavere
forbruk av alkohol over samme periode. Det kan
også ha sammenheng med en klar økning av andelen personer med innvandrerbakgrunn, noe som
også har bidratt til å redusere forbruket av alkohol.
De seksuelle handlingene dagens norske ungdommer velger å delta i, er preget av kulturen de
vokser opp med. Er det rett og slett et nytt seksuelt
skript vi skimter?
– Det kan være. Seksualiteten utfoldes i en privat og intim kontekst. Men den formes av tunge,
sosiale bakgrunnsfaktorer, av verdier og av religion. Som forsker er det genuint utfordrende å
forsøke å finne svar på slike kontra-intuitive og
overraskende mønstre. Det er noe av det jeg liker
aller best ved denne jobben.=

SEKSUELLE REGLER:
– Et seksuelt skript er et
rammeverk som identifiserer hvem vi kan ha sex med,
når og hvor vi kan ha det,
hva vi kan gjøre, og hvorfor
vi kan gjøre det, forteller
Willy Pedersen, som er aktuell med boka Ungdommen.

Seksualiteten har blitt frigjort fra reproduksjonen og
integrert i våre individuelle livsprosjekter.
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Å sende seksuelle meldinger eller bilder – sexting –
er en utbredt og etter hvert
naturlig del av unge voksnes seksuelle repertoar.
Baksiden er «hevnporno»,
digitale overgrep og sosial
utestenging.

Mange opplever at intime bilder deles mot deres vilje:

Sextingens skyggeside
Tekst: Morten S. Smedsrud

D

Krenkelse av privatlivet. Mange husker landslagsspiller Nora Mørks kamp for å slette intime

TRAUMATISK: Ungdom og
unge voksne som opplever
ufrivillig spredning av private
bilder, kan oppleve mobbing,
sosial utestenging og trakassering. Andre kommer forholdsvis uberørt gjennom
hendelsen.

FAKTA
Ufrivillig deling av seksuelle bilder og videoer
• Et forskningsprosjekt
om unges erfaringer med
spredning av private, seksuelle bilder og videoer.
• Prosjektet har som mål
å fremskaffe kunnskap om
erfaringene til ungdom og
unge voksne i Norge som
har blitt utsatt for, eller
har utsatt andre for, ikkesamtykkende spredning
av private, seksuelle bilder
eller videoer.

bilder fra internett etter at telefonen hennes ble
hacket i 2017. Håndballspilleren fortalte senere
om opplevelsen i programmet Lindmo på NRK:
«Jeg husker at jeg satt på sengen og gikk fra 0 til
200 i puls, bare begynte å riste, følte hjertet mitt
gikk rett i gulvet, hvordan kan dette være sant? (...)
Jeg glemmer ikke den kvelden. Den dagen. Det ble
mange søvnløse netter etter det.»
Stine Nygård har intervjuet 20 unge personer
som er blitt utsatt for noe av det samme som Nora
Mørk.
– Jeg ønsker å forstå disse krenkelsene bedre
og prøve å løfte fram opplevelsene til dem som
blir utsatt. De forteller om alt fra at bilder blir vist
fram for andre på mobiltelefon, blir videresendt
til én person, sendt til en hel skole eller lagt ut helt
åpent på internett så alle kan se det.
– Hvordan påvirker det et menneske å få intime detaljer brettet ut på denne måten?
– Alle jeg har snakket med, beskriver selve
spredningen som et ubehagelig angrep på deres
selvråderett og privatliv. Hvor alvorlig ubehaget

har vært, og hvor lenge det har vart, har variert
veldig fra person til person.
Noen har fortalt om langvarige tillitsproblemer
og mental uhelse, som for eksempel symptomer på
posttraumatisk stress. Andre har understreket at
de føler at de har kommet seg gjennom hendelsen
med helsen i behold.
– I analysene mine forsøker jeg å undersøke
hva som kan ha bidratt til disse ulike opplevelsene,
men dette er det fremdeles for tidlig for meg å si
noe om nå.
Mange opplever overgrep. Sexting – et ordspill
på sex og texting – er på få år blitt en del av måten
både ungdom og voksne uttrykker seg på seksuelt.
Skyggesiden er at bildene kan videresendes like
lett som de mottas, selv uten avsenders samtykke.
Undersøkelser fra fem ulike europeiske land
viser at et sted mellom 20 og 50 prosent av ungdom og unge voksne har sendt eller mottatt seksuelt innhold.
– Forskningen tyder på at det kun er en brøkdel

FOTO: KATINKA GOFFIN

et kan slå ned som en bombe når noen får
vite at et intimt bilde av dem er blitt spredt.
Det beskrives typisk som et sjokk, etterfulgt av
mer eller mindre umiddelbare og overveldende
psykiske og fysiske stressreaksjoner, sier stipendiat Stine Nygård på Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.
Hun arbeider for tiden med et doktorgradsprosjekt om nettopp ufrivillig deling av private bilder
og videoer. Ofrene er vanlig ungdom og unge voksne som på ulike måter har opplevd å bli utsatt for
såkalte bildebaserte, seksuelle overgrep.
– For mange går det forholdsvis fort over. Det
kan ha sammenheng med omfanget og varigheten
av spredningen, og om de har blitt utsatt for ytterligere belastninger som følge av den.
Andre blir forfulgt av hendelsen i ukevis,
månedsvis eller til og med i flere år.
– For eksempel ved å bli utsatt for mobbing,
utestenging, trakassering og gjentatte runder med
spredning. Det er viktig hvordan det sosiale miljøet rundt den utsatte møter og håndterer hendelsen.

INTERVJUET RAMMEDE:
– Alle jeg har snakket med,
beskriver spredningen som
et ubehagelig angrep på
deres selvråderett og privatliv, forteller Stine Nygård.
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av dem som sexter, som opplever å få intime bilder
spredd. Samtidig er det ikke bare denne gruppen
som kan bli utsatt for spredning, da en del av bildene som spres, er tatt i skjul, stjålet via hacking
eller forfalsket.
To såkalte metaanalyser – analyser av andre
analyser – har undersøkt hvor vanlig slike overgrep er i to viktige aldersgrupper.
– Blant dem mellom 18 og 29 år var i snitt 7,6
prosent rammet. I gruppa under 18 år var tallet 8,4
prosent. Tall fra Norge har vært litt lavere.
Ungdomsundersøkelsen om erfaringer med vold
og overgrep (UEVO-studien) fant en forekomst på
tre prosent blant barn mellom 12 og 16 år, mens
Ung i Oslo-studien fant en forekomst på rundt fem
prosent blant ungdom i aldersspennet 16 til 19.
– Det ser med andre ord ut til å være en betydelig minoritet som opplever å bli utsatt for slike
krenkelser.
Tidligere ble ufrivillig spredning av intime bilder kalt hevnporno. I dag er dette erstattet med bildebaserte eller digitale overgrep.
– Hevnporno-begrepet burde unngås fordi det
kan gi et feilaktig inntrykk av hva slags bilder og
videoer som blir spredd, og fordi fokuset er rettet
mot utøveres motiver i stedet for krenkelsen det
utgjør overfor ofrene.
Vår tids sladder? De danske forskerne Holm
Johansen, Pedersen og Tjørnhøj-Thomsen argumenterer for at ulovlig bildedeling er vår moderne
tids form for sladder – en digital arena for ryktespredning, baksnakking og sladring.
– Forskningen jeg kjenner til peker mot at
nakenbildespredning er en sosial aktivitet som folk
først og fremst tar del i for å oppnå ulike gevinster,
heller enn for å påføre den avbildede smerte. For
eksempel har en rekke studier funnet at gutter
og menn oftest sprer nakenbilder for å vise fram
hvor attraktiv den avbildede er, noe som i lys av
tradisjonelle, seksuelle normer kan tenkes å være
drevet av et underliggende ønske om å øke ens sosiale status.
På den andre siden tyder forskningen på at jenter og kvinner i større grad sprer intime bilder og
videoer for å gjøre narr av den avbildede eller for å
be venner om råd eller hjelp, for eksempel fordi de
ønsker sosial støtte etter å ha mottatt et uønsket
nakenbilde.
– Disse handlingene kan selvfølgelig ses på som
en form for sladder, men jeg er redd man ved å
bruke dette begrepet kanskje kan undergrave hvor
alvorlige disse krenkelsene kan være.=
1/2022

28

29

TEMA

• Seksualitet i dag

Religionsfrihet og seksualitet i et kunstig motsetningsforhold:

Friheten til å tro sikrer et seksuelt mangfold
FOTO: NTB SCANPIX

Tekst: Morten S. Smedsrud

Det kan virke
som det er
konflikt mellom
religionsfrihet
og menneskers
mulighet
til å leve ut
seksualiteten
sin. Det
stemmer ikke,
mener forsker.

Å

utøve sin egen religion på en måte som begrenser andres rettigheter – særlig lesbiske,
homofile, bifile og transpersoners (LHBT) – er
blitt viktig i forståelsen av religionsfrihet blant
kristenkonservative i mange land.
– Men det er en helt misforstått versjon av religionsfriheten. Sannheten er at friheten til å tro
også sikrer rettighetene til seksuelle minoriteter,
sier Dag Øistein Endsjø, professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
I artikkelen «The other way around? How freedom of religion may protect LGBT rights» publisert i The international journal of human rights,
viser Endsjø hvordan seksuelle minoriteter kan
bruke religionsfriheten i sin kamp for anerkjennelse. Han viser også til dette i sin kommende bok,
«Religion og menneskerettigheter».
Menneskerettighetene slår fast at religionsfrihet er «frihet til enten alene eller sammen med
andre, offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin

religion eller tro i lære, gjerning, utøving og etterleving.» Dette innebærer både at LHBT-mennesker
beskyttes av retten til å leve i henhold til sin egen
tro og av retten til ikke å måtte leve i overensstemmelse med andres tro.
– Alle forsøk på å begrense andres livsutfoldelse med henvisning til religionsfrihet er i strid
med religionsfriheten og menneskerettighetene til
dem som berøres. Vi har ikke lov å bruke egne menneskerettigheter som et påskudd for å bryte andres,
noe som blant annet understrekes i artikkel 17 i
Den europeiske menneskerettskonvensjonen.
Samtidig er det viktig å være klar over at ethvert trossamfunn er i sin fulle rett til å forskjellsbehandle i indre anliggende, uansett om grunnen
er kjønn, hudfarge, funksjonsevne, seksuell orientering eller andre forhold.
– Religionsfriheten til dem som ikke liker
slik praksis, beskyttes av deres rett til å forlate
et slikt trossamfunn.

ÅPNER OPP: Flere av verdens største trossamfunn har
de siste årene åpnet opp for
likekjønnet sex og ekteskap.
Men fortsatt diskrimineres
det mot seksuelle minoriteter
over store deler av verden.

Lager diskrimineringslover. Blant annet FN
ser med bekymring på den økende tendensen til at
enkelte grupper, stater og individer påberoper seg
religiøs frihet for å forsvare forskjellsbehandling
av grupper, særlig av LHBT-personer.
– I 2014 brukte 66 konservative kristne og muslimske land religion som begrunnelse for å nekte
å støtte en FN-resolusjon som fordømte utenomrettslige drap, fordi resolusjonen også fordømte
slike likvideringer av LHBT-mennesker.
I USA passet kristenkonservative politikere
på å kaste transpersoner ut av militæret under
Donald Trump.
– De har også kjempet for fortsatt å tillate diskriminering av homofile i 26 delstater.
De seneste årene har såkalte «religious liberty
bills», eller lover om religiøs frihet, blitt vanligere
i amerikanske delstater. Disse handler om å gi enkeltpersoner og bedrifter mulighet til å nekte særlig LHBT-personer tjenester og rettigheter.

– Det handler om svært diskriminerende lover,
som retter seg mot kun én bestemt sårbar gruppe.
Hadde lovene vært konsekvente, ville de like mye
beskyttet retten til religiøs diskriminering av
fraskilte, ektepar på tvers av hudfarge, kvinner
som ikke oppfører seg tradisjonelt nok, samt mennesker av annen tro, som muslimer, jøder – og
kristenkonservative for den del. Det sier seg selv
at enhver slik lov bryter menneskerettighetenes
diskrimineringsforbud og religionsfrihet til dem
som rammes.
Nærmere her hjemme ser vi at konservative
kristne i Latvia bruker vold mot pride-parader,
mens konservative ortodokse og katolikker har fått
myndighetene i Russland og Ungarn til å begrense
ytringsfriheten for LHBT-personer.
– Kristenkonservative og konservative muslimer leder an i diskrimineringen og forfølgelsen av
LHBT-personer over hele verden. Det er svært bekymringsfullt, sier Endsjø.
1/2022
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MALERI: FREDERIC LEIGHTON
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FRA LESBOS: Lyrikeren Sapfo fra øya Lesbos er særlig kjent for sine kjærlighetsdikt til sine
yngre, kvinnelige elever rundt 500 år før vår tidsregning.

Det finnes ikke tilsvarende lover i Norge. Men vi
kan finne paralleller her hjemme i debatter om
konverteringsterapi og offentlig støtte til religiøse
organisasjoner som diskriminerer homofile.
– Dette ser man for eksempel i den omfattende
debatten rundt NLA-høgskolen i Bergen, sier Endsjø med henvisning til høyskolen i Bergen som er
blitt kritisert for å legge vekt på søkeres samlivsform ved ansettelser.
Han mener Staten glemmer at om de først gir
økonomisk støtte til religiøse institusjoner med
antihomopraksis, må de gi samme støtte til religiøse institusjoner som nekter å ansette for eksempel kvinner eller mennesker av visse hudfarger.
– Men når det kommer til diskusjoner om religionsfrihet og spesielt LHBT-spørsmål, glemmer
både media og myndigheter at religionsfriheten
altså berører begge parter.

oppfattet som en trussel mot heterofile familiestrukturer, som tradisjonelt sett er foretrukket av
de fleste trosretninger. Dette kan føre til forsøk på
å slå ned på minoritetene.
Regulering av sex er historisk en av religionens
kjerneoppgaver.
– Religionsseksuelle reguleringer styrer privatlivet til enkeltpersoner, familiestrukturer og andre
nære relasjoner. De kan også styre hele samfunn
og forholdene mellom stater.
Men det betyr ikke at de i dag kan krenke enkeltindividets rett til å leve ut sin seksuelle identitet. I en dom fra Den europeiske menneskerettsdomstolen heter det at «i demokratiske samfunn,
der flere religioner sameksisterer innenfor en og
samme befolkning, kan det være nødvendig å plassere restriksjoner på denne [religionsfriheten] for
å forene interessene til de ulike grupper og sikre at
alles tro blir respektert.»
– Absolutt frihet til religionsutøvelse er simpelthen logisk umulig fordi så mange religioner har
krav om hvordan andre mennesker skal leve – noe
som innebærer brudd på disse andres religionsfrihet om kravene får gjennomslag. Faktisk religionsfrihet finnes alltid i balansen mellom fri utøvelse
av religion til ulike aktører.=

Nytt som identitetsmarkør. Mennesker har
hatt sex med mennesker av samme kjønn til alle
tider, men det er bare de siste tiårene likekjønnet
seksualitet er blitt en viktig identitetsmarkør. Den
utbredte fordømmelsen av homofile og transpersoner i religiøse samfunn er et forholdsvis nytt
fenomen. Tidligere skjedde fordømmelsen av seksualitet innenfor andre kategorier.
– Bestemte seksuelle identiteter blir nå ofte

HELLIG ORGIE: Sex er både oppmuntret og fordømt i religionen. Det over tusen år gamle, hinduistiske Khajurahotempelet i India er særlig kjent for sin
erotiske kunst. I hinduismen var sex mellom to av samme kjønn tillatt dersom det ikke hindret heteroseksuelt ekteskap.
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LIKEKJØNNET KJÆRLIGHET: Kjærligheten mellom David
og Jonatan beskrives i Bibelen som eksemplarisk, og «mer
dyrebar enn kvinners kjærlighet».

Sex er både hellig og forbudt
Religion har historisk både hindret og oppmuntret
menneskers seksuelle utfoldelse.

D

BRUDD PÅ MENNESKERETTER: – Alle forsøk på
å begrense andres livsutfoldelse med henvisning
til religionsfrihet er i strid
med religionsfriheten og
menneskerettighetene til
dem som berøres, sier
Dag Øistein Endsjø.

et er lett å se for seg en streng pekefinger fra
en prest eller imam når vi tenker på religion
og sex. Historisk er forholdet mellom seksualitet
og religion langt fra så svart-hvitt som mange av
dagens konservative vil ha det til.
– Det har aldri eksistert noen universell, religiøs forståelse sex, verken homoseksualitet eller
annen. I hinduismen var for eksempel sex mellom
to av samme kjønn generelt tillatt dersom det ikke
hindret heteroseksuelt ekteskap, sier professor
Dag Øistein Endsjø.
Han viser også til Bibelen, som beskriver kjærligheten mellom David og Jonatan som eksemplarisk, og «mer dyrebar enn kvinners kjærlighet».
– Det gamle testamentet fordømmer kun
analsex mellom menn, ikke noe annen form for
likekjønnet seksualitet. Sex mellom kvinner ble
oversett. Også i Det nye testamentet er det uklart
om lesbisk sex fordømmes, mens Jesus roser en
romersk offiser som er i et forhold med sin mannlige pais, et forhold som de fleste på denne tiden

ville kunne oppfattet som seksuelt.
I boka Sex og religion forteller Endsjø blant
annet om hellig sex mellom menn.
– Den buddhistiske tradisjonen har mange
fortellinger om munker som har seksuelle forhold
til yngre menn – noviser. Det kunne være en guddommelig opplevelse som ble sett på som hellig.
Også personer med annen kjønnsidentitet ble
tatt inn i fellesskapet.
– Transpersoner kunne få stor aksept i tidlig
buddhisme, og får det fortsatt i mange buddhistiske samfunn i verden.
Buddhismen er likevel skeptisk til alle former
for seksuell omgang.
– Men der er sex mellom to menn sett på som et
mindre onde enn heterofil sex.
Sex mellom kvinner var nederst på rangstigen.
– Den angivelig uhemmede sexen mellom
kvinner ble sett på som definitivt verre enn heteroseksualitet.=

NY UTGIVELSE: Dag
Øistein Endsjø skriver om
forholdet mellom religion og
rettigheter i sin nyeste bok.
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Parforhold endrer seg gjennom livet:

Eldre kvinner er mer seksuelt
selvhevdende enn menn
Tekst: Trine Nickelsen · Foto: Ola Gamst Sæther

En av
Norges fremste
seksualforskere
ble forskrekket da hun
så resultatene
fra undersøkelsen
hun hadde
gjennomført.

D

et tar aldri slutt. Gjennom hele livsløpet er
det å etablere parforhold og bevare kjærlighet
og intimitet viktig for oss mennesker, og ikke bare
i yngre år.
Dét har professor i helsepsykologi Bente Træen
ved Universitetet i Oslo sett nøyere på, og gjennomført et stort forskningsprosjekt over flere år
– om noe som lenge nærmest var oversett, nemlig
seksualitet i moden alder: Sexual Ageing.
– Jeg innrømmer det gjerne: Vi var temmelig
tvilende til at eldre mennesker er seksuelt aktive.
Og hvordan skulle vi i det hele spørre om det, hva
ville reaksjonene bli?
Tvilen ble gjort til skamme.
– Studien vår viser at et overveldende flertall
blant kvinner og menn over 65 år er seksuelt aktive og tilfredse. Vi ser også en tydelig positiv sammenheng mellom seksuell aktivitet og tilfredshet i
livet, sier hun.
Træen viser til at mye forskning er gjort om
seksuell helse. Derimot har mindre oppmerksomhet vært rettet mot faktorer som styrker oss
psykisk – som autonomi og selvhevdelse i intime
forhold. I en nyere studie er det nettopp dette hun
og kollegene tar tak i.
Tier om egne behov. Det gjør de ved å bygge
på teorien og arbeidene til Dana Crowley Jack.
Den amerikanske psykologiprofessoren gir en
forklaring på hvorfor så mange flere kvinner enn
menn rammes av depresjoner. Gjennom forskning
viser hun at deprimerte kvinner ofte har en selvoppofrende atferd og tier om egne ønsker og behov
overfor partneren sin, det hun kaller silencing
the self – eller selvfortielse på norsk. For de fleste
kvinner er mellommenneskelige forhold avgjøren-

de for selvopplevd velvære. Da gjelder det å unngå
å skade den intime tilknytningen i et parforhold.
Derfor setter hun partnerens behov foran sine
egne og forteller ikke om egne følelser og tanker.
Men strategien har sin pris: risikoen for depresjoner øker betraktelig.
– Konsekvensen av selvfortielsen er ofte et
negativt selvbilde og en følelse av ‘å miste sitt selv’
over tid, utdyper Træen.
– Selvfortielse er ment å skape harmoni og intimitet i nære forhold, men fører paradoksalt nok til
det motsatte: frakobling og distanse.
Seksuelt selvfortiende. Træen mener at selvfortielsen har relevans også på det seksuelle området.
Hun viser til at kvinner som er vokst opp i en tid
med mindre likestilling og et snevrere syn på kvin-

Vi forventet at kvinner ville være mer selvfortiende i seksuelle situasjoner enn menn. Men nei. Vi fant det motsatte.

nelig seksualitet, trolig er mer selvfortiende om
seksuelle ønsker og behov enn det seinere
generasjoner av kvinner er.
Nå har hun og kollegene tatt Jacks teorier ett
steg videre og utviklet en ny teori som de kaller
silencing the sexual self – en teori som de nå, gjennom en omfattende studie, har testet ut.
De har spurt kvinner og menn om de tier om
egne seksuelle ønsker og behov, blant annet for å
finne ut om det er ulikheter mellom kjønnene på
dette området. Men også om graden av selvfortielse varierer mellom kulturer.
– Seksualiteten har fått en sentral plass i våre
moderne samfunn; det er en viktig måte å realisere seg selv på, uttrykke identitet og tilhørighet.
Men forskjeller finnes fortsatt mellom ulike land
og kulturer, blant annet i Europa. I Norden står
likestillingsideologien sterkt – og den gjelder også
på det seksuelle området. For nordiske kvinner
er det å ha sex mer noe du forhandler om. Har jeg
lyst i dag, eller føler jeg meg litt sliten? I middelhavsregionen derimot, er sex noe som automatisk

følger med i ekteskapet – som plikt og rettighet og
i liten grad gjenstand for forhandlinger, påpeker
forskeren.
– Det er derfor grunn til å tro at det er mer selvfortielse i denne delen av Europa enn her hos oss.
Norge og Kroatia. Studien ble gjennomført i
Norge og i Kroatia. Forskerne spurte 700 heterofile
menn og kvinner i alderen 65 og opp til nesten 100
år – som var i parforhold – om i hvilken grad de
undertrykker og tier stille om sine ønsker og behov
i seksuelle situasjoner, altså er selvfortiende.
På en skala oppga deltakerne hvor enige eller
uenige de var i fem utsagn, som: «Når det ser ut
som om enkelte av mine seksuelle behov ikke kan
oppfylles i et forhold, kommer jeg vanligvis frem
til at disse behovene ikke er så veldig viktige for
meg uansett». På grunnlag av svarene de fikk, lagde forskerne en skala som uttrykker i hvilken grad
en er selvfortiende eller selvhevdende i seksuelle
situasjoner. Forskerne ble svært overrasket over
resultatene de fikk.

KVINNER, GLED DERE:
– Kvinner har noe å glede
seg til, mener Bente Træen.
– At mannen med årene
blir mer tilbakeholden om
egne seksuelle behov, er
ikke bare negativt. Det kan
tvert imot føre paret sterkere sammen og gi større
seksuell tilfredsstillelse fordi
begges behov da blir like
viktige.
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NÅR KVINNER TIER: Hvorfor er kvinner langt mer
utsatt for depresjoner enn
menn? Boka Silencing the
Self. Women and depression
fra 1992 ga en helt ny forklaring på dette.
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Sexual Ageing
• Forskningsprosjekt:
Seksuell helse hos eldre
voksne.
• En vanlig oppfatning
er at sex er for de unge.
Dette er i ferd med å
endre seg radikalt.
• Eldre verdsetter den
seksuelle helsen sin mer
enn tidligere generasjoner.
• Forskerne har undersøkt seksuell funksjon
og seksuelt velvære blant
eldre i Europa.
• De har bl.a. sett på
hvordan de takler fysiske
og psykiske endringer
som påvirker den seksuelle helsen.
• Nesten 40 artikler er
publisert.

Motsatt av det de trodde. – Vi forventet at
kvinner i Kroatia – som er oppvokst i en tradisjonell machokultur – ville være mer selvfortiende enn
kvinner oppvokst i likestillingslandet Norge. Men
nei. En slik forskjell fant vi ikke. Likedan, og i tråd
med Dana Jacks studier, forventet vi at kvinner
ville være mer selvfortiende i seksuelle situasjoner
enn menn. Men nei igjen. Vi fant det motsatte,
forteller Træen. I begge land var menn klart mer
selvfortiende enn kvinner.
– Vi ble temmelig forskrekket da vi fikk resultatene, og trodde først det måtte være noe feil med
dataene våre. Men det var det altså ikke.
Hvordan forklarer forskerne dette?
Biologien spiller inn. De peker på flere mulige
forklaringer. Én er knyttet til biologi. Kroppens
hormonbalanse endrer seg med årene. Mannens testosteronproduksjon går ned og kan redusere seksuell lyst – kanskje også behovet for selvhevdelse.
– I dataene våre ser vi at det skjer en nedgang i
seksuell interesse med økende alder. Samtidig sier
de fleste at sammenliknet med for ti år siden, er
interessen bare litt mindre, nyanserer Træen.
Ereksjonsproblemer kan også spille inn. Hver
annen mann over 65 år har slike problemer. – Når
mannen opplever ikke å kunne prestere like godt
seksuelt som før, kan det påvirke selvbildet hans
i negativ retning og gjøre ham mer selvfortiende,
påpeker hun.
Blir likere hverandre. Men, understreker Træen,
trolig er det ikke bare biologi som spiller inn.
– Den mest spennende forklaringen på det vi
overraskende har funnet ut, har å gjøre med at
mannen og kvinnen ofte blir likere hverandre med
økende alder. Kanskje skjer det en form for psykologisk androgynisering.
Som pensjonister tilbringer de i hvert fall mer
tid sammen. Han etablerer seg mer i det som kanskje har vært hennes hoveddomene, hjemmet.
– Det kan legge til rette for å kommunisere mer
og kanskje bedre enn før – også om følelser. For
eldre kvinner blir det dermed lettere å uttrykke de
seksuelle behovene sine. Og for eldre menn blir det
kanskje lettere å forstå og besvare kvinnens lyster.
En gave til kvinnen. Træen understreker at om
mannen blir mer åpen eller nysgjerrig på hvordan
kvinnen vil ha det, så trenger ikke det å bety at
han ‘mister seg selv’. Tvert imot, han kan ønske å
gi henne dette som en gave: Jeg har vært den som
har tatt initiativ, styrt og vært aktiv og sagt hvordan jeg vil ha det i alle år; vær så god – nå kommer
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dine behov foran mine.
Når menn blir mer selvfortiende, mener psykologen, kan det øke følelsen av harmoni i parforholdet, fordi begges behov da blir like viktige. Det kan
føre dem sterkere sammen og gi større seksuell
tilfredsstillelse. Dette gjelder ikke bare kvinnene.
– Studien vår viser at eldre menn som opplever
følelsesmessig nærhet til partneren sin, er mer tilfredse med seksuallivet.
Ingen forskjell mellom kulturer. At forskerne
ikke finner forskjeller mellom kvinner i Norge og
Kroatia når det gjelder grad av selvfortielse, mener
Træen kan skyldes at sosiale normer blir mindre
viktige med årene.
– Eldre voksne føler seg trolig ikke like begrenset av kulturelle og sosiale normer og forventninger som de gjorde tidligere i livet, men kjenner tvert
imot større frihet til å uttrykke egne ønsker og
behov, påpeker hun.
– Når vi ikke finner sosiale kjønnsforskjeller
slik vi kunne forvente, kan det tenkes at biologi og
psyke spiller på lag. Det skjer noe av det samme
med oss enten vi lever i Norge eller i Kroatia.
Vokst opp med Stones. Træen minner oss om at
de yngre deltakerne i studien var unge under den
såkalte seksuelle revolusjonen, og det kan ha påvirket holdningene og handlingene deres.
– Vi kan ha å gjøre med en ny generasjon eldre
kvinner som i større grad enn tidligere generasjoner er blitt sosialisert inn i et mer verdiliberalt
samfunn, og oppmuntret til å uttrykke sine seksuelle behov. Vi må huske på at de vi studerer, er
vokst opp med Beatles og Rolling Stones. Det er
faktisk ikke Jens Book-Jenssen-generasjonen vi
snakker om her.
Forskerne minner om at vi kanskje også står
overfor en mer moderne og liberal generasjon av
eldre menn – både i Norge og Kroatia, som har
lært seg å sette kvinners behov først og derfor er
mer selvfortiende.
Åpen og direkte. Psykologen understreker hvor
viktig det er å snakke sammen. En åpen og direkte
kommunikasjon i seksuelle situasjoner, der begge
føler frihet til å uttrykke seg, har trolig svært gode
virkninger.
– Å si fra om hva en har behov for er et sunnhetstegn og viktig både for et godt sexliv og for
opplevelsen av livskvalitet, understreker Bente
Træen. – Det gjelder mennesker i alle aldre og med
alle typer kropper.=

SÅRBART: Alle kan bomme på seksualitetens spilleregler. Mennesker kaster seg
ut i denne verdenen i en sårbar alder, i
situasjoner der det ofte drikkes alkohol.
FOTO: NTB SCANPIX
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Regjeringa vil utrede samtykkeparagraf i straffeloven:

Sex i gråsonen mellom
samtykke og voldtekt
Tekst: Morten S. Smedsrud

I lover og rettsvesen ønsker
vi klare
definisjoner
på hva som
er frivillig sex
og hva som er
tvang.
I virkeligheten
er det
langt mer
komplisert.

T

oo drunk to fuck» synger punkebandet Dead
Kennedys i refrenget på sin mest kjente sang.
Kriminolog og kjønnsforsker Maria Hansen
gjør påstanden om til et spørsmål i doktorgradsavhandlingen sin på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo: Når er man for
full til å ha sex – eller «Too drunk to fuck?»
– Det er ikke uvanlig å gå på fylla og ligge med
noen. Tvert imot, det er svært vanlig. Hva skjer når
en person våkner og innser at hun har ligget med
en person hun vet hun ikke ville ligge med? Hun
har hatt sex i fylla før som hun ikke husker, men da
var det greit. Hvordan kan den samme handlingen
føles riktig noen ganger, mens den andre ganger
kan føles som et overgrep, eller en krenkelse? spør
Hansen.
Selv om vi hadde likt at det var så enkelt at
voldtekt alltid er gjenkjennelig, og at legitim sex
bare er deilig, er det ikke alltid sånn.

– Det er glidende overganger. Det er noe av det
som gjør fenomenet fyllesex så spennende. Det er
mange gråsoner i grenselandet mellom samtykke
og ikke samtykke til sex i fylla.
		
Rekrutterte respondenter på Tinder. Hansen
har intervjuet en rekke mennesker om deres seksuelle erfaringer under påvirkning av alkohol. Metoden sier litt om tiden vi lever i.
– Jeg brukte blant annet sjekkeappen Tinder
til å samle respondenter. Der la jeg ut et bilde med
tekst som forklarte prosjektet mitt.
Hansen er klar på at hun ikke er opptatt av seksualforbrytere og sterke avvik.
– Jeg er mer opptatt av vanlige folk. Hva det er
som gjør at det går bra, at de tråkker feil, hva de
forteller og tenker om det, sier Hansen, som understreker at hun tar for seg heteroseksualiteten i
forskningen sin.
1/2022
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vises på hvordan vi reagerer på en annens tilnærmelser – implisitt samtykke?
– Etter hvert som normer og forventninger til
seksualitet endrer seg, endres også forventningene
til hva som er legitimt og ikke. Med dette følger
endring i forventningene til hvor og når staten og
straffeapparatet skal kunne gripe inn.
Et sentralt spørsmål er hva som er krenkende
og skadelig nok til at det skal bli straffbart.
– Kampen om straffeloven kan blant annet sees
på som uttrykk for hva og hvordan vi forventer at
sex skal være. Hvor vi ønsker at staten skal sette
standarden og kunne gripe inn, og at en ønsker at
endring i loven skal ha en oppdragende effekt. At
den helt tydelig forteller hva vi synes er greit og
ikke.
Loven fanger ikke nødvendigvis opp handlinger
som ligger et sted imellom greit og ikke greit.
– Det er jo dette landskapet mellom legitim og
illegitim sex, den sexen som er uklar, som gjerne
betegnes som gråsonen.

HVA ER LOVLIG? – Etter
hvert som normer og forventninger til seksualitet
endrer seg, endres også
forventningene til hva som
er legitimt og ikke, sier
kriminolog og kjønnsforsker
Maria Hansen.

Forskeren intervjuet blant annet en norsk mann
som tidligere hadde jobbet på et hostell i utlandet.
– Han sa at han stilte til intervju fordi han ønsket å fortelle historien sin.
En kveld han var på vakt i baren, kom ei jente
bort for å prate og flørte med ham. Da han gikk av
vakt den kvelden, ventet hun på ham i bassenget
der de begge bodde. Hun ba ham kle av seg og
komme ned til henne. De hadde sex. I mannens
historie var det hele tiden kvinnen som tok initiativet.
– Men dagen etter oppførte hun seg merkelig.
Det gikk opp for mannen at hun ikke husket at de
hadde hatt sex kvelden før. Siden hun var i bassenget, oppfattet han ikke at hun kanskje hadde
vært veldig full.
Han befant seg dermed i en situasjon der han
måtte ta inn over seg at han kanskje hadde forgrepet seg uten at han visste det – at han var blitt en
overgriper.
– Han mener selv at han ikke voldtok henne,
men at hun kanskje følte at hun hadde blitt voldtatt. At han ble en voldtektsmann, uten å ha voldtatt noen.
Voldtektsmann er et svært ladet begrep.
– Vi har ofte en idé om et monstrøst, jævlig
menneske. Men mange blir voldtatt av noen de
kjenner fra før, og som de ofte synes er en ålreit
person. Da blir det vanskelig, både for den som
tråkker over og den som ble tråkket på.
Mannen følte seg trygg på hva som hadde
skjedd. Han hadde ikke voldtatt noen.

– Men han ble vár på hvor uklare grenser det kan
være, og hvor fort noe kan gå fra å være uskyldig
moro til en voldtekt. Han hadde før hatt et bilde av
voldtektsmenn som monstre, nå ble han klar over
at en kan havne i den situasjonen uten å nødvendigvis være «fæl». En kan gjøre vondt uten å være
ond.
Han bestemte seg for at han måtte fortelle det
til kvinnen han hadde ligget med.
– Hun ble satt ut, men tok det greit. Hun reiste
videre, og han så henne aldri mer igjen.
Må vi si eksplisitt «ja»? Flere av våre naboland
har de siste årene innført en såkalt samtykkelov.
Kort fortalt, hvis du ikke får et ja, har du ikke lov.
SV foreslo det samme i Stortinget for fire år siden,
men ble nedstemt.
I samarbeidsavtalen mellom Arbeiderpartiet og
Senterpartiet fra Hurdal dukket ideen opp igjen.
Der heter det at regjeringa vil «greie ut korleis det
kan innførast ei endring i straffelova slik at ordlyden speglar at seksuell omgang utan samtykke er
forbydd og definert som valdtekt, og leggje fram
forslag om det.»
– I lovgivningen og rettsvesenet skal det være
enkelt. En handling skal være straffbar eller ikke.
Det handler mye om å fjerne gråsonene mellom
legitim og illegitim sex, selv om disse fins. De vil
at det skal være enkelt, men egentlig er det ofte
grumsete.
For hva er et samtykke? Må vi faktisk si ordet
«ja» – eksplisitt samtykke – eller kan samtykke

GRÅTT: Selv om vi hadde
likt at det var så enkelt at
voldtekt alltid er gjenkjennelig, og at legitim sex bare er
deilig, er det ikke alltid sånn.
Det er mange gråsoner i
grenselandet mellom samtykke og ikke samtykke til
sex i fylla.
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Av og til kan feilinga få skjær av grått,
eller i verste fall bli bekmørk.

Samtykkelov
I Hurdalsplattformen
slår regjeringspartiene
fast at de vil «Greie ut
korleis det kan innførast
ei endring i straffelova
slik at ordlyden speglar
at seksuell omgang utan
samtykke er forbydd og
definert som valdtekt,
og leggje fram forslag
om det».

I grumset i gråsonene. Å gjøre seg seksuelle
erfaringer er av mange sett på som viktig i dagens
samfunn. Det er nært knyttet til hvem du er, eller
blir.
– I informantenes fortellinger starter det når de
er unge. En skal «få pult», det er bare noe en skal
ha fått gjort. I disse fortellingene handler det ikke
alltid så mye om lyst eller kåtskap.
Ofte foregår dette på byen eller på fest, gjerne
med høy promille.
– Kan man se det vel så mye som en overgangsrite som at det er sex?
– Det fremstilles ofte i annen forskning og litteratur som en overgangsrite mellom barndom og
voksen alder. Barn skal jo ikke ha sex. Voksne og
unge voksne har sex. Så ja, det kan forstås slik.
Psykologen Maslow plasserte sex langt nede i
sin berømte pyramide over menneskelige behov.
Men Hansen ser at det virker som at sex i dag spiller en viktig rolle i å nå det øverste nivået i pyramiden – selvrealiseringen.
– Vi kan sikkert si at sex fyller et biologisk
behov knyttet til reproduksjon. Det er antakelig
derfor det er plassert langt nede hos Maslow. Den
sexen det snakkes om her, snakkes jo ikke om i lys
av biologiske drifter, kåtskap, eller å formere seg.
Det virker som det handler mer om å bli en voksen
person med erfaring, sier Hansen.
Det ser ut som det er en norm i samfunnet i
dag, at man skal ha sex. Det oppfattes som veldig
merkelig hvis man ikke har det.
– Vi må liksom ligge, for å si det enkelt. Sex kan
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se ut som en del av det å være, eller bli, et aktivt
menneske som realiserer seg selv i alle ting.
Som seksuelle aktører skal vi være aktive, eller
ha det forskere kaller «agens».
– Da kan man kanskje ikke på en legitim måte
snakke om at man er så kåt at man ikke har kontroll. Man skal være et aktivt seksuelt menneske
med erfaring, en som vet hva du liker, hvor grensene dine går. Men dette henger selvfølgelig sammen med kunnskap og erfaring.
Her kan det oppstå problemer.
– Hvis vi oppfører oss feil i seksuelle sammenhenger, kan det bli helt krise. Det virker som om
man har en idé om at hva man gjør seksuelt, sier
noe om hvem man egentlig er som person. Møter
du noen som driver med sex som kanskje ikke er
«helt vanilje», kan man raskt tenke: «Jasså, er du
en sånn?». Men dersom du møter noen som liker
golf, er du kanskje ikke like tilbøyelig til å tenke at
dette sier noe om personens «sannhet».
Alle kan bomme på seksualitetens spilleregler.
Mennesker kaster seg ut i denne verdenen i en sårbar alder, i situasjoner der det ofte drikkes alkohol.
– Det er mye som spiller inn, mye å navigere
og lære. Og som i all annen læring, innebærer det
vel litt feiling også. Av og til kan denne feilinga få
skjær av grått, eller i verste fall bli bekmørk.
Selvrealiserende trekant. En kvinne som Hansen intervjuet, fortalte at hun en gang var på fest
hjemme hos en barndomsvenn.
– Han tok henne med inn på rommet sitt og
viste henne dagboken fra da han var ung, der det
sto hvor forelska han var i henne.
Det førte til at de begynte å kysse. Men plutselig
kom kjæresten hans inn i rommet.
– Mannen sa til henne at hun burde kysse kjæresten hans også.
Kvinnen befant seg dermed i et dilemma. Skulle
hun se på seg selv som den som ødelegger andre
personers forhold, eller være med i den seksuelle
trekanten?
– Hun valgte å være med på trekanten. Det ble
en slags kost-nytte-vurdering.
Selv om det fra utsiden kan se ut som kvinnen
ble presset til det, så hun i ettertid på erfaringen
med trekanten som noe givende.
– Det er en type erfaring som det blir sett på
som positivt å ha. En del av selvrealiseringen.
Flere av informantene snakker om trekantsex. Det
virker som dersom muligheten til å ha det dukker
opp, er det viktig å benytte seg av den. Det kan
virke som trekant handler om noe en bør ha gjort,
ikke nødvendigvis noe en har lyst til å gjøre.=
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identitet. Føler du deg som et annet kjønn enn det
du fikk oppgitt ved fødsel, kan du nå sende et skjema til folkeregisteret og be om at det blir endret.
– Det var en milepæl i historien om transpersoner i Norge, sier Sørlie, som er redaktør av boka «Frihet, likhet og mangfold» sammen med Anne Hellum.
Å gi adgang til kjønnsendring ved egenerklæring er likevel tveegget.
– Isolert sett innebærer det en anerkjennelse
av personenes kjønnsidentitet hvis man definerer
seg innenfor tokjønnsmodellen. Samtidig havner
enkeltpersoner i en dårligere stilling ved at de på
grunn av sitt juridiske kjønn blir utelukket fra
assistert befruktning.

Hvordan forholder samfunnet seg til at juridiske menn kan føde barn?

Lovgiver mangler vilje til å endre bioteknologiloven og barnelova.
Dette innskrenker transpersoners mulighet til å få barn, mener jurist.
Tekst: Morten S. Smedsrud

I

STOPPET AV LOVVERKET:
Som i samfunnet ellers er
det mange personer som
definerer seg som trans,
som enten har barn eller
har et ønske om å få barn.
Noen har behov for assistert
befruktning for å få oppfylt
barneønsket.

følge bioteknologiloven kan assistert befruktning kun «utføres på kvinne som er gift eller
samboer i ekteskapslignende forhold eller enslig.»
Men hva hvis «kvinnen» juridisk sett er mann
og ikke ønsker å være barnets mor, men den lilles
pappa?
– Lovgivningen viderefører skillet mellom
transpersoner og cispersoner, akkurat som det tidligere kravet om fjerning av reproduktive organer,
selv om dette riktignok var et mer inngripende
vilkår enn dagens begrensning, sier forsker Annik-

en Sørlie på Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.
En cisperson er et menneske som identifiserer
seg med sitt biologiske kjønn. Dette i motsetning
til transpersoner, som ikke gjør det.
Spørsmålet om juridiske menn som kan føde
barn, kom etter at Stortinget vedtok «Lov om endring av juridisk kjønn» i 2016. Borte er gamle krav
om psykologiske utredninger og sterilisering for å
endre juridisk kjønn.
– Nå er det kun et spørsmål om egen kjønns-

TVERRFAGLIG: I boka
Frihet, likhet og mangfold
setter forskere søkelys på
utviklingen og gjennomføringen av LHBT-personers
rett til anerkjennelse, selvbestemmelse og likhet i
norsk lovgivning og praksis.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Loven hindrer transpersoner
i å bli foreldre

Kvinnene dominerer i loven. Ordet kvinne er
nevnt 53 ganger i bioteknologiloven, gjerne i formuleringer som «befruktede egg kan bare settes inn
i livmoren til den kvinnen som skal være barnets
mor.»
– Som i samfunnet ellers er det mange personer
som definerer seg som trans, som enten har barn
eller har et ønske om å få barn. Noen har behov for
assistert befruktning for å få oppfylt barneønsket.
Men bioteknologiloven er ikke tilpasset følgene av
lov om endring av juridisk kjønn, som blant annet
gjør at juridiske menn kan ha livmor og eggstokker.
I helse- og omsorgskomiteens innstilling til
Stortinget våren 2018 var det kun SV som mente at
reglene i bioteknologiloven burde gjelde uavhengig
av juridisk kjønn.
SV pekte på paradokset at personer som nektes
assistert befruktning grunnet sitt juridiske kjønn,
uansett kan skifte juridisk kjønn for en periode,
og på den måten kunne få tilgang til assistert befruktning.
Partiet konkluderte dermed at å frata personer
retten til assistert befruktning grunnet juridisk
kjønn er både galt og trolig uten effekt.
Anniken Sørlie mener det rimer dårlig med
innføringen av lov om endring av juridisk kjønn å
begrense tilbudet om assistert befruktning for personer som har endret juridisk kjønn.
– Det er en ekstra, psykisk belastning å måtte
ha en periode der det ikke er samsvar mellom juridisk kjønn og kjønnsidentitet. I tillegg kommer en
opplevelse av ikke å bli anerkjent som forelder eller
for å ha et barneønske. Det fører også til praktiske
utfordringer med blant annet gjentatte endringer
av identitetspapirer. Det er samtidig neppe meningen å legge opp til en slik praksis.
Verken i stortingsmeldingen fra regjeringen om
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evaluering av bioteknologiloven eller i lov om endring av juridisk kjønn vurderte myndighetene de
diskrimineringsrettslige spørsmålene som reises
ved å la juridisk kjønn bestemme adgang til assistert befruktning, skriver Sørlie i artikkelen «Lov
om endring av juridisk kjønn, bioteknologiloven
og barnelova».
– Å anvende juridisk kjønn gjør at personer
som har endret juridisk kjønn stilles dårligere
enn personer som ikke har endret juridisk kjønn.
Muligheten for å få barn begrenses. Konsekvensene
av praksisen og begrunnelsen for den er i liten
grad vurdert. Det kan stilles spørsmål ved om
forskjellsbehandlingen er saklig, nødvendig og
forholdsmessig.
Mater sempre certa est. Heller ikke barnelovas
bestemmelser om foreldreskap er tilpasset den nye
virkeligheten der en eller begge av et barns foreldre kan ha endret juridisk kjønn.
Barnelova fastsetter regler for farskap, foreldreansvar, samværsrett og underholdsplikt.
Når det gjelder morskap benyttes det gamle
juridiske prinsippet om mater sempre certa est –
hvem som er mor, er alltid sikkert – som går helt
tilbake til romerretten.
Slik er det ikke lenger. For det første kan som
nevnt den som føder et barn i dag, juridisk sett
være en mann. Og med innføring av eggdonasjon
kan den genetiske moren være en annen enn den
fødende personen. For lesbiske par kan det for eksempel være den fødende personens partner.
Stortinget har slått fast at «hovedregelen etter
loven er at det er den kvinnen som har født barnet,
som er moren til barnet.»
– Dette betyr at hvis en juridisk mann føder
barn, skal fødselskjønnet til mannen legges til
grunn slik at foreldrekjønnet etableres etter reglene om morskap i barnelova. Dette er litt komplisert, men det betyr at mannen, som ble tildelt
kjønnet jente da han ble født, derfor blir barnets
mor. Formålet er å sikre barnet juridiske foreldre.
I 2020 ble en ny, norsk offentlig utredning
(NOU) presentert for regjeringen. Utvalget uttaler
at «... barnelovens terminologi bør være kjønnsnøytral, og at loven ikke lenger gjør bruk av ordene
‘mor’, ‘far’ og ‘medmor’, og heller ikke bruker ordene ‘kvinne’ og ‘mann’.» Utvalget tar til orde for
en kjønnsnøytral barnelov, men anbefaler av kapasitetshensyn likevel ikke en fullstendig kjønnsnøytral barnelov.
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– I utarbeidelsen av norsk lovverk har man til nå
i stor grad tatt utgangspunkt i heterofile liv og
livene til personer som opplever samsvar mellom
kjønnet tillagt ved fødselen og egen kjønnsidentitet. Lovverket har i liten grad tatt hensyn til at
skeive kan ha andre behov og at lover og praksiser
kan virke ulikt for skeive. Standpunktet til Barnelovutvalget viser derimot tendenser til endring.

FAKTA

DISKRIMINERENDE: – Lovgivningen viderefører skillet
mellom transpersoner og
cispersoner, akkurat som
det tidligere kravet om fjerning av reproduktive organer, selv om dette riktignok
var et mer inngripende vilkår
enn dagens begrensning,
sier forsker Anniken Sørlie.

Transperson
• Person som har en
kjønnsidentitet som er
forskjellig fra det kjønnet
som ble registrert ved
fødsel.
• Ordene trans og
transkjønnet betyr at en
persons egenerfarte
kjønnsidentitet eller
kjønnstilhørighet er forskjellig fra hva kroppen
angir. Mange vil ønske å
uttrykke denne egenerfarte kjønnsidentiteten i
blant annet klær, sminke,
frisyre og væremåte.
• Andre transpersoner
kan oppleve kjønnsdysfori og ønsker kjønnsbekreftende behandling.
Kilde: snl.no

Kritikk mot loven. Selv om vedtaket av lov om
endring av juridisk kjønn var et gjennombrudd for
rettighetene til transpersoner i Norge, har loven
også fått mye kritikk.
– Det fins bare to juridiske kjønn i Norge, du er
enten mann eller kvinne. De som ønsker å skifte,
kan etter loven bare endre til «det andre kjønnet»,
forteller Sørlie.
I dag blir sosialt kjønn sett på som noe langt
mer flytende enn denne binære forståelsen tillater.
Mennesker kan i dag befinne seg ulike steder på
skalaen mellom mann og kvinne.
Jussprofessor Marit Halvorsen har tidligere
sagt at loven har gode hensikter og formål, men er
for dårlig utredet.
Sørlie er enig. I kapitlet «Retten til kjønnsidentitet og juridisk registrering av kjønn» peker Daniela Alaattinoğlu, Lars Andre Strøm Arnesen og
Sørlie selv på at forholdet mellom juridisk kjønn
og kjønnsspesifikke lover og praksiser, i tillegg til
personvernsidene ved endring av juridisk kjønn,
er for dårlig utredet.
– Loven framstår som hastverksarbeid. Hva
som er konsekvensene av den, er i mange tilfeller
fortsatt ubesvart.
Et av spørsmålene som kunne vært besvart, er
hvordan rettighetene til transkvinner som for eksempel bruker damegarderoben i svømmehallen,
eller dametoalettet, skal veies opp mot det mulige
ubehaget andre besøkende kan oppleve ved å dele
anretninger med juridiske kvinner med mannlige
kjønnsorganer.
– Slike og liknende spørsmål er i liten grad
berørt i forarbeidene. Som Anne Hellum påpeker
i bokkapitlet «Vernet mot diskriminering på
grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet
og kjønnsuttrykk: et vern på majoritetens premisser?», er det behov for at det gjøres en utredning
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av hvordan diskrimineringsvernet virker på ulike
områder, sier Sørlie.
Kan være en belastning. Noen transpersoner
vegrer seg for å få barn på grunn av stigmaet barnet kan oppleve ved å ha en forelder som har byttet
juridisk kjønn.
– Å ha en forelder eller partner som går gjennom endring av sosial, kroppslig eller juridisk
kjønn, kan være en belastning. Men erfaringen kan
også gjøre familien rustet til å håndtere utfordringer i livet på en positiv måte, forteller Sørlie.
Forskning fra Belgia viser at barna ikke så på
foreldrenes transisjon som et tap. – Selv om de
beskrev overgangen som en utfordring, mente de
fleste deltakerne i studien at den på sikt var positiv
både for familien og dem som individer.
Tidligere har også belastningen for samfunnet
veid tungt i argumenter mot å la juridiske menn
føde barn.
Historiker Sigrid Sandal skriver i sin artikkel
«Kirurgi og byråkrati – Eit historisk blikk på
etableringa av praksis kring kjønnsbekreftande
behandling i Noreg 1952–1979» om debatten om
transpersoner i Norge: «(...) grunnlaget for innføring av kastraksjon som vilkår for endring av juridisk kjønn (...) handla om at transpersonar ikkje
skulle kunne få born. (...) Tanken på å sjå ein mann
gå gravid vart på 1960-talet sett på som utenkeleg,
noko ein måtte unngå at kunne inntreffe».
Selv om norske helsepolitikere og jurister så til
Sverige som foregangsland da de arbeidet med å
lage et helsetilbud til transpersoner, var det også i
vårt naboland den samme skepsis.
I sin doktorgradsavhandling «The right to gender identity» fra 2018 fortalte Anniken Sørlie blant
annet at i forarbeidene til den svenske «lag om
fastställande av könstillhörighet i vissa fall» fra
1972, ble det gjort et poeng av at slektskapsforhold
ville brytes ned til kaos dersom juridiske menn ble
tillatt å føde barn.
– Dette er 50 år siden. Hvordan kan vi oppsummere utviklingen det siste halve århundret?
– Rettighetene til LHBT-personer har blitt
vesentlig styrket. Både sosialt og rettslig opplever
skeive økt anerkjennelse, men vi har fortsatt et
stykke å gå.=

– Se for deg at du som ung aldri gikk i bursdagsselskaper
fordi du selv om du identifiserte deg som gutt, bare ble
invitert i jenteselskapene.

Flere hundre transpersoner drepes hvert år på grunn av hvem de er:

Hvem truer egentlig hvem?
FOTO: NTB SCANPIX

I flere land
fremstilles
transpersoner
som en trussel
mot majoritetsbefolkningens
levesett.
I virkeligheten
er det omvendt.

SVÆRT UTSATT: Ifølge
organisasjonen Transgender Europe (TGEU) ble 2021
det verste året noensinne
med nærmere 375 transpersoner drept på verdensbasis.

P

asientorganisasjonen for kjønnsinkongruens
anslår at rundt 0,03 prosent av den norske
befolkningen har endret juridisk kjønn siden
1970-tallet. Forskning fra ulike land viser at mellom 0,1 og 2,7 prosent av befolkningen har en
kjønnsidentitet som noen ganger eller hele tiden
skiller seg fra det kjønnet de fikk tildelt ved fødselen.
Likevel blir den lille minoriteten av mange sett
på som en trussel mot storsamfunnets etablerte
levesett.
– Livene til mange transpersoner i Norge er
formet av frykten for vold, fordommer, stigma og
diskriminering, sier Anniken Sørlie.
Transfobi og diskriminering er utbredt i skole,
arbeidsplasser, helsevesenet, idretten og organisasjonslivet.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdirs) levekårsundersøkelse viste i fjor at transpersoner scorer lavere enn andre grupper på psykisk
helse. De har flere selvmordsforsøk og forteller om
mer ensomhet. De opplever dessuten oftere trusler
om direkte vold, og blir oftere trakassert og mobbet på jobb og skole.
– Se for deg at du som ung aldri gikk i bursdagsselskaper fordi du selv om du identifiserte deg som
gutt, bare ble invitert i jenteselskapene. Eller at
folk kranglet om hvilket fotballag du skulle spille
på.

Transpersoner frykter i mange tilfeller for å fortelle familie og venner om kjønnsidentiteten sin.
– De er redde for at de rundt dem ikke vil være
glade i dem lenger. Frykten for vold og avvisning
begrenser menneskers liv, fører til en følelse av
utenforskap og kan føre til psykisk uhelse.
I 20 europeiske land er fortsatt sterilisering et
krav for å bytte juridisk kjønn.
– Kjønn er blitt sett på som et medisinsk, ikke
et juridisk spørsmål.
Den europeiske menneskerettsdomstolen har
slått fast, under Den europeiske menneskerettskonvensjonen, at vi har en fundamental rett til
kjønnsidentitet.
– Krav om sterilisering er nå sett på som et
brudd på et menneskes fysiske integritet.
I verden i dag blir fortsatt mennesker angrepet
og trakassert og i ytterste konsekvens drept for
å være trans. Ifølge organisasjonen Transgender
Europe (TGEU) ble 2021 det verste året noensinne
med nærmere 375 transpersoner drept på verdensbasis.
Mange av enkelthendelsene er for groteske til å
beskrives i detalj.
– Formen volden mot transpersoner ofte tar,
viser et intenst hat mot denne gruppa og er uttrykk
for at de blir sett på som mindreverdige mennesker.=
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Den lekne kjemikeren elsker å formidle.
Han trives på scenen.
Likevel jobber han best i sengen.

Rikskjemikeren
Tekst: Yngve Vogt • Foto: Ola Gamst Sæther

F

or fire år siden stod Alexander Sandtorv frem
i lokalavisa Vestnytt og fortalte om den
voldsomme mobbingen han ble utsatt for i ungdomsskolen. Medelevene julte ham opp. Han ble
stukket med passerspisser og måtte duknakket ta
imot både latter og spydigheter. «Ungdomsskolen
var som et sort hull i meg, et mørke som har fulgt
meg inn i voksenårene.» Som ung voksen gikk han
i terapi i mange år. Lite visste den skoleflinke og
lubne tenåringen fra øyriket Sotra utenfor Bergen,
at han som voksen ikke bare skulle bli landets
fremste populærvitenskapelige formidler i kjemi,
men selveste rikskjemikeren som alle snakker om
og som kronprins Haakon Magnus i høst ønsket å
bli kjent med.
Han er i dag førsteamanuensis i kjemi ved Universitetet i Oslo. Han tar Apollon imot i sitt bortgjemte og – til akademiker å være – usedvanlig
ryddige kontor.
– Velkommen til kommandosentralen på Kjemisk institutt, ler Alexander Sandtorv.
Det eneste krydderet på skrivebordet hans er
vernebriller, antibac og en kopp med teksten «Pain
is temporary, paper is forever». I bokhyllen står
fem, seks fagbøker. Samt en haug av hans egne
bøker. Dem har han mange av. I løpet av de siste
årene har han skrevet ikke mindre enn ti bøker
om kjemi, og da snakker vi om alt fra lettleste,
populærvitenskapelige kjemibøker for barn og
unge, oppfriskningslitteratur for elever i videregående og lærebøker for vaskeekte kjemistudenter.
Den ene av dem ble kåret til årets beste lærebok i
2017.

Selv om kontoret hans ligger bortgjemt i den
anonyme, østre blokken i den nedslitte Kjemibygningen, i en etasje der ingen streifer forbi ved en
tilfeldighet, er Alexander Sandtorv alt annet enn
anonym. Han elsker å formidle til allmennheten og
er ukentlig i mange medier.
For noen år siden var han på Lindmo. Han er
ofte i TV2. For ikke så lenge siden ble han med i
et av programmene deres om natur og sminke. De
ønsket en skoletime om naturlig sminke for influensere. Slikt takker han ikke nei til.
– Jeg ønsker ikke bare å nå de menneskene som
naturlig oppsøker den kunnskapen jeg vil formidle.
Jeg vil gjerne treffe publikum som ikke vet noe om
kjemi. Publikummet mitt er et tverrsnitt av befolkningen, som bakere, frisører og uføretrygdete.
Sandtorv får mange tilbakemeldinger fra folk
han aldri har møtt.
– Det gir jobben min mening. Hvis ingen vet
hva vi kjemikere holder på med, blir vi irrelevante
i samfunnet. Hvis du spør hundre tilfeldige mennesker på Karl Johan om hva de tenker om kjemi,
vil mange av dem svare atombomber, gift, død og
plast. Folk flest har et negativt syn på kjemi. Det er
et problem for oss kjemikere. Vi har et altfor dårlig
rykte.
– Hva er kjemi for deg?
– Kjemi er mulighetenes vitenskap. Det unike
med kjemi er at vi kan skape helt nye stoffer som
ikke finnes naturlig på planeten. Kjemi handler om
å undersøke hvordan disse stoffene kan brukes til
alt fra medisiner mot kreft, moderne drivstoff og
til å lage bittesmå telefoner. Skal vi slutte å bruke
noen stoffer, slik som bensin, må vi finne frem til
noe annet. Hvis vi skal kurere farlige sykdommer,

Hvis ingen vet hva vi kjemikere holder på
med, blir vi irrelevante i samfunnet.
1/2022
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NAVN:
Alexander Sandtorv
FØDT:
18. desember 1986
STILLING:
Førsteamanuensis på
Kjemisk institutt
AKTUELL:
Rikskjemiker
UTVALGTE BØKER:
Kjemi – Enkelt forklart
(1. utgave 2016,
2. utgave 2019),
Universitetsforlaget
Profetien om Laura,
2017, Umbrella forlag
God kjemi,
Kagge forlag, 2018
Organisk kjemi (sammen
med Jarle S. Diesen),
Universitetsforlaget,
2018
Reaksjoner og mekanismer i organisk kjemi,
Universitetsforlaget,
2019
Kjemi for ingeniører,
Universitetsforlaget,
2019
Kjemi og biokjemi for
sykepleiere,
Universitetsforlaget,
2020
Ekkelt (illustrert av Linn
Isabel Eielsen),
Cappelen Damm, 2021
Kjemi 1 (sammen med
Andreas D. Haraldsrud,
Odd T. Hushovd og
Harald Brandt),
Aschehoug Undervisning, 2021
UTVALGTE
PODCASTER:
Kristopher Schau –
Tingenes tilstand
UTVALGTE SPALTER:
Morgenbladet –
Realistens guide

UKENTLIG PODCAST: – Jeg elsker å jobbe med Kristopher
Schau. På papiret har vi ingenting til felles, men i virkeligheten har vi alt til felles. Nå har vi ti tusen lyttere i uken. Det er
ganske sykt, forteller Alexander Sandtorv.

må vi ha nye legemidler. Det er nettopp dette som
er kjemi for meg. Vi trenger kjemi for å hjelpe mennesker og til å leve mer i harmoni med naturen.
For å skape begeistring for kjemi ønsker Sandtorv at flere kjemikere gjorde som han og ble formidlere for allmennheten.
– Selv om jeg også har andre kollegaer som formidler kjemi, trenger vi flere som systematisk formidler kjemi over lang tid for et bredt publikum.
Jeg har naturlig tatt rollen som rikskjemiker. Jeg
skulle gjerne hatt med flere. Det er plass til mange
av oss. Journalister ringer til meg hele tiden. Jeg
forsøker ofte å skyve dem over på kollegaer. Vi må
ha flere synlige kjemikere i Norge.
Timeplanen hans er sprengt.
– Jobben min er veldig hektisk. Formidlingen
skjer på fritiden min. Tiden min strekker ikke til.
En uke har bare sju dager.
På de mest intense dagene har han ikke plass til
en eneste spontan avtale.
– I løpet av en dag kan jeg både diskutere forskning, veilede studenter, undervise, være i studio,
diskutere nyhetssaker med journalister og ha
møter med forlag.
Det siste kommer godt med. Selv om han allerede har skrevet ti bøker, har han flere store bokplaner. Han jobber også med den ukentlige spalten
i Morgenbladet og blir kontaktet flere ganger i
uken av journalister som trenger faglig påfyll til
saker som skal inn i media. Og som om det ikke er
nok, er han også mye på radio og i podcaster – for
å nevne noe.
Da er det godt at Sandtorv har evnen til å utnytte tiden sin mest mulig effektivt.
– Hvordan rekker du alt?
– Jeg jobber med manus på reiser. Når jeg bare
har en ledig time til overs, skjer det noe med effektiviteten min. Da presterer jeg på veldig høyt nivå.

De beste tekstene har jeg skrevet på flyplasser og
på kafé. Og i sengen.
Ja, du leste riktig! Sandtorv skriver best i sengen.
– Jeg er ofte i manko på søvn. Hvis jeg kan
velge selv, står jeg opp klokka sju. Hvis jeg sover
dårlig, starter jeg dagen litt tidligere. Da står jeg
gjerne opp mellom fire og fem.
Morgenritualet hans er uansett det samme.
Han tar et glass kaldt vann, setter på kaffetrakteren og spiser yoghurt i sengen, mens han ser på
youtube-filmer, gjerne noe om gaming.
Når den første kaffekoppen er inntatt, starter
han arbeidsdagen. Fortsatt liggende i sengen. Den
eneste forskjellen er at han har byttet ut pysjamasen med vanlige klær.
– De fleste bøkene er skrevet i sengen. Den ene
boken har jeg jobbet med i tre år.
Den er nettopp kommet og heter «Fylla har
skylda – med vitenskapen inn i bakrusen».
– Dette er en vitenskapelig guide til dagen
derpå.
Her kan du lese om hva bakfylla er, hvorfor vi
får den, hvordan den virker og om det er sant at
«øl og vin blir fin».
– Tre års arbeid er omsider i boks! Dette er så
gøy! I boken gir jeg svar på hvordan man kan bruke vitenskapen til å bli minst mulig bakfull.
– Hvorfor akkurat en slik bok?
– Jeg har vært bakfull mange ganger. Når du
ligger der dundrende bakfull og angrer, lurer du på
hvorfor. Det er nettopp det som er så gøy med det
naturvitenskapelige blikket.
Han kommer også ut med en barnebok til våren. Det er den første boken i en serie om vitenskapelig galskap. Her skal han fortelle de morsomste og mest absurde historiene om elleville
eksperimenter. Yndlingseksperimentet hans er
fra 1800-tallet. En kriminell hadde blitt henrettet
i Glasgow. Et par professorer og leger la liket på
et bord og koblet det til elektrisk strøm. Da ristet
liket og pekte på folk.
– Dette handler om fakta og naturvitenskap og
den deilige, barnslige fascinasjonen for det ekle og
makabre.
– Så barn liker dette?
– Barn elsker ekle ting og har en iboende evne
til å la seg fascinere av alt. Jeg skal bruke de ekle
tingene til å lære barn om kropp og anatomi og
få dem interessert i naturvitenskap, poengterer
Sandtorv.
Han liker det lekne.
– Jeg er en tullemann og ingen kjip og tørr akademiker. Jeg har aldri hatt noe til overs for trang
og akademisk kutyme. Det er kjedelig.

Allerede som barn likte han å eksperimentere.
Nysgjerrigheten min drev meg. Jeg gjorde ørten
millioner eksperimenter i stuen. Det ble mye smell
og griseri. Jeg så på meg selv som en trollmann
med kappe og spiss hatt.
Da han var fem år, plukket han tusjer fra hverandre for å se hvor fargen i blekket kom fra. En
annen gang plasserte han mat fra kjøleskapet i en
tekanne for å se hva som skjedde.
– Heksebrygget mugnet. Det var kult. Det ble
liv med masse muggsopp.
Det var da han spurte moren sin om de kunne
låne bøker på biblioteket.
– Jeg slukte alt av bøker. De bøkene jeg leste
som barn, har formet meg som voksen.
Dessverre fant han ingen populærvitenskapelige bøker om kjemi. Det er derfor han har skrevet
slike bøker selv.
– Den nysgjerrigheten jeg hadde som barn, vil
jeg gjerne gi videre til dagens unge. Drømmen min
er at barn skal bli inspirert av bøkene mine.
Selv om han eksperimenterte mye som barn, er
det likevel helt tilfeldig at han ble kjemiker.
– Jeg kunne likså godt ha blitt litteraturviter,

historiker eller skuespiller. Eller biolog.
Den store planen hans var å bli lege, men han
manglet ett poeng for å komme inn på studiet.
Han studerte kjemi for å få det ene poenget. Faget
var så morsomt at han forkastet medisin og ble
værende på kjemi.
For noen år siden ble livet enda morsommere.
Sandtorv fikk en inderlig trang til å samarbeide
med den legendariske komikeren og programlederen Kristopher Schau for å formidle kjemi. I all
mangel på beskjedenhet tok Sandtorv kontakt
med ham. Da tok det helt av.
– Han hadde ingen episoder om kjemi. Jeg
skrev til ham at jeg gjerne ville være med om han
skulle ha noe om kjemi.
Schau ringte sporenstreks til rikskjemikeren.
De fikk så god kjemi at de etter fem minutter ble
«sjelevenner». Schau ønsket å ta ham med på en
kjemiturné i Norge. Uheldigvis kom koronaen og
stengte landet ned. Da ble det en smittefrisikker
podcast i stedet. Nå møtes de fast til ny sending
hver mandag.
– Jeg elsker å jobbe med ham. På papiret har vi
ingenting til felles, men i virkeligheten har vi alt til

JOBBER I SENGEN: – De
fleste bøkene mine er skrevet
i sengen. Det er der jeg skriver best, fremhever Alexander
Sandtorv.

Jeg så på
meg selv som
en trollmann
med kappe
og spiss hatt.
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• Alexander Sandtorv

SKEIV REALIST: – Mange
satte pris på at jeg for noen
år siden stod frem som
skeiv realist. Jeg har bare
fått positiv respons. Og det
beste med å være åpen, er
at mange er åpne tilbake,
forteller Alexander Sandtorv.

Kjemi er
mulighetenes
vitenskap.

felles. Nå har vi ti tusen lyttere i uken. Det er ganske sykt. Jeg får nå mange meldinger fra folk som
sier at de vil studere kjemi. Det er kult!
En av de store utfordringene hans var å forklare
Kristopher Schau Schrödingers katt.
– Jeg skjønner det fortsatt ikke helt selv, ler han
og legger til:
– En av utfordringene med å popularisere vitenskap er at jeg må drøvtygge stoffet for at det skal
bli lett fordøyelig for publikum. Men det er ikke
like lett å formidle komplisert vitenskap. Virkeligheten er ofte mer innfløkt enn vi liker å tro. Noen
bruker hele karrieren til å forstå ett enkelt fenomen. Det er derfor viktig å formidle de uforståelige
konseptene i vitenskapen, slik som fenomenet bak
Schrödingers katt.
– Og hva er nå dette?
– Jeg liker å utfordre meg selv. Jeg kan forklare
det, men vet likevel ikke om jeg har skjønt det.
Schrödingers katt handler om en katt i en boks.
Der er det et radioaktivt atom. Sannsynligheten er
like stor for at atomet sender ut radioaktiv stråling
som at det ikke gjør det. En geigerteller måler strålingen. Geigertelleren er koblet til en hammer som
igjen er koblet til cyanid. Og inne i boksen er det
en katt. Vi observerer kassen utenifra. Vi kan ikke
se katten og kan aldri vite om katten er død eller
ei. Det er nettopp dette som skal illustrere sannsynlighetene i kvantemekanikk. Sannsynligheten
for at katten er død eller levende, vil være like stor.
Han samler nå sammen tekster om Schrödingers katt og Hamlet.
– Schrödingers katt handler om å være eller
ikke være. Hamlet handler om det samme. Jeg tar
nå to ting fra helt forskjellige verdener og kobler
dem sammen. Jeg vil sy sammen et kvantemekanisk paradoks og et av litteraturhistoriens udødelige skuespill. Men jeg har ennå ikke klart å lande
dette.
Livet i barndommen ble også et være eller ikke
være.
– Barndommen min var vanskelig. Jeg ble mobbet hardt i ungdomsskolen.
Skoletiden var så krevende at han var langt
nede og gikk i terapi i mange år.
– Jeg har fortsatt såre ting i meg. De vil være
der for alltid.
For fire år siden tok NRK kontakt. De ville lage
en podcast om mobbingen.
– Dette er en av de få gangene i livet mitt at jeg
fikk litt panikk. Det er vanskelig å dele noe personlig. Slikt gjør noe med rollen min som akademiker.
Vi brukte et år på å spille inn podcasten,
Han ville trekke seg mange ganger, men valgte
å stå løpet ut. Den dagen podcasten ble publisert,

fikk han enormt mange henvendelser.
– Det å bruke de vonde, traumatiske tingene
var viktigere for meg enn jeg hadde trodd. Mange
professorer kom til meg og fortalte at de også var
blitt mobbet i barndommen. De sier: «Jeg hører av
din historie at jeg ikke var alene». Jeg ble rørt. Jeg
hadde ikke innsett at dette skulle skje. Podcasten
inspirerte meg til å være mer åpen.
Alle nye studenter pleier å google foreleserne
sine. Studentene til Sandtorv er intet unntak.
– Det dukker mye opp om meg på google-søk.
I begynnelsen av semesterstart sier studentene
ingenting, men etter hvert takker de meg for at jeg
er åpen.
På slutten av hver undervisningsuke setter
Sandtorv av ti minutter for å snakke om andre ting
enn kjemi.
– Når studentene kommer inn i en akademisk
institusjon med «skumle» og veldig faglig sterke
professorer, prater jeg om noe jeg bryr meg om,
slik som mental helse, ensomhet og usynlighet.
En gang kritiserte jeg studentene for at de ikke sa
hei til meg i gangen. Da fikk jeg mange hei etterpå!
Det er viktig at vi ikke umenneskeliggjør personene rundt oss. Det er viktig at vi viser det menneskelige i oss.
For noen år siden stod han atter en gang frem.
Denne gang som skeiv realist.
– Jeg har alltid visst at jeg var homo, men jeg
tenkte at det var noe privat og at legningen min
ikke hadde noe å si på jobb. Men så slo det meg:
Ingen var som meg. Alle professorene var heterofile, hvite menn og kvinner. Kanskje noen av dem
var skeive privat? Ingen sa noe stygt til meg, men
jeg savnet noen skeive å se opp til.
Han stod frem som skeiv i et innlegg i Morgenbladet.
– Det finnes like mange skeive som heterofile
mennesker. Men det er sjeldent å høre om skeive
akademikere. Det var verre å stå frem med mobbingen enn som skeiv. Mange satte pris på at jeg
stod frem. Jeg har bare fått positiv respons. Og
det beste med å være åpen, er at mange er åpne
tilbake.
Likevel håper han på en større dominoeffekt.
Han synes ikke universitetets deltakelse i det årlige Pride-opptoget er nok.
– Akademiet er stramt og rigid, med faglige roller. Vi må inspirere til mer åpenhet i sektoren og at
vi alle har ulikt syn og ulik bakgrunn.
Samtidig er Sandtorv svært opptatt av humor.
– Jeg er ikke komfortabel med stramme roller,
men den mørke humoren og galgenhumoren min er
ikke alltid passende på jobb. Det tar jeg privat. Jeg
ler mye og finner alltid på noe morsomt rundt meg.
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PORTRETTET

KRONPRINS-FOREDRAG:
– Da Slottet ringte, tenkte
jeg det bare var tull, forteller
Alexander Sandtorv. Rett før
jul ble han invitert av kronprins Haakon Magnus til å
holde et foredrag for landets
ledende personer mellom
20 og 40 år.

Da Slottet
ringte, tenkte
jeg det bare
var tull.

– Hva gjør du om ti år?
– Det har jeg selv tenkt på mange ganger den
siste tiden. Jeg er i tenkeboksen. Det er sunt. Der
fikk du et politikersvar!
Men noe har han likevel tenkt. Han vil gjerne
gjøre mer enn å skrive sakprosabøker.
– Jeg skriver mye dikt til eget bruk. Og jeg har
en del romaner inni meg som jeg gjerne skulle ha
skrevet. Jeg vil gjerne skrive mer skjønnlitteratur.
Men selv om jeg skriver fryktelig mye, har jeg ikke
overskudd til å skrive romaner akkurat nå.
For fire år siden skrev han sin første roman.
Fantasy-romanen hans het Profetien om Laura.
Inspirasjonen er hentet fra hans egen oppvekst.
– Det er det mørkeste som noen gang er utgitt
mellom to permer.
Manuskriptet ble refusert åtte ganger, før han
ble oppdaget av et lite Bergensforlag.
– Det var fryktelig hardt å komme igjennom
nåløyet og få den utgitt. Den gang måtte jeg kjempe hardt for å bevise noe. Barrieren var høy. Da
går bransjen glipp av nye stemmer.
Nå er stemningen snudd. Nå er det forlagene
som jakter på ham.
For to år siden ble Sandtorv valgt inn i akademiet for yngre forskere, den vitale ungdomskilden
til det ærverdige norske videnskapsakademiet.
Den ungdommelige eliteforeningen jobber med alt

fra politikk til formidling.
– Dette er inspirerende. Alle er unge. Det er
deilig. Gjennomsnittsalderen på universitetet er
ganske høy. Jeg føler meg blant likesinnete og har
attpåtil vært på Stortinget. De lytter til oss. Tenk å
få lov til å snakke med politikere på Stortinget!
Rett før jul ble Sandtorv invitert av kronprins
Haakon Magnus til å holde et fritt valgt foredrag
på Slottets Sikt-konferanse for landets ledende personer mellom 20 og 40 år.
– Da Slottet ringte, tenkte jeg det bare var tull.
Jeg hadde aldri trodd at dette skulle skje meg. Slottet sa at de hadde fulgt meg en stund. De ga meg
frie tøyler til å snakke om det jeg ville. Så livet mitt
er gøy. Det er et stort privilegium at folk legger
merke til det jeg gjør. Jeg er så smigret at det halve
kunne være nok.
Sandtorv har vært igjennom det han kaller en
stor «klassereise».
– Jeg er den eneste i familien min med utdanning. Jeg hadde langt dårligere kort enn det som
synes på overflaten. Mamma er vaskehjelp. Hun
fikk meg da hun var veldig ung. Hun var bare 17-18
år. Hun har vært mor hele livet og er veldig stolt av
meg. Det er takket være muligheten for gratis utdannelse at jeg har klart denne klassereisen. Det er
jeg evig takknemlig for i dag.=
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BAKTERIER

• Antibiotikaresistens

FOTO: AUDUN BJERKNES

Før undersøkte de én og én
bakterie. Nå kartlegger forskerne en hel mikrobeverden på
én gang. Jakten på resistente
bakterier har aldri vært mer
effektiv enn nå.

Antibiotikaresistens – en trussel mot global helse:

De undersøker hele
landskap av bakterier
Tekst: Trine Nickelsen

I

skyggen av korona lever en annen og trolig
enda mer alvorlig pandemi – som kanskje aldri
tar slutt.
– Antibiotikaresistens er en pandemi som har
fått vokse i det stille – og med stadig økende hastighet de seinere årene, påpeker professor Fernanda
Petersen på Institutt for oral biologi ved Universitetet i Oslo. Hun leder flere internasjonale forskningsprosjekter om nettopp antibiotikaresistens.
Det enorme overforbruket av antibiotika i verden gir økt framvekst av bakterier som medisiner
ikke biter på. Selv uskyldige infeksjoner kan igjen
være livsfarlige mange steder, slik de kunne bli det
før oppdagelsen av penicillinet for snart hundre år
siden.
– I dag tar resistente bakterier livet av om lag
750 000 mennesker i året, om knapt 30 år trolig så
mange som 10 millioner – om vi ikke greier å snu
utviklingen. Det er flere liv enn koronapandemien
har tatt til nå, og flere liv enn det all kreftsykdom i
verden tar hvert år.
De er over alt. Mer kunnskap trengs. Petersen
mener det er særlig viktig å forstå hvordan resistente bakterier sprer seg i samfunnet.
– Vi ser dem ikke, men mikrobene er over alt –
omkring oss og inni oss. Det er også resistensgenene de bærer med seg – og som de kan dele
mellom seg. Resistensgenene finnes nå i overflod,
og mange sprer seg mellom mikrober hos både

FAKTA
Kurs i resistens
• Forskere ved bl.a. Det
odontologiske fakultet,
UiO, har utviklet det
nettbaserte kurset
«Exploring the Landscape of Antibiotic
Resistance in Microbiomes».
• Kurset er åpent og
gratis for alle, men
spesielt nyttig for klinikere, grunnforskningsstudenter og forskere
innen helsevitenskapelige
felt.
• Produsent: LINK –
Senter for læring og
utdanning, UiO.

syke og friske mennesker, dyr og miljø, påpeker
hun.
Dess mer antibiotika som brukes, dess større er
risikoen for at resistente bakterier overtar der de
følsomme bakteriene dør ut.
– Derfor blir det stadig flere resistente bakterier
også på og inni kroppene våre, enten vi utvikler
dem selv eller vi plukker dem opp fra andre eller
fra omgivelsene, forteller Petersen.
En revolusjon. Professoren viser til at det i bakterieverdenen finnes et reservoar av resistensgener,
det såkalte resistomet, som forskjellige typer bakterier kan dele mellom seg.
– Resistomet er en viktig kilde til data, påpeker
hun.
Før isolerte og dyrket forskerne opp enkeltmikrober på laboratoriet. Da var det umulig å studere
alle de tusenvis av milliarder mikrober som kan
finnes i et miljø. Nå er det annerledes.
– Ny teknologi gjør at vi kan kartlegge alt arvemateriale fra mikrober for eksempel i jord eller
ferskvann, eller i tarmen vår – på én gang, istedenfor å isolere og dyrke opp enkeltmikrober på laboratoriet.
Forskerne retter skytset mot et bredt spekter av
gener, uten et spesifikt mål.

– Ny sekvenseringsteknologi og analytiske verktøy gjør at mulighetene vi har til å identifisere
resistensgener og dermed bedre forstå resistens,
nå gjennomgår en revolusjon. Vi kartlegger milliarder av mikroorganismers gener og finner resistensgenene i prøver fra huden, munnhulen, fra

UiO-FORSKERE har utviklet
et enestående kurs i antibiotikaresistens, fra venstre:
Achal Dhariwal, Roger
Junges, Fernanda Petersen
og Gabriela Salvadori.

tarmen eller fra avføring, forteller hun.
Resistens på reise. Petersen viser til en ny studie fra Nederland om hvordan resistens sprer seg.
Forskerne fulgte en gruppe mennesker på reise. De
kom hjem med mye mer bakterielle resistensgener
i kroppen enn da de dro.
– Dermed dukker nye spørsmål opp, som: Overføres resistensen til andre husstandsmedlemmer?
Til nærkontakter på skolen, på jobben? Finnes det
andre gener der som vi ikke visste om fra før?
Disse og andre viktige spørsmål er det nå mulig å
få svar på.
Hjelp fra bioinformatikken. Men – de enorme
datamengdene som genereres fra hele mikrobesamfunn, skaper utfordringer. Dataene fra sekvenseringen må analyseres.
– Det store analyseringsbehovet som er nødvendig for å håndtere slike massive genomdata,
krever høy kompetanse i bioinformatikk. Jeg er
derfor glad for at Achal Dhariwal, i min forskergruppe, har greid å utvikle et nettbasert program
som gjør det enklere for oss forskere som har bakgrunn fra andre disipliner enn bioinformatikk, å
tolke data fra resistomet, forteller hun.
Metoden og verktøyet er publisert – og programmet er gratis tilgjengelig for alle (/www.
resistoxplorer.no/).
– Programmet gjør at nesten hvem som helst
som har data om resistens, nå kan høste viktige
resultater. Et liknende program er ikke utviklet
noe annet sted.=

Kurs i antibiotikaresistens går globalt
Forskerne tilbyr gratis nettkurs til alle som vil lære mer
om resistensgener.

sistomet i mikrobesamfunn på en effektiv og relevant måte.

F

ernanda Petersen og hennes store nasjonale og
internasjonale nettverk har utviklet et åpent
og nettbasert kurs hvor nær sagt hele verden inviteres til å delta – et såkalt Massive Open Online
Course, kjent under forkortelsen MOOC.
– Vi ønsker å vise hvorfor det er viktig å forske
på antibiotikaresistens og hvordan undersøkelser i
stor skala kan gjennomføres.
– Vi bringer sammen erfarne forskere, klinikere, mikrobiologer og bioinformatikere for å vise
og diskutere hvordan det er mulig å studere re-

Om 30 år vil
flere dø av
antibiotikaresistens enn
av kreft.

Handle lokalt, samarbeide globalt. Petersen
viser til at antibiotikaresistens er et globalt problem.
– Kurset gjør at studenter og forskere fra Norge,
hvor resistensproblemet er begrenset, kan diskutere med studenter og forskere, for eksempel fra
India, hvor antibiotikaresistens er et enormt problem. Global kompetanse er viktig. Vi har mye
å lære av hverandre, og utfordringen er ikke begrenset til enkelte land, understreker Fernanda
Petersen.
– Vi må handle lokalt – men løsningene krever
internasjonalt samarbeid.=
1/2022
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KULTURHISTORIE

• Egypt

Anders Bettum:
NYTT BLIKK PÅ
DET GAMLE EGYPT
Pax forlag 2021

Verdens best bevarte
oldtidskultur

Egyptologi

Tekst: Trine Nickelsen

• Egyptologi er det
vitenskapelige studiet
av oldtidens Egypt.

D

• Arkeologi og filologiske
tekststudier er de viktigste metodene, men etter
hvert er også fagene
geologi og medisin kommet til.
• I egyptologiens tidlige
historie hadde Norge en
sterk posisjon.
• I dag finnes ikke lenger
egyptologi som eget
universitetsfag i Norge.

en bestod i tre-fire tusen år, fram til omkring
år null – oldtidssivilisasjonen langs Nilens
bredder. Gjennom årtusener var Egypt verdens
suverene kulturelle og økonomiske midtpunkt.
– Tidsspennet er kolossalt. Da Kheops bygde
den store pyramiden, tasset mammuten ennå
omkring i Sibir og vi befant oss i steinalderen.
Kleopatra er faktisk nærmere oss i tid enn hun er
de egyptiske pyramidebyggerne, minner Anders
Bettum om.
Bettum er religionshistoriker og egyptolog med
doktorgrad fra Universitetet i Oslo. I dag er han
førstekonservator ved Oslo Museum, og aktuell
med boka Nytt blikk på Det gamle Egypt.

Hvorfor så lenge? At den gammelegyptiske sivilisasjonen varte så lenge og angivelig var så enhetlig, er blitt forklart med at landet nærmest var som
en øde øy å regne, omgitt av ørken og hav, isolert
fra andre folk. Bettum ser helt annerledes på det.
– Tvert imot fantes det mange forbindelser mellom de gamle egypterne og nabolandene: utstrakt
handelsvirksomhet, idéutveksling, migrasjon og
krig. I Egypt smeltet kulturimpulser fra Afrika og
Midtøsten-området sammen. Derfor gir det ingen
mening å snakke om et rent kulturelt eller etnisk
opphav, understreker han.
Bettum viser til at gammelegyptisk kultur, teknologi, språk og religion gikk igjennom fryktelig

BARNEKONGENS GRAV: Arkeologen Howard Carter
sammen med én av sine tre oppsynsmenn som hadde ansvaret for hele staben av gravere – egyptere alle sammen.
Her avdekker de den innerste kisten til Tutankhamon, lagd
av 110 kg rent gull, innsatt med farget glass og edelstener.

mange utviklingsstadier og trinn.
– Språket, for eksempel, endret seg kontinuerlig. Kleopatra ville ikke skjønt et fnugg av det
Kheops sa, han levde og regjerte to og et halvt
tusen år før henne.
Enormt kildetilfang. Den store fascinasjonen
mange av oss har for Egypt, mener Bettum, har å
gjøre med det utrolige materialet som er bevart.
Det tørre ørkenklimaet i Nildalen har gjort at selv
fem tusen år gammelt organisk materiale fortsatt
er intakt.
– Skriftruller av papyrus, tre og lær, tekstiler
– ja, til og med matvarer og blomsterkranser, som
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ikke hadde hatt nubbsjans til å overleve her nord,
har klart seg godt. Fargene på veggmalerier og
statuer og annen kunst er like friske som de skulle
vært malt i går. Gravfunnene er spesielt rike. Alt
ble pakket inn og magasinert i underjordiske kamre, der temperaturen har holdt seg stabil. Dermed
kan vi flere tusen år seinere finne mumier, balsamerte menneskekropper, med hud, hår, muskulatur
og annet vev bevart, påpeker forskeren.
Hvorfor Egypt? At Anders Bettum ble egyptolog,
er kanskje litt tilfeldig. Da han som ung kom til
Universitetet i Oslo, var det egentlig for å skaffe seg
oversikt over hele historien, fra de tidligste tider og
fram til i dag.
– Jeg startet på historie grunnfag. For historikerne begynner historien med antikkens Hellas.
Men er dette begynnelsen? Religionshistorie viste
seg å være det eneste historiefaget på UiO hvor jeg
kunne gå tilbake til de første sivilisasjoner – i
Mesopotamia og Det gamle Egypt. Så jeg skiftet
fag og startet litt tilfeldig på et kurs som ikke ga
poeng, men som skulle gi meg en innføring i gamle
egyptiske skrifter. Oversatte myter, tenkte jeg.
Først langt inne i grammatikken gikk det opp for
meg at det var et språkkurs jeg gikk på – og jeg
som bare skulle fylle et hull i historiekunnskapen!
Jeg kom meg aldri ut igjen av Egypt, erkjenner
Bettum. – Det åpnet en hel verden.

GRAVFØLGE: Ramoses var
en mektig mann under farao
i det 18. dynasti (1550-1290
f.Kr.). Den døde blir trukket
på en slede og fulgt av
familie og venner. Sørgekoner jamrer og gnir sand i
håret. Bakerst går menn av
høy rang.

Dobbeltjubileum 2022
• Det er 100 år siden
Howard Carter og Lord
Carnarvon fant Tutankhamons grav i Kongenes
dal utenfor Luxor. Funnet
ble en verdenssensasjon.
Barnekongen var begravd
i et sett med hele åtte
kister stablet inni
hverandre.
• Det er 200 år siden
Jean-François Champollion løste hieroglyfenes
gåte og dermed la grunnlaget for egyptologien
og rekonstruksjonen av
den gammelegyptiske
historien.

1/2022

52

53

FAKTA

FAKTA

Det vil ta århundrer å undersøke hele kulturarven fra Egypt. Og ennå
ligger enorme skatter skjult i ørkensanden – skatter som kan kaste nytt
lys over sivilisasjonen vi alle er påvirket av.
Men på Universitetet i Oslo finnes ikke lenger noen fast ansatt som er
i stand til å granske funn og tolke tekster.

FOTO: HARRY BURTON, GRIFFITH INSTITUTE

Boka gir en innføring i
Det gamle Egypts kultur
og historie. Samtidig
viser den hvordan de
gamle egypterne har
satt spor etter seg i
verdenshistorien.

KULTURHISTORIE

JUSS

• Egypt

• Lovverk

KJEM DU frå ei
ressurssterk gruppe
går du styrka ut av
reforma, men om
du tilhøyrar ein eller
fleire svake grupper,
er du diskrimineringsvernets taper,
meiner jussforskarar.

FOTO: HEATHER S. CAMPBELL

SJEL: Egypterne framstilte
menneskets sjel som en
menneskehodet fugl. Bildet
er fra mumiekisten til dronning Ankhsenmut som
finnes på Kulturhistorisk
museum, UiO.

Måtte ut. Bettum har mange år bak seg på universitetet, og skulle gjerne ha holdt fram der.
– Men da det begynte å bli alvor, måtte jeg ut.
Egyptologi finnes nemlig ikke som fag på UiO. At
jeg som student hadde kunnet fordype meg i egyptiske gravskikker, skyldtes en tilfeldighet. Jeg fant
nemlig fram til en professor med kompetansen jeg
trengte, Saphinaz Amal Naguib. Hun har vært min

veileder og mentor siden. Nå er hun pensjonist,
forteller han.
Når det ikke ble Blindern, ble det isteden British Museum i London og Metropolitan Museum
of Art i New York, hvor han har hatt lengre forskningsopphold.
– Det er trist. Bettum er bekymret. Egyptologien
i ferd med å forsvinne helt i Norge, sammen med
mange av de klassiske språkfagene – som sanskrit,
sumerisk og klassisk arabisk.
– Det er trist at ingen på universitetet har kontakt med et stort og levende forskningsfelt som
egyptologien, sier han.
Selv er Bettum en del av det internasjonale fagmiljøet og deltar i utgravningene i Tell el-Amarna
i Egypt – hvor han har ansvar for en studie av de
enestående mumiekistene som er funnet der.

FOTO: ELLEN HOLTE, KULTURHISTORISK MUSEUM

Vi er alle påvirket. I boka han har skrevet, understreker Anders Bettum at den gammel-egyptiske
kulturarven tilhører oss alle. Han tror historien
om egypterne kan styrke en fellesmenneskelig
identitetsfølelse – som kanskje trengs mer enn
noen gang:
– Det var i dette området at menneskeheten tok
spranget fra jeger- og sankersamfunnet og startet
sivilisasjonen: utviklet jordbruk, metallteknologi,
arkitektur og legekunst, anla byer, fant opp skriftspråk, statsadministrasjon og måter å måle og
dele inn tid på. Det finnes trolig ikke noe område
i verden i dag som ikke er påvirket av de gamle
egypterne.=
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FELLES KULTUR: – Minnet
om Det gamle Egypt er en
helt grunnleggende del av
europeisk identitet og kultur,
sier Anders Bettum.

Lag på lag med kister. På UiO skrev Bettum
doktoravhandling om egypternes praksis med å
bruke flere kister til mumiene sine, stablet inni
hverandre som russiske matryoshka-dukker. Ingen hadde studert denne praksisen tidligere. Bettum hevdet at settene med kister er en forlengelse
av strukturen i selve mumien, der lag på lag med
linbandasjer ble surret tett rundt kroppen. Han
høstet internasjonal anerkjennelse for sine teorier.

Vernet mot
diskriminering er svekka
Ny bok om
likestilling hevdar:

Tekst: Kjerstin Gjengedal

Jusprofessorar
fryktar at
diskrimineringsvernet
er blitt eit
verktøy for
dei mest
ressurssterke.

V

i har det beste lovverket i Norden på likestillings- og diskrimineringsfeltet. Alle skal ha eit
likt vern, men i realiteten er rettane no svekka.
Det seier Anne Hellum, professor ved Institutt
for offentleg rett, der ho har likestillings- og diskrimineringsrett som eitt av hovudområda sine.
Saman med professorkollega Vibeke Blaker Strand
har ho nyleg gjort siste finpuss på ei bok om nettopp dette. Boka er rett rundt hjørnet, men ideen
kom for fleire år sidan.
– Det har vore veldig mange reformer på dette
feltet, stadig nye lover og lovendringar. Det er eit
stort behov for å få oversikt over alt saman, av omsyn til både studentar, lovgjevarar og dei som skal
tolke og bruke lovene. Men det har vore nesten
uråd å lage ei samla framstilling før no, seier ho.
Ein regeleksplosjon. Det som har skjedd, er at
fire lover som handlar om likestilling og diskrimineringsvern, er blitt til éi lov. Den nye lova
trådde i kraft i 2018. Samstundes vart hand-

hevinga av lova endra.
– I utgangspunktet handla feltet om kjønnslikestilling, men med tida har vi fått ein regeleksplosjon, seier Vibeke Blaker Strand.
– Det kom separate lover som gav vern til ulike
grupper. Først ei lov om forbod mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn, i
2005. Deretter lova om diskrimineringsforbod
på grunn av nedsett funksjonsevne, i 2008. Og til
slutt lov om diskrimineringsforbod på grunn av
seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, i 2013.
På toppen kjem eigne reglar om diskriminering
i arbeidsmiljølova, og det heile er nært knytt til
internasjonale menneskerettsforpliktingar og til
EU- og EØS-retten som Noreg må tilpasse seg,
fortel dei.
Mange saker blir avviste. Då Solbergregjeringa
bestemte å erstatte dei fire lovene med éi likestillings- og diskrimineringslov, var argumentet at
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• Forfattarar: Anne
Hellum og Vibeke Blaker
Strand.
• Boka gir den første
samla framstillinga av
vernet mot diskriminering og trakassering etter
norsk rett.
• Den omhandlar
kjenneteikn som kjønn,
graviditet, etnisitet,
religion, funksjonsnedsetting, seksuell orientering, kjønnsidentitet og
alder– og kombinasjonar
av desse.

ta for lang tid om dei skulle til ombodet først, seier
Hellum.
Må klage skriftleg. I tillegg er heile saksgangen
blitt skriftleggjort.
– Tidlegare kunne du vende deg til ombodet
med den kommunikasjonsforma som passa deg
best, påpeikar Blaker Strand.
– Det gjorde terskelen låg for å ta opp saker. I
dag må du derimot sende skriftleg klage til nemnda, sakshandsaminga skjer skriftleg, og du må
svare innan oppsette fristar.
Dei to juristane fryktar at desse endringane
gjer det som skulle vere eit lågterskeltilbod, til
noko som berre er tilgjengeleg for dei mest ressurssterke: dei som kan argumentere skriftleg for
at det dei har opplevd, er diskriminering etter lova.
Når nemnda har teke ei avgjerd, er det ikkje nokon
stad å ta saka vidare, bortsett frå til domstolane.
– Men det er både ressurskrevjande og usikkert. Så effektiviseringa går eigentleg berre ut på
at nemnda avviser svært mange av sakene, seier
Hellum.
I utakt med internasjonal rett. Det normative
innhaldet i diskrimineringsvernet har utvikla seg
veldig dei siste 20 åra, fortel dei to forfattarane.
Utviklinga speglar endringar i menneskesyn, og
er tett samanvevd med den tilsvarande utviklinga
internasjonalt. Dette er noko dei tek opp i boka.

Godt vern på papiret. Dei meiner det er synd
om problem med handheving eller med tolking av
EØS-retten skal få hindre den nye likestillings- og
diskrimineringslova i å bli det gode verktøyet ho er
meint å vere.
– For på papiret er vernet mot diskriminering
sterkt, og det har vore gjennom ei rivande utvikling. Det er ikkje berre individet sjølv som er verna, men også dei som har relasjonar til individet,
til dømes om du har omsorg for eit funksjonshemma barn eller er gift med ein person med etnisk
minoritetsbakgrunn. Og dette er flott, her får retten ein viktig symbolfunksjon i dagens identitetspolitiske klima, der mykje handlar om identitet, og
politikk og rettar knytt til det, seier Hellum.
– Det er berre det at biletet blir veldig annleis
når ein ser vernet sitt innhald opp mot handhevinga.
Boka ser heilskapen. Boka deira er mellom
anna meint for studentar. For likestillings- og diskrimineringsrett er eit svært populært fag, fortel
dei to professorane. Undervisinga går hand i hand

Spente på framtida. No, etter mange år med
stadige lovendringar og reformer, er dei spente på
korleis dei nye reglane vil fungere når systemet får
«sett seg».
– Mykje avheng av korleis reglane blir tolka og
praktisert framover. Når det no berre er éi lov, er
det viktig at den komplekse bakgrunnen og samanhengen ikkje går tapt, understrekar Blaker Strand.
Og sjølv om forskarane er kritiske til handhevinga, finst det også suksesshistorier etter omlegginga. Dei er samde om at gravide har fått betre
vern.
– Oppseiing på grunn av graviditet er aldri lov.
Der har vi ikkje berre greidd å følgje EU-retten,
men vi har også vore eit føregangsland når det
gjeld vern mot forskjellsbehandling i fødselspermisjonsperioden. Det er viktig fordi vi har
lengre permisjonar enn dei fleste land, seier Blaker
Strand.
– Og når vi ser på praksis i Diskrimineringsnemnda, ser vi at fleirtalet av sakene der klagaren
har fått medhald, er saker som gjeld gravide arbeidstakarar. No får dei ikkje berre papir på at dei
er blitt diskriminerte, men kan også krevja oppreising og erstatning, påpeikar Hellum.
– Så gravide er, så sant dei har kunnskap om
desse rettane, i ein mykje betre situasjon no.=

VERNET ER SVEKKA: – På
papiret er vernet mot diskriminering sterk. Det er berre
det at biletet blir veldig annleis når vi ser vernet sitt innhald opp mot handhevinga,
seier Anne Hellum.
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Likestillings- og
diskrimineringsrett

lovverket ville bli meir oversiktleg og brukarvenleg.
– Men den verkeleg store endringa låg i handhevinga. Diskrimineringsnemnda fekk kompetanse til å gje oppreising i saker i arbeidslivet, og
også erstatning i visse tilfelle. Dette var ei nyvinning. Samstundes vart rolla til Likestillingsog diskrimineringsombodet innskrenka, seier
Hellum.
– Det vi no ser, er at mange av sakene som blir
klaga inn for Diskrimineringsnemnda, blir avviste
eller lagde til sides. Det er ei radikal endring frå
tidlegare, då alle saker fekk ei løysing, som oftast
hos Likestillings- og diskrimineringsombodet.
Berre eit fåtal saker gjekk vidare frå ombod til
nemnd.
Denne endringa er ein høg pris å betale for det
nye høvet til å få oppreising, altså økonomisk kompensasjon, i diskrimineringssaker i arbeidslivet,
meiner dei to.
Tidlegare kunne ombodet gje fråsegner i saker
der nokon meinte seg diskriminert. Sjølv om fråsegna ikkje var bindande, ville ombodet prøve å få
partane til å innordne seg. Berre dersom det ikkje
gjekk, ville saka gå vidare til Diskrimineringsnemnda. No, etter omorganiseringa, må ein klage
direkte til nemnda. Ombodet si rolle som handhevar har falle bort.
– Utgreiarane og politikarane meinte dette
ville vere meir effektivt. Dei meinte sakene ville

med utviklinga av sjølve faget.
– Folk er veldig opptekne av situasjonen for
ulike grupper i samfunnet, og faget gjev eit språk
til slike diskusjonar, meiner Blaker Strand.
I boka skriv dei om forholdet mellom det individuelle og det strukturelle. Individuelle klagesaker
er få, men viktige, fordi dei fører til sanksjonar
som kan handhevast.
– Men samstundes er det mykje ulikskap i samfunnet, og mange stereotype idear om kva kvinner
og ulike minoritetsgrupper kan og ikkje kan, seier
Hellum.
Slike sosiale faktorar får sjølvsagt konsekvensar
på individnivå. Difor prøver dei å sjå på heilskapen
i boka si: Kven har vern, korleis samspelar det individuelle med det sosiale, og korleis har det utvikla seg, i Noreg og internasjonalt?
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AU PAIR-SAK FOR RETTEN:
Advokatane Else McClimans
og Gunhild Vehusheia bisår
to filippinske kvinner i Oslo
tingrett, som etter tiltalen var
tvungne til å jobba nesten
100 timar i veka.

– Til dømes stiller EØS-retten og menneskerettane
krav om at diskrimineringsvernet skal handhevast
på ein effektiv måte, og at ein skal ha tilgang til
rettleiing og informasjon og få hjelp til å reise
saka si. Vi drøftar om dagens modell tilfredsstiller
desse krava godt nok når det er blitt så vanskeleg å
nå fram med ei sak, seier Blaker Strand.
I arbeidet med boka har forskarane gått igjennom praksis i Diskrimineringsnemnda.
– Det viser seg at etter omorganiseringa brukar
nemnda nesten ikkje internasjonale rettskjelder
eller EØS-retten. Det fører til at fleire av avgjerdene, etter vår meining, ikkje er i tråd med internasjonale krav, seier Hellum.
Dei ser parallellar til NAV-skandalen, der norske domstolar i mange år tolka EØS-retten feil,
noko som førte til at fleire tusen norske trygdemottakarar fekk urettmessige krav om å betale tilbake
pengar, og mange vart urettvist dømde for trygdesvindel.
– På diskrimineringsfeltet har det førebels ikkje
utvikla seg til nokon skandale, seier Hellum.

FRÅ LÅG- TIL HØGTERSKEL:
– Tidlegare kunne du vende
deg til ombodet med den
kommunikasjonsforma som
passa deg best. No må du
derimot sende skriftleg klage
til nemnda, sakshandsaminga
skjer skriftleg, og du må svare
innan oppsette fristar, peikar
Vibeke Blaker Strand på.

Det vi no ser, er at mange av sakene som blir klaga inn for Diskrimineringsnemnda, blir avviste eller lagde til sides. Det er ei radikal endring frå
tidlegare, då alle saker fekk ei løysing.
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56

57

BOKNYTT

• Omtaler

BOKNYTT

Myten om det fattige Norge

Den ærekjære Solstad
Det kan fremstå som noe overdrevet å skulle vie over 500 sider til Dag
Solstads forståelse og tematisering av ære.

Norge var sammenlignet med andre land slettes ikke fattig på 1800tallet, slik mange har hevdet. Tvert imot var vi med i rikmannsklubben.

Jan Eivind Myhre (red.):
MYTEN OM DET
FATTIGE NORGE
En misforståelse og
dens historie
Scandinavian Academic
Press 2021
JAN EIVIND MYHRE
er professor emeritus
i moderne historie ved
Universitetet i Oslo.
OLA GRYTTEN er
professor ved Institutt
for samfunnsøkonomi,
Norges Handelshøyskole.

Norge lå også på disse
områdene i
forkant og ikke
i etterkant av
utviklingen.

Det er i alle fall budskapet til Jan Eivind Myhre i
boken han har redigert under tittelen «Myten om det
fattige Norge: En misforståelse og dens historie».
Med seg har han et kompetent team av forfattere,
som leverer gode bidrag på ulike områder som
belyser bokens tittel. Det vil si, boken handler nok
mest om at Norge på en rekke områder innenfor
økonomi og samfunnsliv var kommet langt lenger i
forhold til mange andre land enn hva mange er klar
over. Hvordan misforståelsen om at vi var fattige
oppstod, beskjeftiger boken seg egentlig begrenset
med.
Som økonomisk historiker som har forsket nettopp på det tema boken belyser, er det vanskelig å
ikke være enig i bokens hovedbudskap. Norge var
ingen fattig nasjon i tiden frem til 1900 om vi sammenligner oss med andre land. Myhre går rett på
sak i første kapittel, «Myten om Norges fattige fortid», og konkluderer ved hjelp av ulike parametere
med at «Norge var ved inngangen til det 20. århundre rikt, avansert, moderne og demokratisk, vel å
merke sammenlignet med de aller fleste andre land
på den tiden.» Han sier også om brutto nasjonalprodukt per innbygger: «vi kan nokså sikkert si at
Norge lå omtrent på gjennomsnittet for vesteuropeiske land og godt foran land i det østlige og sørlige
Europa, for ikke å snakke om resten av verden.»
Myhre foretar et etter mitt syn helt riktig komparativt resonnement på bakgrunn av kvantitative data,
som selvsagt vil være nødvendig for å besvare et
slikt spørsmål. Jeg bare undres hvorfor ikke han
også lar leseren få se de tallene han viser til. Så kan
man jo argumentere for at det gjøres av Bo Stråth
i bokens siste og oppklarende kapittel, «Om den
nordiska fattigdomens betydelse». Det skal Stråth
ha honnør for, og han er godt belest på Bairochs
arbeider om relative BNP i Europa på slutten av
1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Analysen
er kompetent. Imidlertid refererer han ikke til noe
av den nyere forskningen på feltet, som er foretatt i
samarbeidsprosjekt for samtlige nordiske land. Om
han hadde gjort det, kunne han ha kommet opp
med reviderte og mer sammenlignbare tall.
Lars Thue og Camilla Brautaset skriver forbilledlig om henholdsvis «En logistisk revolusjon» og
«Ein liten, open norsk økonomi», der de kvantitative
aspektene kommer bedre med enn i boken for
øvrig, selv om man kunne ha anlagt mer komparativ
analyse. De konkluderer overbevisende med at
samhandling mellom norsk næringsliv, bedret logistikk og fremveksten av internasjonal økonomi ga
sterk vekst og ikke tilbakeliggenhet i Norge.
Disse to kapitlene følges opp med enda en kompetent analyse, av «Den gamle arbeidsdagen, norsk

økonomi før 1905» av Pål Thonstad Sandvik. Han
argumenterer mot tesen om industriell tilbakeliggenhet i Norge de siste tiårene av 1800-tallet, og viser
at Norge faktisk var et «Middels industrialisert land»
på denne tiden, med stigende levestandard.
Harald Espeli viser viktigheten av «Utviklingen av
en velfungerende statsforvaltning på 1800-tallet i et
skandinavisk perspektiv». Her velger han den historiske overgangen fra et etter moderne termer system
med «økonomiske misligheter» til et profesjonalisert og modernisert byråkrati som en komparativ
analyse. Han viser hvordan utviklingen i webersk
byråkrati ga en moderne, effektiv og velfungerende
statsdannelse, som bidro til vekst og velstand.
Knut Kjeldstadli viser hvordan de fire store «Folkebevegelsene demokratiserte Norge». Disse var i
kronologisk rekkefølge den kristne lekmannsbevegelsen, avholdsbevegelsen, den frilynte norskdomsrørsla og arbeiderbevegelsen. Sammen sørget de
for at Norge utviklet et velfungerende grasrotdemokrati før de aller fleste andre land. Det ga både
impulser, insentiv og rammevilkår for vekst og
utvikling.
Her kunne Kjeldstadli med fordel ha inkludert den
haugianske bevegelsen, den første varige, norske
folkelige bevegelse, som kom allerede på begynnelsen av 1800-tallet. Haugianernes innsats for kvinnenes stilling kunne også vært brakt inn i Gro
Hagemanns oppklarende analyse om endringer
i 1800-tallets kjønnsmønster, «Familieprinsipp –
personprinsipp», hvor hun viser at en mer balansert
vektlegging av individets rettigheter relatert til familiens tradisjonelle, sosiale bånd bidro til moderniseringen av det norske arbeidsmarked og samfunn.
Narve Fulsås og Dag Michalsen bidrar med
interessante og relevante kapitler om henholdsvis
«Noreg som kulturell eksportnasjon» og «Norge
som moderne lovgivningsstat på 1800-tallet». De
viser at Norge lå langt fremme på begge områder
og at verden i alle fall til en viss grad så til oss.
Norge lå også på disse områdene i forkant og ikke
i etterkant av utviklingen.
Dermed konkluderer boken på grunnlag av ti
kompetente analyser med at Norge langs parametere som gjelder velstand, økonomisk vekst, logistikk, eksport, økonomisk modernisering, offentlig
administrasjon, demokrati, likestilling, kultur og lovgivning, snarere var foregangsland enn etternøler i
tiårene frem mot 1900-tallet. Disse kreftene virket i
samspill og sørget for at Norge slettes ikke var fattig
ved inngangen til det tyvende århundre.=
Ola Grytten

• Omtaler

Thorstein Norheim:
INGEN HVEM SOM
HELST
Dag Solstads romaner
som moderne æresfortellinger
Oslo: Scandinavian
Academic Press 2021
THORSTEIN NORHEIM
er førsteamanuensis i
nordisk litteratur ved
Universitetet i Oslo.
THOMAS HYLLAND
ERIKSEN er professor
i sosialantropologi ved
Universitetet i Oslo.

Men litteraturforskeren Thorstein Norheim viser
i denne ambisiøse boken at ære er en rød tråd i
Solstads romaner, hvor ulike de enn måtte være
på andre måter.
Norheim nærleser åtte av romanene, fra debuten Irr! Grønt (1969) til Det uoppløselige episke
element … (2013). Han kontekstualiserer lesningene blant annet med samfunnsvitenskapelige og
psykologiske teorier om ære.
Solstads hovedpersoner er menn som har et
trøblete forhold til samfunnet de lever i. Som
regel, hevder Norheim, bunner problemet i at de
representerer en forståelse av ære (og dermed en
personforståelse) som står i kontrast til det moderne samfunnet. Selv Arild Asnes, den nyfrelste
revolusjonære som vil kaste om på hierarkier og
produksjonsforhold, er dypest sett en konservativ, tilbakeskuende mann som lengter etter et
samfunn der ære respekteres, omtrent slik ISrekrutter fra Europa forlot sine æreløse samfunn
for å oppnå ære på slagmarken.
I våre ideologisk egalitære samfunn fremstår
ære som noe pompøst og komisk, og Norheim
viser på mange måter hvordan humoren i Solstads romaner bunner i misforholdet mellom
ærekjære menn og deres sosiale omgivelser. Alt

på 1980-tallet diskuterte kriminologen Nils Christie implikasjonene av at antall anmeldelser for
ærekrenkelser hadde sunket gjennom hele det
20. århundret. Ære har alltid et hierarkisk element
(ikke alle kan ha like mye), men alle kan påberope
seg den mer hverdagslige selvrespekten, som
derfor passer bedre i et likhetsdyrkende samfunn.
Kritikk av strukturell rasisme handler sjelden om
ære, men ofte om retten til å definere seg selv.
Norheims analyse er original og innsiktsfull,
men den er ikke uten mangler. Særlig savner jeg
en behandling av forholdet mellom ære og skam,
som ville rette fokus mot ærens kjønnethet. Samfunn der ære settes høyt, er per definisjon patriarkalske. Kvinner kan sjelden akkumulere ære
med mindre de inntar mannsroller (som hærførere
osv.); de kan ikke engang være æreløse. Derimot
kan de være skamløse og slik kaste skam over
familien. Det er mennenes oppgave å gjenopprette æren. Ettersom Solstad sjelden skriver om
kvinner, er sammenhengen mellom ære og maskulinitet alt annet enn uinteressant, og det historiske
tapet av æresforståelse Norheim analyserer, faller
sammen med patriarkatets svekkelse.
Thomas Hylland Eriksen

Dyrehold og paradokser
De fleste av oss er lykkelig uvitende om hvordan matproduksjon og
dyreforskning foregår.
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Vi har heller ikke innsikt i hvordan dyr benyttes
til underholdning eller dødelighetstallene i oppdrettsnæringen. Dette ønsker Ragnhild Aslaug
Sollund å gjøre noe med.
Sollund er professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo.
Hun har tidligere vært redaktør for boken Hvem
er villest i landet her? Råskap mot dyr og natur i
antropocen, menneskets tidsalder. Boka Bare et
dyr? følger samme spor.
Kapitlene er inndelt etter hva vi bruker dyrene
til: Dyrene vi spiser, bruker i eksperimenter,
bruker til underholdning, jakter på og forvalter.
Temaene som behandles i boka, er viktige og
dagsaktuelle. Det er temaer vi i det minste burde
kjenne til for å kunne gjøre bevisste valg, det
være seg i matbutikken eller ved anskaffelse av
et nytt kjæledyr.
Boka er en blanding av fag- og skjønnlitteratur,
hvor hvert tema diskuteres med utgangspunkt i
forfatterens personlige anekdoter og tidvis ekstreme dyresyn. Her kunne Sollund med fordel
moderert seg. Sammenlikningen mellom dyr

som sendes til slakt og jøder på vei til konsentrasjonsleirene, blir for meg overdrevet og usaklig.
Ekstreme eksempler fra utlandet gjør også et
interessant og etisk viktig kapittel om dyreforsøk
mindre relevant.
Det samme gjør sammenblandingen av gammel og ny forskning. Sollund hevder for eksempel
at dyr brukes av «psykologer, for eksempel for
å finne ut hvordan en sjimpansemor og hennes
barn reagerer på å skilles fra hverandre.» Det
stemmer riktignok at slik forskning ble utført, men
Harry Harlows sterkt kritiserte tilknytningsforsøk
fra USA er over 60 år gamle. Forskning på primater er forbudt i Norge.
Jeg er selv dyrevelferdsforsker og mener jeg
har god kjennskap til norsk husdyrhold. Jeg er
ikke enig i at inseminasjon av kyr er voldtekt, at
alt produksjonsdyrehold innebærer lidelse eller at
jakt er en massakre.
Så les gjerne boka, men se forbi de ekstreme
bildene for å finne de virkelig gode poengene.
Kristian Ellingsen-Dalskau
1/2022
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Psykisk helse
NESTE UTGAVE: Om lag halvparten av oss får en psykisk lidelse i løpet av livet.
Folkehelseinstituttet har indentifisert psykiske plager som det viktigste helseproblemet
blant norsk ungdom i dag. Under pandemien rapporterer en rekordstor andel av
befolkningen at de sliter med ensomhet og psykiske plager.
Psykisk helse er tema i neste utgave av Apollon.

www.apollon.uio.no

