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Livets bøker 

Trine Nickelsen
ansvarlig redaktør 

Allerede i oldtiden fantes en bevissthet om at trekk arves mellom genera-
sjonene. De første anvisninger om praktisk avlsarbeid finnes på sumerer-
nes steintavler fra 3000 år f.Kr. Noe er det som fører egenskaper videre, 

men hva? 

I dag er genetikken en av de mest dynamiske delene av naturvitenskapene 
– studiet av arv og variasjon hos levende organismer. Én gren handler om 
sykdom og sykdomsmekanismer hos mennesker, nemlig medisinsk gen-
etikk, og dette er tema i denne utgaven av Apollon. Mens forskerne tidlig-
ere konsentrerte seg mest om å undersøke arvelige sykdommer forårsaket 
av ett enkelt gen, er det nå stadig større interesse for å finne ut hvordan 
genene bidrar til komplekse sykdommer, som kreft og psykiske lidelser.  

De store og raske framskrittene i dag bygger på en formidabel arv – fra 
Charles Darwin kom med sin teori om livets utvikling og Gregor Mendel 
presenterte sine observasjoner av arvelige egenskaper hos erteplanter på 
midten av 1800-tallet – til James Watson og Francis Crick hundre år sein-
ere publiserte sine funn om hvordan DNA-molekylet, livets bok, er bygd 
opp. At den ufattelig komplekse hemmeligheten bak alt levende, inkludert 
hele mennesket, skulle vise seg å ligge i fire enkle kjemiske ‘bokstaver’,  
A, T, C og G, var knapt til å tro. Genenes gåte var løst. Nå var det mulig  
'å lese teksten som bygger opp livet', og ved årtusenskiftet var mennesk-

ets totale arvemateriale kartlagt, det humane genom.

Men det er ikke bare biologene som har løst store gåter i vitenskaps- 
historien. På midten av 1800-tallet greide filologene å tyde oldtidens kile-
skrift. Dermed fikk verden tilgang til tre tusen år med ukjent liv og historie. 
Forskerne kunne lese livets bøker i form av fortellinger på leirtavler.  

Det endret synet – ikke bare på historien, men også på oss selv. 

DNA gir oppskriften på alt liv på jorden. Men DNA gir likevel ingen opp-
skrift på det levde menneskelivet, molekylet gir ingen innsikt i mennesk-
enes erfaringer. For slik kunnskap må vi søke andre steder. I denne 
utgaven kan vi lese om historiske språk nettopp som kilde til å forstå, til 
enestående innblikk i tanker og følelser, til oppfatninger om rett og galt,  

ja, hva det vil det si å være menneske, gjennom alle tider. 

På UiO er det lange tradisjoner for filologisk forskning, men nå står  
kunnskapen om verdens gamle språk, kulturer og litteratur på spill.  
Filologene forsvinner. Samtidig blir det stadig klarere hvor uhyre kom-
plekst livet er: de biologiske prosessene, de menneskelige erfaringene, 
at enkle og endelige svar knapt finnes og at universitetets fagtradisjoner 

utfyller hverandre.   

For å kunne lese alle livets bøker trenger vi både genetikken og filologien.  
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– Det er ikke noe høy-
verdig i den introvertes 
dyrking av ulykken .   

Ole Jacob Madsen / Russell (s. 38-42 )

Rapping er 
song  
Musikksjangeren rap, 
eller hip-hop, fyller ein 
stadig større del av 
den musikalske popul-
ærkulturen. 

I doktorarbeidet sitt har 
Kjell Andreas Oddekalv 
blant anna studert i kva 
grad rapping er song 
eller tale. 
    – Rapping kan vere 
meir eller mindre song. 
Men eg konkluderer 
med at rapparane fak-
tisk er songarar, sjølv 
om dei sjølve ofte vil 
hevda at dei ikkje er 
det, påpeikar Oddekalv. 
    Det er ein klar skilnad 
på ord som berre blir 
uttala og ord som vert 
rappa, viser han.
    – Når det blir rappa, 
er det ein intonasjon 
og rytme i det som gjer 
det til ei form for song, 
sa Oddekalv då han 
disputerte ved Senter 
for tverrfagleg forsking 
på rytme, tid og rørsle 
(Ritmo) i slutten av aug-
ust.=

5

4/2022

FO
TO

: U
IO

Botanikarane er raudlista

BOTANIKAR Charlotte Sletten Bjorå i dei sveitsiske alpane, i lag med ein Veratrum album eller nyserot på norsk. 
– Planta finst heilt nord i Finnmark og i Alpane, så vi sjekkar om det faktisk er same art eller ikkje, fortel ho.

 

Ikkje berre er ein stor del av plantene  
i verda truga av utrydding, det er òg  
ekspertane deira: botanikarane. 

Planter er grunnlaget for alt liv på kloden. Men 
no forsvinn mange av dei. Eit varmare klima 
gjer at endringane i plantemangfaldet skjer 
ekstremt fort. Det hastar med å få oversikt over 
alle arter, også alle dei som ikkje er oppdaga 
enno. Difor treng vi botanikarane meir enn  
nokon gong. Men kvar er dei? 
     – Også vi er no komne på raudlista, fortel 
botanikaren Charlotte Sletten Bjorå på Natur-
historisk museum, UiO. Raudlista er som kjent 
oversikta over arter som står i fare for å døy 
ut. 
    – Nedgangen er dramatisk, i Noreg og i  
resten av verda. Stillingane blir færre og fær-
re. Dei fleste botanikarar er eldre folk. Når dei 
døyr, er ingen unge der til å ta over. Ved Insti-
tutt for biovitskap på Blindern er det nesten 
ingen botanikarar att. I Storbritannia har det 
vore mykje merksemd om at det no er slutt 
 på botanikkutdanninga, seier ho.
    – Men kvifor skjer dette? 
    – Universiteta tilset dei som publiserer mest 
i dei beste tidsskrifta, og det er lettare å publi-
sera artiklar i dei beste tidsskrifta om klima 
eller kreft enn om nye plantearter. Difor vil dei 
fleste institusjonar tena på å tilsetja fleire slike 

forskarar i staden. Det er pengane som rår, 
meiner Bjorå. 

Vitskaplege feilslutningar. Ho peikar på at 
det å beskriva, kartleggja og systematisera 
arter er sjølve føresetnaden for å ta vare på 
naturmangfaldet på jorda. Men denne viktige 
kunnskapen forsvinn no i lag med botanikar-
ane. Charlotte Sletten Bjorå, som sjølv har 
forska på liljer i Afrika mellom anna, forklarar 
kvifor dette er illevarslande: 
    – Om eg, etter å ha gjort molekylære analys-
ar, finn noko som er heilt uvanleg, må eg vita 
kva det er for noko. Då hjelper det ikkje berre å 
ha ei DNA-prøve. Eg treng individet òg, planta, 
undertrekar ho.  
    Alle forskarar som publiserer sekvensdata, 
altså DNA-undersøkingar på plantar, må levera 
inn belegg i eit offentleg herbarium som refer-
anse. Forsking skal jo vera råd å etterprøva. 
     Botanikaren på Tøyen fortel at mykje av  
det dei no får inn som belegg eller bevis, er 
feilbestemt. 
    – Det hjelper ikkje uansett kor fancy metodar 
eg bruker, viss grunnlaget er feil frå starten. 
At den botaniske kunnskapen no er på full fart 
nedover, er ei alvorleg utvikling, åtvarar Bjorå.   
    – Det kan rett og slett komma vitskaplege 
feilslutningar fordi den mest basale kunnskap-
en manglar. =

Tidleg 1900-tal var ei tid prega av kraftig urbani-
sering. Bondeungdomslaget i Oslo (BUL) hadde 
eit ambivalent forhold til det landlege og det 
urbane. Det viser Joel Johansson i avhandlinga 
si på Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og 
klassiske språk.
    BUL freista å vera eit substitutt for heimbygd-
ene som bondeungdommen hadde forlate. 
Samtidig var BUL ein typisk byorganisasjon som 
oppretta eigne kaféar (kaffistover), Det Norske 
Teatret og lagshytter i Nordmarka. Slik prøvde 
BUL å skapa eit alternativ til den falske gleda, 
dekadensen og mangelen på norskdom i Oslo. 
Desse stadane skulle gi bondeungdommane 
ei landleg glede i byen og lindra heimlengten 
deira.=

Lindra heim- 
lengten i 
bøndenes by
Bondeungdomslaget ville forvandla Oslo til 
ein meir norsk by, med same kjensle av livs-
glede, sømd og fellesskap som på den  
norske landsbygda.

KAFFISTOVA: Den fyrste kaffistova i Kristiania opna haus-
ten 1901. Her fekk bondeungdom ein heim i byen der dei 
kunne kjenna seg trygge. 

 

SONG ELLER TALE? – Rapp-
arane hevdar sjølve at dei 
ikkje syng. Men eg meiner at 
dei faktisk gjer det, seier Kjell 
Andreas Oddekalv. 
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I avhandlinga si på Institutt for lingvistikk 
og nordiske studium viser Johan Bollaert 
at innskrifter med latinske bokstavar er 
standardiserte og konvensjonelle, medan 
runeinnskrifter er meir varierte. Det skuld-
ast ikkje at runerissarane var mindre flinke 
til å skriva, men at dei var mindre bundne 
av normer. 

Motsett av det vi kanskje skulle tru, var 
bokstavinnskriftene mest mynta på folk 
som ikkje kunne lesa. Skrivarane retta meir 
merksemd mot biletet som gjerne fylgde 
med skrifta. Runeinnskriftene derimot er 
meir nøkterne og mest til glede for dei som 
var i stand til å lesa.=
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I vikingtida vart bokstavskrifta introdusert i Noreg, og i mellomalderen nytta 
folk både runer og latinske bokstavar då dei rissa inn bodskapane sine i stein, 
tre, skinn eller metall. 

Abonner gjerne 
på Apollon og få 

det heim i 
postkassen din.

Alt du treng å gjere, 
er å sende namnet og 

postadressa di til:
  

apollon@admin.uio.no  

Apollon er GRATIS 
og blir sendt heim til deg 

fire gonger i året.

 Gratis
vitskap i 

postkassa!

DEI ELDSTE DØMA på innskrifter med bokstavar finn vi på myntar frå slutten av 900-talet, seinare på smyk-
ke, som denne gullringen: IHESUS:MARIA:ANA:HELP:G ("Jesus, Maria, Anna, Gud hjelp").
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Vikingane tok bokstavane  
med heim

Dei undersøkjer kva som skil mellom barn 
som veks opp med foreldre med same dia-
lekt, og barn som har todialektale foreldre, 
som det heiter på forskingsspråket. 
     – Det vi har funne ut så langt, er veldig 
interessant. Vi har studert 13 månader 
gamle ungar som veks opp med foreldre 
som anten snakkar same dialekta eller 
kvar si. Då viser det seg at barna har like 
god ordforståing når vi presenterer dei for 
kjende ord, som til dømes «bil» eller «sokk», 
fortel Nora Serres i forskingsprosjektet 
Baby-Ling.
    Men noko skilde barna likevel: 

– Då vi uttala orda feil, såg vi at todialektale 
barn i større grad legg merke til galen ut-
tale enn sine éindialektale jamnaldrande.  
Vi vart overraska, fortel Serres. 
     Ved å forska på akkurat denne delen av 
språkutviklinga, kan forskarane sjå nærare 
på i kva grad barna greier å skilja mellom 
språklydar – til dømes lydane «ah» eller «b». 
    Språkutvikling er ein komplisert prosess 
med fleire komponentar, og kjensle for feil 
uttale er ein liten, men viktig del av det. 
     – Det kan hjelpa oss med å forstå kor i 
språkutviklinga barna er og korleis dialekt 
spelar ei rolle, seier Serres.=

I ein tale frå 1900 omtala Mark Twain ein klassikar som «ei bok som alle ønskjer å ha lese, 
men som ingen vil lesa».

Å ikkje kunna sin Ibsen kan få følgjer 

 

Korleis barn lærer språk, er noko av eit mysterium. Eit viktig steg mot å forstå meir 
tek no forskarar og masterstudentar på Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. 

I boka «Litteraturkanon i norskfaget» har 
forfattarane Torill Steinfeld, Bente Aamots-
bakken og Mads Breckan Claudi studert kva 
tekstar og forfattarskap den norske skulen 
har festa seg ved og korleis dette har endra 
seg over tid. Forfattarane viser korleis elevar 
har vorte gjorde kjende med – og utsette for 
– nasjonallitteratur, verdslitteratur og klas-
sikarar gjennom historia. Dette har munna ut 
i ein litteraturkanon – eit forholdsvis nytt om-

grep som blir debattert i kulturkampane som 
innimellom når ut i det offentlege. 
    Litteraturkanon kan òg fyrast av i sam-
funnslivet, du blir i alle fall utanfor det gode 
selskap viss du ikkje kjenner til Ibsen til døm- 
es, hevdar forfattarane: «Om du aldri har 
høyrt om Et Dukkehjem, har du ein kulturell 
hemsko, og dette kan få følgjer både i privat-
livet ditt og på arbeidsplassen».=

VILDER sit trygt på 
mamma Christine H. 
Håvolls fang, medan 
forskar Nora Serres 
undersøkjer korleis 
han koplar saman ord 
og bilde i hovudet.

Fotoprosjektet Funkis & formalin er ei hyll-
ing til Farmasibygningen, som blei reist 
som det fyrste av Universitetet i Oslo sine 
bygg på Blindern i 1932. Fotografia kan du 
sjå i Fotografiens Hus i Oslo fram til 20.  

november, deretter på Realfagsbiblioteket 
på Blindern fram mot jul. Eller du kan sjå 
dei i den nye boka Funkis og formalin.  
Farmasibygningen på Blindern.=

Stup i svanger-
skapsforgifting
Talet på svangerskapsforgift-
ingar har gått ned med 37  
prosent dei siste 20 åra, viser 
Kristin Baker Sole i avhandlinga 
si på Institutt for klinisk medi-
sin.=

Fann fleire spor 
etter virus- 
infeksjon  
I doktoravhandlinga si viser  
Therese Weider ved Institutt  
for klinisk medisin at virusinfek-
sjonar i skjoldbruskkjertelen er 
vanleg, og at dette, saman med 
gener, er noko av årsaka  
til autoimmune stoffskiftesjuk-
domar.= 

Bakteriflora 
heng saman  
med sjukdom
Som fyrste forskar har Chris-
topher Storm Ligaard dokument-
ert at pasientar med arveleg 
høgt kolesterol har annleis bak-
terieflora i tarmen enn friske.   
    Årsaka kan vera behandling 
med kolesterolsenkande medi-
kament. Doktorgradsarbeidet 
har han gjort på Institutt for  
klinisk medisin.=

Meiner høgre-
ekstremisme er 
mest alvorleg
Høgreekstremisme er den 
ideologiske retninga flest nor-
ske ungdommar meiner er eit 
alvorleg samfunnsproblem no.  

Det kjem fram i rapporten «Ung-
dom og ekstremisme i 2021» frå  
Senter for ekstremismeforsking, 
C-Rex, ved UiO.
    – Dei ser på alvorleg vald mot 
muslimar, homofile og transper-
sonar som dei mest sannsyn-
lege trugsmåla her i landet, sa 
Håvard Haugstvedt då rapport-
en blei presentert.=

Skjønar meir av  
språket til dei minste 

Sjå utstillinga 'Funkis & formalin' 
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Det som gjør oss rikere,  
gjør andre fattigere 

– Vi bør gi bort krigsprofitten fra Nordsjøen:

 – Norges ekstraordinære inntekter som følge 
av krigen, burde lede til ekstraordinære 

tiltak for dem som ikke kan betale den  
urimelig høye prisen på energi – og 

dermed på mat, sier Kalle Moene.  

Tekst: Trine Nickelsen · Illustrasjon: Knut Løvås

Norges årlige inntekter fra olje- og gassvirk- 
 somhet gjør oss til et av verdens aller rikeste 

land. Men på toppen av allerede formidable inn-
tekter fra Nordsjøen vil det i år komme en svim-
lende ekstragevinst på omtrent ett tusen milliard-

er kroner om alt fortsetter som nå. 
– Norge har helt uforskyldt havnet i den situa-

sjonen at olje- og gassprisene er blitt ekstremt 
høye. Vi har ikke gjort noe som helst for at det 
skulle skje. Russlands krig mot Ukraina sørger 
alene for den voldsomme bonusen. Derfor burde 
det være lett å innse at disse ekstra pengene ikke 
kan være til oss, sier professor Kalle Moene på 
Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. 

Pådriver for fattigdom. Russlands krig mot 
Ukraina rammer ukrainerne hardt på alle måter – 
også økonomisk både nå og i lang tid framover. 

– De økonomiske konsekvensene av krigen 
rammer i tillegg andre, spesielt fattige folk i fattige 
land, framholder Moene, som i flere tiår har forsk-

et på utvikling og ulikhet i rike og fattige land.
Han viser til at konflikter og krig lenge har 

skapt sult, underernæring og fare for katastrofe 
i mange land. Akkurat nå er problemene akutte i 
deler av Afrika og i Afghanistan. 

– Den voldsomme konflikten i Ukraina er en 
ytterligere pådriver for økt fattigdom og krise. 
Nesten 200 millioner mennesker er truet med  
en brutal usikkerhet når det gjelder tilgangen  
på mat. Krigen i Ukraina kommer i tillegg til  
tørke og lokale konflikter.  

Hjelpetiltakene utarmes. – Hvordan er Norge 
involvert? 

– Norge er involvert på den måten at krigen 
øker energiprisene og særlig prisen på gass – som 

er blitt firedoblet. Alt dette rammer verdens fattige 
på minst tre måter, påpeker Moene:  

– For det første betyr høyere energipriser høy-
ere levekostnader. Fattigdommen øker. For det 
andre betyr høyere energipriser høyere matpriser. 
Leveforholdene til verdens fattige trues direkte. 
For det tredje betyr høyere energipriser store 
kostnader for mange rike land som så reduserer 
sin hjelp og overføringer til fattige land. Hjelpe-
tiltakene utarmes. 

Rått og urimelig. Moene minner om at de urime-
lig høye prisene som vi nyter godt av, er det noen 
som må betale.

– De ekstrainntektene vi får, er de ekstrautgift-
ene de får. Det som gjør Norge rikere, gjør andre 
land fattigere. Når utenforstående begivenheter 
rammer noen hardt og urimelig, mens andre be-
gunstiges like rått og urimelig, tilsier alle prinsip-
per for rettferdighet at de heldige må kompensere 
de uheldige, sier han.  

Moene mener at hjelpen bør komme direkte. 
Han er skeptisk til å sette pristak på olje og gass. 
Isteden mener han at vi bør gi penger til landene 
som rammes, penger vi uansett ikke kan regne 
som våre.  

– Vi tjener penger på en katastrofal og ekstra-
ordinær situasjon. Da burde vi med én gang sette i 
gang tiltak i de landene. Isteden gjør vi motsatt. 

Kutter isteden. Regjeringen varsler at de vil  
bruke 0,75 prosent av bruttonasjonalinntekten 
(BNI) til bistand neste år og ikke én prosent som 
lovet – og som ville gitt omtrent 14 milliarder 
kroner mer til verdens fattige. Dessuten er hjelpen 
vi gir ukrainske flyktninger i Norge, blitt til utvik-
lingshjelp. Pinlig, mener Moene. 

– Vi blir rikere. Da får vi oss til å si: Nå er vi så 
rike at vi ikke lenger kan gi én prosent fordi det 
blir så altfor mye til de andre. Da sier vi egentlig: 
Nå er vi så rike at vi ikke lenger har råd til å hjelpe 
med en hundredel av vår økte rikdom. Dette kan 
umulig være en moralsk holdbar argumentasjon, 
understreker han. 

FLERE SULTER: – Er vi, som 
tjener enda mye mer på 
oljen enn før, nå i ferd med 
å ta maten ut av munnen på 
verdens fattige? spør Kalle 
Moene. 
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Tekst: Morten S. Smedsrud

Dette kommer fram i et nytt, unikt innblikk i  
 det illegale rusmarkedet blant ungdom og 

unge voksne på Oslos vestkant. 
– De opplever seg som privilegerte sammenlig-

net med dem som selger narkotika på østkanten, 
og særlig i forhold til personer med minoritetsbak-
grunn, sier Eirik Jerven Berger.

Han er doktorgradsstipendiaten som har fått 
innpass der ingen forsker tidligere har vært: På 
innsiden av vestkantungdommens narkotika-
marked. 

– De som selger langs Akerselva og i sentrum, 
er mer i kontakt med politiet og opplever vold og 
stigmatisering.

Vestkantungdom som dealer går under radaren, 
selger i fredelige omgivelser som skoler, og vever 
salget sammen med andre aktiviteter som russe-
feiring og etter hvert universitetsutdanning. 

– Det er bedre å selge på Oslo vest. Der er det 

mindre politi, mindre konkurranse og mindre vold 
sammenlignet med åpne rusmarkeder andre steder 
i byen, forteller Berger.

Opplever forskjellsbehandling. Bergers forsk-
ningsdeltakere vest i hovedstaden forteller at de 
både har større tillit til politibetjentene, 0g at de 
oftere blir behandlet rettferdig dersom de blir tatt. 
    – De erfarer, sier de i intervjuene med oss, at per-
soner som ikke er hvite, får dårligere behandling. 
De blir også oftere sett på som kriminelle. 

– Blir de forskjellsbehandlet? 
– Jeg tror poenget her er at de opplever det slik. 

Det blir en måte å forstå seg selv på og de inter-
aksjonene de har med politiet. De har også venner 
fra øst i Oslo og er opptatt av denne ulikheten.

Det er riktignok ikke slik at vestkantungdom 
som selger narkotika, går helt fri. 

– Selv om de har fordeler sammenliknet med 
mer marginalisert ungdom, har mange opplevd 
negativ politikontakt, bøter, ruskontrakter og feng-
sel. Det er likevel en liten del av gruppa som har 
dårlige erfaringer med politiet.

Relativ økonomisk ulikhet. Selv om du kommer 
fra et møblert hjem på Oslos beste vestkant, kan 
det være at nabogutten har finere møbler. I tillegg 
har han kanskje dyrere klær og kostbare hobbyer. 

– Relativ ulikhet er vanlig årsak til å begynne 
med narkotikasalg. De blir lei av å føle seg utenfor. 
Ved å selge finansierer de sitt eget forbruk av can-
nabis, får råd til finere klær og dyrere vaner. De 
blir ofte en dealer i en utvidet vennekrets. Kund-
ene krangler ikke på prisen. Det er lukrativt og 
enkelt. 

Idealistisk narkotikahandel. En annen vei inn i 
narkotikasalg finner vi blant dem som forteller at 
de selger av politiske og idealistiske grunner. 

– Idealistene er litt eldre, ofte i midten av 
tjueåra. De har typisk vært på reiser eller studert 
i utlandet, og fått et annet syn på visse rusmidler 
som cannabis, LSD og fleinsopp. 

 De følger også rusdebatten i andre land, leser 
bøker og følger politikken.

– Det mest slående er hvor lidenskapelig opp-
tatt de er av at dagens narkotikapolitikk er uklok 
og farlig, forteller Berger.

Idealistene, eller aktivistene, opplevde at de 
kunne ha gode samtaler ved hjelp av rusmidler, at 
det ga innsikt og kunne lette fysiske og psykiske 
plager. 

– De mener dagens forbudsregime er skadelig 
og gir bort for eksempel cannabis, til mennesker 
som lider av posttraumatisk stresslidelse.=

Vestkant-ung-
dom som sel-

ger narkotika, 
ser seg selv 

som privile-
gerte, opplever 
at de blir sjeld-

nere tatt av 
politiet og får 

mildere 
behandling. 

BEST I VEST: – Det er bedre 
å selge på Oslo vest. Der 
er det mindre politi, mindre 
konkurranse, og mindre vold 
sammenlignet med åpne 
rusmarkeder andre steder 
i byen, sier Eirik Jerven 
Berger. 

Det er bedre å selge 
dop på Oslo vest 
 

DYRE VANER: Ved  
å selge narkotika 
finansierer ungdom-
men sitt eget forbruk, 
får råd til finere klær 
og dyrere vaner. 
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De som sier at vi ikke bør beholde alle superinn-
tektene vi får, får gjerne høre at da vil Norge ikke 
lenger være en sikker leverandør av energi. Men er 
ikke det en annen sak? Når slike utenforliggende 
momenter trekkes inn, viser det kanskje liten tro 
på at det vi gjør er moralsk forsvarlig og prinsipielt 
riktig.

Noen rammes av de ekstrainntektene vi får, og 
noen ofrer livet sitt. Økonomen mener begge deler 
skulle motivere oss til å gi. 

– Det burde være moralsk lett å få gehør for 
dette i politiske partier og i befolkningen, som el-
lers tenker på seg selv som utpreget solidarisk. Det 
burde være lett å appellere til omsorgen for andre 
og gi bort ekstraprofitten til dem som trenger den 
så mye mer både i Ukraina og i andre fattige om-
råder i verden.

Krigsprofitt. Økonomen viser til at Norges makt-
posisjon i energimarkedet blir tydeligere i en krigs-
situasjon. Etter Russlands krig og stans i gass- 
eksport til Europa, er Norge blitt Europas største 
gassleverandør. Gassprisene er firedoblet. Han 
mener vi er blitt en slags krigsprofitør. 

– Russlands krig mot Ukraina gir Norge de  
ekstraordinært høye inntektene og gjør oss ufrivil-
lig til en krigsprofitør i milliardklassen. 

Moene minner om at krigsprofitt er noe som vi 
i alle sammenhenger ser på som urimelig, noe vi 
ikke kan bruke til egen gevinst. – Om det var krig i 
Norge og noen tjente på krigen, ville vi tatt de peng- 
ene med én gang når krigen var over eller det var 
mulig å gjøre det. 

Moene mener vi har muligheten til å vise vei: 
– Vi kunne opprettet et internasjonalt fond, satt 
ekstrainntektene inn der og invitert andre velstå-
ende land til å bidra. Da ble vi et forbilde. Fondet 
kunne vi bruke til Ukraina når det blir fred og til 
andre land i alvorlig sultkrise. Det kunne gi en ny 
giv for ideen om at verden trenger et solid fond for 
katastrofer. 

Superprofitten inn i oljefondet. Isteden setter 
vi alle pengene inn på et vårt eget fond – oljefond-
et. 

– Der har vi lagd oss økonomiske handlingsre-
gler som hindrer oss i å opptre solidarisk for å lin-
dre sult og utarming. Når vi tar superprofitten inn 
i oljefondet, blir pengene underlagt reglene som 
gjelder for disponering av dette fondet. – Hand-
lingsregelen sier at vi ikke skal bruke mer enn tre 
prosent av avkastningen. Derfor avviser vi med 
én gang: Nei, vi kan ikke bruke disse pengene til å 

hjelpe andre. Men dette er ikke legitime inntekter, 
og derfor burde de ikke bli plassert i fondet i første 
omgang, understreker økonomen.

Flere hevder at disse pengene kommer godt 
med. For det vi tjener ekstra på høye energipriser, 
tilsvarer omtrent verdinedgangen på oljefondet. 

– Det er et lite, nominelt bedrag. For når fondet 
går ned, så er det bare et tap for Norge hvis vi selg-
er. Oljefondet er en langsiktig investor, som selger 
først når det lønner seg, påpeker han. 

– Men er det slik at om en skulle komme til å 
tape på ett område, så har en dermed lov til å gjøre 
hva en vil på andre områder? Og skal vi tro på det 
når politikere hevder at dette er for framtidige 
generasjoner i Norge? Det kan ikke være moralsk 
rettferdig å tenke på den måten. 

Arbeidsfrie inntekter. Økonomen mener at 
krigen i Ukraina setter Norges rolle som rentenist-
stat på spissen.

– Har vi rett og slett alle blitt rentenister – 
både i tanke og handling? spør han. 

Rentenisten får høye inntekter uten å yte og 
uten å spille noen viktig rolle i samfunnet. På sikt 
kan vi alle bli som andre som lever av arbeidsfrie 
inntekter, advarer Moene og viser til godseierne i 
England. På 1700-tallet eide noen få tusen gods-
eiere det meste av jorda i England. Jorda leide de 
ut til høy pris. De gjorde ingenting, allikevel hadde 
de svære inntekter. 

– Filosofen og økonomen Adam Smith advarte 
oss allerede i 1776 om effektene. Han påsto at 
jordeierne ville forstå mindre og mindre av den 
verden de levde i siden de aldri måtte bruke hodet 
og skaffe seg kunnskap for å bli rike. 

– Den som blir sånn, merker det ikke selv. I 
Norge har vi arbeidsfrie inntekter fra oljen. Er 
også vi blitt offer for den samme fordumming og 
fremmedgjøring? spør Kalle Moene. 

Han mener vi har lagd oss en selvforståelse om 
at alle inntekter som vi har i Nordsjøen, er noe vi 
helt rettferdig fortjener – uansett om høye priser 
skyldes krig og konflikt. – At Norge har beholdt 
alle oljeinntektene selv, strider mot de fleste prin-
sippene for rettferdighet – for eksempel prinsip-
pene til filosofen John Rawls. Han sier at vi bare 
skal akseptere ulik deling dersom det hjelper de 
gruppene som kommer dårligst ut. 

– Også de som mener at oljeinntektene er Nor-
ges rettmessige penger, kan lett forstå at de helt 
ekstraordinære inntektene nå må lede til ekstra-
ordinære tiltak for dem som ikke kan betale den 
urimelig høye oljeprisen. =
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A Omskjæring av kvinner 
(kjønnslemlestelse) 

•	Utføres	på	jenter	og	 
kvinner	som	en	tradisjon	
i	deler	av	Afrika,	
Midtøsten	og	noen	steder	
i	Asia.	Det	vanligste	er	at	
hele	eller	deler	av	klitoris	
og	indre	kjønnslepper	
fjernes	(sunna). 

•	I	andre	tilfeller	blir	de	 
indre	og/eller	ytre	
kjønnsleppene	festet	
sammen,	slik	at	det	bare	
gjenstår	en	liten	åpning	
til	urin	og	menstrua-
sjonsblod	(faraoisk). 
Det	er	mange	akutte	
komplikasjoner	forbundet	
med	dette.

Kilde: helsenorge.no

Tekst: Morten S. Smedsrud 

Omskjæring av kvinner er så grusomt at vi  
 raskt tenker at samfunnet må forby enhver 

form for slike inngrep. Den internasjonalt aner-
kjente økonomen Eliana La Ferrara rokker nå ved 
den tanken.

Det fins nemlig flere typer kvinneomskjæring, 
eller kjønnslemlestelse, som er et mer dekkende 
begrep. La Ferrara er særlig opptatt av de to typ-
ene som er mest utbredt nord i Afrika. 

– Den ene kalles faraoisk og kan spores tilbake 
til oldtidens Egypt. Vi tror det var en måte for led-
erne å holde på jomfrudommen til slavene, fortell-
er La Ferrara.

Den andre går under navnet sunna. Den har 
vokst i utbredelse de siste tiårene.

– Begge typene innebærer store inngrep, blant 
annet ved at den synlige delen av klitoris og de 
indre kjønnsleppene blir fjernet. Likevel er farao-
isk langt mer inngripende (se fakta). 

I artikkelen «A Stepping Stone Approach to 
Understanding Harmful Norms» viser La Ferrara 

og medforfattere til statistikk som dokumenterer 
at 63 prosent av kvinner som er blitt faraoisk om-
skåret, opplever store senskader i form av blød-
ninger, infeksjoner, fødselssmerter, smerter under 
samleie, redusert følsomhet og en rekke andre 
komplikasjoner. 

Det samme tallet for sunnametoden er 11 pro-
sent. 

98 prosent omskåret. Det er anslått at 200 milli-
oner kvinner i dag er skåret i underlivet.

– Dette er ikke et marginalt fenomen. Det er 
tvert imot et stort problem i store deler av verden. 
I Somalia er 98 prosent av kvinnene mellom 15 og 
49 år omskåret, viser tall fra UNICEF, sier La  
Ferrara.

Hun og kolleger har samlet surveydata fra 141 
ulike lokalsamfunn i Somalia, om hvilke typer 
omskjæring som praktiseres og hvilke holdninger 
befolkningen har. 

– Inngrepet skjer når jentene er mellom åtte og 

elleve år, typisk langt fra noe sykehus, med all den 
risikoen du kan forestille deg.

Statistikken viser at enkelte områder kun prak-
tiserer sunna, mens andre er tungt dominert av 
faraoisk. Svært få havner i kategorien «ikke om-
skåret.» 

Eliana La Ferrara viser til forskning som sier at 
hvis vi ønsker å endre skadelig oppførsel, kan det 
være lurt å legge inn det hun kaller en «stepping 
stone», eller trinnstein, på veien.

– De kan ikke gå direkte fra den faraoiske typen 
omskjæring til ingen omskjæring i det hele tatt. 
Den overgangen er i de fleste tilfeller for stor. Men 
de kan gå fra faraoisk til sunna.

Hun peker på at hvis en tilstrekkelig mengde 
har beveget seg over til det mindre skadelige alter-
nativet, vil veien til å kutte ut praksisen gå langt 
lettere. 

Hun bruker en teori fra sosiologien om kritisk 
masse i sosiale grupper. 

– Vi ser at dersom 80 prosent har byttet til 

Hun vil legge til  
rette for «mild» 
kjønnslemlestelse 

Kan vi tillate farlige praksiser fordi det 
fins andre som er langt verre?

200 millioner 
kvinner er 
lemlestet i 

underlivet.  
Å gå veien via 

en mindre  
skadelig form 

kan være  
måten å  

utrydde prak-
sisen på, tror 

forsker.

sunna, vil flere lokalsamfunn fortsette videre til 
ingen omskjæring.

Som en bonus: når en tilstrekkelig mengde  
lokalsamfunn har byttet til sunna, vil enkelte av de 
gjenstående som praktiserer faraoisk, gjøre «hop-
pet» direkte fra faraoisk til ingen omskjæring. 

Mødrene er pådrivere. Vi tenker ofte at det er 
imamer og strenge fedre som krever omskjæring 
for å kontrollere kvinnene i lokalsamfunn og fam-
ilie.

– Sannheten er at det i de fleste tilfeller er mød- 
rene som tar initiativ til og ønsker dette for døtre-
ne sine, sier hun og legger til:

– De gjør det i god tro om at de hjelper jentene. 
Mødrene antar blant annet at jenter som ikke er 
omskåret, blir mindre attraktive som koner. Det er 
også en oppfatning om at omskjæring gjør at utro-
skap blir mindre sannsynlig senere i ekteskapet.

I samarbeid med ideelle organisasjoner har  
forskerne forsøkt å påvirke disse holdningene.

– Vi kan ikke komme som vestlige økonomer 
inn i disse lokalsamfunnene og fortelle dem hva 
som er moralsk riktig å gjøre. Men vi kan forsøke  
å forandre fortellingen om kjønnslemlestelse.  
Hjelper det for eksempel å fortelle dem at den 
faraoiske typen egentlig handlet om å kontrollere 
slaver, og ikke har noe med religion å gjøre?

De viser også fram statistikk over komplikasjon- 
er. Blant annet at 17 av 50 kvinner som er omskår-
et, har opplevd barseldød. 

– For de ikke-omskårne er det samme tallet  
4 av 50. 

Vil endre «konfirmasjonen». I Sierra Leone 
har informasjonskampanjer blant annet rettet seg 
mot ritualet bondo – en konfirmasjonslignende 
seremoni der jenter blir forberedt på voksenlivet. 
Ritualet avsluttes tradisjonelt med omskjæringen. 

– Vi har hatt folkemøter i området og informert 
om muligheten til å gjennomføre bondoen uten 
omskjæringen. Der legger vi vekt på at de symbol-
ske sidene ved bondoen er viktigere enn kuttingen, 
i et samarbeid med Amazonian initiative move-
ment, en ideell organisasjon som jobber mot om-
skjæring i Sierra Leone.

Det er også viktig for mødrene at døtrene deltar 
i ritualet bondo.

– Det er et fellesskap. De tenker at de som jent-
ene møter i bondo, blir venner for livet, og vil ikke 
ta fra dem denne tryggheten.

Det går rett vei.
– Vi ser allerede en nedgang i faraoisk på mel-

lom syv og åtte prosentpoeng etter informasjons-
kampanjene.= 

ETT STEG OM GANGEN:  
– Vi undersøker om det kan 
være hensiktsmessig å legge 
vekk svart-hvitt-tenkningen 
rundt kjønnslemlestelse, for-
teller Eliana La Ferrara, som 
forsker på hvordan vi kan fjerne 
skadelige normer fra kulturelle 
og sosiale praksiser. 

FOTO: OLA SÆTHER
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Tekst: Morten S. Smedsrud

Norge har økt produksjonen av mathvete fra 
nesten ingenting til rundt halvparten av be-

hovet de siste 50 årene.
Det er likevel for lite i en tid da krigen i Ukraina,  

koronapandemien og klimakrisen truer forsynings-
sikkerheten. 

– Det gjør oss sårbare at vi er helt avhengige av 
import, særlig av matkorn. Vi undersøker derfor 
muligheten til å øke produksjonen av matkorn i 
Norge, forteller forsker Nina Bergan Holmelin ved 
Cicero. 

Klimaforskningssenterets nyeste prosjekt Virke-
midler for omstilling av matsystemet, med den 
fiffige forkortelsen Vom, handler både om klima, 
helse og forsyningssikkerhet.

– Vom ble faktisk finansiert før krigen brøt ut 
i Ukraina. Nå er det mer aktuelt enn noensinne, 
mener Holmelin.

I samarbeid med Norges miljø- og biovitenskape- 
lige universitet (NMBU) og Norsk landbruksråd-
giving ser forskere ikke bare på forsyningssikker-
het, men også på hvordan vi skal etablere et klima-
vennlig jordbruk i Norge.  

Norske bønder og matkorn. Dyrket mark er en 
knapp ressurs. 

– Bare litt over tre prosent av landarealet dyrk-
es i dette lille jordbrukslandet vårt, sier Holmelin. 

Og 90 prosent av dette igjen brukes til dyrking 
av dyrefôr, bare ti prosent til å dyrke menneskemat.

– Det er hovedsakelig i Østlandsområdet og 
rundt Trondheimsfjorden at vær og vekstsesong 
gjør det mulig å dyrke matkorn. 

Derfor er hoveddelen av jordbruksarealene her i 
landet dominert av gress, bygg og havre til husdyr. 

– Dette skyldes naturgitte forhold, men i tillegg 
er det mest lønnsomt å drive med husdyr i Norge. 
Det er noen av grunnene til at vi i praksis er selv-
forsynt med kjøtt, melk og egg, selv om deler av 
fôret, som soya, må importeres. 

Det er også årsaken til at vi importerer hvete 
hvert år, særlig fra Sverige, Danmark, Tyskland, 
Polen og Russland.

Russland og Ukraina sto før krigen for en fire-
del av verdens matkorneksport. Land i Afrika og 
Asia er avhengige av forsyningene fra Svartehavs-
regionen. 

– Verdens matvareprogram anslår at rundt 40 
prosent av hveten som brukes i mat i Afrika, kom-

Norge er ikke selvforsynt,  
og derfor sårbart for kriser. 
Bøndene bør dyrke mer mat 
til mennesker og mindre til 
dyr, mener forsker. 

TRUET: Nedbyggingen av matjord har heldigvis avtatt noe de 
siste årene. Det er likevel sentralt å fortsette å verne matjord 
for å ivareta matsikkerhet og klima.  

Krig, korona og klimakrisen 
endrer jordbruk og matvaner 
 

Hva skal til for å få norske bønder til å satse på matkorn?

Tekst: Morten S. Smedsrud

Norge har økt produksjonen av mathvete fra 
nesten ingenting til rundt halvparten av be-

hovet de siste 50 årene.
Det er likevel for lite i en tid da krigen i Ukraina,  

koronapandemien og klimakrisen truer forsynings-
sikkerheten. 

– Det gjør oss sårbare at vi er helt avhengige av 
import, særlig av matkorn. Vi undersøker derfor 
muligheten til å øke produksjonen av matkorn i 
Norge, forteller forsker Nina Bergan Holmelin ved 
Cicero. 

Klimaforskningssenterets nyeste prosjekt,  
Virkemidler for omstilling av matsystemet, med 
den fiffige forkortelsen Vom, handler både om 
klima, helse og forsyningssikkerhet.

– Vom ble faktisk finansiert før krigen brøt ut 
i Ukraina. Nå er det mer aktuelt enn noensinne, 
mener Holmelin.

I samarbeid med Norges miljø- og biovitenskape- 
lige universitet (NMBU) og Norsk landbruksråd-
giving ser forskere ikke bare på forsyningssikker-
het, men også på hvordan vi skal etablere et klima-
vennlig jordbruk i Norge.  

Norske bønder og matkorn. Dyrket mark er en 
knapp ressurs. 

– Bare litt over tre prosent av landarealet dyrk-
es i dette lille jordbrukslandet vårt, sier Holmelin. 

Og 90 prosent av dette igjen brukes til dyrking 
av dyrefôr, bare ti prosent til å dyrke menneskemat.

– Det er hovedsakelig i Østlandsområdet og 
rundt Trondheimsfjorden at vær og vekstsesong 
gjør det mulig å dyrke matkorn. 

Derfor er hoveddelen av jordbruksarealene her i 
landet dominert av gress, bygg og havre til husdyr. 
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Hvete

•	En	av	våre	viktigste	
kulturplanter.	

•	Har	sammen	med	mais	
og	ris	en	dominerende	
posisjon	i	verdensjord-
bruket	og	er	av	stor	
betydning	for	verdens	
matforsyning.	

•	Hvete	dyrkes	på	alle	
kontinenter	og	under	
mange	forskjellige	klima-
forhold.

Kilde: snl.no

– Dette skyldes naturgitte forhold, men i tillegg er 
det mest lønnsomt å drive med husdyr i Norge. Det 
er noen av grunnene til at vi i praksis er selvfor-
synt med kjøtt, melk og egg, selv om deler av fôret, 
som soya, må importeres. 

Det er også årsaken til at vi importerer hvete 
hvert år, særlig fra Sverige, Danmark, Tyskland, 
Polen og Russland.

Russland og Ukraina sto før krigen for en fire-
del av verdens matkorneksport. Land i Afrika og 
Asia er avhengige av forsyningene fra Svartehavs-
regionen. 

– Verdens matvareprogram anslår at rundt 40 
prosent av hveten som brukes i mat i Afrika, kom-
mer fra Ukraina og Russland. 

 Matsikkerhet har fått høyere politisk status 
også i Norge. 

Regjeringspartiet Senterpartiet ønsker ifølge 
partiprogrammet å «øke norsk kornproduksjon og 
bedre kornøkonomien» og å «gjeninnføre bered-
skapslagring av korn gjennom styrket gårdslagring 
og styrket nasjonal silokapasitet».

Regjeringskollega Arbeiderpartiet har program- 
festet et mer beskjedent ønske om å «(..) øke selv-
forsyningsgraden til 50 prosent korrigert for  
import av fôr».

Drøvtyggerne er klimaverstinger. Vi forstår 
at forsyningssikkerhet får forrang framfor klima i 
krigstid. Vi må likevel ikke glemme den mer lang-
varige krisa verden står oppe i.

Klimaendringene har allerede påvirket matpro-
duksjonen, og utfordringene blir større og større. 

– Vi forventer ikke noen jevn og sakte nedgang 
i produksjonen globalt på grunn av klimaendring-
er. Det vi vil se, er store svingninger, oftere uår 
og svikt i avlinger rundt omkring i verden, også i 
store produksjonsland. Verdensmarkedet blir mer 
ustabilt, og det påvirker matsikkerheten, særlig i 
fattige land som ikke har råd til å betale like høye 
importpriser som oss, sier Holmelin.

På sikt håper hun en endring til mer matkorn-
produksjon i Norge vil ha en klimaeffekt. I Vom 
studerer forskerne hvordan vi kan få til et skifte 
mot en bærekraftig matsektor med lave utslipp.

Særlig husdyrhold påvirker klimaet negativt. 
– Husdyr har de klart høyeste klimautslippene, 

spesielt kjøttproduksjonen fra drøvtyggere.
Det er et argument for å skifte jordbruket over 

fra å dyrke korn til fôring av dyr, til noe mer mat 
til mennesker, på de arealene som er egnet for det. 

– Plantemat har generelt et lavere klimaavtrykk, 
også når man tar med transport og import til Norge.

Jordbruk er både årsak til og offer for klima-
endringene. 

– Det internasjonale klimapanelets nyeste rapport 
anslår at mellom 23 og 42 prosent av de globale 
klimagassutslippene kan knyttes til matproduk-
sjon. 

Det er bøndene som må gjøre det. Holmelin 
er i ferd med å reise rundt til gårder i Norge for å 
finne ut hvorfor bøndene ikke dyrker mer matkorn, 
og hva som skal til for at de skal begynne med det.

– Det er noen som må gjøre dette, og det er 
bøndene. De må velge å så en kornsort som kan bli 
mathvete.  

Det er strenge krav til kornet for å få det god-
kjent som mathvete. Felleskjøpet lister opp fem 
faktorer: Kvalitetsvurdering av avvikende utseende, 
lukt og smak; bakteriologisk kvalitet; mykologisk 
kvalitet, mykotoksiner, altså giftstoffer produsert 
av muggsopp; og midd i kornet. 

Det er flere grunner til at det er mer risikabelt å 
så matkorn enn fôrkorn: 
• Mathvete krever mer gjødsel, mer arbeid og mer 
 energi.
•  Det er væravhengig om hveten får høyt nok 
 proteininnhold, og om den er fri for sopp- og 
 plantesykdommer.
•  Det er liten forskjell i prisen på fôrkorn og mat-
 korn.
•  Prisen på kunstgjødsel, drivstoff og strøm øker.  
 Det svekker lønnsomheten.

Her møter krisene vi står overfor, hverandre i et 
samspill. Krig og koronakrisen har ført til høyere 
pris på gjødsel og energi. 

– Og dersom bonden likevel våger å satse på 
matkorn, kan tørke om våren eller nedbør under 
innhøstingen gjøre at avlingen likevel må brukes 
som dyrefôr. Det gjør det risikofullt å ta spranget 
over til matkorn, særlig i dagens marked. Det er 
vanskelig for bonden å satse på matkorn hvis det er 
mer lønnsomt å dyrke fôr eller gress.

En norskættet nobelvinner. Vi snakker ofte om 
befolkningsveksten som årsak til at mange i verden 
ikke får den maten de trenger. I virkeligheten har 
produksjonen av mat økt mer enn befolkningen.

– I 1960 var det omtrent tre milliarder men-
nesker på jorda. Det har økt til 7,5, eller 2,5 ganger. 
Samtidig har den globale kornproduksjonen økt 
fra rundt 700 millioner tonn til omtrent 2800, 
altså firegangen. 

Det er med andre ord mer mat per innbygger i 
dag enn for 60 år siden. 

– Det er økonomiske og politiske grunner til at 
maten i mange tilfeller ikke når fram til dem som 
trenger den mest. Fortsatt har en god del mennes-

ker i verden ikke råd eller mulighet til å sikre seg 
og familien en stabil tilgang til nok mat, selv om 
maten finnes nasjonalt eller på verdensmarkedet.

Den norskættede amerikaneren Norman Bor-
laug har fått mye av æren for effektiviseringen av 
landbruket de siste drøye 50 årene. Borlaug skapte 
«den grønne revolusjonen» ved å fremstille typer 
av hvete og ris som var mer robuste, særlig i det 
globale sør. 

Borlaug ble kreert til æresdoktor ved Norges 
landbrukshøgskole i 1970. Samme år ble han til-
delt Nobels fredspris for sin innsats i bekjemp- 
elsen av sulten i verden.

– Det er viktig å vite hvor mye matproduksjon-
en har økt etter Borlaug, fremhever Holmelin.

 
Lav prisøkning på korn. Kan vi gjennomføre 
vår egen «grønne revolusjon» her nord – og bli 
selvforsynt med mathvete?

Det må i så fall bli bedre økonomi i det. Prisen 
på matkorn har ikke økt like mye som andre varer 
og tjenester i samfunnet. 

– I dag får bonden drøyt fire kroner og åtti øre 
kiloen for mathvete. Det er bare litt mer enn det 
dobbelte av de rundt to kroner og førti de fikk på 
1970-tallet. 

Går vi inn på Statistisk sentralbyrås priskalku-
lator, ser vi at to kroner og førti øre i 1975 skulle 
vært 15 kroner i dag. Bøndene har altså hatt en 
dobling der de skulle vært på seksgangen hvis 
matkorn fulgte prisstigningen i samfunnet.

– Hvis bøndene kan regne med større avlinger 
ved å så fôrkorn, vil de likevel få høyere inntekt 
selv om prisen per kilo er noe lavere. 

Vi har omtrent halvparten av det kornet vi 
trenger til mat i dag. Det varierer mellom 40 og 60 
prosent avhengig av vekstsesongen. 

Da er det liten grunn til å ta risikoen ved å 
bytte til mathvete. 

– Det er en villet politikk at det ikke er så stor  
forskjell i prisen på matkorn og fôrkorn, sier  
Holmelin, som understreker at hun ikke vil uttale 
seg om mulige politiske tiltak på dette stadiet i 
prosjektet. 

Det rekordstore jordbruksoppgjøret i vår tok et 
steg i riktig retning. 

– Da økte de kiloprisen på matkorn med én 
krone. Det er en start. 

Naboer hjelper hverandre. Bøndene må også få 
kunnskap om hvordan de kan drive lønnsomt. 

– Da handler det om agronomien i dette jord-
bruket, altså det kunnskapsdrevne og tekniske, 
ikke bare økonomien.

Det kan for eksempel dreie seg om muligheten 

til å samarbeide med naboen.
– Jordene har ikke godt av å bringe fram mat-

hvete hvert år. Det kan for eksempel lønne seg å så 
gress året etter at de hadde hvete. Deretter ett år 
med bønner, før de går tilbake til hvete. Det gjelder 
å finne riktig syklus.

Kunnskap om fordelene ved samarbeid kan 
være godt for matproduksjonen.

– Mange samarbeider med nabobønder alle-
rede, litt sånn «hvis du dyrker ditt korn på min 
åker i ett år, så kan jeg plante grønnsakene mine 
på jordet ditt». 

Men det er heller ikke slik at det som fungerer 
for én gårdbruker, vil virke for naboen.

– Det er interessant å se hvor stor variasjon det 
er mellom gårder som på kartet ser ganske like 
ut. Noen har dype, flate jorder, mens andre ligger 
i mer kupert landskap. Noen er utsatt for tørke, 
mens andre klarer seg bedre, eller har tilgang på 
kunstig vanning. 

Det er kamp om den lille matjorda vi har. 
– Det er stort sett på Østlandet vi ser potensial-

et til å øke mengden mathvete. Der bor det ganske 
mange mennesker. For eksempel har lille Vestfold 
mye matjord, men det er en stadig konkurranse 
med veiutbygging, bosetting, næring og industri, 
forteller Holmelin. 

Hun ser likevel lyspunkter. 
– Nedbyggingen av matjord har stagnert. Det er 

like fullt sentralt å fortsette å verne matjord.=  

BØNDENE MÅ GJØRE DET: 
– Bøndene må selv velge å 
så en kornsort som kan bli 
godkjent som mathvete, sier 
Nina Holmelin. 
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LITE TIL HVETE: Mestepart-
en av jordbruksarealene her 
i landet er dominert av gress, 
bygg og havre til husdyr.  
Det er kun områder på Øst-
landet og i Trøndelag som 
egner seg til matkorn. Her 
vokser hveten i Telemark  
sist sommer. 
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så mye som 98 prosent av arvematerialet vårt 
ikke består av gener. Selv om alle disse områdene 
i genomet er såkalte ikke-kodete sekvenser, er det 
likevel viktig for medisinerne å undersøke dem. 
Feil i disse områdene kan også ha noe å si for hvilke 
sykdommer du får. 

Fellesbetegnelsen for alle endringene i genomet, 
uansett om endringene har skjedd i eller utenfor 
genene, kalles for genvarianter. Genvarianter 
er vanlig hos oss alle. Noen ganger trengs det en 
kombinasjon av tusenvis av genvarianter for å øke 
sannsynligheten for visse sykdommer, slik som for 
psykiske lidelser, noe du kan lese mer om i denne 
temautgaven. 

Uheldigvis er det svært vanskelig å beregne 
hvilke kombinasjoner det er snakk om. For å kom-
me i mål har genforskerne med seg både matemat-
ikere og bioinformatikere. De lager sinnrike pro-
grammer på datamaskinen for å beregne hvordan 
det hele henger sammen. Beregningene er ofte så 
krevende at de må ty til svært kraftige datamaskin-
er. De tyngste beregningene kjøres på tungregne-
maskiner. Dette er maskiner som er mange tusen 
ganger raskere enn PC-en på kontoret ditt. Likevel 
kan disse beregningene ta både uker og måneder. 

Unikt i Norge. For å finne den statistiske sammen- 
hengen mellom hvilke genfeil og genvarianter som 
øker sannsynligheten for sykdommer, er forskerne 
også avhengige av å sammenligne genprøver fra 
friske og syke, samt å koble denne informasjonen 
med data fra helseregistre. Her ligger Norge i verd-
ensklassen.

Medisinsk genetikk er et svært stort forsknings-
område ved UiO. Apollon kunne ha fylt hundrevis 
av sider om det. Her er et skjønnsomt utvalg.  
God lesing! =

Tekst: Yngve Vogt

Uansett hvor ulike vi mennesker er, har du noe     
 svært viktig til felles med oss andre. 99,9 

prosent av arvematerialet ditt er det samme som 
hos et hvilket som helst menneske. Den siste pro-
millen skiller deg fra de nesten åtte milliarder  
andre menneskene i verden. 

Takket være et samarbeid mellom tusen forsk-
ere i femti land ble menneskets genom kartlagt i 
2003. Siden den gang har det skjedd eventyrlige 
fremskritt innenfor medisinsk genetikk – en viten-
skapsgren som handler om hvordan sykdommer 
blir påvirket av genene våre. Mens noen sykdom-
mer er arvelige, kan andre sykdommer skyldes 
genetiske endringer etter fødselen.

Genomet vårt, eller DNA-koden om du er mer 
familiær med dette uttrykket, består av drøye  
20 000 gener. Genomet er bygd opp av mer enn tre 
milliarder basepar, representert med en bestemt 
rekkefølge av de fire byggesteinene i livets bygg-
verk: Adenin, Tymin, Guanin og Cytosin, med de 
populære forkortelsene A, T, G og C. Rekkefølgen 
på disse baseparene er din personlige oppskrift.

Hos noen stokkes rekkefølgen om. Da kan det 
oppstå genfeil. Genfeil kan øke sannsynligheten 
for bestemte sykdommer. Som eksempel kan et par 
genfeil dramatisk øke sannsynligheten for både 
brystkreft og eggstokkreft.

Noen ganger skyldes en genfeil at bare ett enk-
elt basepar i genet har byttet plass. Andre ganger 
er det snakk om endringer på opptil tusen basepar 
i slengen.

Mer enn gener. Selv om genene er oppskriften på 
hvordan maskineriet i cellene våre skal fungere, er 
det ikke nok for medisinerne å forske på genfeil. 
Bare to prosent av genomet vårt består av gener. 
Da er det kanskje ikke så vanskelig å regne ut at 

Medisinsk genetikk blir stadig viktigere 
for å kunne oppdage og behandle alvor-
lige sykdommer. For å komme i mål  
trenger medisinerne drahjelp av både  
molekylærbiologer, bioinformatikere  
og matematikere.

TEMA: 
MEDISINSK
GENETIKK 

Genforskningen 
endrer 
fremtidens 
medisin 
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opp. Dette gjelder for eksempel kvinner som får 
beskjed om at de er genetisk disponert for den 
alvorlige diagnosen eggstokkreft. Noen velger, når 
de har kommet i overgangsalderen, å fjerne både 
egglederne og eggstokkene.

3000 genvariasjoner. Forskningsgruppen til 
Vessela Kristensen kan nå slå fast at sannsynlig-
heten for brystkreft øker hvis man også har en 
bestemt kombinasjon av 3000 bestemte genva-
rianter. Ingen har foreløpig hatt muligheten til å 
studere alle de genvariantene som finnes. Dem er 
det mange av. Forskere kjenner til 600 millioner 
genvarianter fra ulike befolkningsgrupper rundt 
omkring i verden. Hver enkelt av oss sprader rundt 
med fem millioner genvarianter.

– Det er mye ukjent i de variantene vi ikke har 
sett på. 

Så langt har forskergruppen hennes klart å 
undersøke et sted mellom 300 000 og 500 000 
genvarianter.

– Av dem har vi nå funnet 3000 som kan ha en 
betydning for brystkreft. Det er kombinasjonen av 
mange av dem som øker risikoen. 

– Hver gang vi gentester nye pasienter, får vi 
de samme resultatene. Jeg er derfor ikke i tvil om 
at de genvariantene vi har funnet, er knyttet til 
brystkreft.

De fleste av oss har noen av disse genvariant-
ene. Hver for seg utgjør de ingen eller veldig liten 
risiko. 

– Det er sjeldne kombinasjoner av mange slike 
genvarianter som øker sannsynligheten for kreft. 

Vessela Kristensen bruker nå maskinlæring for 
å finne frem til hvilke kombinasjoner det dreier seg 
om.

Takket være statistiske beregninger har forsker-
ne nå klart å redusere antallet fra 3000 til 300. 
Det gjør gensjekken enklere. 

Vessela Kristensen kaller de bestemte kombi-
nasjonene av disse 300 genvariantene for polygen 
risikoscore (PRS). 

– Hvis det i en familie er flere som har fått al-

NYE BEREGNINGER:  
Vessela Kristensen har 
funnet 3000 genvarianter 
som kan ha noe å si for 
brystkreft.

BRYSTKREFT: Det er kjent at  
sannsynligheten for brystkreft  
er stor hvis kvinner har en  
medfødt genfeil som kalles for 
BRCA-gen. Nå har forskere opp- 
daget at sannsynligheten for 
brystkreft også påvirkes av helt 
bestemte kombinasjoner av 
3000 genvarianter.
    Kvinnen på bildet er Rebecca 
Pine, som i et intervju i New York 
Times i 2016, fortalte at hun etter 
behandlingen av brystkreft valg- 
te å leve uten bryster fremfor å  
måtte gjennomgå flere kirugiske  
inngrep.
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Nye genberegninger 
avslører faren for kreft 

 Sannsynligheten for at du får kreft, øker hvis du har  
bestemte kombinasjoner av flere tusen genvarianter. 

Tekst: Yngve Vogt

Fire av ti nordmenn får kreft innen de er 80 år 
gamle. Andelen er stadig økende. De nyeste 

tallene fra Kreftregisteret viser at nesten 37 000 
mennesker fikk kreft i Norge i fjor. Av dem fikk 
5000 prostatakreft og 4000 brystkreft.

Mange krefttilfeller blir først oppdaget når 
kreften har spredt seg til andre organer. Da kan 
behandlingen bli svært krevende.

– Dette er som å drive brannslukking ved en 
stor brann. Jo tidligere vi klarer å oppdage brann- 
en, desto bedre er det. Målet vårt er derfor å 
oppdage kreft så tidlig som mulig, slik at vi kan 
behandle kreften før den har utviklet seg for langt, 
poengterer Vessela Kristensen. Hun er professor 
og forskningsleder på Avdeling for medisinsk gene-
tikk ved Universitetet i Oslo og Oslo universitets-
sykehus. Dette er landets største forskningsgruppe 
innen medisinsk genetikk og arvelig kreft.

De mest kjente genfeilene. Det har lenge vært 
kjent at kreftsannsynligheten øker betraktelig om 
man har en medfødt feil i genene som kalles for 
BRCA1 eller BRCA2.  

– Disse genene har vi alle, men de kvinnene 
som har mutasjon i ett av dem, har mye større 
sannsynlighet for å få kreft i bryst og eggstokk. 

Kvinner som har BRCA1-versjonen, har ifølge 
Gynkreftforeningen 40 prosent risiko for å bli 
rammet av eggstokkreft og 70 prosent risiko for å 
utvikle brystkreft i løpet av livet. 

For kvinner som har den andre mutasjonen, 
BRCA2, er risikoen 20 prosent for å bli rammet av 
eggstokkreft i løpet av livet og 70 prosent forhøyet 
risiko for å bli rammet av brystkreft.

For menn med BRCA2-versjonen er sannsynlig-
heten noe forhøyet for å få prostatakreft.

Det er nesten ingen som har begge genfeilene. 

Ytterligere 33 genfeil. Etter at BRCA-genene ble 
oppdaget tidlig på 90-tallet, begynte medisinerne 
også å lete etter andre risikogener. De oppdaget da 
at visse typer kreft kunne skyldes mutasjoner i 33 
andre gener. Disse genfeilene øker først og fremst 
sannsynligheten for kreft i bryst, eggstokk, livmor, 
prostata, nyre og føflekker, men de kan også øke 
sannsynligheten for kreft i tarm, øye, mage, buk-
spyttkjertel, skjoldbruskkjertel og i blodet. 

Men her må vi ikke la oss skremme: Sannsyn-
ligheten for at disse 33 genfeilene fører til kreft, 
er betraktelig lavere enn ved feil i BRCA-genene. 
Disse genfeilene er dessuten sjeldne. 

De som har flere tilfeller av samme type kreft 
i familien, får i dag tilbud om å teste seg for gen-
feilene. Hvis testen slår ut, er det mulig å bli fulgt 
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Tekst: Yngve Vogt

Norge har en av verdens høyeste forekomster     
 av tarmkreft, en sykdom som rammer både 

kvinner og menn. I fjor fikk 4500 nordmenn tarm-
kreft. 1250 døde. Kreftregisteret har beregnet at  
1 av 25 vil få den lumske sykdommen innen de er 
80 år gamle.

De fleste må gjennom omfattende behandling. 
Operasjon er vanlig. Mange får cellegift og stråle-
behandling. Bare sju av ti pasienter lever fem år 
etter at diagnosen ble satt.

Utviklingen av tarmkreft kan ta 10 til 20 år. 
Ettersom symptomene kan være ganske vage, er 
det dessverre vanlig å oppdage tarmkreften ganske 
sent.

Den beste metoden å oppdage tarmkreft på er 
med koloskopi. For noen kan dette være en ganske 
ubehagelig undersøkelse. En to meter lang slange 
blir sendt inn gjennom endetarmen, tykktarmen 
og videre inn i den nedre delen av tynntarmen. 
Her kan legene se om slimhinnene er betente, eller 
om det finnes svulster eller polypper (utvekster). 
Polypper er ikke uvanlig. De er som oftest ufarlige 
og forsvinner av seg selv. Andre ganger kan de 
være forstadier til kreft. Polyppene blir fjernet og 
undersøkt for kreft. 

Som oftest finner legene ingenting. 
Uheldigvis har ikke dagens sykehus muligheten 

til å tilby koloskopi til alle. Kapasiteten er begrens-
et. Det gjør det ikke enklere for pasientkøen at 
bare halvparten møter opp til undersøkelsene sine. 

For å sile ut hvem som trenger koloskopi og ei, 
skal alle mellom 55 og 70 år om ikke altfor lenge 
bli bedt om å sende inn en avføringsprøve i posten. 
Som en forberedelse til denne landsomfattende 
undersøkelsen er screeningen allerede testet ut på 
befolkningen i kommunene Moss og Bærum. Poen-
get er svært enkelt. Blod i avføringen kan tyde på 
kreft. Da blir pasienten innkalt til koloskopi. 

Selv om avføringstesten fungerer bra for mange, 
har den likevel to svakheter. Den ene svakheten 
er at mange av dem som blir innkalt til koloskopi 
– fordi de har blod i avføringen – likevel ikke har 
kreft. Da er de blitt unødig bekymret. Den andre 
svakheten er at kreften ofte må ha kommet langt 
for at det skal dukke opp blod i avføringen. Det be-
tyr: Mange med kreft i tidlig fase vil ikke bli fanget 
opp av avføringstesten.

– Vi trenger derfor bedre metoder for å oppdage 
kreften tidligere. Behandlingen blir lettere, sam-
tidig som sannsynligheten for å overleve øker,  
poengterer Trine Rounge, tidligere forsker på 

Bakteriegener i avføringen  
kan avsløre tidli g kreft i tarmen 
 

Oppdager kreft enklere og tidligere

Forskere analyserer nå alle genene i tarm innholdet til tusenvis av mennesker.  
Målet er å oppdage tidlig fase av tarmkreft ved å se på bakteriefloraen i tarmen.
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vorlig brystkreft, og de ikke har fått noe utslag på 
BRCA-testene eller på de 33 andre genene, kan det 
være viktig å ty til denne testen i stedet.

Enkel sjekk. Og for å berolige litt: Ikke alle med 
genmutasjoner får kreft. Det må derfor være noe i 
genene som hindrer at kreften utvikler seg.

Undersøkelsen er svært enkel. Det holder med 
en blodprøve. Forklaringen er at alle cellene våre, 
og derfor også blodcellene våre, har de samme 
genene. 

Sammen med en rekke forskere og klinikere i 
både Norge og Estland jobber Vessela Kristensen 
nå for at denne testen kan tas i bruk i kliniske un-
dersøkelser. 

Men – for som med det meste i livet er det også 
her et viktig men – polygen risikoscore er hoved-
sakelig beregnet ut ifra amerikanske og europeiske 
data. Det kan tenkes at scoren ville ha blitt anner-
ledes om forskerne hadde brukt afrikanske og 
asiatiske data.

– Forklaringen er at det kan være genetiske  
forskjeller i ulike befolkningsgrupper.

Oppdage kreft fem år på forhånd. En annen 
spennende mulighet for å oppdage kreft så tidlig 
som mulig er å måle noe som kalles for mikro-
RNA. 

Det spennende med å måle slike stoffer er at 
man kan få et signal flere år før kreften slår ut. 
Signaturen for fremtidig kreft i lunge, bryst og 
tarm er forskjellig. 

Ved å undersøke opphopningen av mikro-RNA 
vil vi i fremtiden kunne slå fast at «du får lunge-
kreft om fem år».

– Det kan bli en gamechanger i kreftbehand-
lingen. 

Det store spørsmålet er hvordan behandlingen 
kan bli for personer som får vite at de skal få kreft 
om fem år. En mulighet er å bruke tiden til under-
søkelser, slik som koloskopi. Men i praksis venter 
man likevel bare til kreften oppstår. Det er ikke 
bra nok. Poenget er å slippe den store brannslukk-
ingen.

– Her snakker vi om mennesker som er friske 
fem år før kreften slår ut. De skal verken ha  
kjemoterapi eller stråling. Dette er vanvittig sterk 
behandling. De medikamentene vi trenger for 
å hindre kreft på forhånd, er annerledes enn de 
medikamentene vi trenger for å kunne bekjempe 
kreften og forlenge livet med noen uker eller  
måneder. Her må legemiddelindustrien inn med 
nye medisiner.= 
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•	99	prosent	av	tarmflo-
raen	består	av	bakterier.

•	Vi	har	tusenvis	av	ulike	
bakterier	i	tarmen.

•	Forskerne	sammen-
ligner	bakteriefloraen	til	
friske	og	syke	pasienter.

•	Takket	være	enorme	
databeregninger	av	alt	
DNA-et	i	bakteriene,	
vil	det	i	fremtiden	være	
mulig	å	oppdage	tidlig	
kreft	ved	å	se	etter	en	
bestemt	bakterieflora	i	 
en	avføringsprøve.

Kreftregisteret og nå gruppeleder og førsteamanu-
ensis på Senter for bioinformatikk og Farmasøyt-
isk institutt ved UiO.

Sjekker bakteriefloraen. Forskningsgruppen 
hennes er nå i gang med en helt ny metode som 
skal gjøre det langt sikrere å slå fast om man har 
kreft i tidlig fase. 

De siste årene har forskere funnet sammen-
hengen mellom tarmfloraen og fremskreden kreft. 
Ettersom bakteriefloraen endrer seg når kreften 
utvikler seg, er bakteriefloraen ikke den samme 
der kreften har kommet langt, og der kreften er i 
sin spede begynnelse.

– Vi mener sannsynligheten også er til stede for 
en sammenheng mellom den tidlige fasen av tarm-
kreft og bakteriefloraen i tarmen, forteller forsker 
og kollega Einar Birkeland. 

De to forskerne mener med andre ord at en 
bestemt bakteriekombinasjon kan bli fremtidens 
biomarkør for tidlig tarmkreft.

– Dette skal bli en bedre metode enn bare å lete 
etter skjult blod i avføringen. Økosystemet i tarmen 
må være i ubalanse for at vi skal få kreft. Den dag-
en vi skjønner hvilke bakterier som er med i den 
tidlige kreftutviklingen, kan vi dessuten forstå 
mer av sykdommen, konstaterer Rounge.

Studien deres bygger på informasjonen fra 
tarmscreeningen i Moss og Bærum. Uten slike data 
har ikke forskerne muligheten til å finne sammen-
hengen når det gjelder bakteriemangfoldet og tid-
lig kreft. For å klare dette sammenligner forskerne 
bakteriefloraen hos alle som er undersøkt, og da 
snakker vi om bakteriefloraen både hos dem som 
ikke har funn i tarmen, og hos dem som har polyp-
per og kreft. Eller for å si det svært så populistisk: 
Avføringsprøvene i Moss og Bærum kan redde 

Veien videre. Som om dette ikke er nok, skal 
forskerne også undersøke sammenhengen mellom 
kosthold og tarmkreft. Her har de med seg ernær-
ingsfysiologer. 

Men bakteriefloraen i tarmen påvirkes ikke 
bare av hva du spiser. Det handler også om medi-
sinbruken din. Da kommer det godt med at forsk-
erne har muligheten til å hente ut informasjon ved 
å koble sammen landets mange helseregistre.

– Det neste vi skal gjøre, og det er ganske unikt, 
er å få resepthistorien til alle deltakerne. En del av 
dem har tatt antibiotika. Slike medisiner dreper 
bakterier. Du kan si det sånn at vi er grådige data-
samlere. Vi får data fra nesten 20 år tilbake i tid, 
sier Trine Rounge.

Det neste store spørsmålet deres er hvorfor 
visse bakteriekombinasjoner fører til kreft.

– Noen bakterier blir sittende fast i slimlaget i 
tarmen. Og noe av slimlaget ligger der det er pol-
ypper, som er tidlig fase av kreft. 

For å finne sammenhengen er forskerne så 
heldige at sykehusene også tar vevsprøver. Da kan 
forskerne studere de epigenetiske endringene i 
vevsbiten. Epigenetikk handler om hvilke gener 
som er slått av og på.

– Da kan vi se på sammenhengen mellom 
bakteriefloraen, kreft og hvilke gener som er slått 
av og på. Hvis det er en sammenheng mellom de 
bakteriene vi finner i avføringen, og hvilke gener 
som er slått av og på i vevsbiten, kan vi se hvordan 

bakteriene påvirker den tidligere delen av kreft-
utviklingen.  

Virus i bakterier. Og for å gjøre det hele enda 
vanskeligere:

Forskerne skal også se etter andre organismer i 
avføringen. Tarmen består ikke bare av bakterier. 
Den er også full av virus. Og da snakker vi ikke 
bare om virus på lik linje med bakteriene i tarmen. 
Det er faktisk svært vanlig med virus på bakteriene. 

Noen virus dreper visse bakterier. Virus kan 
dessuten regulere balansen i bakteriefloraen.

– Vi vet ikke nok om dette. Virus på bakteriene 
er som den mørke materien i universet. Det er van-
skelig å finne ut hvilke bakterier virusene stammer 
fra. Vi kan bare se en brøkdel av virusene. 

I snitt finner de 2000 virussekvenser i en av-
føringsprøve. For å undersøke dem må forskerne 
også her ty til DNA-analyser.

Fremtiden. – Hva er fremtidsdrømmen deres?
– I fremtiden skal det være lett å oppdage tarm-

kreft. Vi håper at testen vår skal bli like enkel som 
en koronatest, men det blir nok heller en test som 
krever litt laboratoriearbeid. Vi må dessuten være 
sikre på at testen fungerer, og at vi ikke går glipp 
av krefttilfeller. For å komme ut på markedet krev-
es det store globale studier.

Slikt kan ta opptil ti år, poengterer Trine 
Rounge.=

livet til mange kreftpasienter i fremtiden.

Undersøker bakteriegenene. Det er her gene-
tikken kommer inn i bildet. 

Tarmfloraen består av 99 prosent bakterier. 
Kroppen vår har faktisk like mange bakterier som 
egne celler. Sånn sett er kroppen vår et enormt 
økosystem. Vi har tusenvis av ulike bakterier. De 
aller fleste av bakteriene våre holder til i tarmen.

Akkurat som oss mennesker inneholder bakteri-
er arvemateriale. Dette arvematerialet kalles for 
DNA.

Forskerne henter ut DNA fra alle organismene 
i tarmen og beholder DNA-et fra bakteriene. De 
hakker opp arvematerialet i små biter og analyser-
er alle bitene.

Takket være tarmprøvene fra de heldige ut-
valgte i Moss og Bærum har forskergruppen til 
Rounge analysert millioner av DNA-sekvenser fra 
så mange som 2000 avføringsprøver.

– Ettersom tarmfloraen hos to mennesker er 
veldig forskjellig, er det utfordrende å finne en 
felles biomarkør. Da trenger vi studier av denne 
størrelsen. I verdenssammenheng er dette en stor 
studie, opplyser Rounge.

Ved å sammenligne alt arvemateriale til bakteri-
ene hos dem som var friske og hos dem som fikk 
påvist kreft eller forstadier til kreft i koloskopien, 
kan de finne bakteriesignaturen for tarmkreft.

Det er ingen enkel sak å sammenligne så store 
mengder DNA-biter fra så mange forsøkspersoner.

– Vi tar sekvensdataene og sjekker dem mot  
databaser for å se hvilke bakterier og hvilke 
genombiter som passer til hverandre. Da kan vi slå 
fast hvor mye det er av hver bakterieart. 

Hver bakterie har minst 5000 gener. Siden det 
er millioner av bakterier i tarmen, har forskerne 
valgt å gruppere genene etter hvilke oppgaver de 
har. 

Det kreves enorme beregninger på tungregne-
maskiner for å tolke alle disse DNA-sekvensene.  

– Her er det snakk om flere måneders bereg-
ninger på universitetets tungregnemaskiner for 
sensitive data, forklarer Einar Birkeland. 

Spesialet hans er nettopp å utvikle nye metoder 
for å knuse store datamengder. Det kommer godt 
med når han skal undersøke millioner av gener fra 
tarminnholdet hos tusenvis av mennesker. 

For å løse dette bruker han maskinlæring. Det 
er den beste metoden for å finne signalet på kreft.

– Selv om vi bruker enormt med regneressurser, 
er målet vårt å lage en enkel biomarkør.

POLYPPER er utvekster i 
tarmen. Som oftest er de 
ufarlige og forsvinner av seg 
selv. Andre ganger kan de 
være forstadier til kreft. Når 
pasienter går igjennom en 
tarmundersøkelse, blir po-
lypper fjernet og undersøkt 
for kreft. Jo tidligere kreften 
oppdages, desto lettere blir 
behandlingen. I fremtiden vil 
det være mulig å oppdage 
kreften mye tidligere ved å 
undersøke bakteriecock-
tailen i avføringen.

TARMFORSKERNE: Trine 
Rounge og Einar Birkeland 
DNA-analyserer millioner av 
bakteriegenomer fra tarm-
prøver for å finne signaturen 
på en bakterieflora som kan 
være signalet på tidlig fase 
av tarmkreft.
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Tarmkreft

•	Norge	har	en	av	verd-
ens	høyeste	forekomster	
av	tarmkreft.

•	Sykdommen	rammer	
både	kvinner	og	menn.

•	I	fjor	fikk	4500	nord-
menn	tarmkreft.	1250	
døde.

•	Sykdommen	oppdages	
ofte	ganske	sent.

•	Operasjon	er	vanlig.	
Mange	må	også	få	 
cellegift	og	stråle- 
behandling. 
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Tekst: Yngve Vogt

Vi har helt nye funn som viser en stor grad av 
overlappende genvarianter mellom forskjell-

ige typer psykiske lidelser, forteller stipendiat og 
psykiater Guy Frederick Lanyon Hindley på Norsk 
senter for forskning på mentale lidelser (NOR-
MENT) ved Universitetet i Oslo.

Resultatene er nylig publisert i det vitenskape-
lige tidsskriftet American Journal of Psychiatry.

– Vi har beregnet både hvor mange genvari- 
anter som er knyttet til psykiske lidelser, risikoen 
for å utvikle dem og hvor mye de psykiske lidelsene 
genetisk sett har til felles, forteller medforfatter 
Olav Bjerkehagen Smeland, som både er forsker 
på NORMENT og overlege i psykiatri ved Oslo  
universitetssykehus.

De har studert den genetiske sammenhengen 
mellom de psykiske lidelsene ADHD, bipolar lid-
else, depresjon og schizofreni.

Ingen klar forskjell. I dag er det ofte vanskelig å 
sette rett diagnose på en psykisk lidelse. 

– Dagens psykiatriske diagnoser er basert på 
symptomer og kliniske tegn. Psykiatrien har ikke 
et biologisk fundament, slik som andre medisinske 
diagnoser har, forklarer Hindley.

Det gjør det ikke enklere at det kan være store 
forskjeller mellom folk med den samme psykiat-
riske diagnosen.  Og som om dette ikke er nok: Det 
er ingen distinkte forskjeller mellom lidelsene. 

– Ett symptom kan passe til mange diagnoser. 
Noen pasienter får derfor ulike diagnoser når de 
møter forskjellige behandlere. Da kan behandling-
en bli feil, poengterer Bjerkehagen Smeland. 

For eksempel har over halvparten av pasientene 
med angst også depresjon. Og mange med bipolar 
lidelse lider av både angst, depresjon og psykose.

Det ene spørsmålet forskerne har stilt seg, er 

om det er riktig å definere bipolar lidelse som én 
ting og schizofreni som noe annet. 

– Det andre spørsmålet vårt er om vi kan skille 
bedre mellom pasientene ved å ha en bedre gen-
etisk forståelse.

Det er nettopp det forskerne ønsker.
– Resultatene våre er viktige for å forstå dia-

gnosesystemet i psykiatrien. De psykiatriske dia-
gnosene er ikke genetisk atskilt. Når den genetiske 
overlappingen er stor, må vi stille oss spørsmålet 
hvorfor vi skal ha dette skillet mellom lidelsene. 
Med den genetiske forskningen kan vi kanskje 
dele opp diagnosene på en annen måte, mener 
Bjerkehagen Smeland og legger til:

– Vi er nå i gang med å undersøke hvordan  
resultatene våre kan brukes klinisk.

Tunge beregninger. Psykiaterne kan ikke gjen-

nomføre den genetiske analysen på egen hånd. For 
å komme i mål har de med seg både matematikere, 
statistikere og informatikere. 

– Vi er en gruppe på nesten 30 forskere som 
bruker avansert matematikk til å analysere milli-
oner av genetiske varianter hos titusenvis av  
mennesker, forteller Hindley.

Hver av analysene har tatt et par dager på uni-
versitetets tungregnemaskin, en maskin som er 
mange tusen ganger raskere enn PC-en på kontor-
et ditt. 

For eksempel ser forskerne på alle genvariant-
ene som har noe med bipolar lidelse å gjøre, og 
kobler dem med alle de genvariantene som har noe 
med schizofreni å gjøre. 

– Hver genvariant har en sannsynlighetsverdi 
som er koblet opp mot de ulike psykiske lidelsene. 
Vi studerer de genetiske forskjellene for å finne 

Psykiske 
lidelser kan 

skyldes en 
kombinasjon 

av mange tusen 
genvarianter. 

Den genetiske 
overlappingen  

mellom de 
ulike lidelsene 

er svært stor.

MYE TIL FELLES: Forskerne 
har funnet en stor genetisk 
overlapping mellom ulike 
psykiske lidelser. Denne 
figuren viser de genetiske 
overlappingene mellom 
ADHD, bipolar lidelser (BIP), 
schizofreni (SCZ) og depre-
sjon (DEP). Som eksempel 
har bipolar lidelse og schizo-
freni en overlapping på 8500 
genvarianter, mens ADHD 
og depresjon har en over- 
lapping på 4400 genvari-
anter. 

ILLUSTRASJON: APOLLON

Finner stor 
genetisk likhet 

mellom ulike 
psykiske lidelser 

FOTO: COLOURBOX
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sykdomsrisikoen. Vi vet at psykiske lidelser er 
arvelige. Det har vi visst i tusenvis av år. Men 
først da DNA-et til mennesket ble kartlagt i 2003, 
kunne vi finne disse genvariantene, forklarer  
Bjerkehagen Smeland.

For 20 år siden, da genforskningen var i sin  
spede begynnelse, tenkte forskere at det holdt å 
finne det ene spesielle risikogenet for psykiske 
lidelser.

– Tankegangen var altfor enkel. Vi er overrasket 
over hvor mange genvarianter som er knyttet til 
psykiske lidelser.

Genvariant er ikke genfeil. Psykiaterne har nå 
undersøkt millioner av genvarianter. Blant dem 
har forskerne funnet drøyt 10 000 genvarianter 
som kan ha noe å si for psykiske lidelser.

Her må vi være klar over en meget viktig ting. 
En genvariant er noe helt annet enn en genfeil.

Før vi kan gå detaljert til verks om hva forsk-
erne har kommet frem til, må Apollon ta et lite 
dypdykk ned i genenes merkverdige verden.

Alle cellene våre har cellekjerner. Og alle celle-
kjernene har en DNA-streng. DNA er livets strek-
kode. DNA-strengen inneholder den molekylære 
oppskriften på hva som skal skje i cellene våre.  

DNA-strengen består av drøye tre milliarder 
basepar, bygd opp av de fire byggesteinene adenin, 
tymin, guanin og cytosin, med forkortelsene A, T, 
G og C. Hvert enkelt basepar består av enten A og 
T eller G og C.  

Alle genene våre er bygd opp i en kombinasjon 
av en rekke basepar. 

DNA-et vårt består av drøye 20 000 gener. Gen- 
ene er koder for hva som skal skje i cellene. Men 
det som kanskje er rart å tenke på, er at genene 
bare utgjør en bitte liten del av DNA-molekylet 
vårt. Gener utgjør bare to prosent av DNA-et. 

Det som blant annet skiller deg og meg fra alle 
de andre menneskene i verden, er at hver og én av 
oss har mange genvarianter. Her snakker vi om 
millioner av mulige genvarianter.

De fleste genvariasjonene kan være innenfor ett 
basepar, men noen kan være variasjoner innenfor 
en serie på tusenvis av basepar. 

Noen genvarianter er sjeldne, mens andre er 
vanlige.

– Jo sjeldnere en genvariant er, desto større kan 

konsekvensene være, poengterer Hindley.
Og nå kommer det utrolig viktige: Det kan selv-

sagt være genvarianter i et gen, men de aller fleste 
genvariantene er i de områdene i genomet der det 
ikke er gener.

Du lurer kanskje på hvorfor disse genvariant-
ene har noe å si? Poenget er at genvarianter kan 
påvirke gener på helt andre steder i DNA-strengen. 
Selv om en genvariant ligger langt unna et gen hvis 
man strekker ut DNA-strengen, kan de likevel ligge 
fysisk svært nær hverandre fordi hele DNA-stren-
gen er krøllet tett sammen i cellekjernen.

Det betyr kort fortalt: En genvariant på ett sted 
i DNA-strengen kan påvirke et gen på et helt annet 
sted.

Fra undersøkelsen. Nå som du er blitt bevandret 
i hva forskerne mener med genvarianter, kan vi 
omsider komme frem til hovedpoenget i saken. 

– Det er faktisk tusenvis av genvarianter som  
er knyttet til hver enkelt lidelse. Hver enkelt gen-
variant påvirker svært lite.

Det er summen av de mange genvariantene som 
sier noe om hvilken lidelse man får.

Du må ha mange genvarianter for å utvikle en 
lidelse.

– Du må kanskje ha 7000 til 8000 genvarianter 
for å utvikle bipolar lidelse. Man er derfor nødt  
til å ta høyde for alle genvariantene for å kunne 
beregne den individuelle risikoen for en lidelse.  
Vi kan beregne både antall genvarianter som skyld- 
es de ulike psykiske lidelsene, risikoen for lidels-
ene, overlappingen mellom dem og hvor mye de 
har til felles med de andre lidelsene.

For å finne den genetiske overlappingen mellom 
de psykiske lidelsene har forskerne sammenlignet 
sykdommene to og to. 

De kan med andre ord si hvor mange genvari-
anter som er knyttet til en lidelse, og hvor mange 
overlappinger det er mellom de ulike psykiske 
lidelsene. 

8600 genvarianter er knyttet til bipolar lidelse, 
mens 5600 varianter er knyttet til ADHD. 

– ADHD er med andre ord påvirket av færre 
genvarianter. 
     De to lidelsene har 5400 felles genvarianter.

Risikoen for depresjon er derimot påvirket av  
14 500 genvarianter. 7500 av disse genvariantene 

kan også påvirke risikoen for bipolar lidelse.
Den sterkeste korrelasjonen er mellom bipolar 

lidelse og schizofreni. De har 8500 genvarianter 
felles. 

Noen ganger er det en sterk sammenheng. And-
re ganger er sammenhengen svakere.

Selv om en genvariant påvirker både bipolar lid-
else og ADHD, kan den samme genvarianten øke 
sannsynligheten for ADHD, men likevel redusere 
sannsynligheten for bipolar lidelse. Og påvirkning-
en av de enkelte genvariantene kan dessuten være 
av ulik grad.

Det betyr med andre ord:
– En genvariant til en psykisk lidelse kan både 

øke og dempe sannsynligheten for andre psykiske 
lidelser, sier Bjerkehagen Smeland.

Selv om forskerne nå kan gi en sannsynlighets-
verdi for en lidelse, er ikke dette nok. 

– Vi har fortsatt ikke tilstrekkelig genetisk 
kunnskap til at dette kan ha en klinisk nytteverdi  
i dag. Men det er klart at de genetiske prediksjons-
verktøyene kommer, slik vi allerede har dem for 
diabetes og kreft. 

Tanken deres er at når man vet hvilke gener 
som blir påvirket av genvariantene, kan det lages 
nye medisiner.

– Da snakker vi om fremtidig, persontilpasset be-
handling mot psykiske lidelser. Men vi er fortsatt 
bare i startfasen. De neste ti årene vil vi kunne 
avdekke mye mer.

Personligheten betyr mye. Forskerne fra NOR-
MENT har også sett på sammenhengen mellom 
personligheter og psykiatriske diagnoser.

– Hvis man er genetisk disponert for å være 
fornøyd med livet, er sannsynligheten mindre for  
å utvikle angst, depresjon og schizofreni.

Det er dessuten negativ genetisk korrelasjon 
mellom ADHD og den kognitive funksjonen.

– Genvarianter knyttet til ADHD kan derfor 
gjøre det vanskeligere å prestere, slik som på skole- 
prøver, poengterer Bjerkehagen Smeland.

Og helt til slutt: 
Forskerne har også sett på sammenhengen 

mellom utdannelsesnivået og psykiske lidelser. 
Ikke overraskende har forskerne funnet en negativ 
genetisk korrelasjon mellom ADHD og lengden på 
utdannelsen. Det vil si:

– En person med mange genvarianter for 
ADHD har et vanskeligere utgangspunkt for å ta 
høyere utdannelse enn befolkningen ellers. Det 
gjelder selv om personen ikke har ADHD.= 

– Vi er overrasket over hvor mange genvarianter som er 
knyttet til psykiske lidelser.

STOR GENETISK LIKHET: 
– Når den genetiske over-
lappingen er stor, må vi stille 
oss spørsmålet hvorfor vi 
skal ha dagens skille mel-
lom de psykiske lidelsene, 
poengterer psykiaterne Olav 
Bjerkehagen Smeland (t.v.) 
og Guy Frederick Lanyon 
Hindley på Norsk senter for 
forskning på mentale lidelser 
(NORMENT) ved Universitet-
et i Oslo. 

FOTO: YNGVE VOGT
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Genvarianter

•	Bare	to	prosent	av	
genomet	vårt	består	av	
gener.	Genvarianter	kan	
både	oppstå	i	og	utenfor	
genene	våre.

•	Forskerne	har	sam-
menlignet	genvariantene	
som	fører	til	de	psykiske	
lidelsene	ADHD,	bipolar	
lidelse,	schizofreni	og	
depresjon.

•	Det	er	en	stor	genetisk	
overlapping	mellom	
lidelsene.

•	Det	er	summen	av	
mange	genvarianter	
som	sier	noe	om	hvilken	
lidelse	du	kan	få.

•	Den	sterkeste	korrela-
sjonen	er	mellom	bipolar	
lidelse	og	schizofreni.	

•	Selv	om	den	samme	
genvarianten	påvirker	
flere	lidelser,	kan	den	
samme	genvarianten	
øke	sannsynligheten	for	
en	lidelse	og	samtidig	
redusere	sannsynligheten	
for	en	annen	lidelse.

•	Når	forskerne	vet	
hvilke	genvarianter	som	
påvirker	hvilke	gener,	kan	
det	lages	nye	målrettede	
medisiner.
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•	Ingenting	er	som	
utdypning	eller	forklaring	
av	temaet	eller	komplis-
erte	begreper.

•	En	oppsummering/
kortversjon	er	også	mulig	
å	fylle	inn	i	en	faktaboks

•	Det	kan	være	greit	å	
huske	at	de	fleste	leserne	
er	interesserte,	men	ikke	
forskere	på	toppnivå

•	Skriv	derfor	enkelt,	
informativt	og	på	en	måte	
som	får	leseren	til	å	føle	
seg	smart!!

•	osv

Tekst: Yngve Vogt

Resistente bakterier tar stadig flere liv. For seks 
 år siden slo en britisk ekspertgruppe fast 

at ti millioner mennesker ville dø av resistente 
bakterier frem til 2050 dersom verden ikke klarte 
å samle seg om en global kamp mot disse bakteri-
ene. Mange kritiserte ekspertene og mente de 
svartmalte fremtiden. Den gangen døde 700 000 
mennesker i løpet av et år. Dødstallene endret 
seg raskt til det verre. Ifølge de nyeste tallene fra 
Lancet døde 1,3 millioner av resistente bakterier i 
2019. Sannsynligheten er til stede for at antallet vil 
øke enda mer.

Problemet blir stadig større, særlig i land der 
det ikke er strenge restriksjoner på bruken av 
antibiotika. Jo mer slepphendt bruk, desto lettere 
sprer de resistente bakteriene seg. For eksempel 
har nitti prosent av barna som havner på sykehus  
i Kambodsja, multiresistente bakterier i tarmen.

De fleste dødsfallene skjer i den tredje verden. 
Men heller ikke Europa er beskyttet mot de farlige 
bakteriene. Her er sykehusbakteriene den store 
trusselen. 

Foruten flere sykehusbakterier har Verdens 
helseorganisasjon (WHO) en liste over resistente 
E.coli-bakterier som det er nødvendig å finne nye 
medisiner imot. Disse bakteriene har den uheldige 
evnen at de kan danne enzymer som spalter nesten 
all antibiotika.

Hvis bakteriene havner i blodbanen og immun-
forsvaret ikke klarer å slå dem tilbake, kan det føre 
til blodforgiftning. Tilstanden kan bli livstruende 
på noen få timer.

Vil forebygge infeksjoner. I stedet for å gi anti-
biotika den dagen ulykken er ute, er tanken til pro-
fessor Jukka Corander å forebygge infeksjoner. 

Fremtidens vaksine mot livs-
farlige og resistente bakterier 
 

Kan redde millioner av mennesker

Ved å studere alle genene i en bakterieart og hvordan de endrer seg over tid, 
er det mulig å lage bedre vaksiner mot livsfarlige bakteriesykdommer.

BAKTERIEKOMMUNIKASJON: Bakteriene har den 
sinnrike muligheten at de kan dele genetisk informa-
sjon for å beskytte seg mot antibiotika og andre  
«farer». Det gjør det vanskeligere å ta knekken på  
resistente bakterier.
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•	Det	er	stadig	vanske-
ligere	å	ta	knekken	på	
resistente	bakterier.	

•	1,3	millioner	men-
nesker	dør	nå	årlig	av	
disse	bakteriene.

•	De	resistente	
bakteriene	skyldes	
slepphendt	bruk	av	
antibiotika.

•	Resistente	bakterier	
kan	danne	enzymer	
som	spalter	nesten	all	
antibiotika.	Da	fungerer	
ikke	medisinen.

•	De	fleste	dødsfall	av	
resistente	bakterier	
er	i	den	tredje	verden.	
I	Europa	og	USA	er	
sykehusbakteriene	de	
farligste.

– Det er mye bedre å beskytte seg på forhånd enn å 
vente til det oppstår en infeksjon. Når vi skjønner 
i detalj hvordan en bakteriepopulasjon fungerer i 
samspill med immunforsvaret, er det mulig å ut-
vikle nye vaksiner for å hindre disse infeksjonene, 
forteller Jukka Corander, som er en av verdens 
fremste forskere på å avsløre bakterienes genetiske 
liv. 

Han er tilknyttet Big Insight, et senter for forsk-
ningsdrevet innovasjon ved UiO. Senteret, som er 
en del av Det medisinske fakultet, utvikler nye, 
sofistikerte og statistiske metoder for å analysere 
enormt store datamengder. Corander har i 15 år 
utviklet stadig ny statistikk for å beskrive evolu-
sjonen til bakterier og hvordan og hvorfor bakterie-
genomer har endret seg over tid.

Nå har Jukka Corander vist hvordan det er mu-
lig å utvikle nye vaksiner mot resistente bakterier.

Avansert bakteriegenom. Det er krevende å 
slåss mot bakterier. Genomvariasjonen i bakterier 
er mye større enn hos oss mennesker. Mens 99,9 
prosent av genomet til hvert eksemplar av oss 
mennesker er likt over hele verden, er variasjonen 
langt større mellom bakterier. Her kan det innen 
en art være variasjon i så mye som halvparten av 
genomet. 

– Det kan derfor være store genetiske forskjell-
er mellom de ulike typene av E.coli-bakteriene 
som fører til infeksjon i blodbanen. Vi forsker på 
hvordan de genetiske mekanismene påvirker varia-
sjonene i bakteriepopulasjonene, hvorfor noen 
bakterier sprer seg lettere mellom mennesker og 
hvorfor de klarer å overleve i ulike miljøer, fortel-
ler forskeren.

– Etter at vi har fått muligheten til å sekvensere 
hele genomet av enkelte bakterier, har vi fått et 
mye mer nyansert bilde. Det er visse bakterier som 
er flinkere enn andre til å ta opp resistensgenet. 
Spørsmålet vi har stilt oss, er hvorfor visse typer 
bakterier kan bli multiresistente og andre ikke.

Bakterier utveksler gener. For å finne ut av 
dette bruker Jukka Corander den aller nyeste tek-
nologien. Da er det ikke nok å kartlegge genene i 
bakteriene. Han må også kartlegge plasmidene. 
Plasmider er små ringformete DNA-strenger som 
bare finnes i bakterier.  Plasmidene er svært nyttige 
for bakteriene. Bakteriene bruker plasmider til å 
overføre arvestoff seg imellom. Det gjør det mulig 
for dem å lære hverandre opp til å bli motstands-
dyktige mot antibiotika. Tenk deg om vi mennes-
ker hadde hatt den samme egenskapen! Se for deg 
at du har et gen som beskytter deg mot en farlig 
sykdom. Når du møter noen du er glad i, hadde 

du – hvis du hadde vært en bakterie – kunnet gitt 
denne beskyttelsen videre.

Jukka Corander prøver nå å kartlegge alle gener 
og plasmider i E.coli-bakteriene som blir samlet 
inn fra norske sykehus av Norsk overvåkings- 
system for antibiotikaresistens hos mikrober 
(NORM). Takket være helt ny teknologi er det mye 
lettere å analysere dette i dag enn for bare noen få 
år siden.

Som du kanskje kjenner til, består en DNA-
streng av en rekke basepar, satt sammen av bygge-
klossene adenin, tymin, guanin og cytosin, med 
forkortelsene A, T, G og C. Rekkefølgen på disse 
byggesteinene er oppskriften på alle levende organ- 
ismer, og da snakker vi selvsagt også om både 
mennesker og bakterier. 

Mens vi mennesker har 3,3 milliarder basepar i 
DNA-et vårt, har bakteriene et sted mellom én og 
ti millioner basepar. Lengden på plasmidene vari-
erer mellom noen tusen til en halv million basepar.

Supermoderne teknologi. Og nå kommer noe 
som er svært viktig: Ingen teknologier klarer å lese 
hele DNA-strengen på én gang, bare små deler om 
gangen. Det betyr at laborantene må skjære DNA-
strengen i små biter. For 15 år siden måtte bitene 
skjæres så små at de bare ble 25 basepar lange.  
Med dagens teknologi holder det å kutte dem opp i 
en lengde på opptil 150 basepar.

Det å legge sammen alle bitene i rett rekkefølge 
er et enormt puslespill. 

Corander bruker nå en ultramoderne metode 
utviklet av Oxford Nanopore Technologies. Den 
gjør det mulig å koble sammen biter som er fra 
noen tusen og til flere hundre tusen basepar lange.

– Tidligere var det vanskelig å skille mellom  
gener og plasmider. Nå kan vi omsider få et kom-
plett bilde av variasjonen mellom to bakterier. 

Trikset er svært tunge beregninger på datamas-
kinen. Matematisk sett er beregningene nesten 
de samme som før, men med den nye avlesnings-
metoden blir resultatene langt mer presise. 

Beregner bakterieevolusjonen. Når alle bitene 
er lagt sammen, starter det omstendelige arbeidet 
med å analysere genomet. 

Corander rekonstruerer evolusjonshistorien 
for å beregne hva som har skjedd når en bakterie 
sprer seg.

– DNA-strengen er et arkiv over hva som har 
skjedd flere år tilbake. Vi kan beregne hva som har 
skjedd, vite hvor bakteriene stammer fra og hvor-
dan bakteriene er blitt som de er i dag.

Forskningsteamet som Jukka Corander leder, 
har laget helt nye beregningsmetoder der de med 

intens bruk av datakraft prøver å finne ut hva som 
driver frem de ulike egenskapene i bakteriene.

Det finnes kloner av bakterier som har spredt 
seg globalt. 

– Vi ønsker å forstå de genetiske årsakene til 
hvorfor disse klonene er så fremgangsrike.

Dette har noen ganger vært svært regnekrev-
ende. For å speede opp beregningene har Jukka 
Corander, takket være maskinlæring, optimert 
algoritmer som er 10 000 ganger raskere enn tid-
ligere. Likevel krever beregningene fortsatt store 
dataressurser.

Når han har full oversikt over mekanismene og 
vet hvordan de farlige bakteriene har utviklet seg, 
kan han forutsi hvordan bakterien sprer seg, og 
hvordan bakteriepopulasjonen blir i fremtiden.

Tanken hans er å bruke denne kunnskapen til 
å lage vaksiner som kan beskytte oss bedre mot 
visse bakterier. 

Hvis en vaksine skal kunne fungere over flere 
år, må den delen av bakteriene som man bruker 
for å trene opp immunforsvaret, ikke endre seg for 
raskt.

– Vaksinen vil fungere godt om den er langtids-
beskyttende mot en slik bakterie.

Det er også nødvendig å tenke på en annen ting:
– Det er ingen vits i å lage gode vaksiner mot én 

type bakterie, hvis det kommer en ny bakterie som 
er like god til å forårsake sykdommen. Det er dyrt 
og tidkrevende å utvikle vaksiner. Hvis vaksinen 
bare fungerer i ett år, er det nesten garantert at 
vaksinen ikke blir noen suksess.

Når forskerteamet hans har skjønt mekanism-
ene for hva som gjør en bakterie fremgangsrik, og 
når de har sett på hvilke deler av bakterien som 
ikke endrer seg for mye, er det mulig å lage en vak-
sine som trener opp immunforsvaret til å angripe 
bakteriene på rett sted.

Sjeldne bakterier kan overta. Corander har 
også brukt en matematisk modell til å se på hva 
som skjer når befolkningen vaksineres mot pneu-
mokokker. Pneumokokker er en farlig bakterie 
som blant annet kan føre til hjernehinnebetenn-
else, lungefeber, øreinfeksjon og blodforgiftning.

Hvis vaksinen beskytter mot sju varianter av 
en pneumokokkbakterie, skulle man tro at variant 
nummer åtte på listen ville ha blitt den vanligste 
etter at vaksinen var blitt tatt i bruk.

– Det skjedde ikke. Vi fant en mekanisme i 
pneumokokkbakterien som gir den en fordel hvis 
varianten er sjelden.  

Det finnes altså en genetisk mekanisme som 
gjør at vaksiner kan føre til at sjeldne varianter 
blir vanlige.

– Modellen vår forklarer hvorfor. Vaksinen skaper 
et tomrom som fylles av andre bakterievarianter. 
Vi har sterke indikasjoner på at det samme kan 
skje i andre bakteriearter, slik som E.coli. For å 
unngå at de sjeldne variantene vokser, er vi nødt 
til å lage annerledes vaksiner. Vi har nå laget en 
modell som kan optimere vaksinene. 

Corander påpeker også noe annet viktig: 
De vanligste pneumokokkbakteriene som kan 

føre til alvorlige sykdommer i USA, er ikke nød-
vendigvis de samme i andre land.

– For å få maksimal effekt må man optimere 
vaksinen med genomdata fra befolkningen. I USA 
er dagens pneumokokkvaksine nesten optimal, 
fordi USA baserte seg på amerikanske data da de 
utviklet vaksinen. Vi viser med modellen vår at 
denne vaksinen sannsynligvis ikke virker så godt i 
land som Thailand, fordi bakteriepopulasjonen der 
er annerledes. En vaksine kan presse frem andre 
farlige og sjeldne varianter.

Designer bedre vaksiner. Ved å kombinere 
kunnskapen fra bakteriegener, populasjonsmodel-
ler og laboratoriescreening av effektive antigener 
leter altså Jukka Corander etter så lovende vaksin-
er som mulig. De to største prosjektene akkurat 
nå er vaksiner mot kjønnssykdommen gonoré og 
en bakterie kalt Pheiffers bakterie, som ofte er 
årsaken til luftveisinfeksjoner, ørebetennelse og 
hjernehinnebetennelse, særlig hos barn.

– Økende antibiotikaresistens hos begge disse 
bakterieartene er et globalt problem. Det eksiste-
rer ingen vaksiner mot dem i dag. =

VAKSINE: Når Jukka Coran-
der har funnet den genetiske 
forklaringen på hvordan 
bakteriepopulasjonen
fungerer i samspill med  
immunforsvaret, er det mulig 
å designe bedre vaksiner.

STATISTIKER: Jukka 
Corander avslører den gen-
etiske utviklingen til farlige 
bakterier ved å knuse store 
datamengder med nye algo-
ritmer og nye statistiske 
metoder. 
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Nye vaksiner

•	I	fremtiden	kan	det	
komme	vaksiner	mot	
resistente	bakterier.

•	Forskere	ved	UiO	be-
regner	nå	hvordan	slike	
vaksiner	kan	fungere	best	
mulig.

•	For	å	designe	bedre	
vaksiner	beregner	
forskere	den	genetiske	
utviklingen	til	farlige	
bakterier	og	hvilke	deler	
av	bakteriegenene	som	
ikke	endrer	seg	så	mye.

•	Akkurat	nå	designes	
nye	vaksiner	mot	gonoré	
og	Pheiffers	bakterie.	Det	
finnes	ingen	vaksiner	mot	
disse	sykdommene	i	dag.

FO
TO

: K
R

IS
TIN

 E
LLE

FS
E

N
/U

IO

FO
TO

 M
O

N
A

 M
E

H
U

S
/U

IO
 



TEMA • Medisinsk genetikk

35

4/2022

34

Tekst: Yngve Vogt

Noen av de mest sjeldne og alvorlige genetiske sykdom- 
mene med bare én genfeil er noe som kalles for prim-

ære immunsviktsykdommer. Dette er sykdommer der 
beinmargen danner feil type blodceller og immunceller.

Tilstanden arter seg ulikt fra person til person. Mange 
blir utsatt for alvorlige og sjeldne infeksjoner. Noen får 
autoimmune sykdommer, slik som kronisk tarmbetenn-
else, og noen får ulike typer kreft i blodet eller i andre 
organer. De kan med andre ord få mange ulike sykdom-
mer. Det gjør det ikke akkurat lett for allmennlegene.  

– Det store problemet er at det ofte er vanskelig å opp-
dage sykdommen. Da er faren stor for at pasienten ikke 
blir optimalt behandlet. Den samme genfeilen kan føre 
til ulike symptomer hos ulike mennesker. Så selv om to 
personer med denne tilstanden blir syke, kan sykdommen 
likevel se forskjellig ut, forteller lege og forsker Emma 
Maria Haapaniemi på Norsk senter for molekylærmedi-
sin ved Universitetet i Oslo.

Symptomene er diffuse og kan ligne på andre sykdom-
mer. – Det kan ta ti år med ulike tester før legene vet hva 
som feiler dem. Imens blir pasientene sakte dårligere.

Ifølge Norsk Helseinformatikk lider 600 personer i 
landet av disse sjeldne sykdommene. Selv om samfunnet 
de siste fem årene har screenet alle nyfødte for primære 
immunsviktsykdommer, blir ikke alle fanget opp. 

– Det finnes dessverre genetiske immunsykdommer 
som ikke blir fanget opp i screeningen. De fleste er dess-
uten født før screeningen startet for fem år siden. Det be-
tyr at vi har mange tilfeller som ennå ikke er oppdaget. 

Uheldigvis er det enda et problem. Dagens diagnostikk 
har sine begrensninger, selv om sykehusene allerede i 
dag har avanserte sekvenseringsteknikker som kan pløye 
gjennom hele arvemassen.

– Hvis legen får inn en pasient med en immunologisk 
sykdom som kan skyldes en genfeil, er sannsynligheten 
for å finne genfeilen med dagens teknikk bare 30 til 40 
prosent. Det betyr:

– I 60 til 70 prosent av undersøkelsene finner vi ingen-
ting.

I fremtiden kan  legene bruke genredigering til 
å behandle pasie nter med arvelige immunsvikt-
sykdommer.

Fikser sjeldne sykdommer ved å 
klippe og lime sammen gener 

GEN-SAKS: Emma  
Maria Haapaniemi bruker  

en spesiell teknikk som kal-
les for CRISPR-Cas9. Den  
klipper bort helt bestemte 

områder i genomet. 

FOTO: NTB SCANPIX
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•	CRISPR	er	en	ganske	
ny	teknologi	som	gjør	 
det	mulig	å	klippe	ut	og	
lime	inn	små	biter	 
i	arvematerialet	vårt.

•	For	å	kunne	redigere	
gener	med	CRISPR,	må	
man	vite	sekvensen	på	
den	delen	av	DNA-et	 
man	ønsker	å	endre.

•	CRISPR	er	enklere	
og	billigere	å	bruke	enn	
andre	genteknologiske	
metoder.

•	Nobelprisen	i	kjemi	ble	
i	2020	tildelt	CRISPR-
forskerne	Emmanuelle	
Charpentier	og	Jennifer	
Doudna.

•	Forskere	ved	UiO	
ønsker	å	bruke	CRISPR-
teknologien	til	å	behandle	
alle	pasienter	med	 
immunsviktsykdommer.

Forklaringen er todelt.
Genfeilen kan ha kommet inn litt senere i livet. 

Da finnes ikke genfeilen i alle cellene, men bare i 
noen av dem. Hvis legen tar en blodprøve, er det 
derfor ikke sikkert at akkurat de cellene som har 
genfeil, plukkes opp.

– Det kan også tenkes at sykdommen ennå ikke 
er oppdaget. 

Takket være moderne gensekvensering avslører 
medisinerne en ny sykdom i måneden.

– Det er mange genfeil som dagens teknikk er 
for dårlig til å finne. Dessuten er det mange genfeil 
som vi fortsatt ikke kjenner til, eller som vi ennå 
ikke har koblet til immunsykdommer.

Det er her forskningen til Emma Maria Haapa-
niemi kommer inn. Forskningsgruppen hennes, 
Haapaniemi-gruppen, jakter på bedre behand-
lingsformer for sjeldne immunsykdommer, og da 
er det snakk om både kjente immunsviktsykdom-
mer og immunologiske tilstander med ukjent opp-
rinnelse.

For bedre å forstå og behandle disse sykdom-
mene har Emma Maria Haapaniemi tatt i bruk en 
svært moderne genredigeringsteknikk som kalles 
for CRISPR. 

– Diagnostikk og behandling er ikke rett frem, 
men mulighetene er store. Vi ønsker å bruke 
CRISPR til å behandle alle pasienter med immun-
sviktsykdommer.

Du kan like godt lære deg det betagende og 
tungegymnastikk-krevende ordet CRISPR med  
en gang. Det vil i løpet av kort tid bli allemannseie. 
Med CRISPR er det mulig å klippe og lime inn gen-
er. Eller for å si det med andre ord: Ved å endre på 
små biter i genene er det mulig å manipulere og 
endre på arvematerialet vårt.

Den store fordelen med CRISPR er at denne 
metoden er både enklere og billigere å bruke enn 
andre genteknologiske metoder.  

Klippe genomet på rett sted. Emma Maria 
Haapaniemi bruker et spesielt system i CRISPR, 
et system som kalles for CRISPR-Cas9. Dette sys-
temet er inspirert av en streptokokkbakterie som 
fører til halsbetennelse. Streptokokkbakterien 
kutter opp og ødelegger DNA-et fra virusene som 
infiserer den. Teknikken CRISPR-Cas9 er tilpasset 
oss mennesker og fungerer som en saks for å fjerne 
helt bestemte områder i genomet. Samtidig er det 
viktig å passe på at saksen ikke klipper bort de 
andre delene av genomet. For å være helt sikker på 
at saksen fungerer som den skal, er det nødvendig 
med omfattende testing for hver eneste mutasjon 

som skal klippes bort.
Laboratoriearbeidet er foreløpig krevende. 
– Når vi får mer erfaring, vil testen kunne bli 

forholdsvis enkel. 
For å designe hvordan CRISPR-teknologien skal 

kunne brukes best mulig, samarbeider Haapaniemi  
med professor Eivind Valen på Institutt for in- 
formatikk ved Universitetet i Bergen. Han bruker 
tunge, statistiske beregninger for å komme i mål. 

– Vi håper at vi i fremtiden kan beregne hvor-
dan vi kan gjennomføre CRISPR-teknologien på 
individnivå.

Behandlingen. Dagens behandling er krevende. 
I dag kan visse pasienter, før de får sykdommen, 
behandles med antibiotika, immunglobuliner, som 
spiller en sentral rolle i immunforsvaret, eller med 
målrettete behandlinger som egentlig ble utviklet 
for å behandle kreft og autoimmune sykdommer. 
Hvis intet av dette fungerer, eller hvis pasienten 
lider av en av de alvorlige formene av sykdommen, 
må pasienten gjennom en beinmargstransplanta-
sjon. Dette inngrepet har dessverre sine svakheter.

– Hvis pasienten er veldig syk, er sannsynlig-
heten lavere for at behandlingen fungerer.

Visse genfeil kan dessuten føre til dårlige pro-
gnoser for beinmargstransplantasjonen. 

Pasienten får vanligvis beinmargsceller fra en 
donor. Når donorcellene havner i beinmargen til 
pasienten, er faren stor for at pasientens egne cel-
ler støter dem bort. For å unngå dette trengs det 
kraftig cellegift.

Haapaniemi ser for seg tre muligheter for å 
gjøre behandlingen bedre i fremtiden.

Mulighet 1: Én mulighet, ifølge Haapaniemi, er 
å korrigere genfeilene i stamceller. Stamceller er 
generaliserte celler som via celledeling skaper alle 
de spesialiserte cellene kroppen trenger, slik som 
blodceller og immunceller. Både blodcellene og 
immuncellene dannes i beinmargen fra noe som 
kalles for multipotente stamceller.

Ideen er å ta stamceller fra beinmargen og korri-
gere dem for genfeil på laboratoriet. Før stamcelle-
ne settes tilbake igjen i beinmargen, får pasienten 
cellegift for å ta knekken på de syke stamcellene i 
beinmargen.

– Dette er den beste behandlingen, og det er 
den vi prøver å få til nå. De kliniske studiene er al-
lerede i gang i USA for enkelte genetiske sykdom-
mer, slik som sigdcelleanemi, en medfødt genetisk 
sykdom som forårsaker anemi. I Norge er teknik-
ken ennå ikke i klinisk bruk. 

Fordelen med denne metoden fremfor dagens 
beinmargstransplantasjon er at pasienten treng-
er mindre mengder cellegift. Det holder nemlig 
å bruke kroppens egne stamceller. Da trengs det 
ingen stamceller fra donor.

Denne metoden har likevel en stor svakhet. Om 
pasienten har modifikasjoner i et bestemt gen og 
er disponert for kreft, kan CRISPR-behandlingen 
føre til at kreften slår raskere ut.

Det er dessuten vanskelig å korrigere stamcell-
er, for korrigeringen for de fleste sykdommene må 
skje akkurat når stamcellene deler seg. Uheldigvis 
deler ikke stamceller seg så ofte. 

– Vi er derfor nødt til å «piske» stamcellene for 
at de skal dele seg. 

Da dukker det opp enda et par problemer.  
1) Når stamceller deler seg, utvikler de seg et steg 
videre til å bli spesifikke celler.  
2) Behandlerne klarer ikke å rette opp genfeilene i 
alle stamcellene. 

Men for å unngå pessimisme poengterer Haapa- 
niemi:

– For en del immunsviktsykdommer holder det 
å korrigere 10 til 20 prosent av stamcellene. For 
disse sykdommene er det som oftest bare én type 
celler som er rammet. Hvis disse cellene kommer 
fra de manipulerte stamcellene, blir pasienten 
bedre. 

Mulighet 2: Den andre muligheten til Haapan-
iemi er å legge CRISPR inn i blodbanen, slik at 
CRISPR selv korrigerer stamcellene inne i bein-
margen. 

– Men det tar lang tid før denne metoden vil 
kunne brukes klinisk. Metoden er krevende. Den 
største utfordringen er å få CRISPR til rett sted i 
kroppen. 

Her ser Haapaniemi for seg to muligheter: 
CRISPR kan fraktes til det rette stedet med enten 
virus eller nanopartikler.

Mulighet 3: En tredje og mye enklere mulighet er 
å glemme stamcellene og korrigere de spesialiserte 
cellene. Et eksempel er å korrigere T-celler, som er 
en viktig del av immunforsvaret.

– Hvis pasienten får en alvorlig infeksjon, kan 
vi ta T-celler fra pasienten, endre på dem med 
CRISPR og sette dem tilbake igjen.

Denne metoden er medisinsk sett den mest 
behagelige for pasienten. Da slipper pasienten inn-
grepet i beinmargen. Men – for alt handler om et 
men: Ved noen sykdommer vil ikke behandlingen 
hjelpe. Det gjelder sykdommer der flere typer cel-

ler er angrepet og det bare er mulig å rette opp én 
av dem. Og dessuten: Hvis infeksjonen har vart 
lenge, kan T-cellene ha blitt utslitte. Da vil ikke 
metoden fungere så bra likevel. 

Trenger mer støtte. Selv om Haapaniemi skulle 
finne en løsning, kan hun ikke gjøre dette alene.

– Vi trenger støtte til miljøer som forsker på im-
munterapi, slik at de enkelte forskergruppene kan 
utfylle hverandre og sammen finne løsninger på 
de mange utfordringene. Prekliniske eksperimen-
ter må gjennomføres på mus. Laboratoriene må 
dessuten skaleres opp for å håndtere store mengder 
med prøver. Da trenger vi et laboratorium for å øve 
på denne oppskaleringen, sa hun til Apollon rett 
før Forskningsrådet i slutten av september offent-
liggjorde hvem som skulle få de nye sentrene for 
fremragende forskning.  

Etter at dette Apollon-intervjuet ble gjennom-
ført, er Haapaniemi blitt en del av det nye senteret 
for fremragende forskning «Persontilpasset im-
munterapi». Senteret, som ledes av professorene 
Karl-Johan Malmberg og Johanna Olweus, skal 
videreutvikle behandlingsformen slik at den kan 
brukes til å kurere immunsviktsykdommer og 
visse former for kreft.

– Selv om vi i gruppen min forsker på sjeldne 
immunsviktsykdommer, kan teknologien vår også 
brukes til kreftbehandling. Poenget er at gen- 
modifiserte immunceller også kan brukes til å  
angripe kreftceller.

Det nye senteret for fremragende forskning har 
fått økonomisk støtte i ti år.

– Vanligvis får vi støtte bare for tre år om gang-
en. Med de ti årene vi har fått nå, har vi langt mer 
forutsigbarhet i forskningen vår. Da er det mye 
lettere å beholde de flinkeste forskerne, poeng- 
terer Haapaniemi.=
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Primære immunsvikt-
sykdommer

•	En	gruppe	sjeldne	og	
arvelige	sykdommer	
der	beinmargen	danner	
feil	type	blodceller	og	
immunceller.

•	600	personer	lider	av	
disse	sykdommene.

•	Tilstanden	varierer	mye	
fra	person	til	person.

•	Mange	av	dem	får	
alvorlige	infeksjoner.	
Noen	får	autoimmune	
sykdommer.	Andre	får	
kreft.
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FREMTIDENS BEHAND-
LING: – Vi ønsker å bruke 
CRISPR til å behandle alle 
pasienter med immunsvikt-
sykdommer, forteller  
Emma Maria Haapaniemi.
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PORTRETTET • Ole Jacob Madsen

først med å si det riktige svaret. 
Det kunne ikke vare. 
– Jeg fikk en knekk, og ble det som på den tiden 

ble kalt skolelei.
I dag heter noe lignende skolevegring, et feno- 

men i vekst som Madsen i vår skrev bok om 
sammen med Gaute Brochmann. 

 – På ungdomsskolen var jeg ikke lenger til-
fredsstilt av å ha det riktige svaret. Jeg spurte 
hvorfor jeg skulle lære dette her. Mattelæreren 
spurte på et tidspunkt om jeg var klinisk depri-
mert. 

Det var ikke noe stort oppgjør, medgir Madsen.
– Vi stirret stort sett ut av vinduet og parodi-

erte lektorene. 
Det ble ikke noe bedre da han gikk for presten.
– Han snakket om kristendommens fortreffelig-

het. Hvorfor ikke islam? Han kunne jo like gjerne 
vært født i Islamabad. 

Folk holdt seg for nesa da lukta fra Madsens  
hjemby la seg over datidens Østfold og Akershus.

– De spurte om det virkelig var sant at jeg var 
fra Moss, der hvor det luktet så jævlig. 

Han identifiserte seg som arbeidergutt.
– Jeg så bare røyken fra papirfabrikken, og 

hadde ikke noen idé om hva et universitet var.  
Han savner klassebevisstheten.
– Hvis jeg sier klasse til studentene mine i dag, 

tror de at jeg snakker om dem de sitter i seminar-
rommet sammen med. Men det er fortsatt rele-
vant. For eksempel henger klasse sammen med 
sannsynligheten for å få en psykisk lidelse.

Den klassebevisste arbeidergutten skjerpet seg 
på videregående, selv om mattetimene fortsatt var 
deprimerende. 

– Men jeg fattet interesse for sosialkunnskap 

Ole Jacob Madsen skulle gjerne vært med i mannsutvalget 
og fortalt dem at menn ikke er så dårlige til å snakke 

om følelser som mange tror. 
 
 

Tekst: Morten S. Smedsrud

Foto: Ola Gamst Sæther

Vi sitter jo støtt og klager over kjærester og  
 kolleger. Vi syter hvis vi mener oss utsatt 

for en urett, eller er blitt feite, eller det er noen vi 
har lyst til å drepe, sier Ole Jacob Madsen.

Kompisene er en ventil. 
– Det kan være fornøyelig – et slags hat som 

får uttrykk i kontrollerte former. 
Hva har han å klage på, akademikeren med 

professorstilling, kone og tre barn og fri tilgang 
til å pøse ut meningene sine i landets største 
aviser?

– Det er småting. Hvis det åpnes en ny kasse 
på Rema og personen bak meg i køen plutselig 
smetter forbi. 

– Hva tenker du om dem?
– De er dårlige mennesker, de har lav moral, 

og de oppfører seg som barbarer, ler Madsen. 
Han skrev det han kaller en dårlig skjult 

søknad i Morgenbladet om å bli med i kultur- og 
likestillingsminister Anette Trettebergstuens 
nye mannsutvalg. I teksten legger Madsen ut om 
mannlige rollemodeller og fedre i dag.

Statsråden kan ikke ha tatt hintet. 
– Utvalget ble kjendistungt og forskerfattig. 

Du har han fyren fra tv-programmet «Sofa» 
(Adam Schjølberg, journ. anm.) og broren til Odd 
Nordstoga (gårdbruker og musiker Aasmund). 
Det er lett å latterliggjøre.

Det ble tidlig tydelig at han måtte ta en annen  
 rute gjennom livet enn sin egen mannlige 

rollemodell.
– Jeg gjemte meg på kontoret da det ble for  

bråkete på verkstedet faren min drev.
Han trivdes bedre på skolen. 
– Der fant jeg en barnslig motivasjon i å være 

Mann (44) snakker 
om følelser
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store forskningsmidler innen nevropsykologien, 
ikke fordi noen har skrevet en bok rettet mot all-
mennheten.

På personlighetstesten «Big Five», kjent fra  
radioprogrammet «Sånn er du» med Harald 

Eia og Nils Brenna, kommer Madsen ut som tyde-
lig introvert. 

– Introverte liker å tenke før vi snakker. Ekstro- 
verte snakker for å tenke.

Starten på den andre samtalen som ligger bak 
dette portrettet, handlet om hvor mye han hadde 
utlevert seg selv i første runde. 

– Det er en slags fylleangst. Jeg spør meg selv 
om jeg har vært for frittalende. 

– Hva syns du så langt?
– Sånn passe, men siden første runde var for 

noen dager siden, har den verste angsten lagt seg.
Ifølge hans egen hjemmeside svarer Madsen 

– Det er  
en slags  
fylleangst. 

KLASSEBEVISST: – Hvis jeg 
sier klasse til studentene 
mine i dag, tror de at jeg 
snakker om dem de sitter 
i seminarrommet sammen 
med. Men det er fortsatt 
relevant. For eksempel 
henger klasse sammen  
med sannsynligheten for  
å få en psykisk lidelse,  
sier Ole Jacob Madsen.

PORTRETTET • Ole Jacob Madsen

og var opptatt av etiske dilemmaer, som av en eller 
annen grunn lå til faget kristendom, som det het 
den gangen. 

Som mange usikre, unge menn fant han fram til 
forfatterne Sartre, Camus, Bjørneboe og Dostojev-
skij. Og, litt mer originalt – den britiske filosofen 
og logikeren Bertrand Russell.

– Det er ikke noe høyverdig i den introvertes 
dyrking av ulykken, lærte jeg av Russell. 

 Med jentene var det så som så.
– Det var flaut å ha med jenter hjem. Jeg hadde 

en kjæreste i skjul, men det var på barneskolen. 
Etter det hadde jeg ikke noe kjæreste før starten av 
20-årene. Jeg satt hjemme og hørte på The Cure og 
leste «Sangen om den røde rubin».

Etter videregående fikk han det for seg at han  
 passet inn på Forsvarets befalsskole. 

– Kanskje jeg hadde dårlig selvinnsikt. Det gikk 
ikke så bra. 

Det var mye regelrytteri i aspirantperioden. 
– Jeg tenkte at vi ville få trening i ledelse og 

psykologi. Men det mest intellektuelle var noen 
dilemmaer som å se for seg et cruiseskip med så og 
så mange livbåter – hvem skal du redde? Det gikk 
mest i inspeksjoner og i å komme seg på oppstil-
ling. 

Han holdt i fire uker. Så møtte han til vanlig 
førstegangstjeneste i marinen.

– Vi var 14 menige og 10 befal på fartøyet. Vi 
ble en sammensveiset gjeng. 

Der traff han en marinejeger fra Florø. 

– Den mest macho mannen jeg har møtt. Vi fikk 
et veldig godt forhold. Det er tilfredsstillende å 
kunne komme godt overens med ulike mennesker. 

Han kjenner igjen typen fra enkelte av dagens 
selvhjelpsbøker. 

– Der har det dukket opp en egen militær  
undersjanger.

I et intervju på Forskning.no kalte han en av 
dagens mest populære selvhjelpsguruer «det skall-
ede dollargliset». 

– Vi kan visst oppnå alt gjennom viljestyrke. De 
allierer seg med forskning også, men det blir litt 
for enkelt alt sammen. 

I dimmepapirene sto det at Madsen «har et be-
hagelig vesen». 

– Det var muligens en fin måte å si at jeg var lat 
på. Men jeg satte pris på det.  

Selv om venner kan beskrive ham som ganske  
 håpløs sosialt, var det blant annet mennesket 

og dets omgangsformer som fenget da han søkte 
seg til universitetet.  

– Mamma og pappa lurte da jeg sa jeg ville stud-
ere psykologi og filosofi. I den grad arbeiderklass-
en er opptatt av høyere utdanning, er det at det 
skal lede fram til noe, som ingeniør. 

Filmen «The Matrix» kom det året han begynte 
som student, og alle unge menn funderte på om de 
ville svelget den røde eller den blå pillen hvis de 
var Keanu Reeves.

– Jeg startet i den analytiske filosofien med 
spørsmål som «hvordan kan vi vite at vi ikke lever 
i en tank?» og «fins fri vilje?».

Siden ble han «skadet av postmodernismen» 
under studiene i Bergen. 

– Jeg driver med samtidsdiagnostikk og har en 
idé om at populæruttrykk er tankestrømmer som 
sier noe om verden i dag. 

Han bruker eksempler fra filmer («Gudfaren»), 
tv-serier («Sopranos») og litteratur («Hedda Gab-
ler») for å underbygge poengene sine. 

– Det er et eklektisk ideal om å blande høyt og 
lavt. Jeg er privilegert som har mulighet til å ta inn 
ulike perspektiver. 

Madsens gren av psykologien – hans fulle tittel 
er professor i kultur- og samfunnspsykologi – når 
likevel ikke helt opp i hierarkiet. 

– Når det feires med sjampanje på instituttet, 
er det fordi noen har landet et EU-prosjekt med 

   – Jeg så bare røyken fra papirfabrikken, og hadde  
ikke noen idé om hva et universitet var.

på «samtidens store spørsmål» i «foredrag fylt av 
aha-opplevelser og ny læring i dag!» 

– Den er litt flau, den nettsiden, smiler Madsen. 
– Jeg ble kontaktet av et agentbyrå som ville ha 

meg i sin pool av foredragsholdere. Jeg har vært 
på nippet til å trekke meg flere ganger, men enn så 
lenge er jeg medskyldig i det. 

Madsen har de siste årene tatt på seg rollen 
som refser av psykologifaget. En av påstandene i 
boka «Den terapeutiske kultur» er at psykologien 
er blitt vår tids religion, der vi søker svar på livets 
store spørsmål. 

Madsen insisterer fortsatt på at presten like 
gjerne kunne vært født i Islamabad.

– Det er ikke alltid psykologien har svaret, sier 
Madsen og siterer den amerikanske lingvisten og 
filosofen Noam Chomsky på at han venter forgjeves 
på at psykologene skal innse grensene for hva de 
kan. 

OPTIMAL PRESTASJON: 
Forfatteren bak boka  
«Generasjon prestasjon» 
løfter vekter på senteret 
«Optimal Prestasjon» i 
Moss. – Det er så kjedelig 
å være helsemoralist. Men 
jeg føler meg mer på plass 
etter trening, sier Ole Jacob 
Madsen, for anledningen på 
Bislett stadion.
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om barn og unge. 
– Jeg sa til datteren min at hun hadde kul  

genser. «Pappa, jenter er fine, det er gutter som er 
kule.» Det er tross alt mer nådeløst å skulle være 
fin, kul er en romsligere størrelse.

 Bøkene «Generasjon prestasjon», «Livsmest-
ring på timeplanen» og «Skolevegringsmysteriet» 
kom i løpet av fire år.

Noe av drivkraften er «et voldsomt konkurranse- 
instinkt». 

På ferie i Legoland med familien kan Madsen 
bruke hundrevis av kroner på å få alle ballene i 
bøtta så han kan vinne den store kosebamsen, til-
synelatende blind for at han ved å «slå systemet» 
blir et lett offer for kapitalismens psykologiske lek 
med konsumentene.

– Problemet er snarere at folk blir for måte-
holdne og kun bruker penger på ett eller to tilfel-
dige kast. Jeg er derimot langt mer risikovillig, og 
kan dermed ha en mer metodisk tilnærming helt 
til jeg vinner premien.

Forfatteren bak boka «Generasjon prestasjon» 
løfter vekter på senteret «Optimal Prestasjon» 

i Moss. 
– Jeg møter meg selv i døra. Det føles som en 

klisjé og minner om førtiårskrise. 
Han kan dog spille alle akademikeres rasjonali-

seringskort. 
– Det er et interessant univers å observere. 

Treningssenteret er et felleskap der alle kan være 
med. Det er ingen speil i tråd med CrossFit-filo-
sofien.

Fysisk aktivitet er et godt alternativ til å syte og 
klage.

– Hvis det er noe jeg ikke får til på hjemmekon-
toret, eller står i en konflikt, da hjelper det å trene. 
Selv om det er noe jeg ikke fikk til, fikk jeg i hvert 
fall tatt denne treningsturen, sier Madsen og tenk-
er seg om:

– Det er så kjedelig å være helsemoralist. Men 
da føler jeg meg mer på plass etterpå. 

Å passe inn på Optimal Prestasjon — OP blant 
de innvidde — gir samme tilfredsstillelse som å bli 
godtatt av macho-offiseren fra Florø for snart et 
kvart århundre siden. 

– Å kunne ferdes mellom treningssenteret i 
Moss og høyere samfunnslag, det vitner jo om et 
visst repertoar? Oi, det hørtes pompøst ut, smiler 
Madsen beskjemmet.=

 – Psykologer har ikke selvinnsikt. 

– Psykologer har ikke selvinnsikt, fortsetter 
Madsen.

Han er blitt en femtekolonnist i standen.
– Det er ikke alltid like komfortabelt. Men jeg 

ser på det som en akademisk plikt å kritisere mitt 
eget fagfelt. 

Det har gjort ham passe upopulær.
– Et par ganger har jeg opplevd at folk trekker 

hånda tilbake og sier «Madsen!?», som om de har 
møtt djevelen, når jeg forteller hvem jeg er. Jeg 
starter på minussiden, men kompenserer ved å 
være ekstra hyggelig og mild, sier Madsen, som 
understreker at han egentlig ikke har så mye å 
klage over.

– Som regel får jeg klapp på skuldra. Det virker 
som de er stolte over at noen de vet hvem er, har 
vært i avisa.

Han trives uansett på utsiden.
– Jeg har aldri vært medlem av noen org-

anisasjon, har en inngrodd motvilje mot å stole på 
slagord og liker ikke tanken på å stille meg bak et 
politisk program.

Det er fordummende mot den kritiske tanken, 
mener Madsen. 

– Jeg har aldri gått i et demonstrasjonstog  
eller vært på en markering, det nærmeste er vel  
17. mai-tog. 

Hvis han skulle vært medlem av et politisk 
parti, ville det mest sannsynlig vært Miljøpartiet 
De Grønne. 

– Men jeg heller ikke nødvendigvis mot MDG 
heller. Det beste med dem er at de har fått styr-
ingspartiene til å forholde seg til klimakrisen.

MDG har størst oppslutning blant intellektuelle 
i byene. 

– Her hjemme oppfattes det som et livsfjernt 
parti som bare snakker om at Moss skal bli syk-
kelby, sier Madsen og forteller at en stortings-
representant fra Østfold bekymret seg for økosorg 
blant mossinger. 

– Jeg er ganske sikker på at du kunne spurt  
tusen på gata i Moss uten at én av dem ville finne 
på å si at de lider av økosorg. 

Mossingens metode beskrives som å irritere  
 seg over et fenomen i samtiden, og skrive 

bok om det. Hvis han møter motforestillinger, 
trekker Madsen på skuldrene, sier «sikkert» og 
skriver videre.  

Siden han selv ble pappa, har det handlet mest 

PORTRETTET •  Ole Jacob Madsen

Tekst: Trine Nickelsen

Det var i landet mellom flodene at alt egentlig    
 startet. For fem-seks tusen år siden vokste 

de første sivilisasjonene fram på slettene mellom 
Eufrat og Tigris. De eldgamle byene Ur, Uruk og 
Babylon så verdens lys. Sivilisasjonene blomstret i 
flere tusen år.

Glemt i to tusen år. Men akkurat som den egypt-
iske kulturen gikk den mesopotamiske fullstendig 

Hvem skal lese dette nå? 
  Opprinnelsen til kultur, tenkning og vitenskap finner vi i Mesopotamia,  
nedfelt i eldgamle skrifter. Men når de døde kulturspråkene ikke lenger vekkes 

til i live på universitetene, forsvinner tilgangen til vårt felles opphav. 

tapt. Evnen til å lese sumerisk og akkadisk språk 
forsvant ved begynnelsen av vår tidsregning. 

På midten av 1800-tallet greide filologene å 
tyde kileskriften. Dermed fikk verden tilgang til 
tre tusen år med tidligere ukjent historie, til men-
nesker som levde i en svimlende fjern fortid. Det 
forandret synet – ikke bare på historien, men også 
på oss selv. Hva vil det si å være menneske, gjen-
nom alle tider? 

Verdens første skriftspråk oppstod i Mesopotamia for 5200 år siden:

SUMERISK er verdens eld-
ste skriftspråk. En enorm 
mengde leirtavler med 
kileskrift er gravd fram, fra 
personlige brev til store 
litterære verk. Dette er en 
regning for salg av åker og 
hus, betalt i sølv fra cirka 
2550 f.Kr.

FO
TO

: N
TB

 S
C

A
N

P
IX

MILDE MADSEN: – Jeg start-
er på minussiden, men kom-
penserer ved å være ekstra 
hyggelig og mild, sier Ole 
Jacob Madsen.
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Sivilisasjonens vugge. – Det er én kultur som 
er grunnleggende i verden, og det er den mesopo-
tamiske, påpeker professor emeritus i religions-
historie, Jens Braarvig. – Nesten alle verdens 
kulturer kan i en viss forstand føres tilbake til 
menneskene som levde i oldtidsrikene Sumer,  
Babylonia og Assyria. 

Braarvig har gjennomført nitide studier av 
tekster på sumerisk, akkadisk, ugarittisk, gresk, 
sanskrit og flere andre historiske språk. Han har 
oversatt blant annet fra sumerisk til norsk, og har 
vært redaktør for bokserien Verdens Hellige Skrif-
ter, som omfatter hele 85 bøker. 

Det første skriften. – Vi tenker gjerne på antik-
kens Hellas som vår kulturs vugge. Men grekerne 
hentet mye fra den sumeriske kulturen – som alle-
rede da hadde eksistert i noen tusen år, bemerker 
Braarvig, og viser til at ingen annen kultur har 
hatt større nedslagsfelt enn den sumeriske. 

– Det var sumererne som oppfant skriftspråket 
for om lag 5200 år siden, trolig to hundre år før 
egypterne. Med en griffel trykket de tegn inn på 
tavler av myk leire – tegn som har form som en 
kile, redskapet til å kløyve tre med. 

stolthet, vennskap, erotikk, selvforherligelse og 
svik.

– Å oppleve historien direkte er kanskje umulig.  
Men gjennom å lese det de skrev kommer vi så nær 
det er mulig menneskene som levde på jorden  
tusener av år før oss, erkjenner Amund Bjorsnes.

Bjorsnes er klassisk filolog og leder for Norsk 
filologisk institutt (se neste side). Han forsker på 
og underviser i flere av de store kulturspråkene, 
deriblant klassisk arabisk og hebraisk. 

Fordi den klassiske litteraturen er så annerledes 
enn det vi er vant til, påpeker han, får den oss til å 
tenke nytt. 

– Når vi leser menneskenes egne ord og forsøk-
er å leve oss inn i opplevelsene deres, forestilling-
ene, da lærer vi nye måter å se verden på, da tving- 
es vi til å tvile på det vi tror vi vet – om andre 
mennesker, hvordan de tenker og hvorfor de hand-
ler som de gjør. 

Å forstå historien. Det skrevne ordet er grunn-
laget for alle humanistiske studier. Filologens mål 
er å gå til kildene og arbeide med tekstene slik de 
en gang så ut. – Oppgaven er å forstå historien, 
forstå fortidens mennesker gjennom historiske 
dokumenter, påpeker Braarvig. 

Det var gjennom studiet av gresk og latin at de 
andre humanistiske disiplinene vokste fram. Filo-
logien er på sett og vis alle humanistiske fags mor. 

– Uten å kunne historiske språk har vi ikke 
tilgang til kildene. Og da kan vi heller ikke drive 
grunnleggende, historisk forskning. Jeg pleier å si 
som en spøk: Det skjønner alle, bortsett fra Uni-
versitetet i Oslo. 

På UiO er det lange tradisjoner for historisk 
filologi. Til sammen holdt P.A. Munch og Sophus 
Bugge, Alf Sommerfelt, Georg Morgenstierne, 
Hans Vogt og flere andre universitetets språkforsk-
ningsmiljø i fremste rekke i verden gjennom mer 
enn hundre år. Men de siste tretti årene har noe 
skjedd. 

Forsvinner fra universitetene. – I dag har filo-
logien i stor grad fordampet fra dette universitetet, 
redusert til en uformell virksomhet. Gresk og latin 
står sterkt, også norrønt, men mange av de klass-
iske språkfagene – som sanskrit, sumerisk og  
hebraisk, er borte. Kinesisk, persisk og arabisk 
tilbys bare i sin moderne form, ikke som selvstend- 
ige studier, men som støttefag for områdestudier. 
Også filologiske studier av egyptiske hieroglyfer 
er i ferd med å forsvinne helt i Norge. Mange på 
universitetet er oppmerksom på dette, og fortvilet 

Kileskriften var opprinnelig et verktøy for handels-
virksomheten, for å kunne registrere varer og 
kreve inn skatter fra den rike jordbruksvirksom-
heten og den livlige handelen på slettelandet mel-
lom elvene.

– Alle kulturene som fulgte etter, lånte det  
sumeriske alfabetet. Kileskriften dominerte i  
3000 år. Det er lenger enn vårt latinske alfabet  
har eksistert.

De ‘oppfant’ vitenskapen. Det var i Mesopo-
tamia at også vitenskapen oppstod. 

– Matematikken for eksempel, var svært sofisti-
kert. Annengradslikningen meldte seg i Sumer 
– og ble formalisert i Europa først i renessansen, 
fire-fem tusen år seinere. Innen astronomien gjor-
de de storartete framskritt. 

Også det ordnete landbruket og måter å admini- 
strere komplekse samfunnssystemer på, har sin 
opprinnelse i Sumer og Akkad, ved siden av Egypt. 
Menneskene der etablerte verdens første byråkrati 
og formulerte de aller første lovene, de innførte  
eiendomsretten og drev lånevirksomhet med  
tempelet som nasjonalbank. 

Handel, skatt og vitenskap krevde like stand-
arder for mål – vekt, tid og avstand. Da innførte 
sumererne et tallsystem med 60 som grunnenhet, 
det første kjente systemet der sifrenes plassering 
har betydning. For å få orden på dagene delte de 
året inn i 12 månefaser, og dermed var kalenderen 
skapt. Året tenkte de som en sirkel med 360 døgn, 
og derfor fikk sirkelen 360 grader. Arven fra sum-
ererne er fortsatt levende: Vi deler timen inn i 60 
minutter og minuttet i 60 sekunder. Men vi har 
arvet mer: Hjulet og plogen, for eksempel, som de 
også fant opp. 

Det nærmeste vi kommer. – Ut av denne prag-
matiske virkeligheten melder homo mythopoeticus 
seg, det fortellende mennesket, fortsetter Braarvig. 
– Mennesket som lager myter og fortellinger. 

Sumerernes hellige skrifter er verdens eldste 
litteratur. Den forteller om hvordan verden og 
menneskene var blitt til, om guder, halvguder 
og helter. Om maktkamp, sosiale skiller, bedrag, 

over at det skjer, forteller Braarvig. 
Hvorfor skjer det?
Bjorsnes tror ikke det er en villet politikk å ut-

radere filologien, å kvitte seg med all kunnskapen. 
– Det er heller slik at universitetene tilpasser 

seg samfunnets krav. Studenter skal helst uteksam- 
ineres på løpende bånd. Men å følge normen og bli 
filolog på to-tre år? Nesten umulig. Det er fryktelig 
vanskelig å lære seg historiske språk. Begrepene er 
annerledes, den semantiske horisont tapt – vi vet 
ikke lenger hva ord og tekster betyr. Å presentere 
slike studier for studenter på masseuniversitetet er 
vanskelig. Det lønner seg trolig ikke å tilby mange 
små og krevende fag til relativt få studenter. 

Tenke gamle tanker på nytt. Men, innvender 
noen, hvor farlig er det egentlig? Skriftene er jo 

– Når universitetene jager etter dagsaktuelle temaer som 
klima eller terror, og bytter ut tradisjonsfag som filologi og 
historie med politisk journalistikk, da dør den aktive  
dialogen med fortiden ut.» Amund Bjorsnes

AD FONTES! – Uten å kunne 
historiske språk har vi ikke 
tilgang til kildene. Og da kan 
vi heller ikke drive grunn- 
leggende historisk forsk-
ning, advarer Jens Braarvig 
og Amund Bjorsnes. 

INTERNASJONAL BEST-
SELGER: Panchatantra (fra 
ca 200 f.Kr.) er den mest 
berømte eventyrsamlingen  
i indisk litteratur. Før 1500- 
tallet var den blitt en inter-
nasjonale bestselger, med 
versjoner på en rekke språk 
i Asia og Europa, blant an-
net gresk, latin, hebraisk, 
spansk, tysk, fransk, kines-
isk, tibetansk, mongolsk og 
javanesisk. 
   Illustrasjonen fra den per-
siske oversettelsen viser en 
dronning som advarer kon-
gen mot brahmanene.
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A Norsk filologisk institutt

•	Instituttet	fremmer	
studier	av	klassiske,	
orientalske	språk	som	
sanskrit,	kinesisk,	sumer-
isk,	akkadisk,	tibetansk,	
hebraisk,	persisk	og	
arabisk,	ved	siden	av	de	
klassiske,	europeiske	
språkene,	som	gresk,	
latin	og	norrønt.	

•	Disse	språkene	er	port-
en	til	et	univers	av	histor-
iske,	skjønnlitterære,	
religiøse,	vitenskapelige	
og	filosofiske	tekster	som	
representerer	verdens	
kulturhistorie	fra	ca.	3000	
f.Kr.	til	ca.	1500	e.Kr.	

Verdens filologiforbund

Over	hele	verden	forsvin-
ner	studier	av	antikke	og	
klassiske tekster.
			–	Filologi	er	blitt	av-
skjediget	fra	universiteter	
over	hele	verden.	Det	
filosofiske	curriculum	blir	
stadig	mindre.	Men	ingen	
alarmklokke	ringer.	Det	
finnes	ingen	organisasjon	
for	filologi.	For	snart	ett	år	
siden	etablerte	vi	derfor	
World	Philology	Union,	
forteller	Jens	Braarvig,	
som	er	organisasjonens	
president.	
			Målet	er	å	fremme	
filologi	over	hele	verden,	
innen	forskning,	utdann-
ing,	samfunn	og	kultur.	

Filologi

•	Av	gresk	‘kjærlighet	til	
talen,	ordet’.

•	Historisk	filologi	er	
studiet	av	historiske	og	
klassiske	skriftspråk	og	
de	kulturene	og	litteratur-
ene	som	språkene	er	
bærere	av.

Kilder: Store norske 
leksikon, Norsk filologisk 
forening

allerede oversatt. Trenger vi å lese og oversette på 
nytt?

– På langt nær alt er oversatt. Bare fra den 
sumeriske kulturen finnes enorme mengder kile-
skrifter som ingen har studert. Og tekster som er 
oversatt, er ikke uten videre tilgjengelige. Kildene 
må leses igjen og tolkes på nytt. Mye ligger i språk-
et selv. Meningen ligger i språket på en helt annet 
måte enn i oversettelsen, understreker Bjorsnes. 

Han mener det er nødvendig å tenke de gamle 
tankene på nytt – gjennom de opprinnelige språk-
ene og i den opprinnelige, kulturelle konteksten. 

– Filologien hjelper oss med å forholde oss nytt 
og friskt til de historiske kildene, bringe historien 
inn i nåtiden. Fordi alle fag har en historisk dim-
ensjon, er filologisk kompetanse relevant for de 
fleste fag. Men filologien er også en egen disiplin i 
seg selv. Det er en ny måte å tenke på. 

Sammenlikner språk. Bjorsnes og Braarvig stud- 
erer enkeltspråk og enkelttekster inngående, men 
insisterer samtidig på et overordnet perspektiv. 

– Vi lærer oss stadig nye språk og er interessert 
i hverandres tradisjoner. Vi sammenlikner ikke 
bare språk innen samme språkfamilie, men også 
hvordan ulike språk påvirker hverandre: hvordan 
sumerisk påvirker akkadisk, hvordan gresk på-
virker latin, hvordan latin påvirker tysk og så vid-
ere. Vi studerer språkene som en slags historiske 
strømmer. 

Når et kulturspråk følger etter et annet, tar 
det opp i seg massevis av det gamle språket, ja, er 
tvunget til å gjøre det. 

– De som tar over et imperium, må også ta over 
begrepene til det imperiet, selv om de oversetter 
og bruker eget språk. Vi ser svært mye av tidligere 
språk i seinere språk. Det er spennende og inter-
essant å utforske, forteller Bjorsnes. 

En fantasy-verden. Filologi kommer fra gresk og 
betyr ‘kjærlighet til ordet’. 

– Vi tilber tekstene når vi studerer dem, bekreft-
er Bjorsnes. – Vi bruker enormt mye tid på å lære 
språkene og lese de eldgamle tekstene. Så vi må 
dyrke dem, elske dem. Samtidig må vi ha et rasjon-
elt og kritisk forhold til dem – både hva de betyr og 
hva som er blitt tolket inn i dem gjennom tidene. 

De to kollegene viser til at filologene har en arv  
å forvalte, mytologiene fra Mesopotamia, fra 
India, den greske litteraturen, den norrøne. De 
merker et sug blant folk etter å vite mer om gamle 
samfunn og perioder. Fantasy-litteraturen bruker 
fritt fra denne arven.

– TV-serier som Game of Thrones går rett hjem 
hos folk fordi de er nysgjerrige på andre forklar-
ingsmodeller enn dem vi har i dag. Tolkien baserer 
sine store drama, Hobbiten og Ringenes Herre,  
på norrøn mytologi. 

De to filologene er opptatt av at noen må for-
valte arven, bringe den inn i nåtiden og vise hva 
som er den opprinnelige mytologien. 

– Det er bedre for oss å vite hvor disse histori-
ene henter sin inspirasjon fra, enn å leve i en fan-
tasy-verden, bemerker Braarvig. 

At universitetet står for en rasjonell og viten-
skapelig behandling av historien, er viktigere enn 
noen gang, ifølge de to. 

– Vi ser hvordan historien brukes nesten til hva 
som helst. I Russland manipulerer Putin historien, 
i den muslimske verden brukes religiøs autoritet 
som maktmiddel ved å forby kritisk tolkning av 
Koranen, i Kina sier myndighetene at den kinesiske 
kulturen er den eldste i verden. I alle samfunn bør 
det være tilstrekkelig mange som kan forholde seg 
kritisk til historien, og det bør også være noen som 
kan lese de historiske kildene på originalspråket. 

Felles skriftarv. Skriftene rommer innsikter 
vunnet gjennom tusenårig erfaring i svært ulike 
omgivelser og under helt forskjellige forutsetning-
er. Braarvig mener den globale historien kan være 
med på å understreke fellesskapet mellom men-
neskene. 

– De fleste humanistiske fag er historisk rettet. 
Hvor langt tilbake i historien skal vi gå? Jo, kan vi 
argumentere, så langt som mulig. For jo lenger vi 
går tilbake, jo større fellesskap finner vi for verd-
ens befolkning. 

Å ha tilgang til alle lands historie i et globalhis-
torisk prosjekt, påpeker han, er kanskje viktigere 
enn noen gang. De historiske tradisjonene er nøk-
kelen til menneskekulturens globale historie.

– I en stadig mer globalisert verden hjelper 
innsikt i vår fellesmenneskelige skriftarv oss til å 
kommunisere på tvers av land og folkeslag. 

– Vi må lage en kultur. Filologene mener det er 
viktig å ha et norsk miljø med direkte tilgang til 
verdens kulturspråk, og ikke gjennom engelske 
oversettelser. – Det er viktig for oss, både som land, 
kultur og som språkfellesskap, mener filologene. 

De forteller hvor avgjørende det er å ha et miljø 
som snakker direkte med språktradisjonen. 

– Jo, det fantes en professor i Norge for hundre 
år siden, så denne teksten er allerede oversatt. Det 
holder ikke, understreker de. – Å oversette er vik-

tig. Men noe annet er kanskje enda viktigere: I en 
samtale kan vi gjenskape hva en urgammel tekst 
på et merkelig språk egentlig handler om. Vi treng-
er å skape en kultur, noe som hele tiden produser-
er mangfoldige ting rundt seg, påpeker Braarvig. 

– Når universitetene jager etter dagsaktuelle 
temaer som klima eller terror og bytter ut tradi-
sjonsfag som filologi og historie med politisk jour-
nalistikk, da dør den aktive dialogen med fortiden 
ut, advarer Bjorsnes. 

– Det behøver ikke være så mange, men det må 
være noen som holder samtalen levende.=

VERDENS FØRSTE: Gilgamesh er verdenshistoriens aller første sammenhengende 
diktverk som skildrer enkeltmenneskets liv og skjebne. Trolig var Gilgamesh en sumerisk 
konge som levde for mer enn fem tusen år siden. Eventyrene hans var det viktigste episke 
temaet i den mesopotamiske kulturen og gjenfortalt i århundrer før de ble skrevet ned. 
Gilgamesh var helten over alle helter i flere tusen år. Denne leirtavlen med kileskrift er fra 
omring 1500 f.Kr. og forteller om den sagnomsuste kongen.

– Ett sted i 
Norge må det 
være ekspert-
ise på gamle 
språk 
Hvordan bevare den filolog-
iske virksomheten når univer-
sitetene ikke lenger ønsker å 
gjøre det? 

Svaret vårt ble å opprette en frittstående organ- 
  isasjon, nemlig Norsk filologisk institutt. Det 

skjedde i 2003, forteller Jens Braarvig. I løpet av 
nesten 20 år har han og kollegene bygd opp en stor 
norsk fagkompetanse og et aktivt internasjonalt 
nettverk i studiet av klassiske skrifttradisjoner fra 
hele verden. 

– Vi tramper ikke i UiOs blomsterbed, men tar 
vare på språkfagene og stillingene som er lagt ned. 
Å videreføre fagkompetansen synes vi er vår plikt. 

I 2019 gikk Norsk filologisk institutt sammen 
med MF Vitenskapelig høyskole, og gir tilbud om 
utdanning i historisk filologi og klassiske kultur-
språk fra hele verden. 

– Vi har ikke noe dårlig forhold til universitetet, 
forsikrer Bjorsnes og Braarvig. – Mange er sympat-
iske til prosjektet vårt og ser at det er viktig. 

Åpent for alle! Hver uke arrangerer instituttet 
forskningsseminarer hvor deltakerne leser antikke 
og klassiske tekster på en lang rekke språk. 

– Seminarene er åpne, vi ønsker alle hjertelig 
velkommen – enten du vil ta eksamen eller ikke. 
Du får muligheten til å oppleve filologien i levende 
live: Hvilke hemmeligheter er det mulig å fravriste 
en gammel skrift vi sitter og ser på, hvordan kan vi 
hente mening ut av den? Den prosessen er morsom 
å være med på, enten du kan språket eller ikke, 
frister Amund Bjorsnes og Jens Braarvig. 

– Som språkforskeren Knut Kristiansen en gang 
sa det: Å lese én setning på et historisk språk er 
som å lese en hel roman. =

– Å lese én 
setning på 
et historisk 
språk er 
som å lese 
en hel 
roman. 

Knut Kristiansen
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MINITEMA •  Fisken og kysten

I Lofoten: Trine Nickelsen (tekst) og  

Kjell Ove Storvik (foto)

Vi visste det var vakkert. Men naturen slår  
 allikevel mot oss som en åpenbaring, et uvent-

et gjensyn med en venn vi sjelden ser, men aldri 
kunne glemme. Båten har tatt oss fra Bodø, over 
Vestfjorden, innom Skrova og til Svolvær – og der-

og glass: Vågan Havnevesen, Fiskergata 23 – hvor 
etter sigende også en flik av Universitetet i Oslo 
har holdt hus noen år.

Apollon tar trappa i byks, bort korridoren og 
inn døra det står SALT på – Framtidstro for ha-
vet, kysten og folket. Lunsjen venter, praten er i 
gang – om været som pisker mot rutene, om fisken 
som svømmer i havet rett utafor, og der ved enden 
av bordet sitter Guri Hjallen Eriksen, smilende, et 
lite stykke juridisk akademia midt i fiskens rike.  

Liten interesse. På Det juridiske fakultet er det 
ellers god tradisjon å overse Norges viktigste nær-
ing gjennom tidene. Ikke annet å vente kanskje, 
fra fagmiljøet som holder hus på Karl Johan, har 

slott og teater som nærmeste naboer og Oslofjord-
en som nærmeste ‘hav’– der torsken for lengst har 
sunket ned i mudderslammet. 

– Da jeg begynte å se etter, gikk det opp for meg: 
Det finnes lite juridisk forskning på det nasjonale 
fiskerilovverket vårt, erkjenner Guri Hjallen Erik-
sen. 

Det er jo litt pussig. Fiskeriene våre har skapt 
like store verdier som olje og gass. I mange hundre 
år var 80-90 prosent av det vi eksporterte, fisk og 
fiskeprodukter. I motsetning til ‘det svarte gullet’ 
kan fisken, med god forvaltning, være en perpetu-
um mobile, en evighetsmaskin..

 
Hvordan gjøre det bedre? Foran seg på bordet 
har Guri Hjallen Eriksen en tung og meget tykk 
bok, et akademisk arbeid på mer enn et halvt tusen 
sider. I mai disputerte hun for doktorgraden med 
en avhandling om nettopp lovreguleringen av de 
viltlevende, nasjonale fiskeressursene. 

– Jeg spør: Hva er det vi egentlig gjør når vi re-
gulerer fiskerier i Norge? Og framfor alt – hvordan 
kan vi gjøre det bedre?

Mer enn å lodde dypt, har hun kastet garnet 
bredt ut, ifølge henne selv. – Jeg ser på hele reguler- 
ingssystemet – altså det rettslige rammeverket for 
de kommersielle fiskeriene våre.

Det er ikke småtteri. For de fleste av oss er norsk 
fiskeripolitikk og fiskeriregulering noe nærmest 
ugjennomtrengelig, preget av stammespråk og tek-
niske detaljer, vanskelig å få oversikt over. Eriksen 
foreslår en grunnleggende reform av det hele – og 
har kommet fram til en måte å gjøre det på. 

Vokste opp i Kabelvåg. Avhandlingen har kostet 
tusenvis av timer. Hvor fikk hun lysten og motet 
fra til å kaste seg ut i det? I den lange rekken av 
kandidater fra landets eldste juridiske fagmiljø, 
hvorfor akkurat henne? 

Litt av svaret finner vi kanskje i Kabelvåg, en 
liten kjøretur sørvestover fra Svolvær. Kabelvåg 
er det eldste fiskeværet i Lofoten, der startet eks-
porten av tørrfisk for tusen år siden, der var den 
viktigste havna for skreifisket. Og der vokste Guri 
Hjallen Eriksen opp. Hun forteller om en bestefar 
som var ‘feskkjøper’, som hadde fiskebruk i Kabel-
våg og produserte tørrfisk og saltfisk. – Tørrfisken 
gjør seg selv, forklarer hun. Den henger der på 
hjellen noen luftige vintermåneder. På forsommer-
en er den hard som ved, proppfull av proteiner og 
holdbar til evigheten. 

– Pappa og onkel drev videre, men i mindre 
skala. Så jeg vokste opp med fiskerier tett på. Jeg 
husker torskekollapsen i 1989 og fiskestoppen i de 
viktigste fiskeriene. Det gjorde inntrykk. Jeg var ni 

med over noen av de aller mest fiskerike havområd- 
er i verden. 

For fem år siden ble det kasta ut ei line, en tusen 
kilometer lang forbindelseslinje mellom kaia i nord 
og akademia i sør, mellom der fiskeriene alltid har 
vært alt, og der de alltid har vært nesten ingenting. 
Mellom Svolvær og Oslo. Mellom en fiskerikandidat,  
jurist og doktorstipendiat – og Institutt for offent-
lig rett. 

I fiskens rike. Tåka henger tjukk over de taggete 
toppene, havet blinker grått. Vi krysser over veien, 
ned mot havna, hurtigruta og hotellene. Fra et tak 
lyser ‘Norges Råfisklag’ opp, skrevet med neon-
bokstaver i blått. Og der borte, en bygning i grått 

Fra kaikanten i Svolvær har hun dykket ned i 
havet av lover, bestemmelser og reguleringer 

som styrer de norske fiskeriene. Få jurister  
før henne har våget å kaste seg ut i det. 

Hun vil endre lovene og styrke 
fellesskapets rett til fisken 

Jussprofessorene i Oslo har ignorert  
Norges viktigste næring gjennom tidene:

FÆRRE FÅR FISKE: Drøyt 
to og en halv million tonn 
fisk tas opp hvert år. Dette er 
samfunnets felles ressurser 
som noen får lov til å høste 
av. Fiskere med kvoter er 
blitt stadig færre og båtene 
større. 
   – Kvotesystemet er utviklet 
uten noen bred og prinsipi-
ell, rettslig diskusjon om 
politikken, beklager Guri 
Hjallen Eriksen.
   Nå lanserer hun en lov-
reform for å styrke felles- 
skapets rett til fisken.
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Nærings-PhD

•	Nærings-ph.d.-ord-
ningen	har	som	mål	å	
fremme	produktive	sam-
arbeid	mellom	næringsliv	
og	akademia,	og	økt	
forskerkompetanse	i	
norsk	næringsliv.	

•	Nærings-ph.d.-kandi-
dater	forsker	på	relevante	
problemstillinger	for	
bedriften,	og	får	faglig	
innsikt	og	veiledning	fra	
universitet	eller	høyskole.

•	Støtten	fra	Norges	 
forskningsråd	bestem-
mes	i	tråd	med	faste	
satser,	og	kan	ikke	over-
stige	50%	av	prosjektets	
totalkostnader.

Guri Hjallen Eriksen

•	Landets	første	
nærings-PhD	i	rettsviten-
skap.	Guri	Hjallen	Eriksen	
har	skrevet	doktorav-
handling	som	ansatt	i	
bedriften	SALT	Lofoten	
AS,	og	tilknyttet	Det	
juridiske	fakultet,	UiO.

•	I	mai	disputerte	hun	
med	avhandlingen:	 
Fisheries Legislator 
Approach (FLA) - A 
Framework for Develop-
ing Sound and Coherent 
Fisheries Legislation –
a Norwegian Case with  
a Canadian Outlook. 

år og gikk i protesttog mot fiskeripolitikken, min-
nes hun.

Valgte jussen. Guri Hjallen Eriksen utdannet seg 
til fiskerikandidat. Det måtte bli sånn. Etter fem 
års studier ved Universitetet i Tromsø og Norges 
fiskerihøgskole hadde hun en mastergrad i fiskeri-
fag. Så bar det sørover til Oslo og jobb i Nærings- 
og fiskeridepartementet, hvor hun behandlet saker 
av mange slag, fra fiskeflåtens rammebetingelser 
til urfolksrettigheter. Det var da interessen for jus-
sen ble vakt hos fiskerikandidaten. 

– Det ble viktig for meg å forstå mer av de retts-
lige sidene av fiskeriforvaltningen, sier Eriksen. 
Hun startet på master i rettsvitenskap på Universi-
tetet i Oslo, og fikk samtidig jobb i et advokatfirma 
med klienter fra fiskeri- og havbruksnæringa. 

– Nå satt jeg plutselig på den andre siden av 
bordet og skrev klagesaker til departementet jeg 
nettopp hadde forlatt. Det var nyttig. Jeg fikk se 
lovgivningen mer fra fiskernes perspektiv, forteller 
hun. 

Tilbake til Lofoten. Det ble mange år hjemmefra. 
Men lysten til å flytte tilbake forsvant aldri. Siden 
hun dro, hadde noe skjedd som skulle dra henne 
tilbake. At SALT var blitt til, var det som skulle 
til. En kompetansebedrift på kaia, startet av to 
gründere med doktorgrad og ønske om å trekke til 
seg andre folk med doktorgrad og kjærlighet til  
havet. Til å jobbe akkurat der og ikke noe annet 
sted. 

– De ville ta meg inn som såkalt nærings-phd. 
Du kan skrive en doktoravhandling hos oss, sa de. 
Kontakten mellom bedrift og forskere på Institutt 
for offentlig rett i Oslo ble opprettet. Jeg grep mu-
ligheten. For det var jo ikke noe jeg heller ville enn 
å dykke enda dypere ned i fiskejussen. 

Helhetlig blikk. Eriksen mener at Norge har for-
valtningsutfordringer som må løses på bred front: 
Å forhindre fiskerikriminalitet og i større grad 
bidra til å sikre at fiskeressursene kommer kyst-
samfunn til gode.  

– Jeg har sett på helheten i regelverket – fra lov-
giverens perspektiv. For alt henger på sett og vis 
sammen med alt. Det betyr at om vi endrer regler 
i en del av ett system, så kan det få utilsiktete kon-
sekvenser for andre deler av systemet, advarer 
hun. 

Tre lover. Fiskeriene er regulert gjennom et svært 
regelverk. Eriksen peker på de tre viktigste lovene: 
For å delta i fiskeriene trengs tillatelse fra det off- 
entlige. Slike tillatelser tildeler myndighetene etter  

Eriksen viser til at det er mulig å endre en lov på 
papiret over natta. Spørsmålet er: vil den fungere 
i praksis? Er det en god regel, vil den bli fulgt? Vil 
fiskerne synes den har noe for seg? 

– Jeg ønsker å gi lovgiveren hjelp til å se hvor-
dan det er mulig å endre på ting – og hvordan det 
faktisk vil virke. Endring kan være vanskelig å få 
til, fordi ting stikker dypt i en kultur, selv om det 
kanskje ikke står skrevet noe sted. 

Går hundrevis av år tilbake. Eriksen har identi- 
fisert det hun kaller den norske fiskeriregulerings-
kulturen. 

– Det juridiske rammeverket vi har for fiskeri-
ene våre, er resultat av århundrer med evolusjon, 
mange grunnleggende normer og lover er forank-
ret langt tilbake i tid. 

Eriksen har gjort et omfattende arbeid: Hun 
har gått systematisk gjennom alle lover for å finne 
ut når hovedelementene i fiskerilovgivningen har 
kommet til og hvordan lovgiver har begrunnet reg-
lene, helt tilbake til Magnus Lagabøters landslov 
fra 1274. 

– Jeg har identifisert flere hovedtrekk ved fiskeri-
reguleringskulturen vår, blant annet en sterk statlig 
styring for å sikre kystsamfunnenes interesser, men 
også en økende markedsorientering, sier hun. 

For å se enda tydeligere den norske måten å 
regulere fiskeriene på, har forskeren ikke bare 
sett bakover i tid, men også tatt en grundig kikk 
til siden. Forskeren har fiskerslekt på kysten av 
Canada, og i seks måneder var hun i Vancouver, 
studerte lovverk, snakket med jusforskere og gjen-
nomførte intervju med myndighetsrepresentanter 
og næringsaktører. 

Fellesskapets rett. Eriksen viser til det viktige 
prinsippet i havressurslova § 2 om at «dei vilt-
levande marine ressursane ligg til fellesskapet i 
Noreg.» Loven slår altså fast at fisken skal være 
samfunnets felles ressurs. Hvordan er det mulig 
å gjøre dette prinsippet klarere i loven – og ikke 
minst: styrke prinsippet? 

For å få det til, mener Eriksen, trengs en lov-
reform. 

– Vi må løfte blikket fra detaljene i kvotesystem-
et og heller diskutere mer prinsipielt og bredt hva 
det er vi vil med forvaltningen av fiskeriene. 

Lovgiver må erkjenne at vanskelige avveiinger 
må gjøres. 

– Miljømessig bærekraft ligger som en grunn-
pilar i dagens system, men dette bør lovgivningen 
uttrykke enda klarere og i lys av klimautfordring-
ene vi står overfor, understreker forskeren. 

Hun mener vi også må diskutere hvilke andre 

mål som blir viktige framover. Hvordan skal fisk-
eriene bidra til verdiskaping i distriktene? Hva 
slags produkter ønsker markedene? Hva slags 
arbeidsplasser ønsker ungdom i kystsamfunn for 
framtida? 

Bør klargjøre. Innholdet i tillatelsene som fisker-
ne er tildelt, bør gjøres klarere. 

– Stortinget har delegert mye myndighet til de-
partementet og forvaltningen. Men lovens formål 
er vagt og reguleringsfullmaktene vide. Kvote-
systemet er blitt utviklet uten bred og prinsipiell, 
rettslig diskusjon om politikken, påpeker hun. 

Stortinget har rett nok tatt stilling til en del 
spørsmål gjennom behandling av politikken i stor-
tingsmeldinger. Men de radikale endringene som 
har skjedd de siste årene, hadde fortjent mer: 

– Lukkingen av fiskerier, sammenslåingen av 
kvoter og innføringen av markedsbaserte reguler-
ingsinstrumenter burde skjedd først etter skikke-
lige lovgivningsprosesser. Og tiltakene, når de 
først var innført, hadde fortjent å bli grundig ana-
lysert av jurister.  

Rettssaker kan komme. Eriksen viser til at både 
hun og andre har avdekket en viss rettslig uklarhet 
ved dagens kvotesystem. – Myndighetene har rom 
for å endre kvotesystemet, men de kan likevel ikke 
skalte og valte. Fiskebåteiere har gjort investering-
er i tillit til systemet, og de har en viss beskyttelse 
mot endring til ugunst for dem. Men, hvor langt 

reglene i deltakerloven. Hvor mye det enkelte far-
tøyet kan fiske, fastsetter myndighetene i årlige 
kvoter som er gitt etter havressursloven. Denne  
loven gir også omfattende regler om hvor og hvor-
dan fisket skal foregå. Og så har vi fiskesalgslags-
loven, som sier at all omsetning av fisk fra flåten i 
første ledd må gå igjennom et fiskereid salgslag. 

Loven skal sørge for mye, tre ting er likevel vik-
tigst: Den skal sikre bærekraftige fiskebestander, 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet og bidra til sys-
selsetting og bosetning langs kysten. Flere peker 
på en spenning og konflikt mellom de to siste, og 
at de sosiale hensynene gradvis har måttet vike for 
de økonomiske. 

Færre fiskere. Drøyt to og en halv million tonn 
fisk tas opp hvert år. Dette er samfunnets felles 
ressurser som noen får lov til å høste av. Tidligere 
var det kommersielle fisket fritt, men overfiske 
og dårlig lønnsomhet gjorde at myndighetene fra 
1970-tallet av gradvis har lukket ulike fiskerier for 
nye deltakere. 

– En viktig endring skjedde i 2004 da det ble 
mulig å slå sammen flere kvoter på ett fartøy – 
strukturkvoteordningen. Lønnsomheten skulle 
styres enda mer. Resultatet er at fiskebåtene er 
blitt færre og større, og at fiskerne omsetter kvoter 
seg imellom for svære beløp. 

Lovbrudd. Norge har godt renommé i verden.  
Fisket blir utført i tråd med vitenskapelige anbe-
falinger for å sikre at det er bærekraftig. Likevel er 
det utfordringer. – Økokrim sier at fiskerikrimina-
litet er en av de største truslene mot velferdsstat-
en. Det er store ord. Men det skjer ulovligheter. En 
‘klassiker’ er at det tas opp mer enn det blir regist-
rert. Ulovlig fiske er ikke bærekraftig. 

Hvordan kan lovene utformes slik at vi når mål-
et om sysselsetting langs kysten og får bukt med 
kriminaliteten?

En metode for å nå dit vi vil. Hun kaller det 
Fisheries legislator approach. Tanken er å gi poli- 
tikerne og administrative ledere på ulike nivåer 
et analyseverktøy eller en linse å kunne se lovgiv-
ningen med. For nettopp å få den oversikten og  
innsikten de trenger – og sikre at lovene og regu-
leringene de lager, faktisk bidrar til at vi når mål- 
ene med den norske fiskeripolitikken – sikre 
spredt bosetning, gi økonomisk utbytte og sam-
tidig ta vare på miljøet.

– Det grunnleggende poenget mitt er at den 
som lager lover og regler om fiskeri, må være be-
visst hvilke rammer og begrensninger som finnes. 
Lover blir ikke til i et vakuum, understreker hun. 

DISPUTAS: I mai i år dispu-
terte Guri Hjallen Eriksen for 
doktorgraden i Gamle fest-
sal på Det juridiske fakultet. 

HVER VINTER foregår verd-
ens rikeste torskefiske i  
Lofoten. Over grunnene 
rundt øyriket kommer lunk-
ent vann inn fra Golfstrøm-
men, perfekt temperatur for 
at den norsk-arktiske torsk-
en skal kunne gyte. Midt på 
mørke vinteren svømmer 
stortorsken ned fra Barents-
havet og bytter navn fra 
torsk til skrei på veien. 
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Tekst: Trine Nickelsen • Foto: Kjell Ove Storvik

Titalls millioner tonn plast driver rundt i verd- 
 enshavene. Mye når fram til kysten, skylles i 

land – også på kritthvite sandstrender i Lofoten, 
innimellom trill runde steiner i fjæra. Men hvor 
lenge blir plasten liggende? Dras søpla ut igjen 
ganske fort, eller er den kommet for å bli? Hvordan 
påvirker vær og havstrømmer utskiftingen? 

På feltarbeid. Forskerne i SALT skal finne svar. 

kan myndighetene gå? 
Om spørsmålet skulle bli satt på spissen, ville 

det være opp til domstolen å klargjøre hvor gren-
sen går. – Men, lovgiver vil også kunne ta en mer 
aktiv rolle i å klargjøre aktørenes plikter og rettig-
heter, etterlyser Eriksen.

Inn i Grunnloven? Bør prinsippet om at fiske-
ressursene ligger til fellesskapet, inn i Grunnlov-
en? Ja, mener Eriksen. – Det ligger allerede tre 
forskjellige forslag til grunnlovsbestemmelser til 
behandling i Stortinget, som fastslår prinsippet. 
Om ett av dem oppnår 2/3 flertall, kan en grunn-
lovsendring bli en realitet allerede i denne stor-
tingsperioden. 

– Jeg mener det er mange gode grunner til å 
lovfeste prinsippet. Det vil styrke fellesskapets 
rett, og det vil sikre en motvekt mot individuelle 
menneskerettigheter individet har i Grunnloven 
og i Den europeiske menneskerettighetskonven-
sjonen. En tillatelse til å fiske, for eksempel, sees 
på som en eiendom vernet etter konvensjonen. 

Eriksen mener likevel at spørsmålet om grunn-
lovfesting bør utredes nærmere. – Jeg tror det er 
lurt å klargjøre innholdet i prinsippet og se det i 
sammenheng med lovreformen jeg foreslår – før 
prinsippet skrives inn i Grunnloven, sier hun.

– Mer forskning! Fiskeri har kanskje ikke vært 
høyt nok oppe på den nasjonale dagsordenen. Og 
heller ikke i de juridiske forskningsmiljøene i norsk 
akademia. Arbeidet hennes reiser mange nye retts-
lige spørsmål, gir mye ny ‘mat’ til jusforskerne.   

– Vi må satse mye mer på forskning, oppfordrer 
Eriksen. 

– Vi trenger å studere innholdet i fiskerilovene 
våre, hvordan de virker og hvordan de bør utformes 
for best mulig å møte utfordringene som kommer. 

Eriksen ønsker å fortsette å forske på fiskerilov-
givningen – ikke i Oslo, men i SALT, på kaikanten 
i Svolvær. 

– Vi trenger et mangfold av forskningsorganisa-
sjoner, slik at også vi som har base i distriktene, kan 
bli inkludert i det norske forskerfellesskapet. 

Tåka letter. Utenfor har tåka lettet, sola titter 
fram, lunsjen er over. 

– Hadde det ikke vært for SALT, sier Guri 
Hjallen Eriksen ettertenksomt, og støtten fra be-
driftens to gründer, så hadde det aldri blitt noen 
doktorgrad. Det hadde heller ikke blitt noen dok-
torgrad uten veilederen min på Karl Johan, tusen 
kilometer herfra. Jon Christian Fløysvik Nordrum 
er min store inspirasjon.= 

Apollon er med på feltarbeid i Rekvika mellom 
Svolvær og Kabelvåg, sammen med prosjektleder 
Vilde Sørnes Solbakken og kollega Guri Hjallen 
Eriksen. 

– Vi har plukket og registrert søppel hver fjort-
ende dag siden juni 2020, her og på to strender 
lenger vest i Lofoten, på Gimsøy og Vestvågøy, 
forteller de. 

Forskerne studerer hva som skjer mellom hver 
gang de er på felt – og over tid. 

– Det er sjokkerende å se hvor mye søppel det 
er. Tråkker jeg på en gresstust, så lager den lyd, for 
under den er det plast. 

Forskerne har valgt seg ut et område av vika 
som de følger med på, et studieområde. Det null-
stilte de da de startet prosjektet, de fjernet alt som 
var av søppel. Siden har de kunnet måle tilsiget av 

nye plastgjenstander. 
For å følge med på hvor lenge søppel blir ligg-

ende, har forskerne lagt ut søppelgjenstander de 
har merket med et tall. 

– Stedet vi la dem ned og stedet vi finner dem 
på, blir registrert med GPS-koordinater. Da kan vi 
se om, og hvor mye de har beveget seg siden sist, 
sier Vilde Sørnes Solbakken. 

Siden blir søpla de plukker registrert. De aller  
fleste gjenstandene er knyttet til fiskeri, og de 
fleste kommer trolig fra relativt lokale kilder. Tau 
er en av plastgjenstanden forskerne finner mest av.

– Vi registrerer hvor mye begroing gjenstandene 
har, for det kan fortelle oss noe om hvor lenge de 
har vært i sjøen. Nå har det vært kuling to dager på 
rad, og etter slikt vær kommer det gjerne inn mye 
større og eldre gjenstander enn ellers. Vi antar at 
de kommer mer langveis fra, forteller Solbakken. 

SALT har utviklet vitenskapelige metoder for å 
kvantifisere marin forsøpling. Forskerne gjennom-
fører statistiske analyser av et etter hvert enormt 
datasett. 

– I prosjektet vårt skal vi bruke en havstrøm-
modell for å identifisere lokale kilder til søpla og 
undersøke om strømvirvler kan holde søppel i 
omløp lokalt og over tid. Tilsig og utskiftning av 
strandsøppel påvirkes av værforhold i forskjellig 
grad. Dette skal vi også undersøke nærmere. 

Rydde effektivt. Forskerne skal finne ut hvor god 
tid vi har på å rydde en strand før plasten igjen 
slukes av vannmassene. 

– Vi skal blant annet dokumentere hvor effektiv 
regelmessig strandrydding er for å fjerne søppel i 
omløp i sjøen. Vi skal finne hva som er en optimal 
ryddefrekvens og hvordan dette bør tilpasses ulike 
strender. Dessuten skal vi finne lokale kilder for å 
forebygge best mulig. =

Plast i havet

•	Oppdaterte	vitenskape-
lige	estimater	forteller	at	
det	ble	sluppet	ut	mellom	
19	og	23	millioner	tonn	
plast	i	havet	fra	land-
baserte	kilder	i	2016.	

•	I	2030	vokser	utslippet	
til	36-90	millioner	hvis	
alt	fortsetter	som	i	dag.	

•	Estimatene	inkluderer	
ikke	tilførsel	fra	hav-
basert	næring,	som	 
f.eks.	fiskeri	eller	eks-
treme	hendelser,	slik	 
som	oversvømmelser.

Apollon 
med på 
felt-
arbeid:

Det er tonnevis med plast 
også i Lofoten 

De GPS-merker tau og isoporbiter i fjæra  
for å finne ut hvordan strender i Lofoten  
og resten av landet kan ryddes mest mulig 
effektivt.

PÅ FELT I FJÆRA: Hvor-
dan oppfører marint 
avfall seg når det når 
kysten? Forskerne har 
lagt ut søppelgjenstand- 
er som de har merket.     
   – GPS-posisjonene 
vi registrerer på disse 
gjenstandene, forteller  
oss hvilke og hvor 
mange gjenstander som 
fortsatt ligger igjen på 
stranda hver gang vi er 
her, sier Vilde Sørnes 
Solbakken (til høyre). 
Forskerne gjør statist-
iske analyser av et etter 
hvert enormt datasett.
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SALT Lofoten AS

•	Gründerne Kjersti Eline 
Tønnessen Busch og	
Kriss Rokkan Iversen 
startet	bedriften	i	2010.
 
•	I	dag	har	SALT	22	
ansatte	fordelt	på	kon-
torer	i	Svolvær,	Ramberg,	
Lillehammer,	Trondheim,	
Arendal,	Sandefjord,	
Tromsø,	Nordreisa	og	
Båtsfjord.

•	Bedriftens	tre	fag-
områder	er	marin	forsøp-
ling,	marin	forvaltning	og	
framtidsretta	kystsam-
funn.	Innenfor	hvert	av	
fagområdene	leverer	
bedriften	forskning,	for-
midling	og	rådgiving.

•	Fagkompetansen	spen-
ner	fra	jus	og	økonomi	
til	entreprenørskap,	geo-
grafi	og	marinbiologi.
 
•	Kundene	er	offentlige	
myndigheter	og	private	
bedrifter.	SALT	deltar	i	
flere	forskningsprosjekt-
er,	finansiert	av	private	
fond,	Norges	forsknings-
råd	og	EU.

Hun startet kunnskaps- 
bedriften SALT midt i  
verdens vakreste øyrike. 

Tekst: Trine Nickelsen • Foto: Kjell Ove Storvik

Det var helt spesielt, innrømmer Kjersti Eline 
Tønnessen Busch, været var aldeles nydelig, 

havet flatt og lyset så fint. Jeg så Vestfjorden for 
første gang, fjorden jeg hadde lest om og lært om 
gjennom hele studietida. 

Kunnskap på kaia. Ti år senere, i 2010, starter 
hun og Kriss Rokkan Iversen kunnskapsbedriften 
SALT på kaia i Svolvær med utsikt mot – ja, Vest-
fjorden. Siden er det blitt mange priser og utmerk-
elser til gründerbedriften i Lofoten. En haug av 
formidlingsprosjekter er gjennomført, vitenskape-
lige forskningsartikler og utredninger skrevet, 
mange med konkrete løsninger på utfordringer 

som hav og kyst står overfor. 
Litt av inspirasjonen til å starte opp kan mulig-

ens tilskrives en fiskeristipendiat fra Det Konge-
lige Frederiks Universitet i Kristiania.  

Perler i sjø. I 1864 ror nemlig unge Georg Ossian 
Sars ut fra øya Skrova i Vestfjorden og gjør sin 
enkle, men fundamentale oppdagelse – og starter 
dermed det som siden er kalt norsk havforsknings 
gullalder: De små perlene, svevende omkring i 
vannmassene, er egg. Eggene til skreien, gytetorsk-
en fra Barentshavet. 

– Ikke rart folk tvilte. Det er jo ubegripelig at 
en ørliten perle, 1,4 millimeter i diameter, kan 
forvandles til noe som kan bli 50 kilo. Torsken, 
mente alle, gjør vel det samme som laksen, svøm-
mer til bunnen og legger eggene sine der. Men Sars 
forstod hvordan det hang sammen. Han oppdaget 
også mange nye arter fra sin lille robåt på Vest-
fjorden, beskrev mange fantastiske krepsdyr og 
sjøstjerner og kråkeboller, spesielt på havdypet, 

forteller Busch. 
– Alt dette hadde jeg lest om og lært om. Nå fikk 

jeg se havområdet med egne øyne, og visste det: 
Jeg må tilbake hit. 

Det gikk noen år, så var det en hustrig novemb-
erkveld på Hurtigruta at to marinbiologer, nesten 
ferdige med hver sin doktorgrad, ble enige: Vi vil 
bo i Lofoten og vi vil bruke kompetansen vår akku-
rat der. Men hvordan? Jo, vi starter vi rett og slett 
vår egen bedrift. 

Jobber for en bedre verden. I dag har SALT  
22 ansatte fordelt på kontorer flere steder langs 
kysten. Bedriften vokser stadig, oppdragene 
strømmer inn. Busch, som er leder for det hele, 
forteller at de jobber med store prosjekter knyttet 
til bruken av sjøarealer. Interessen er stor for å 
utnytte norske havområder til andre næringer enn 
fiskeri og havbruk, som havvind. 
     Hun forteller at bedriften er med i mange forsk-
ningsprosjekter nasjonalt og internasjonalt, som 
blant annet ser på effekten av klimaendringer, på 
hvordan det er mulig å forhindre fiskerikriminali-
tet og hvordan de kan utvikle gode metoder for å 
redusere plast i havet. 

– SALT drives hundre prosent av engasjement-
et, interessen og innsatsen til de ansatte, av ønsket 
om å jobbe for en bedre verden, poengterer hun.

– Ofte ender vi opp med å skulle løse et problem 
som har havnet mellom to stoler. Marin forsøpling 
er ett eksempel. Ja, for hvem sitt problem er egent-
lig det? Vi ser det som oppdraget vårt å utvikle ny 
kunnskap om plast i havet, både i Norge og i verden. 

Busch forteller at SALT har samarbeidet med 
Russland i mange år. 

– Det er trist at det nå er blitt så vanskelig. I 
Finnmark er det mye søppel både fra norske og 
russiske fiskebåter. Vi har jobbet sammen med 
russerne på svært mange måter for å redusere pro-
blemet, og har blant annet gjennomført feltarbeid 
på nordspissen av Novaja Semlja. 

Strålende eksempel. SALT-sjefen viser til at 
forskning stort sett foregår fra de store byene, at 
feltarbeid og publikasjoner oftest blir gjort i en 
nærsirkel rundt universitetene, først og fremst i 
USA, men også i Europa. 
   – Det er dokumentert. Jeg tror alle taper på det. 
Hvor du sitter, påvirker perspektiver og problem-
stillinger. Vi trenger flere som bryter mønsteret. 
Guri Hjallen Eriksen er et strålende eksempel. Ja, 
for hva er vel mer naturlig enn å sitte der verdens 
rikeste torskefiske er, når en studerer norsk fiskeri-
lovgivning? Guri er en del av kulturen her, det gir 
henne en annen inngang til temaet, en annen tro-
verdighet i næringen enn om hun aldri hadde kjent 
en fisker i sitt liv. 

Binder sammen. Arbeidsplasser som krever høy 
kompetanse, påpeker Busch, er med på å knytte 
sammen distrikt og by – og resten av verden.

– Vi er forankret her i Svolvær og har samtidig 
nettverk som går langt ut over Norges grenser. Vi 
er med i flere internasjonale prosjekter, ett av dem 
pågår i grenseområdet mellom Sri Lanka og India. 
Der jobber vi med lokale partnere. Akkurat som i 
Norge er avfall fra fiskerinæringen, såkalt ‘spøkels-
esfiske’, et stort problem. Vi utvikler metoder som 
kan hindre at fiskerne mister utstyr. 

– Det er dramatisk. Busch er opptatt av framtid-
en til små kystsamfunn, ikke bare i Lofoten. 

– I Øst-Finnmark lå de en gang på rekke og rad: 
Båtsfjord, Makkaur, Syltefjord og Hamningberg, 
alle levende samfunn. Nå er det bare Båtsfjord 
igjen. Mange andre steder er på vippepunktet. Å 
miste dem vil være et tap for landet. Vi mister his-
torie, vi mister tilstedeværelse nær fiskeriressurs-
ene, nær Russland. Vi mister kultur og identitet, 
poengterer Busch. 

Hun viser til at Øst-Finnmark alltid har levd 
med en vanskelig, men spennende nabo. 

– Inntil nylig kunne folk sette seg i bilen, kjøre  
i to timer og nå fram til Murmansk, en by med  
300 000 innbyggere, med restauranter og kulturliv. 
Nå er den muligheten stengt. Fra å være et knute-
punkt er Kirkenes blitt en endestasjon. Det er 
dramatisk. 

SALT har valgt å etablere seg også i Båtsfjord. 
– Jeg håper mange flere engasjerer seg og ser 

verdien i å satse på kystsamfunnene i nord. En 
hovedmotivasjon for SALT er å skape arbeidsplass- 
er utenfor de store byene. 

Få de unge tilbake. SALT-sjefen minner om at 
halvparten av de unge tar høyere utdanning. Kan 
vi ikke tilby dem jobb i distriktet, så vil distriktene 
utarmes. Hun mener at universitetene har den 
største muligheten til å gjøre noe med det – også 
UiO. 

– Universitetene henter ut distriktsungdommen 
og utdanner dem. På den måten bidrar de til en 
voldsom sentralisering av kunnskap. Noen univer-
siteter oppretter lokale studiesentre som utdanner  
til nødvendige yrker, som lærer og sykepleier. 
Men kunne de ikke lagt også helt andre studier til 
Kirkenes? Forvaltning og sikkerhetspolitikk, for 
eksempel? Det kunne trukket til seg nye studenter 
og forskere.

En drøm. – Vi trenger respekt og engasjement for 
distriktene, understreker Kjersti Eline Tønnessen 
Busch. – Tenk om vi kunne greie å flytte kunn-
skapsproduksjonen ut i distriktene, ut til kyst-
samfunnene. Det hadde vært en drøm. =

DRØM: – Tenk om vi kunne 
greie å flytte kunnskaps-
produksjonen ut i distrikt-
ene, ut til kystsamfunnene, 
sier Kjersti Eline Tønnessen 
Busch. – Det hadde vært en 
drøm.

FRA BY TIL BRYGGE:  
– Her skal vi samle enda 
flere folk med doktorgrader 
og drive forskning på høyt 
nivå, forteller Kjersti Eline 
Tønnessen Busch (til høyre), 
her sammen med Guri  
Hjallen Eriksen. 
   SALT vokser, og nå treng-
er bedriften mer plass til folk 
som flytter fra byen og hit. 
   – Vi utvikler kule kontor-
fellesskap i et gammelt 
industribygg på brygga 
i Svolvær. Gjenbruk er viktig 
for å ta vare på historie og 
kultur, og for å leve bære-
kraftig: Her blir vi så nær 
selvforsynt med energi som 
mulig, med solceller på tak 
og vegger og sjøvarme til å 
varme opp huset med. 

SALT-sjefen: 

– Vi knytter sammen distrikt     
og by – og resten av verden  
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Tankevekkende om kreft  

Professor i medisin Jarle Breivik har skrevet en 
meget lettlest og svært tankevekkende bok 

om kreftgåten. «Kreft kan være så mangt, men i 
prinsippet er det relativt enkelt. Kreft er celler fra 
et eller annet sted i kroppen som formerer seg  
ukontrollert – uten å bry seg om signalene fra 
resten av kroppen», forklarer Breivik i boken  
«Løsningen på kreftgåten».  
    I bunn og grunn er kreft, i de aller fleste tilfeller, 
et resultat av at vi blir eldre, og at kroppen sakte, 
men sikkert brytes ned. I en befolkning som sta-
dig blir eldre, blir det derfor stadig mer kreft. De 
fleste av oss vil enten dø med eller av kreft – men 
egentlig av en svekket kropp. I løpet av livet vil 
hver tredje av oss få kreft. Siden 2017 er det flere 
som dør av eller med kreft enn som dør av hjerte- 
og karsykdommer. 
 
Boken dekker mange sider ved kreft, fra medisin 
til profittjag og «big business» – og evolusjons-
biologi. Kreftcellene er å betrakte som andre  
celler som hele tiden er under evolusjon, det vil  
si at de stadig endrer egenskaper slik at de blir 
stadig mer «dyktige» til å spre seg. Medisinering 
kan derfor lett virke mot sin hensikt ved at kreft-
cellene blir enda bedre når det gjelder å spre seg. 
 
Boken er som et langt kåseri, der Breivik – nesten 
apropos – kommer inn på en rekke emner. Og  
det er et godt og meget lett forståelig «kåseri».  
De gode illustrasjonene – en for hvert kapittel –  
formidler på en fin måte nettopp det kapittelet 
handler om. Språket er enkelt og bra. Breivik  
hopper fra det ene emnet til det andre. Til tider 
kan boken derfor virke litt rotete. Men alt i alt er 
«kåseriet» godt og har en rød tråd: nemlig alle 
tenkelige ting rundt kreft og hvordan vi som  
enkeltmennesker og samfunn forholder oss til 
sykdommen.   
 
Breivik forklarer at det i det store og hele er fire 
måter å dø på:  
(1) at vi dør plutselig (som ved hjerteinfarkt eller    
     en ulykke),  
(2) at vi dør langsomt av demens,  
(3) at vi dør av organsvikt (som f.eks. kols),  
(4) at vi dør av kreft.  

De fleste vil nok foretrekke den første og ønske 
å unngå den siste. Om man først blir rammet av 
kreft, bør man ifølge Breivik være forsiktig med 
medisinering, slik at man unngår sterkt nega-
tive bivirkninger. Man bør altså, som Breivik til 
stadighet framhever, godta kreft som en naturlig 
prosess forbundet med selve aldringsprosessen.  
 
Breivik tar et oppgjør med kvasivitenskap, der- 
iblant sjamanisme. Det er prisverdig at Breivik 
inviterer Durek Verrett til en duell om «hans 
overnaturlige evner og mine [Breiviks] naturlige 
evner». Ikke desto mindre anser jeg denne type 
duell som lite nyttig – det vil lett kunne gi Verrett  
og hans likesinnede en talerstol i det gode 
selskap. 
 
Selv om Breivik gjennom teksten refererer til en 
del artikler (innen både faglitteraturen og mer  
generelle magasiner) og bøker, er dette gjort på 
en diskré måte, med en fyldig litteraturliste på 
slutten av boken. I og med at dette er en populær-
vitenskapelig – kåserende – bok, synes jeg dette 
er et meget godt valg. 
 
Tittelen på boken, «Løsningen på kreftgåten», 
er verdt en kommentar. Boken gir ingen annen 
løsning enn at kreft er noe vi må leve med – som 
enkeltmennesker og samfunn. Det gjelder i stadig 
større grad jo eldre vi blir, som enkeltindivider og 
som befolkning. Jo eldre vi blir, desto flere muta-
sjoner (endringer i arvematerialet vi har fått fra 
mor og far) vil finne sted i kroppen vår. Da følger 
det at evolusjonen som skjer i kroppen, vil kunne 
føre til flere cellevarianter av den typen som 
formerer seg ukontrollert, altså kreftceller. I dette 
evolusjonære perspektivet blir kreft noe naturlig. 
Medisinering og annen behandling kan ofte ha 
større negative bivirkninger enn selve kreften.   
 
Alt i alt: Breivik har skrevet en meget god og  
tankevekkende bok. Både fagfolk og lekfolk bør 
lese den: Fagfolk vil kunne se kreft i et langt 
videre perspektiv – og lekfolk vil lære noe helt 
annet om kreft enn det de kan lese i aviser og 
ukepresse.  
                                                                                                                                        
                                             Nils Chr. Stenseth  

 
Boken «Løsningen på kreftgåten» lærer oss noe helt annet om  
kreft enn det vi kan lese i aviser og ukepresse.

– Boken gir ingen annen løsning enn at kreft er noe vi må leve med – 
som enkeltmennesker og samfunn.

Jarle Breivik:

LØSNINGEN	PÅ	
KREFTGÅTEN

Pitch	forlag	2022

JARLE BREIVIK er 
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NILS CHR. STENSETH 
er	professor	i	økologi	
og	evolusjon	ved	Centre	
for	Ecological	and	
Evolutionary	Synthesis	
(CEES),	Universitetet	i	
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Tekst: Trine Nickelsen

Mange av forskerne våre bor i hovedstaden og  
  nærområdet rundt, og mange har vokst opp 

i det sentrale østlandsområdet. Kunnskapspro-
duksjonen vi driver, temaene vi holder på med er 
preget av at vi ser fra Oslo, sier førsteamanuensis 
Jon Christian Fløysvik Nordrum ved Institutt for 
offentlig rett på UiO. 

– Vi forventer at alle skal komme til oss, men er 
selv lite interessert i å komme til dem – til å rette 
et interessert blikk ut i Norge. Da mister vi sam-
tidig muligheten til å få direkte kunnskap om hva 
som skjer omkring i landet, og vi mister nærhet til 
det vi skriver om. Å holde seg mest til kontoret på 
Karl Johan, fører lett til ‘skrivebordsteoretisering’ 
og ‘skrivebordssvermerier’, beklager han.  

– Ta hele landet i bruk. Nordrum peker på nær-
ings-phd-ordningen som en modell for fremtidens 
forskning. 

– Ordningen gir oss mulighet til å ta hele landet 
og hele befolkningen i bruk. Den gjør det lettere 
å rekruttere forskere, og forskerne får tettere 
kontakt med fagmiljøer utenfor Oslo – som er en 
effektiv vaksine mot svermerier. Folk rundt om-
kring i Norge kan lettere forstå hva forskning er 
og hvorfor forskning er viktig, noe som skjer nært, 
som det er lett å få øye på – og derfor å forstå rele-
vansen av.

Nordrum var veileder for Guri Hjallen Eriksen 
under arbeidet med doktoravhandlingen ved Insti-
tutt for offentlig rett – og som hun skrev det meste 
av i Svolvær. 

– Samtidig som hun fikk innspill fra et juridisk 
toppmiljø i Oslo, brakte hun selv nye innsikter  
fra en helt annen kant av landet til oss. Med den 
imponerende avhandlingen sin om norsk fiskeri-

lovgivning har Guri Hjallen Eriksen åpnet opp  
et nytt felt for juridisk forskning. 

Vi er en kystnasjon. Nordrum minner om  
hvilken svær hav- og kystnasjon Norge er.  

– Landet vårt er bygd opp rundt kysten og  
de maritime næringene, framfor alt fiskeri.  
Men interessen i fagmiljøet er liten. Carl August  
Fleischer skrev doktoravhandling om fiskerijuris-
diksjon i 1963, og Eivind Smith om organisasjoner 
i fiskeriforvaltningen i 1979. Ellers? Veldig lite. 
Fiskeriforvaltning er med andre ord et enormt felt 
vi knapt har dekket, påpeker han. 

Han mener at det juridiske fagmiljøet i Oslo i li-
ten utstrekning har vært opptatt av havressursene. 

– Vi har ikke helt tatt inn over oss at vi er en 
kystnasjon og en havnasjon. Det som har vært 
skrevet, har stort sett dreid seg om havrett, sjø-
fart og petroleum. Men heldigvis ser vi en økende 
interesse for flere fagfelt relatert til marin natur-
ressursregulering, og Nordisk institutt for sjørett 
har blant annet startet en satsing på regulering av 
havbruk.

Mye å ta fatt i. Juristen minner om at havforvalt-
ningen er uhyre kompleks og viktig – ikke minst i 
tida som kommer.  

– At vi forsker så lite på regulering av havet 
og havressurser, er påfallende. Havet sørger for 
en stadig større matproduksjon og en potensielt 
enorm energiproduksjon med bølgekraft og hav-
vind, og Norge har mengder med undersjøiske  
mineraler som trengs i det grønne skiftet. Dessuten 
vet vi at havet regulerer klimaet og representerer et 
miljø som også trenger vern. Det skulle være mer 
enn nok å ta av for mine kolleger og meg.=  

– Universitetet  
i Oslo, den  

største akadem-
iske institusjon-

en i Norge, har 
ikke tatt sam-
funnsansvaret 

sitt på alvor 
– kanskje aller 

minst det 
Det juridiske  

fakultet. 

ET HAV UNNA: Det juridiske 
fagmiljøet har vært lite opp-
tatt av hav og kyst, beklager 
Jon Christian Fløysvik 
Nordrum. 
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Hvorfor så liten interesse 
for hav, kyst og distrikt?

– Det juridiske 
   fagmiljøet har forsømt seg  

MINITEMA •  Fisken og kysten
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Willy Aagre og Espen 
Schaanning (red.): 

SKOLENS	MENING

Universitetsforlaget	
2022
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Det er både opplysende og oppløftende når  
 man innen et fagfelt finner anledning til å 

gripe tilbake i egen faghistorie, gjenskape og ak-
tualisere den – slik boken ‘Skolens mening’ gjør. 
Det er svært krevende å mobilisere, ikke alene 
kunnskapshistorien, men også fagkolleger til 
dette bokprosjektet. Det vitner om at man kan  
operere i spillerommet mellom fagområdets kon- 
krete, aktuelle emner og dets mer generelle  
og prinsipielle spørsmål.  

Det er nokså sjeldent dette skjer innen peda- 
 gogikken nå om dagen. Om det forholder 

seg slik at overblikkene og de lange linjene er på 
vikende front til fordel for kortsiktige her-og-nå-
initiativer – som ikke vil forstå problemkompleks-
er, men bare fortelle lærere og andre hvordan de 
skal og bør løse dem – kunne man ved en annen 
leilighet utmerket spekulere nærmere over. 

Anledningen er 50-årsjubileet til Nils Christies  
 bok ‘Hvis skolen ikke fantes’. Redaktørene 

Espen Schaanning og Willy Aagre har supplert 
seg med et halvt snes bidragsytere fra flere for-
skjellige fagdisipliner. Christie døde i 2015, i en 
alder av 87 år.  
    ‘Skolens mening’ vil, som alle andre bøker, 
noe med leserne sine: hvor skal vi fokusere og 
hvor skal vi hen? Genren er ‘debatt’ med ønsker 
om å kunne bidra med innspill om hva skolen er 
og hvilken retning den bør bevege seg. Bidrags-
yterne er presentert som ‘forfattere’, ikke ‘forsk-
ere’. I så måte er boken ikke drevet av egentlige, 
vitenskapelige fordringer, men snarere av å lev-
ere ammunisjon og bli aktiv deltaker i den alltid 
pågående kulturkamp om hvordan også skole-
institusjonene kan, skal og bør være.  

Når boken på den måten ikke sikter mot å bli  
 et vitenskapelig, utforskende arbeid, er det 

lurt om leseren tar seg i akt. For man vet aldri om 
man uforvarende og ufrivillig dras med inn som 
aktiv kombattant i utvekslingene eller – hva som 
er enda farligere: at leseren befinner seg selv 
midt i den skuddlinjen hvor det følgelig kommer til 

å fyke om ørene. Vil man bli beriket med innsikter 
etter endt lesning? Eller får leseren verdibaserte 
kjepphester i fanget uten å ha bedt om det?    
    Hvordan går ‘Skolens mening’ til saken, 
hvordan tolkes boken til Christie, hvilke poenger 
løftes frem og hvordan forstås den som både del 
av samtiden da den ble skrevet, og som innspill 
i nåtiden? Og hva er det som pekes ut som så 
langtidsholdbart, at det skal kunne bibringe oss 
noe mer og kanskje også noe nytt til forståelsen 
av dagens skolesystem? 

Innen jeg tar meg inn i jubileumsboken, kommer  
 først en kort omtale av Christies bok ‘Hvis skol-

en ikke fantes’. Den er skrevet av en tenkende og 
reflekterende sosiolog, som i bruken av essay-
genren samtidig tar seg visse friheter. De skarpe, 
sosiologiske blikk iblandes en politisk kritikk hvor 
sosialfilosofisk drevne forhåpninger til hva skolen 
kan og skal, veksler med undrende innfall og den 
humanisme som står vakt om enkeltmennesket 
i ønsket om å redde det fra systemtunge vilkår. 
Litteraturlisten viser til tekster om kriminologi og 
en serie av myndighetstekster om skolesystemet. 
Men bemerkelsesverdig vises det ikke til verken 
skole- eller utdanningsforskning, og vi får heller 
ikke noen hint om hvilke sosiologiske rammeverk 
Christie henter sine tanker og klassifiseringer fra.  

Endelig gir formidling og tenkning inntrykk av  
 en nærværende fortellemåte, som om han 

valser papiret mens han skriver. Det fremgår ikke 
av litteraturlisten til Christies bok at han skulle 
være kjent med den måten å forbinde det nære 
konkrete med det abstrakte på, som den ameri-
kanske sosiologen C. Wright Mills utviklet som 
‘The sociological Imagination’, ‘sosiologisk fan-
tasi’. For måten han skaper, formidler og bruker  
de tre innledende caser på i boken, får oss virke-
lig til å tro at han ferdes hjemmevant i nettopp det 
universet. Det er her han løfter frem 1. den organ-
iske sammenheng mellom skolen og det sosiale 
miljøet på en nærmest Durkheim’sk måte, 2. den 
kulturelle fremmedgjøringen, den skolefremmede, 
samt 3: måten skolen gjennom subtile seleksjon-

Gjenhør med Nils Christie 50 år etter
 
Christie opplyser oss om skolens konservative rolle, og om betydningen 
den har for å opprettholde sosial orden og samfunnets arbeidsdeling. 
Hvordan ser pedagogiske fagfolk på Christie, historien og dagens norske 
skole?

«… hvordan skolen fungerer som en sosial ‘sentrifuge’ og på den måten 
slynger elevene bort fra hverandre.»

er bidrar til å reprodusere sosiale posisjoner på 
innen det norske klassesamfunnet.  

Det er også disse tre grunntemaer innen sam- 
 funnsvitenskapelige tilnærminger til skolen, 

som Aagre og Nergård innleder boken med å 
gjennomgå og aktualisere. Aagre fortsetter hvor 
Christie slapp, ved å løfte frem senere forsk-
ning om hvordan skolen fungerer som en sosial 
‘sentrifuge’ og på den måten slynger elevene 
bort fra hverandre. Her er det ikke rom for den 
harmoniserende sentimentalisme som kleber til 
ordet ‘fellesskole’. Det er det virkelig heller ikke i 
Nergårds bidrag om ‘skolen som koloniredskap’. 
Han går kontant og rett på sak: I mer enn 100 
år har myndighetene med skolesystemets mel-
lomkomst jobbet for å gjøre samene norske og 
dermed bidratt til å ødelegge samisk språk og 
tradisjon. Nettopp avkoloniseringen og innsats- 
en for samenes rettigheter var gjenstand for 
Christies politiske aktivisme. 

Herfra skal man helt frem til det siste kapittel,  
 10, for igjen å komme inn i ‘Hvis skolen 

ikke fantes’. Det er til gjengjeld en velopplagt 
og innsiktsgivende gjennomgang av Christies 
skoletanker. De to – danske – forskerne Cone & 
Wiewiura har for øvrig utvirket at Christies bok i 
2021 ble gitt ut på engelsk! 

De resterende bidrag i boken forholder seg 
mer eller mindre fritt til ‘Hvis skolen ikke fant-

es’. Det gjelder bl.a. Schaannings hudfletting av 
NOU-rapporten fra 2019 om kjønn og likestilling 
også i skoleinstitusjonene. I så måte kunne de 

ha funnet en plass i en hvilken som helst annen 
antologi.  

Enkelte fremstår sårt ‘u-Christie’ske’ i den  
 ideologikritiske måten de går løs på især de 

legitime, sentralstatlige institusjonenes defini-
sjoner av skolen. Kritikken av disse føringene 
går typisk på at disse virkelighetsdefinisjonene 
motsies av hverdagsrealiteten for barn og voksne 
eller av forfatterens eget sett av preferanser. Her 
etterlates leseren i en lite gunstig situasjon, med 
en oppregnet katalog av daddelverdige forhold i 
skolen, men uten ledsagende, forklarende innsikt-
er i hvorfor det kan tenkes å forholde seg slik det 
skildres. 

Det ville ha vært til hjelp om redaktørene hadde  
 avsluttet boken med et oppsummerende kap- 

ittel, med alle argumentene samlet for at dagens 
forskere, skolefolk og andre kan ha utbytte av 
Christies bok.  

Bidragene i den aktuelle utgivelsen tar for seg  
 det mer pedagogiske i Christies bok, og også 

hvordan skolens aktører bør ordne med seg og 
sitt. Det er vanskelig å nøste opp ‘Hvis skolen ikke 
fantes’ – et par fagsosiologisk informerte bidrag 
kunne ganske sikkert ha bidratt til å knekke  
Christie-koden.  

Men en bragd er det uansett å gjøre forsøket  
 med ‘Skolens mening’.  

                                                                                                                        
Bent Olsen    

Hvis skolen  
ikke fantes

 
I 1971 skrev Nils Christie boka ‘Hvis  
skolen ikke fantes’.  
    Den vakte atskillig oppmerksomhet 
med sin oppsiktsvekkende tittel da den 
kom ut.  
   I boken beskriver Christie en skole  
som ikke først og fremst er til for 
elevenes læring, ve og vel, men heller  
er til for å dekke et behov hos voksen-
samfunnet, sortere sterke og svake og 
sørge for oppbevaring.   
 
Nils Christie var professor i 
kriminologi på Universitetet i Oslo.
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NESTE UTGAVE: Krig ødelegger samfunn, familier og økonomisk utvikling. Krig 
frarøver skolegang, helsehjelp og trygghet. Krig forårsaker fattigdom og sult i store  
områder, også langt unna slagmarken. 
 
Krigens konsekvenser er hovedtemaet i neste utgave av Apollon.

 

Krigens konsekvenser


