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Forord 
 
 
Det har vært en stor glede og inspirasjon å være preses i Det norske Viden-
skapsakademi. Akademiet er det beste av flerfaglighet, både gjennom sine 
møter, og i sin virksomhet for å bringe kunnskap og forståelse for vitenskap 
ut i samfunnet. Ingenting er så inspirerende som frie diskusjoner og sam-
arbeid med de fremste representantene for vitenskapens forskjellige grener, 
på tvers av disiplinene. I spesialiseringens tid, hvor vi drives til prosjekt-
orientert forskning, enten den er initiert nedenfra eller fra oppdragsgivere, 
er det bare akademiet som kan by på dette. 
   Akademiet er også en viktig forsvarer av den fremste av vitenskapens 
verdier: nysgjerrighetsdrevet søken etter stadig dypere erkjennelse. Enten 
målet er sannhet, logisk samsvar, konsistente sy ste mer eller forståelse og inn-
levelse, er drivkraften den samme: en dypere erkjennelse. Mennesket kan hige 
etter mye forskjellig. Det gjelder selvsagt også forskere og vitenskapsfolk, 
men i akademiet treffer man kolleger som i alle fall har erkjennelse som en 
av sine viktige drivkrefter. Derfor er samværet i akademiet så meningsfylt. 

   De siste to årene har vært preget av 
pandemien. Vi har ikke kunnet treffe hver -
andre som ønskelig, og mange av aka-
demiets aktiviteter har vært stengt ned. Vi 
har måttet finne nye former og utvikle nye 
aktiviteter. Akademiet er etter hvert blitt 
profesjonell på digitale arrangementer, og 
særlig i forbindelse med akademiets priser 
har vi satset stort, og lykkes, i å komme ut 
på digitale plattformer. Vi har fått nye 
møteformer med pandemi- og demo-
kratiseriene. Dette har bidratt til å opprett-
holde akademiet som et fellesskap i en tid 
med påtvunget isolasjon. 
   Jeg vil takke dyktige og vennlige kol -
leger og medarbeidere. At det ytes en eks-
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traordinær innsats for akademiet, er ordinært. Men i de siste to årene har 
dette skjedd under vanskelige forhold, med store krav til omstilling. En 
spesiell takk til Øystein Hov og hans trygge hånd på roret, og til Gunn Elisa-
beth Birkelund som sømløst trådte inn i den viktige og krevende general -
sekretærrollen. Takk også til kolleger i presidiet og styret og til alle dyktige 
medarbeidere i sekretariatet. Uten den innsatsen som administrasjonen gjør 
hadde vi ikke hatt noe akademi i den formen vi har det i dag. 
   Jeg skriver dette forordet i en mindre optimistisk ånd enn i fjor. Russ-
land, Europas største land, har gått til voldelig angrep på et naboland for å 
hindre det i å følge sin egen, demokratiske vedtatte utvikling. Krigen, i all 
sin grusomhet, er gjenoppstått i et Europa vi trodde var ferdig med dette 
stadiet i menneskets utvikling. Russlands vold er angrep på friheten, på 
demokratiet, på fornuften og på moralen. Den truer også vitenskapen, 
direkte ved at universiteter bombes i grus og at forskere tvinges på flukt, og 
indirekte ved at den er imot alt vitenskapen står for.  
   Samtidig må tilhengere av vitenskapen forsvare at også under et slikt an-
grep må vi holde fast ved rasjonaliteten og kunnskapen. Det er en stor fare for 
at indignasjon og frykt tvinger våre samfunn til lettvinte stereotypier, 
unyanserte standpunkter, press om oppslutning og fordømmelse av dissens. 
Når krig truer blir det magre kår for avvikende stemmer. Presset øker om å 
slutte rekkene og å støtte opp om de som bestemmer. Dette kan også øke 
presset på vitenskapen og forskningen, og minske rommet for forskning drevet 
av ren nysgjerrighet, samtidig som uønskede stemmer slås ned. Som akademi 
må vi på ny omstille oss. 
 
Hans Petter Graver
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AKADEMIETS STYRE 

Presidium 
Preses: Hans Petter Graver 
Generalsekretær: Gunn Elisabeth Birkelund 
Visepreses og leder for Den matematisk-naturvitenskapelige klasse: 
Kenneth Ruud 
Visespreses og leder for Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap: 
Terje Lohndal 

Nestleder Den matematisk-naturvitenskapelige klasse: Reidunn Aalen 
Nestleder Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap: Ellen Mortensen 

Styremedlemmer 
Helge Holden 
Unni Olsbye 
Tore Rem 

Varamedlemmer: 
Sekretær og vara for leder og nestleder i Den matematisk-naturviten-
skapelige klasse: Susanne Viefers 
Sekretær og vara for leder og nestleder i Klassen for humaniora og 
samfunnsvitenskap: Hilde Sandvik 

Øyvind Sørensen er sekretær for styret. 
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MEDLEMSOVERSIKT 
 
 
H.M. Kong Harald er Akademiets ærespreses. 
 
H.M. Dronning Sonja, H.K.H. Kronprins Haakon og H.K.H. Kronprinsesse 
Mette-Marit er æresmedlemmer. 
 
Den matematisk-naturvitenskapelige klasse kan ha opptil 140 norske 
medlemmer og 100 utenlandske medlemmer under 70 år. Klassen for 
humaniora og samfunnsvitenskap kan ha opptil 120 norske og 60 uten-
landske medlemmer under 70 år. Også utenlandske medlemmer med bosted 
i Norge regnes som norske medlemmer. En plass blir ledig ved dødsfall eller 
når et medlem fyller 70 år. Medlemmer som passerer 70 år er fortsatt full-
verdige medlemmer med forslags- og stemmerett. 
 
I 2021 fikk Akademiet 21 nye medlemmer; 14 norske og 7 utenlandske, in-
kludert årets Abelprisvinnere. 10 medlemmer avgikk ved døden i løpet av 
2021.  
 
Akademiets medlemstall per 31. desember 2021 var 940. 
 
Den matematisk- naturvitenskapelige klasse 
A og BA:   Norske medlemmer 277 
B:              Utenlandske medlemmer 253 
 
Klassen for humaniora og samfunnsfag 
A og BA:   Norske medlemmer 251 
B:              Utenlandske medlemmer 159 
 
 
Til sammen: 950 
Antall avdøde: 10 
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INNVALG NYE MEDLEMMER 2021 
 
 
I 2021 fikk Akademiet 21 nye medlemmer; 14 norske og 7 utenlandske, 
inkludert årets Abelprisvinnere. 

 
Nye medlemmer 2021 i Den matematisk-naturvitenskapelige klasse 
Norske 
Gr.   Navn/Arbeidssted 
1      de Blasio, Birgitte Freiesleben, Folkehelseinstituttet 
1      Fomin, Fedor V., Universitetet i Bergen 
5      Bjørnstad, Ottar Nordal, Penn State University 
5      Edvardsen, Bente, Universitetet i Oslo 
7      Røttingen, Jon Arne, Utenriksdepartementet  
7     Stoltenberg, Camilla, Folkehelseinstituttet 
8      Jonassen, Inge, Universitetet i Bergen 
 
Utenlandske 
Gr.   Navn/Arbeidssted 
5      Szathmáry, Eörs, Centre for Ecological Research, Ungarn 
7     Hökfelt, Tomas, Karolinska Institutet, Sverige 
7     Zorec, Robert, University of Ljubljana, Slovenia 
 
Nye medlemmer 2021 i Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap 
Norske 
Gr.   Navn/Arbeidssted 
1     Pouillard, Veronique, Universitetet i Oslo 
2     Lien, Marianne Elisabeth, Universitetet i Oslo 
3     Blömeke, Sigrid, Universitetet i Oslo 
3     Norheim, Ole Frithjof, Universitetet i Bergen 
4     Helland, Frode, Universitetet i Oslo 
6     Mestad, Ola, Universitetet i Oslo 
6     Nylund, Anna Karolina Universitetet i Bergen 
 
Utenlandske 
Gr.   Navn/Arbeidssted 
3     Scheffler, Samuel, New York University, USA.  
7     Ling, Richard Seyler, Nanyang Technological University, Singapore 
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Årets Abelprisvinnere  
Gr.   Navn/Arbeidssted 
1      Lovász, László, Eötvös Lorand University, Ungarn 
1      Wigderson, Avi, Institute for Advanced Study, Princeton 
 
 
Akademiets medlemstall per 31. desember 2021 var 940: 
 
Den matematisk- naturvitenskapelige klasse 
A og BA:  Norske medlemmer 277 
B:              Utenlandske medlemmer 253 
 
Klassen for humaniora og samfunnsfag 
A og BA:   Norske medlemmer 251 
B:              Utenlandske medlemmer 159 
 
Av Akademiets medlemmer var 196 kvinner (21 %) av disse var 117 
norske (22,2 %). 
 
Totalt medlemstall for 2021: 950 
Antall avdøde i løpet av 2021: 10 
 

Akademiet  13
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AKADEMIETS MEDLEMMER PR. 31.12.2021 
 
I. Den matematisk-naturvitenskapelige klasses medlemmer 
 
Årstallet angir når vedkommende er innvalgt i Akademiet. Det neste tallet betegner 
gruppen vedkommende er medlem av, og det siste tallet er medlemmenes matrikkel -
nummer. 
 
A. Norske medlemmer 
Akslen, Lars Andreas (f. 1957). Professor. Medisin, Søreidgrend, 2013. 7, 1435 
Aksnes, Dag Lorentz (f. 1956). Professor. Biologi, Sandsli, 1999. 5, 1242 
Aksnes, Kaare (f. 1938). Professor. Astronomi, Bekkestua, 1991. 2, 1096 
Alve, Elisabeth (f. 1957). Professor. Mikropaleontologi, Oslo, 2004. 3, 1299 
Amiry-Moghaddam, Mahmood Reza (f. 1971). Forsker. Medisin, Oslo, 2008. 7, 
1369 
Andreassen, Karin (f. 1954). Professor. Geofysikk, Tromsø, 2018. 3, 1538 
Andreassen, Ole Andreas (f. 1966). Professor. Psykiatri, Blommenholm, 2014. 7, 
1455 
Aukrust, Pål (f. 1950). Professor. Medisin, Oslo, 2015. 7, 1473 
Austad, Ingvild (f. 1946). Professor. Landskapsøkologi, Leikanger, 1999. 5, 1237 
Bakke, Oddmund (f. 1950). Professor. Molekylær cellebiologi, Oslo, 2003. 7, 1284 
Benestad, Haakon Breien (f. 1940). Professor. Cellefysiologi, Eiksmarka, 1994. 6, 
1159 
Benth, Fred Espen (f. 1969). Professor. Matematisk finansteori, Frogner, 2019. 1, 
1555 
Berg, Kristian (f. 1955). Professor. Farmasi, Heggedal, 2014. 8, 1456 
Berg, Trond (f. 1934). Professor. Cellebiologi, Oslo, 1994. 6, 1156 
Bergersen, Linda Hildegard (f. 1963). Professor. Medisin, Oslo, 2013. 7, 1436 
Bjørlykke, Knut Olav (f. 1938). Professor. Petroleumsgeologi, Oslo, 1985. 3, 1001 
Bjørnstad, Ottar Nordal (f. 1969). Professor. Biovitenskap, Pennsylvania, 2021. 5, 
1592 
Bjørseth, Alf (f. 1941). Direktør. Teknologiske fag, Oslo, 2006. 8, 1338 
Bjørås, Magnar (f. 1965). Professor. Mikrobiologi, Oslo, 2017. 6, 1519 
Blasio, Birgitte Freiesleben de (f. 1968). Avdelingsdirektør. Matematiske fag, Oslo, 
2021. 1, 1590 
Blix, Arnoldus Schytte (f. 1946). Professor. Biologi, Tromsø, 1995. 5, 1173 
Blomhoff, Heidi Kiil (f. 1958). Professor. Medisinsk biokjemi, Oslo, 2005. 6, 1327 
Blomhoff, Rune (f. 1955). Professor. Ernæring, Oslo, 2003. 6, 1285 
Bogen, Bjarne (f. 1951). Professor. Immunologi, Snarøya, 2007. 7, 1352 
Borgan, Ørnulf (f. 1950). Professor. Statistikk, Oslo, 2011. 1, 1408 
Boye, Erik (f. 1947). Forskningssjef. Kreftforskning, Oslo, 2000. 6, 1266 
Brataas, Arne (f. 1969). Professor. Fysikk, Trondheim, 2008. 2, 1364 
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Brochmann, Christian (f. 1953). Professor. Botanikk, Oslo, 2004. 5, 1301 
Bruland, Øyvind Sverre (f. 1952). Professor. Medisin, Oslo, 2008. 7, 1366 
Brundtland, Gro Harlem (f. 1939). Medisin, Oslo, 2004. 7, 1322 
Brysting, Anne Krag (f. 1959). Professor. Plantesystematikk, Oslo, 2018. 5, 1540 
Børresen-Dale, Anne-Lise (f. 1946). Professor. Cellebiologi, Oslo, 2004. 6, 1307 
Børve, Knut J. (f. 1963). Professor. Kjemi, Bergen, 2017. 4, 1517 
Chaudhry, Farrukh Abbas (f. 1969). Professor. Medisin, Oslo, 2009. 7, 1388 
Csernai, László Pál (f. 1949). Professor. Fysikk, Ulset, 2005. 2, 1325 
Dale, Anders M. (f. 1964). Professor. Nevrovitenskap, San Diego, 2016. 8, 1496 
Danbolt, Niels Christian (f. 1960). Professor. Medisin, Oslo, 2004. 7, 1302 
Dundas, Bjørn Ian (f. 1963). Professor. Matematikk, Søreidgrend, 2020. 1, 1572 
Dysthe, Kristian Barstad (f. 1937). Professor. Matematikk, Bergen, 1995. 1, 1171 
Døskeland, Stein Ove (f. 1949). Professor. Biomedisin, Nesttun, 2004. 6, 1308 
Ebbesen, Thomas W. (f. 1954). Professor. Nanoteknologi, Strasbourg, 2003. 4, 1281 
Edvardsen, Bente (f. 1960). Professor. Biologi, Oslo, 2021. 5, 1593 
Egeland, Alv (f. 1932). Professor. Romforskning, Nesoddtangen, 1982. 2, 954 
Eijsink, Vincent G. H. (f. 1962). Professor. Bioteknologi, biokjemi, Ås, 2016. 6, 
1492 
Einarsrud, Mari-Ann (f. 1960). Professor. Kjemi, Trondheim, 2009. 4, 1383 
Eldholm, Olav (f. 1941). Professor. Marin geofysikk, Bergen, 1982. 3, 956 
Elgarøy, Øystein (f. 1972). Professor. Kosmologi, Ski, 2006. 2, 1333 
Ellingsrud, Geir (f. 1948). Professor. Algebraisk geometri, Oslo, 1993. 1, 1125 
Elverhøi, Anders (f. 1948). Professor. Miljøgeologi, Asker, 1999. 3, 1241 
Engen, Steinar (f. 1946). Professor. Biostatistikk, Trondheim, 2005. 1, 1323 
Engvold, Oddbjørn (f. 1938). Professor. Astrofysikk, Billingstad, 1986. 2, 1014 
Eriksen, Hans Kristian Kamfjord (f. 1977). Professor. Astrofysikk, Oslo, 2018. 2, 
1537 
Espevik, Terje (f. 1954). Professor. Medisin, Trondheim, 2012. 6, 1421 
Evensen, Stein Arne (f. 1942). Professor. Indremedisin, Oslo, 1997. 7, 1215 
Faleide, Jan Inge (f. 1955). Professor. Geologi, Oslo, 2011. 3, 1409 
Faltinsen, Odd M. (f. 1944). Professor. Hydrodynamikk, Trondheim, 1988. 1, 1050 
Fjellvåg, Helmer (f. 1954). Professor. Kjemi, Oslo, 2007. 4, 1350 
Fjose, Anders (f. 1955). Professor. Molekylærbiologi, Nesttun, 1995. 6, 1174 
Foldvik, Arne (f. 1930). Professor. Fysisk oseanografi, Søreidgrend, 1992. 2, 1109 
Fomin, Fedor V. (f. 1968). Professor. Matematikk, Fyllingsdalen, 2021. 1, 1591 
Fonnum, Frode (f. 1937). Forskningssjef. Toksikologi, Oslo, 1992. 7, 1114 
Fornæss, John Erik (f. 1946). Professor. Matematikk, Trondheim, 2014. 1, 1448 
Fossheim, Kristian Johan (f. 1935). Professor. Fysikk, Trondheim, 1993. 2, 1126 
Fossum, Kåre (f. 1936). Professor. Bakteriologi, Oslo, 1990. 5, 1083 
Fossum, Sigbjørn (f. 1945). Professor. Anatomi, Oslo, 1993. 6, 1131 
Frøland, Stig (f. 1940). Professor. Klinisk immunologi, Oslo, 1999. 7, 1244 
Fyhn, Marianne (f. 1973). Professor. Nevrobiologi, Oslo, 2020. 7, 1579 
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Fægri, Knut (f. 1946). Professor. Teoretisk kjemi, Oslo, 1997. 4, 1212 
Gabrielsen, Odd Stokke (f. 1951). Professor. Molekylærbiologi, Oslo, 2009. 6, 1387 
Gabrielsen, Roy Helge (f. 1948). Professor. Geodynamikk, Oslo, 2004. 3, 1300 
Gaina, Carmen (f. 1963). Professor. Geofysikk, Oslo, 2017. 2, 1512 
Gautvik, Kaare M. (f. 1939). Professor. Molekylær endokrinologi, Oslo, 1989. 6, 
1067 
Gerdts, Eva (f. 1957). Professor. Medisin, Rådal, 2019. 7, 1560 
Gjevik, Bjørn (f. 1939). Professor. Geofysikk, Jar, 1981. 2, 942 
Gjønnes, Jon Kjell (f. 1931). Professor. Materialvitenskap, Oslo, 1987. 8, 1037, 
†tirsdag 6. april 2021 
Glad, Ingrid Kristine (f. 1965). Professor. Matematikk, Oslo, 2019. 1, 1556 
Goksøyr, Anders (f. 1957). Professor. Biologi, Bergen, 2014. 5, 1451 
Grande, Tor (f. 1963). Professor. Kjemi, Trondheim, 2011. 4, 1410 
Granum, Per Einar (f. 1946). Professor. Biologi, Oslo, 2006. 6, 1339 
Greibrokk, Tyge (f. 1942). Professor. Kjemi, Jar, 2003. 4, 1282 
Grue, John (f. 1957). Professor. Hydrodynamikk, Oslo, 2004. 1, 1296 
Gundersen, Kristian (f. 1959). Professor. Fysiologi, Oslo, 2013. 6, 1437 
Halvorsen, Odd (f. 1939). Professor. Parasittologi, Østerås, 1987. 5, 1035 
Hansen, Alex (f. 1955). Professor. Teoretisk fysikk, Trondheim, 2003. 2, 1280 
Hansson, Vidar (f. 1944). Professor. Biokjemi, Oslo, 1983. 6, 968 
Hansteen, Viggo H. (f. 1959). Professor. Astrofysikk, Oslo, 2004. 2, 1298 
Harboe, Morten (f. 1929). Professor. Immunologi, Oslo, 1972. 7, 834, †torsdag 1. 
april 2021 
Havnes, Ove (f. 1940). Professor. Fysikk, Tromsø, 1996. 2, 1193, †søndag 28. 
november 2021 
Heide, Ola Mikal (f. 1931). Professor emeritus. Botanikk, Ås, 1977. 5, 890 
Heinze, Christoph (f. 1958). Professor. Oseanografi, Eidsvåg i Åsane, 2019. 2, 1557 
Helgaker, Trygve Ulf (f. 1953). Professor. Kvantekjemi, Jar, 2004. 4, 1297 
Helle, Karen Blaauw (f. 1934). Professor. Biomedisin, Bergen, 1994. 6, 1157 
Helleseth, Tor (f. 1947). Professor. Informatikk, Fyllingsdalen, 2004. 8, 1306 
Helvig, Magne (f. 1926). Professor emeritus. Bygeografi, Tertnes, 1971. 3, 828 
Hemmer, Per Christian Møller (f. 1933). Professor. Fysikk, Trondheim, 1980. 2, 
929 
Hessen, Dag Olav (f. 1956). Professor. Økologi, Oslo, 1998. 5, 1226 
Hjort, Nils Lid (f. 1953). Professor. Generell statistikk, Oslo, 1999. 1, 1238 
Hjorth-Jensen, Morten (f. 1961). Professor. Fysikk, Oslo, 2013. 2, 1431 
Hoff, Per (f. 1951). Professor. Kjernekjemi, Oslo, 2006. 4, 1332 
Holden, Helge (f. 1956). Professor. Matematikk, Trondheim, 2002. 1, 1270 
Hov, Øystein (f. 1950). Professor. Geofysikk, Oslo, 2006. 2, 1331 
Hovig, Eivind (f. 1953). Professor. Bioinformatikk, Oslo, 2017. 8, 1521 
Husby, Gunnar (f. 1935). Professor. Revmatologi, Oslo, 1996. 7, 1195 
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Hunt, Anthony Blair (f. 1944). Dr., Språkvitenskap, Witney, 1999. 5, 1074 
Håstad, Torgny (f. 1943). Justitieråd. Privatrett, Uppsala, 1991. 6, 901 
Imhof, Arthur Erwin (f. 1939). Professor. Historie, Berlin, 1996. 1, 1009 
Jensen, Minna Skafte (f. 1937). Professor. Språkvitenskap, Valby, 1994. 5, 975 
Johansen, Hans Christian (f. 1935). Professor. Historie, Odense SV, 1980. 1, 739 
Jones, Andrew J. I. (f. 1947). Professor. Filosofi, Hayes, Kent, 1999. 3, 1071 
Jones, Michael (f. 1944). Professor. Historie, Saupstad, 2003. 1, 1102 
Jong, Irene de (f. 1957). Professor. Klassisk filologi, Amsterdam, 2019. 5, 1315 
Jonsson, Nils Inge Einar (f. 1928). Professor. Litteratur, Saltsjö-Duvnäs, 1995. 4, 
992 
Jüngel, Klaus Eberhard (f. 1934). Professor. Religionsfilosofi, Tübingen, 1987. 8, 
828, †tirsdag 28. september 2021 
Jørgensen, Lise Bender (f. 1949). Professor. Arkeologi, Ranheim, 2008. 2, 1168 
Kenny, Sir Anthony J. P. (f. 1931). Filosofi, Oxford, 1993. 3, 937 
Ketscher, Kirsten (f. 1947). Professor. Rettsvitenskap, Kastrup, 2007. 6, 1159 
Kiilerich, Bente Knold (f. 1954). Professor. Kunsthistorie, Bergen, 1998. 2, 1057 
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Kjellberg, Erik (f. 1939). Professor. Musikkvitenskap, Stockholm, 2004. 2, 1120 
Knudsen, Ebbe Egede (f. 1932). Professor. Semittisk, Værløse, 1969. 5, 673 
Kondrup, Johnny (f. 1955). Professor. Nordisk litteratur, Hellerup, 2005. 4, 1131 
Kripke, Saul Aaron (f. 1940). Professor. Filosofi, Princeton, 2000. 3, 1084 
Krummacher, Friedhelm (f. 1936). Professor. Musikkhistorie, Kiel, 1994. 2, 967 
Kuhl, Patricia K. (f. 1946). Professor. Psykologi, Seattle, 2003. 3, 1103 
Laing, Margaret (f. 1953). Professor. Filologi, Edinburgh, 2007. 5, 1158 
Langendonck, Jozef Van (f. 1941). Professor. Rettsvitenskap, Leuven, 1995. 6, 997 
Lauren, Paul Gordon (f. 1946). Professor. Historie, Missoula, 2015. 1, 1258 
Laurén, Hans Christer (f. 1942). Professor. Svensk språk, Korsholm, 2004. 5, 1121 
Liepe, Lena (f. 1962). Professor. Kunsthistorie, Växsjö, 2007. 2, 1153 
Lind, Gunner (f. 1953). Professor. Historie, Valby, 2016. 1, 1268 
Ling, Richard Seyler (f. 1954). Professor. Sosiologi, Oslo, 2021. 7, 1337 
Linn, Andrew R. (f. 1967). Professor. Lingvistikk, Sheffield, 2005. 5, 1133 
Lovoll, Odd Sverre (f. 1934). Professor. Norsk historie, Northfield, 1989. 1, 871 
Lund, Jørn (f. 1946). Direktør. Dansk språk, København K, 2004. 5, 1122 
Markschies, Christoph (f. 1962). Professor. Eldre kirkehistorie, Berlin, 2017. 8, 
1288 
Meier, Christian (f. 1929). Professor. Historie, Hohenschäftlarn, 1997. 1, 1029 
Melberg, Arne (f. 1942). Professor. Litteraturvitenskap, Gräsmark, 1999. 4, 1072 
Meltzoff, Andrew N. (f. 1950). Professor. Psykologi, Seattle, 1996. 3, 1014 
Mithun, Marianne (f. 1946). Professor. Filologi, Santa Barbara, 1998. 5, 1060 
Montgomery, Hugo (f. 1932). Professor. Klassisk filologi, Gnesta, 1992. 5, 922 
Montgomery, Ingun (f. 1936). Professor. Religionsvitenskap, Gnesta, 1992. 8, 924 
Mori, Mitsuya (f. 1937). Professor. Litteraturvitenskap, Tokyo, 1997. 4, 1035 
Mortensen, Lars Boje (f. 1958). Professor. Filologi, Odense, 2003. 5, 1106 
Naguib, Saphinaz-Amal (f. 1947). Professor. Kulturhistorie, Oslo, 1997. 2, 1031 
Nedoma, Robert (f. 1961). Professor. Språkvitenskap, Wien, 2020. 5, 1321 
Nilsson, Göran B. (f. 1934). Professor emeritus. Historie, Lidköping, 1987. 1, 819 
Nordal, Guðrún (f. 1960). Professor. Språkvitenskap, Reykjavik, 2020. 5, 1322 
Norseng, Mary Kay (f. 1943). Professor. Litteratur, Monterey, 1994. 4, 968 
Ólason, Vésteinn (f. 1939). Professor. Islandsk litteratur, Reykjavík, 1994. 4, 969 
O’Neill, Onora (f. 1941). Baroness. Filosofi og etikk, London, 2006. 3, 1143 
Pace, Valentino (f. 1944). Professor. Kunsthistorie, Roma, 2002. 2, 1093 
Parpola, Simo Kaarlo Antero (f. 1943). Professor. Assyrologi, Helsinki, 1995. 5, 
996 
Parsons, Charles Dacre (f. 1933). Professor. Filosofi, Cambridge, 2002. 3, 1092 
Paul, Fritz (f. 1942). Professor. Nordisk språk, Göttingen, 1994. 4, 970 
Perry, John R. (f. 1943). Professor. Filosofi, Stanford, 2003. 3, 1104 
Phelan, James (f. 1951). Professor. Litteratur, Worthington, 2016. 4, 1270 
Philippe, Xavier (f. 1960). Professor. Rettsvitenskap, Ventabren, 2014. 6, 1243 
Pinker, Steven A. (f. 1954). Professor. Psykologi, Boston, 2014. 3, 1240 
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Pogge, Thomas Winfried Menko (f. 1953). Associate Professor. Filosofi, New York, 
1996. 3, 1015 
Polinsky, Maria (f. 1958). Professor. Lingvistikk, New York, 2020. 5, 1323 
Prawitz, Dag Hjalmar (f. 1936). Professor. Teoretisk filosofi, Stockholm, 1989. 3, 
874 
Prieur, Annick (f. 1959). Professor. Sosiologi, København, 2010. 7, 1207 
Puppel, Stanislaw (f. 1947). Professor. Språkvitenskap, Poznan, 2003. 5, 1107 
Railton, Peter (f. 1950). Professor. Filosofi, Michigan, 2016. 3, 1269 
Ralph, Bo (f. 1945). Professor. Språkvitenskap, Göteborg, 1999. 5, 1077 
Ramet, Sabrina Petra (f. 1949). Professor. Statsvitenskap, Hundhamaren, 2009. 7, 
1185 
Rasmussen, Janet Elaine (f. 1949). Dr., Skandinavisk litteratur, Urbana, 1994. 4, 
971 
Rayo, Agustín (f. 1973). Professor. Filosofi, Cambridge, 2018. 3, 1298 
Romaine, Suzanne (f. 1951). Professor. Lingvistikk, Keaau, Hawaii, 2016. 5, 1272 
Rubenson, Samuel (f. 1955). Professor. Kirkehistorie, Höör, 2005. 8, 1134 
Rydving, Håkan (f. 1953). Professor. Religionsvitenskap, Nesttun, 2009. 8, 1188 
Salmon, Patrick (f. 1952). Chief historian. Historie, Newcastle Upon Tyne, 2002. 
1, 1091 
Sammallahti, Pekka (f. 1947). Professor emeritus. Samisk språk, Ohcejohka, 1992. 
5, 923 
Sandberg, Beatrice (f. 1942). Professor. Litteratur, Søreidgrend-Bergen, 2008. 4, 
1170 
Scheffler, Samuel (f. 1951). Professor. Filosofi og psykologi, New York, 2021. 3, 
1336 
Schwab, Heinrich Wilhelm (f. 1938). Professor. Musikkhistorie, København K, 
1998. 2, 1058 
Sigurbjörnsson, Einar (f. 1944). Professor. Teologi, Reykjavík, 1988. 8, 855 
Sillars, Stuart (f. 1951). Professor. Litteraturvitenskap, Erdal, Askøy, 2007. 4, 1155 
Slabakova, Roumyana (f. 1957). Professor. Lingvistikk, Southampton, 2019. 5, 1316 
Smend, Rudolf (f. 1932). Professor. Teologi, Göttingen, 1994. 8, 978 
Stefánsson, Björn S. (f. 1937). Dr.scient., Statsvitenskap, Reykjavik, 1991. 7, 903 
Stenström, Anna-Brita (f. 1932). Professor. Lingvistikk, Kristianstad, 1994. 5, 973 
Stenström, Thure Oscar (f. 1927). Professor. Litteraturvitenskap, Uppsala, 1993. 4, 
941 
Storå, Nils Eugen (f. 1933). Professor. Nordisk etnologi, Åbo, 1993. 2, 936 
Strömholm, Stig Fredrik (f. 1931). Professor emeritus. Privatrett, Uppsala, 1982. 6, 
756 
Stråth, Bo (f. 1943). Professor. Historie, Rhodt, 2018. 1, 1296 
Ståhle Sjönell, Barbro Maria (f. 1943). Professor. Filologi, Lidingö, 2007. 4, 1156 
Staats, Reinhart (f. 1937). Professor. Kirkehistorie, Kronshagen, 1994. 8, 979 
Svanberg, Jan (f. 1935). Professor. Arkitektur, Bromma, 1995. 2, 990 
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Saari, Sandra (f. 1939). Professor. Litteraturvitenskap, Phelps, 1995. 4, 993 
Tchoubarian, Alexandre O. (f. 1931). Professor. Historie, Moscow, 1996. 1, 1010 
Teleman, Ulf (f. 1934). Professor emeritus. Nordisk språk, Lund, 1994. 5, 974 
Tong, Shijun (f. 1958). Professor. Filosofi, Shanghai, 2011. 3, 1218 
Torstendahl, Rolf (f. 1936). Professor. Historie, Uppsala, 1989. 1, 872 
Trevarthen, Colwyn Boyd (f. 1931). Professor. Psykologi, East Lothian, 1996. 3, 
1016 
Trudgill, Peter (f. 1943). Professor. Sosiolingvistikk, Norwich, 1995. 5, 995 
Tuori, Kaarlo Heikki (f. 1948). Professor. Rettsvitenskap, Helsinki, 2018. 6, 1300 
Uspenskij, Boris (f. 1937). Professor. Filologi, Roma, 1999. 5, 1078 
Vandenbussche, Wim Michiel (f. 1973). Professor. Lingvistikk, Asse, 2017. 5, 1287 
Vendler, Helen H. (f. 1933). Professor. Litteraturvitenskap, Cambridge, 1987. 4, 
824 
Voigt, Rainer (f. 1944). Professor. Filologi, Berlin-Lichtenrade, 1994. 5, 977 
von Bonsdorff, Jan (f. 1959). Professor. Kunsthistorie, Storvreta, 2003. 2, 1105 
Williamson, Timothy (f. 1955). Professor. Filosofi, Oxford, 2004. 3, 1119 
Wilson, David Mackenzie (f. 1931). Professor Sir. Arkeologi, Isle of Man, 1992. 2, 
917 
Winter, Jay Murray (f. 1945). Professor. Historie, Guilford, 2009. 1, 1180 
Wrede, Johan (f. 1935). Professor emeritus. Svensk litteratur, Uppsala, 1992. 4, 920 
Österberg, Eva (f. 1942). Professor. Historie, Lund, 1992. 1, 916 
 
Antall medlemmer ved utgangen av 2021: 156 
 
 
Akademiets medlemstall var den 31. desember 2021 
 
Kl.I.  A. Norske medlemmer                  277 
       B. Utenlandske medlemmer            250 
 
Kl.II. A. Norske medlemmer                  251 
       B. Utenlandske medlemmer            156 
 
       Til sammen                                      934 
       Antall avdøde i løpet av 2021           14 
 
       Totalt medlemsantall for 2021         948
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NORSKE MEDLEMMER 

Gruppe 1: Matematiske fag 
Gruppeleder Kristian Seip 

Ordinære medlemmer 
Ordinære medlemmer 
Benth, Fred Espen 
Blasio, Birgitte Freiesleben de 
Dundas, Bjørn Ian 
Fomin, Fedor V. 
Frigessi, Arnoldo 
Glad, Ingrid Kristine 
Grue, John 
Hjort, Nils Lid 
Holden, Helge 
Malinnikova, Eugenia 
Munthe-Kaas, Hans Z. 
Ranestad, Kristian 
Risebro, Nils Henrik 
Rognes, John 
Rue, Håvard 
Seip, Kristian 
Trulsen, Karsten 
Veierød, Marit B. 

Over 70 år 
Borgan, Ørnulf 
Dysthe, Kristian Barstad 
Ellingsrud, Geir 
Engen, Steinar 
Faltinsen, Odd M. 
Fornæss, John Erik 
Laudal, Olav Arnfinn 
Liestøl, Knut 

Lyche, Tom 
Normann, Dag 
Piene, Ragni 
Reiten, Idun 
Schweder, Tore 
Smalø, Sverre Olaf 
Størmer, Erling 
Tjøstheim, Dag 
Tjøtta, Sigve 
Winther, Ragnar 
Øksendal, Bernt Karsten 
Aalen, Odd O. 
Aanderaa, Stål 
Antall medlemmer: 39 

Gruppe 2: Fysikk, astronomi og 
geofysikk 
Gruppeleder Arne Brataas 

Ordinære medlemmer 
Ordinære medlemmer 
Brataas, Arne 
Carlsson, Mats 
Elgarøy, Øystein 
Eriksen, Hans Kristian Kamfjord 
Gaina, Carmen 
Hansen, Alex 
Hansteen, Viggo H. 
Heinze, Christoph 
Hjorth-Jensen, Morten 
Larsen, Ann-Cecile 
Lilje, Per Barth 
Malthe-Sørenssen, Anders 
Mauritzen, Cecilie 
Moen, Jøran Idar 
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Read, Alexander L. 
Siem, Sunniva 
Stapnes, Steinar 
Sudbø, Asle 
Torsvik, Trond Helge 
Viefers, Susanne F. 
Werner, Stephanie C. 
 
Over 70 år 
Aharony, Amnon 
Aksnes, Kaare 
Csernai, László Pál 
Egeland, Alv 
Engvold, Oddbjørn 
Foldvik, Arne 
Fossheim, Kristian Johan 
Galperine, Iouri 
Gjevik, Bjørn 
Gjønnes, Jon Kjell V 
Gottschalk, Lars 
Havnes, Ove V 
Hemmer, Per Christian Møller † 
Hov, Øystein 
Høgåsen, Hallstein 
Johannessen, Ola Mathias 
Johansen, Tom Henning 
Jøssang, Torstein 
Kristoffersen, Yngve 
Leer, Egil 
Leinaas, Jon Magne 
Meakin, Paul 
Moan, Johan Emilian 
Osnes, Eivind 
Pécseli, Hans László 
Pedersen, Kaare 
Ravndal, Finn 
Rekstad, John Bernhard 
Rikvold, Per Arne 
Sjøberg, Svein 

Skjeltorp, Arne Torbjørn 
Trulsen, Jan Karsten 
Weber, Jan Erik 
Antall medlemmer: 54 
 
 
Gruppe 3: Geofag 
Gruppeleder Karin Andreassen 
 
Ordinære medlemmer 
Alve, Elisabeth 
Andreassen, Karin 
Faleide, Jan Inge 
Jahren, Anne Hope 
Jamtveit, Bjørn 
Jansen, Eystein 
Kääb, Andreas Max 
Pedersen, Rolf Birger 
Svendsen, John Inge 
Xu, Chong-Yu 
 
Over 70 år 
Bjørlykke, Knut Olav 
Eldholm, Olav † 
Elverhøi, Anders 
Gabrielsen, Roy Helge 
Helvig, Magne 
Husebye, Eystein Sverre 
Høeg, Kaare 
Lacasse, Suzanne 
Mangerud, Jan 
Mysen, Bjørn Olav 
Neumann, Else-Ragnhild 
Ramberg, Ivar Birger 
Aagaard, Per 
Antall medlemmer: 23 
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Gruppe 4: Kjemi 
Gruppeleder: Trygve U. Helgaker 

Ordinære medlemmer 
Børve, Knut J. 
Ebbesen, Thomas W. 
Einarsrud, Mari-Ann 
Fjellvåg, Helmer 
Grande, Tor 
Helgaker, Trygve Ulf 
Lillerud, Karl Petter 
Lundanes, Elsa 
Norby, Truls Eivind 
Olsbye, Unni 
Ruud, Kenneth 
Skogestad, Sigurd 
Tilset, Mats 
Uggerud, Einar 
Vogt, Rolf David 

Over 70 år 
Fægri, Knut 
Greibrokk, Tyge 
Haaland, Arne 
Hoff, Per 
Jensen, Synnøve Liaaen  
Kjelstrup, Signe Helene 
Klæboe, Peter  
Nielsen, Claus Jørgen 
Nyström, Bo Örjan Gunnar 
Skattebøl, Lars 
Sydnes, Leiv Kristen 
Øye, Harald Arnljot 
Antall medlemmer: 27 

Gruppe 5: Biologi 
Gruppeleder: Nils Chr. Stenseth 

Ordinære medlemmer 
Aksnes, Dag Lorentz 
Bjørnstad, Ottar Nordal 
Brochmann, Christian 
Brysting, Anne Krag 
Edvardsen, Bente 
Goksøyr, Anders 
Hessen, Dag Olav 
Ims, Rolf Anker 
Jakobsen, Kjetill Sigurd 
Mulder, Jan 
Mysterud, Atle 
Nilsson, Göran Erik 
Omholt, Stig William 
Salvanes, Anne Gro Vea 
Sæther, Bernt-Erik 
Vandvik, Vigdis 
Vøllestad, Leif Asbjørn 
Yoccoz, Nigel Gilles 
Øvreås, Lise 

Over 70 år 
Austad, Ingvild 
Birks, Harry John Betteley 
Birks, Hilary Helen 
Blix, Arnoldus Schytte 
Fossum, Kåre 
Halvorsen, Odd 
Heide, Ola Mikal 
Junttila, Olavi 
Jørgensen, Per Magnus 
Landsverk, Thor 
Lindqvist, Björn H. 
Mustaparta, Hanna 
Nafstad, Inger 
Nissen, Per 
Nordal, Inger 
Ryvarden, Leif 
Raa, Jan 
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Sakshaug, Egil 
Slagsvold, Tore 
Stenseth, Nils Christian 
Swenson, Jon 
Sømme, Lauritz S. 
Thingstad, Tron Frede 
Venn, Kåre Olav 
Antall medlemmer: 43 
 
 
Gruppe 6: Cellebiologi og 
molekylærbiologi 
Gruppeleder: Kristian Gundersen 
 
Ordinære medlemmer 
Bjørås, Magnar 
Blomhoff, Rune 
Blomhoff, Heidi Kiil 
Collas, Phillippe 
Eijsink, Vincent G. H. 
Espevik, Terje 
Fjose, Anders 
Gundersen, Kristian 
Johansen, Terje 
Klungland, Arne 
Kristensen, Vessela 
Lorens, James Bradley 
Lothe, Ragnhild A. 
Lønning, Per Eystein 
Martinez, Aurora 
Nilsen, Hilde Loge 
Olsvi, Ørjan 
Prydz, Kristian 
Sandlie, Inger 
Simonsen, Anne 
Skarstad, Kirsten Jane 
Stenmark, Harald Alfred 
Taskén, Kjetil 
Aalen, Reidunn B. 

Over 70 år 
Benestad, Haakon Breien 
Berg, Trond 
Boye, Erik 
Børresen-Dale, Anne-Lise 
Døskeland, Stein Ove 
Fossum, Sigbjørn 
Gabrielsen, Odd Stokke 
Gautvik, Kaare M. 
Granum, Per Einar 
Griffiths, Gareth Wyn 
Hansson, Vidar 
Helle, Karen Blaauw 
Kolstø, Anne-Brit 
Nes, Ingolf Figved 
Sand, Olav 
Sandvig, Kirsten 
Seglen, Per Ottar 
Sirevåg, Reidun 
Antall medlemmer: 42 
 
 
Gruppe 7: Medisinske fag 
Gruppeleder: Øyvind S. Bruland 
 
Ordinære medlemmer 
Akslen, Lars Andreas 
Amiry-Moghaddam, Mahmood 
Reza 
Andreassen, Ole Andreas 
Bergersen, Linda Hildegard 
Bruland, Øyvind Sverre 
Chaudhry, Farrukh Abbas 
Danbolt, Niels Christian 
Fyhn, Marianne 
Gerdts, Eva 
Glover, Joel C. 
Husebekk, Anne 
Haavik, Jan 
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Karlsen, Tom Hemming 
Langeland, Nina 
Moser, Edvard 
Moser, May-Britt 
Njølstad, Pål Rasmus 
Olweus, Johanna 
Ottersen, Ole Petter 
Reed, Rolf Kåre 
Refsum, Helga Margaretha 
Røttingen, John-Arne 
Smeland, Erlend Bremertun 
Sollid, Ludvig Magne 
Sonnewald, Ursula 
Spurkland, Anne 
Stoltenberg, Camilla 
Tønjum, Tone 
Undlien, Dag Erik 
Ursin, Giske 
Witter, Menno 
 
Over 70 år 
Aukrust, Pål 
Bakke, Oddmund 
Bogen, Bjarne 
Brundtland, Gro Harlem 
Evensen, Stein Arne 
Fonnum, Frode 
Frøland, Stig S. 
Harboe, Morten V 
Hugdahl, Kenneth 
Husby, Gunnar 
Høst, Herman 
Jonsson, Sten Ture Roland 
Kjekshus, John Karsten 
Kringlen, Einar 
Krokan, Hans Einar 
Larsen, Øivind 
Lie, Sverre Olaf 
Lærum, Ole Didrik 

Lømo, Terje 
Natvig, Jacob V 
Nicolaysen, Gunnar 
Nyberg-Hansen, Rolf 
Osen, Kirsten Kjelsberg 
Pedersen, Jan Ivar 
Saugstad, Ola Didrik 
Sejersted, Ole Mathias 
Seljelid, Rolf 
Sjøvold, Torstein 
Smiseth, Otto Armin 
Storm, Johan Frederik 
Storm-Mathisen, Jon 
Thoresen, Marianne 
Thorsby, Erik V 
Ueland, Per Magne 
Walløe, Lars 
Walaas, Sven Ivar 
Whitelaw, Andrew 
Antall medlemmer: 68 
 
 
Gruppe 8 Teknologiske fag 
Gruppeleder: Deborah Helen 
Oughton 
 
Ordinære medlemmer 
Berg, Kristian 
Dale, Anders M. 
Hovig, Eivind 
Jonassen, Inge 
Oughton, Deborah Helen 
 
Over 70 år 
Bjørseth, Alf 
Giæver, Ivar 
Helleseth, Tor 
Hägg, May-Britt 
Moan, Torgeir 
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Nakken, Odd 
Salbu, Brit 
Seip, Hans Martin 
Steinnes, Eiliv 
Antall medlemmer: 14 
 
 
UTENLANDSKE MEDLEMMER 
 
 
Gruppe 1: Matematiske fag 
Gruppeleder Kristian Seip 
 
Ordinære medlemmer 
Arnold, Douglas N. 
Dias, Frédéric 
Wigderson, Avi 
Wiles, Sir Andrew J 
 
Over 70 år 
Ball, John Macleod 
Brillinger, David Ross 
Carleson, Lennart 
Cohen, Elaine 
Connes, Alain 
Deligne, Pierre 
Ekeland, Ivar 
Engquist, Björn 
Furstenberg, Hillel 
Gromov, Mikhail Leonidovich 
Keiding, Niels † 
Kleiman, Steven L. 
Knuth, Donald Ervin 
Langlands, Robert Phelan 
Lax, Peter D. 
Lovász, László 
Margulis, Gregory 
Meyer, Yves Francois 
Milnor, John Willard 

Mumford, David B. 
Newman, John Nicholas 
Palis, Jacob 
Peskine, Christian Francois 
Riesenfeld, Richard F 
Schumaker, Larry L. 
Serre, Jean-Pierre 
Shapiro, Melvyn A. 
Sinai, Yakov G. 
Singer, Isadore M. V 
Szemerédi, Endre 
Thompson, John Griggs 
Tits, Jaques V 
Tong, Howell 
Uhlenbeck, Karen Keskulla 
Varadhan, Srinivasa S. R. 
Antall medlemmer: 39 
 
 
Gruppe 2 Astronomi, fysikk og 
geofysikk 
Gruppeleder: Arne Brataas 
 
Ordinære medlemmer 
Altshuler, Boris L. 
Brown, Michael E. 
Chen, Deliang 
De Pontieu, Bart 
Denk, Winfried 
Eigler, Donald M. 
Gurnis, Michael C. 
Hell, Stefan W. 
Jewitt, David 
Luu, Jane 
Podladchikov, Yuri Yurievich 
van Dishoeck, Ewine 
  
Over 70 år 
Als-Nielsen, Jens Aage 
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Angel, James Roger Prior 
Binnig, Gerd 
Brasseur, Guy Pierre 
Carlson, Herbert C. 
Cloetingh, Sierd A. P. L. 
Culhane, John Leonard 
Davies, Peter Anthony 
Entin-Wohlman, Ora 
Fabian, Andrew C. 
Fujii, Ryoichi 
Gerber, Christoph 
Gubbins, David 
Gustafsson, Bengt 
Guth, Alan H. 
Haider, Maximilian 
Hansson, Thors Hans 
Holzer, Thomas E. 
Iijima, Sumio 
Jarlskog, Cecilia 
Krivanek, Ondrej 
Lindblad, Per Olof 
Linde, Andrei D. 
Lindström, Ulf G. 
Lindzen, Richard Siegmund 
Livingston, William Charles 
Mottelson, Ben Roy 
Nielsen, Holger Frits Bech 
Nordlund, Per-Åke 
Parker, Eugene Newman 
Peltier, Wm. Richard 
Pendry, John Brian 
Prather, Michael John 
Priest, Eric R. 
Pytte, Erling 
Rees, Martin John 
Rose, Harald 
Rosner, Robert 
Rossby, Hans Thomas 
Scharmer, Göran 

Schmidt, Maarten 
Starobinsky, Alexei A. 
Stein, Robert 
Stenflo, Jan Olof 
Sundqvist, Erik Hilding 
Thorne, Kip S. 
Urban, Knut 
Vinokour, Valerii M. 
Wang, Wei-Chyung 
Weiss, Rainer 
Zerefos, Christos S. 
Antall medlemmer: 63 

Gruppe 3: Geofag 
Gruppeleder: Karin Andreassen 

Ordinære medlemmer 
Larter, Stephen R. 
Ragnarsdóttir, Kristín Vala 
Spakman, Wim 
Steinberger, Bernhard 
Thybo, Hans 

Over 70 år 
Andrews, John T. 
Glässer, Ewald 
Griffin, William Lindsay 
Jacobsen, Stein Bjørnar 
Lambeck, Kurt 
Miller, Gifford H. 
O’Nions, Sir Robert Keith 
O’Reilly, Suzanne Yvette 
Slaymaker, Herbert Olav 
Smithson, Scott B. 
Talwani, Manik 
Thiede, Jörn 
Touret, Jacques 
Vogt, Peter Richard 
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Wilson, Blanche Marjorie 
Antall medlemmer: 20 
 
 
Gruppe 4: Kjemi 
Gruppeleder: Trygve U. Helgaker 
 
Ordinære medlemmer 
Gauss, Jürgen 
Jones, Kevin Christopher 
Klopper, Willem M. 
 
Over 70 år 
Brus, Louis 
de Meijere, Armin 
Eisenstein, Odile 
Emons, Hans-Heinz 
Girichev, Georgiy V. 
Hargittai, István 
Hopf, Henning 
Nordén, Bengt 
Salzer, Reiner 
Seeman,Nadrian C. 
Welch, Barry 
Antall medlemmer: 14 
 
 
Gruppe 5 Biologi 
Gruppeleder: Nils Chr. Stenseth 
 
Ordinære medlemmer 
Ellegren, Hans 
Elser, James J. 
Hutchings, Jeffrey A. 
Rieseberg, Loren H. 
Szathmáry, Eörs 
Taberlet, Pierre 
Willis, Katherine J. 
Zhang, Zhibin 

Over 70 år 
Ahti, Teuvo Tapio 
Battarbee, Richard William 
Cunningham, Edward Patrick 
Fenchel, Tom Michael 
Friis, Else Marie 
Hildebrand, John G. 
Jonsell, Bengt Edvard 
Krebs, Charles J. 
Le Maho, Yvon 
Lusigi, Walter Jami 
Maloiy, Geoffrey Moriaso Ole 
Pegler, David Norman 
Pócs, Tamás 
Thornton, Iain 
Tinker, Philip Bernard 
Antall medlemmer: 23 
 
 
Gruppe 6 Cellebiologi og 
molekylærbiologi 
Gruppeleder: Kristian Gundersen 
 
Ordinære medlemmer 
Attwell, David Ian 
Bargmann, Cornelia 
Dingledine, Ray 
Heldin, Carl-Henrik 
Julius, David 
Neefjes, Jacques 
Patapoutian, Ardem 
Scheller, Richard H. 
Scott, John Donald 
Stevens, Raymond C. 
 
Over 70 år 
Achtman, Mark 
Aunis, Dominique 
Capra, J. Donald 
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Collier, R. John 
Doolittle, W. Ford 
Graybiel, Ann Martin 
Gronenborn, Angela M. 
Lindahl, Tomas 
Medlin, Linda Karen 
Nilsson, Kenneth 
Olsen, Bjørn Reino 
Rothman, James E. 
van Deurs, Bo 
Antall medlemmer: 23 

Gruppe 7 Medisinske fag 
Gruppeleder: Øyvind S. Bruland 

Ordinære medlemmer 
Blumberg, Richard S. 
Charpentier, Emmanuelle 
Doudna, Jennifer Anne 
Faraone, Stephen Vincent 
Jalkanen, Sirpa T. 
Persson, B. Pontus 
Rasmussen, Lene Juel 
Rubin, Kristofer 
Siksnys, Virginijus 
Südhof, Thomas C. 
Saarela, Janna 
Zorec, Robert 

Over 70 år 
Björkhem, Ingemar 
Bohr, Vilhelm A. 
Chien, Kenneth Randall 
Curry, Fitz-Roy E. 
Ferluga, Dusan 
Fettiplace, Robert 
Georgiev, Georgii P. 
Gjedde, Albert 

Grant, Gunnar 
Grillner, Sten 
Hanson, Lars Åke 
Hatle, Liv Kristin 
Hudspeth, Albert James 
Hultborn, Hans 
Hökfelt, Tomas 
Marder, Eve 
Melchers, Georg Friedrich 
Merzenich, Michael M. 
Milner, Brenda 
Mugnaini, Enrico 
O’Keefe, John 
Petit, Christine 
Petrov, Rem Victorovich 
Raichle, Marcus E. 
Rakic, Pasko 
Saksela, Eero Juhani 
Shatz, Carla J. 
Smith, Anthony David 
Stenflo, Per Johan 
Tandon, Prakash Narain 
Yucun, Shen 
Antall medlemmer: 43 

Gruppe 8 Teknologiske fag 
Gruppeleder: Deborah H. Oughton 

Ordinære medlemmer 
Strømme, Maria 

Over 70 år 
Hirth, John Price 
Hoffman, Darleane Christian 
Antall medlemmer: 3 
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NORSKE MEDLEMMER 
 
Gruppe 1: Historie 
Gruppeleder Jan Eivind Myhre 
 
Ordinære medlemmer 
Andresen, Astri 
Collett, John Peter 
Fulsås, Narve 
Hestmark, Geir 
Hjeltnes, Guri 
Lie, Einar 
Melve, Leidulf 
Njølstad, Olav 
Pouillard, Veronique 
Sandvik, Hilde 
Sørensen, Øystein 
Tjelmeland, Hallvard 
Tønnesson, Stein 
Westad, Odd Arne 
Waage, Hilde Henriksen 
 
Over 70 år 
Andersen, Håkon With 
Bagge, Sverre 
Benum, Edgeir Reidar 
Bull, Ida 
Dahl, Hans Fredrik 
Dyrvik, Ståle 
Eriksen, Knut Einar 
Fure, Odd-Bjørn 
Grimnes, Ole Kristian 
Grønlie, Olav Tore 
Hagemann, Gro 
Hansen, Lars Ivar 
Jones, Michael 

Kjeldstadli, Knut 
Lange, Even 
Langholm, Sivert † 
Lundestad, Geir 
Myhre, Jan Eivind 
Niemi, Einar A. 
Pharo, Helge Øystein 
Rian, Øystein 
Seip, Anne-Lise 
Simensen, Jarle 
Slagstad, Rune 
Tamnes, Rolf 
Antall medlemmer: 40 
 
 
Gruppe 2 Kulturfag og estetiske 
fag 
Gruppeleder: Iver B. Neumann 
 
Ordinære medlemmer 
Amundsen, Arne Bugge 
Brenna, Brita 
Eriksen, Thomas Hylland 
Eriksen, Annelin 
Hawkins, Stan 
Jordheim, Helge 
Kiilerich, Bente Knold 
Lien, Marianne Elisabeth 
Liepe, Lena 
Neumann, Iver B. 
Olsen, Bjørnar 
Skre, Dagfinn 
Stige, Brynjulf 
von Bonsdorff, Jan 
Aavitsland, Kristin Bliksrud 
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Over 70 år 
Bjørkvold, Jon-Roar 
Crawford, Barbara Elizabeth 
Edwards, Owain Tudor 
Fuglesang, Signe Horn 
Hedeager, Lotte 
Helliesen, Sidsel 
Henshilwood, Christopher Stuart 
Herresthal, Harald 
Hodne, Bjarne 
Howell, Signe Lise 
Johansen, Arne Birger 
Jørgensen, Lise Bender 
Klepp, Asbjørn 
Lexau, Siri Skjold 
Lidén, Hans-Emil W. 
Lunde, Øivind 
Malmanger, Magne 
Melhuus, Marit 
Naguib, Saphinaz-Amal 
Nordhagen, Per Jonas 
Ruud, Even 
Sinding-Larsen, Staale 
Skaug, Erling Sigvard † 
Solberg, Bergljot 
Torp, Hjalmar 
Vollsnes, Arvid O. 
Werenskiold, Marit 
Wikan, Unni 
Antall medlemmer: 43 
 
 
Gruppe 3 Filosofi og psykologi 
Gruppeleder: Olav Gjelsvik 
 
Ordinære medlemmer 
Blömeke, Sigrid 
Cappelen, Herman Wright 
Emilsson, Eyjólfur Kjalar 

Falkeid, Unn 
Fjell, Anders Martin 
Fricke, Christel 
Føllesdal, Andreas 
Gjelsvik, Olav 
Gjesdal, Kristin 
Johansen, Thomas Kjeller 
Laeng, Bruno 
Linnebo, Øystein 
Morreau, Michael 
Norheim, Ole Frithjof 
Ramberg, Bjørn Torgrim 
Serck-Hanssen, Camilla 
Vetlesen, Arne Johan 
Vollrath, Margarete Erika Maria 
Walhovd, Kristine Beate 
Øie, Merete Glenne 
 
Over 70 år 
Elster, Jon 
Føllesdal, Dagfinn 
Gjesme, Torgrim 
Hannay, Robert Alastair 
Hellesnes, Jon 
Helstrup, Tore 
Magnussen, Svein Jean 
Reinvang, Ivar Reinholt 
Roll-Hansen, Nils 
Rund, Bjørn Rishovd 
Skirbekk, Gunnar 
Smedslund, Jan 
Sundet, Jon Martin 
Teigen, Karl Halvor 
Torgersen, Svenn Omar 
Wyller, Egil Anders V 
Antall medlemmer: 36 
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Gruppe 4 Litteraturvitenskap 
Gruppeleder: Ellen Mortensen 
 
Ordinære medlemmer 
Andersen, Per Thomas 
Armstrong, Charles Ivan 
Bale, Kjersti 
Bjerck Hagen, Erik 
Helland, Frode 
Haarberg, Jon 
Kondrup, Johnny 
Lunde, Ingunn 
Moi, Toril 
Mortensen, Ellen 
Rem, Tore 
Selboe, Tone 
 
Over 70 år 
Bliksrud, Liv 
Buvik, Per 
Børtnes, Jostein 
Egeberg, Erik H. 
Fauskevåg, Svein-Eirik 
Gundersen, Karin 
Hareide, Jorunn 
Hawthorn, Jeremy Miles 
Holter, Karin Magda 
Lothe, Jakob 
Melberg, Arne 
Olsen, Stein Haugom 
Sandberg, Beatrice 
Skei, Hans Hanssen 
Sillars, Stuart 
Svensen, Åsfrid 
Øverland, Orm V 
Antall medlemmer: 29 
 

Gruppe 5 Filologi og språkviten-
skap 
Gruppeleder: Dag Trygve Truslew 
Haug 
 
Ordinære medlemmer 
Aikio, Ante 
Asztalos, Monika 
Edzard, Lutz E. 
Fløttum, Kjersti 
Haug, Dag Trygve Truslew 
Janda, Laura Alexis 
Lohndal, Terje 
Maravela, Anastasia 
Sæbø, Kjell Johan 
Westergaard, Marit 
 
Over 70 år 
Andersen, Øivind 
Askedal, John Ole 
Benskin, Michael 
Bouvrie, Synnøve des 
Breivik, Leiv 
Brendemoen, Bernt 
Braarvig, Jens Erland 
Bull, Tove 
Dyvik, Helge 
Faarlund, Jan Terje 
Hagland, Jan Ragnar 
Hansen, Cathrine Fabricius 
Harbsmeier, Christoph 
Jahr, Ernst Håkon 
Knudsen, Ebbe Egede 
Kraggerud, Egil 
Lanza, Elizabeth 
Lindeman, Fredrik Otto 
Magga, Ole Henrik 
Mundal, Else 
Mønnesland, Svein Karl 
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Rekdal, Jan Erik 
Rindal, Magnus 
Sandved, Arthur Olav V 
Stenström, Anna-Brita 
Swan, Toril 
Vannebo, Kjell Ivar 
Wiggen, Geirr 
Antall medlemmer: 38 

Gruppe 6 Rettsvitenskap: 
Gruppeleder: Dag Michalsen 

Ordinære medlemmer 
Cordero-Moss, Giuditta 
Eng, Svein 
Franko, Katja 
Graver, Hans Petter 
Haugli, Trude 
Jacobsen, Jørn 
Mestad, Ola 
Michalsen, Dag 
Nylund, Anna Karolina 
Rognstad, Ole-Andreas 
Skoghøy, Jens E. A. 
Aarli, Ragna 

Over 70 år 
Bernt, Jan Fridthjof 
Boe, Erik Magnus 
Bull, Kirsti Strøm 
Falkanger, Thor 
Holgersen, Gudrun 
Krüger, Kai 
Selvig, Erling Chr. 
Smith, Carsten 
Smith, Eivind 
Sverdrup, Tone 
Ulfstein, Geir 

Zimmer, Frederik 
Aarbakke, Magnus 
Antall medlemmer: 25 

Gruppe 7 Samfunnsfag (her-
under sosiologi, statsvitenskap og 
økonomi) 
Gruppeleder: Knut Heidar 

Ordinære medlemmer 
Asheim, Geir Bjarne 
Birkelund, Gunn Elisabeth 
Brochmann, Grete 
Gates, Scott 
Harstad, Bård 
Hegre, Håvard 
Holden, Steinar 
Holst, Cathrine 
Malnes, Raino 
Mastekaasa, Arne 
Mjøset, Lars 
Pedersen, Willy 
Petersen, Trond 
Prieur, Annick 
Rasch, Bjørn Erik 
Røvik, Kjell Arne 
Salvanes, Kjell Gunnar 
Storesletten, Kjetil 
Strøm, Kaare 
Tungodden, Bertil 

Over 70 år 
Berg, Ole Trond 
Brox, Ottar 
Bråten, Stein 
Christensen, Tom 
Christiansen, Vidar 
Egeberg, Morten 
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Førsund, Finn Ragnar 
Galtung, Johan 
Gleditsch, Nils Petter 
Grønmo, Sigmund 
Hagestad, Gunhild Oline 
Hagtvet, Bernt 
Heidar, Knut 
Hellevik, Ottar 
Hernes, Gudmund 
Hoel, Michael 
Hylland, Aanund 
Kuhnle, Stein 
Kydland, Finn E. 
Listhaug, Ola 
Lægreid, Per 
Midgaard, Knut 
Moene, Karl Ove 
Norman, Victor Danielsen 
Olsen, Johan P. 
Ramet, Sabrina Petra 
Stigum, Bernt Petter 
Strøm, Steinar 
Underdal, Arild 
Østerud, Øyvind 
Aardal, Bernt 
Aase, Asbjørn 
Antall medlemmer: 52 
 
 
UTENLANDSKE MEDLEMMER 
 
Gruppe 1: Historie 
Gruppeleder: Jan Eivind Myhre 
 
Ordinære medlemmer 
Clavin, Patricia 
Lind, Gunner 
Salmon, Patrick 
 

Over 70 år 
Burk, Kathleen 
Deighton, Anne 
Drake, Michael 
Imhof, Arthur Erwin 
Johansen, Hans Christian 
Lauren, Paul Gordon 
Lovoll, Odd Sverre 
Meier, Christian 
Nilsson, Göran B. 
Stråth, Bo 
Tchoubarian, Alexandre O. 
Torstendahl, Rolf 
Winter, Jay Murray 
Österberg, Eva 
Antall medlemmer: 17 
 
 
Gruppe 2 Kulturfag og estetiske 
fag 
Gruppeleder: Iver B. Neumann 
 
Ordinære medlemmer 
Harvey, Penelope 
 
Over 70 år 
Bal, Mieke 
Bergsagel, John Dagfinn 
Biró-Sey, Katalin T. 
Dinslage, Patrick 
Hastrup, Kirsten B. 
Kjellberg, Erik 
Krummacher, Friedhelm 
Pace, Valentino 
Schwab, Heinrich Wilhelm 
Storå, Nils Eugen 
Svanberg, Jan 
Wilson, David Mackenzie 
Antall medlemmer: 13 
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Gruppe 3 Filosofi og psykologi 
Gruppeleder: Olav Gjelsvik 

Ordinære medlemmer 
Beyer, Christian 
Pinker, Steven A. 
Pogge, Thomas Winfried Menko 
Rayo, Agustín 
Tong, Shijun 
Williamson, Timothy 

Over 70 år 
Allison, Henry Edward 
Annas, Julia 
Bergström, Lars Olof 
Goodman, Gail S. 
Harris, Paul L. 
Hornsby, Jennifer 
Jones, Andrew J. I. 
Kenny, Sir Anthony J. P. 
Kripke, Saul Aaron 
Kuhl, Patricia K. 
Meltzoff, Andrew N. 
O’Neill, Onora 
Parsons, Charles Dacre 
Perry, John R. 
Prawitz, Dag Hjalmar 
Railton, Peter 
Scheffler, Samuel 
Trevarthen, Colwyn Boyd 
Antall medlemmer: 24 

Gruppe 4 Litteraturvitenskap 
Gruppeleder: Ellen Mortensen 

Ordinære medlemmer 
Crawford, Robert 
Heitmann, Annegret 

 Over 70 år 
Cave, Terence 
Guyaux, André 
Jonsson, Nils Inge Einar 
Mori, Mitsuya 
Norseng, Mary Kay 
Ólason, Vésteinn 
Paul, Fritz 
Phelan, James 
Rasmussen, Janet Elaine 
Stenström, Thure Oscar 
Ståhle Sjönell, Barbro Maria 
Saari, Sandra 
Vendler, Helen H. 
Wrede, Johan 
Antall medlemmer: 16 

Gruppe 5 Filologi og språkvitenskap 
Gruppeleder: Dag T. T. Haug 

Ordinære medlemmer 
Alexiadou, Artemis 
Harrison, Stephen J. 
Jong, Irene de 
Laing, Margaret 
Linn, Andrew R. 
Mortensen, Lars Boje 
Nedoma, Robert 
Nordal, Guðrún 
Polinsky, Maria 
Slabakova, Roumyana 
Vandenbussche, Wim Michiel 

Over 70 år 
Allén, Sture 
Barnes, Michael Patrick 
Bergenholtz, Henning 
Birkhan, Helmut 
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Braunmüller, Kurt 
Chernigovskaya, Tatiana 
Dahl, Östen 
Dillmann, François-Xavier 
Hardcastle, William 
Heltoft, Lars 
Horne, Merle 
Hunt, Anthony Blair 
Jensen, Minna Skafte 
Laurén, Hans Christer 
Lund, Jørn 
Mithun, Marianne 
Montgomery, Hugo 
Parpola, Simo Kaarlo Antero 
Puppel, Stanislaw 
Ralph, Bo 
Romaine, Suzanne 
Sammallahti, Pekka 
Teleman, Ulf 
Trudgill, Peter 
Uspenskij, Boris 
Voigt, Rainer 
Antall medlemmer: 37 

Gruppe 6 Rettsvitenskap: 
Gruppeleder: Dag Michalsen 

Ordinære medlemmer 
Philippe, Xavier 

Over 70 år 
Bengtsson, Bertil 
Delpérée, Francis P. 
Håstad, Torgny 
Ketscher, Kirsten 
Langendonck, Jozef Van 
Müller-Graff, Peter Christian 
Strömholm, Stig Fredrik 

Tuori, Kaarlo Heikki 
Antall medlemmer: 9 

Gruppe 7 Samfunnsfag (her-
under sosiologi, statsvitenskap og 
økonomi) 
Gruppeleder: Knut Heidar 

Ordinære medlemmer 
Hedström, Peter 
Ling, Richard Seyler 

Over 70 år 
Bernitz, Ulf 
Stefánsson, Björn S. 
Antall medlemmer: 4 

Gruppe 8 Religionsvitenskap og 
teologi 
Gruppeleder: Aud Valborg Tønnessen 

Ordinære medlemmer 
Markschies, Christoph 
Rubenson, Samuel 
Svenungsson, Jayne 

Over 70 år 
Aune, David E. 
Barton, John 
Cappelørn, Niels Jørgen 
Engberg-Pedersen, Troels 
Hellholm, Nils David Theodor 
Montgomery, Ingun 
Sigurbjörnsson, Einar 
Smend, Rudolf 
Staats, Reinhart 
Antall medlemmer: 12 
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DØDSFALL I 2021 

Singer, Isadore M. (f. 1924), professor i matematikk. Medlem av klasse IB. 
Gruppe 1. Innvalgt 2009. † 11.02.2021 

Beckers, Jacques Maurice (f. 1934), Adjunct Professor i Astronomical 
interferometry. Medlem av klasse IB, gruppe 2. Innvalgt 1988. † 26.02.2021 

Wyller, Egil Anders (f. 1925), professor i antikk åndshistorie. Medlem av 
klasse IIA. Gruppe 3. Innvalgt 1988. † 06.03.2021  

Thorsby, Erik (f. 1938), professor i immunologi. Medlem av klasse IA. 
Gruppe 7. Innvalgt 1992. † 23.03.2021 

Duda, Zbigniew (f. 1929), professor i food technology. Medlem av klasse 
IB, gruppe 5. Innvalgt 1993.  † 29.03.2021 

Harboe, Morten (f. 1929), professor i immunologi. Medlem av klasse IA. 
Gruppe 7. Innvalgt 1972. † 01.04.2021 

Natvig, Jacob Birger (f. 1934), professor i immunologi, autoimmunologi. 
Medlem av klasse IA. Gruppe 7. Innvalgt 1978. † 02.04.2021 

Gjønnes, Jon Kjell (f. 1931), professor i fysikk, materialvitenskap. Medlem 
av klasse IA. Gruppe 8. Innvalgt 1987. † 06.04.2021 

Sandved, Arthur Olav (f. 1931), professor i eldre engelsk språk og litteratur. 
Medlem av klasse IIA. Gruppe 5. Innvalgt 1987. † 10.04.2021 

Jüngel, Klaus Eberhard (f. 1934), professor i dogmatikk og religionsfilosofi. 
Medlem av klasse IIB, gruppe 8. Innvalgt 1987. † 28.09.2021 

Alanen, Lilli Kristina (f. 1941), professor i epistemology, philosophy of 
mind, moral psychology. Medlem av klasse IIB, gruppe 3. Innvalgt 2006.  
† 22.10.2021 

Havnes, Ove (f. 1940), professor i fysikk, plasmafysikk og romfysikk. 
Medlem av klasse IA. Gruppe 2. Innvalgt 1996. † 28.11.2021 
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Øverland, Orm (f. 1935), professor i amerikansk litteratur og historie. 
Medlem i klasse IIA. Gruppe 4. Innvalgt 1994. † 01.012.2021 
 
Tits, Jaques (f. 1930), Honorary professor i matematikk. Medlem av klasse 
IB. Gruppe 1. Innvalgt 2009. † 05.12.2021 
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Minnetale over  
Janne Margrethe Bondi 
Johannessen

Holdt på møte 
16. september 2021

Av Marit Westergaard 

Janne Bondi Johannessen ble medlem av DNVA så sent som i 2019. Hun 
rakk altså bare å være medlem i litt over et år før hun gikk bort 15. juni 2020, 
bare 59 år gammel. Hun forlot en aktiv og produktiv forskergjerning som 
ble brått avbrutt – og hennes utallige aktiviteter ble rett og slett hengende i 
luften: en konferanse, flere publikasjoner, et bokprosjekt, en redaktørgjer-
ning, prosjektsøknader og mye annet. Mange i det norske språkvitenskaps-
miljøet har vært nødt til å steppe inn for å fylle alle tomrommene Janne 
etterlater seg, noe som til fulle illustrerer hvor betydningsfull hun var for 
dette miljøet. Janne var energisk og initiativrik, alltid med planer om nye 
prosjekter og aktiviteter. Derfor hadde hun mye ugjort da livet tok slutt. 
Likevel fikk hun utrettet mer i løpet av karrieren enn de fleste andre. 

Bakgrunn 
Janne Margrethe Bondi Johannessen ble født 1. august 1960 i Oslo og vokste 
opp i Asker. Hun hadde sin utdannelse i lingvistikk fra Universitetet i Oslo, 
der hun også tok sin doktorgrad i 1994. Fra 1993 var Janne også ansatt ved 
Universitet i Oslo, fra 1999 som professor i lingvistikk og språkteknologi 
ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) og fra 2013 som en 
av kjerneforskerne i det NFR-finansierte Senter for fremragende forskning 
(SFF) MultiLing – Senter for flerspråklighet. Det var likevel Tekst-
laboratoriet som hovedsakelig var Jannes akademiske hjem: Fra 1993 var 
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hun leder for denne enheten ved UiO, og under hennes ledelse ble dette en 
viktig institusjon for språkforskningen i Norge. Her bygde hun opp ikke bare 
språkteknologiske ressurser, men også et positivt miljø for rekruttering og 
utvikling av nye språkforskere. Hun hadde en inkluderende stil, og både 
hjemmet på Kolsås og hytta i Svelvik ble samlingspunkt for venner og 
kolleger fra fjern og nær. Janne var gift med Jonathan Knowles, professor i 
filosofi ved NTNU, og sammen har de tre barn, Edvard, William og Gina. 
Også i privatlivet hadde Janne mange jern i ilden: Hun spilte bridge og var 
en habil skigåer, og hun engasjerte seg stort i Kolsåsbanens fremtid, i skole-
korpset og andre av barnas aktiviteter. 

Tekstlaboratoriet 
Ved Tekstlaboratoriet bygde Janne opp et unikt språkteknologisk miljø. Her 
ble det utviklet mange forskjellige språklige verktøy og tjenester, for ek-
sempel ordbøker, databaser, søkeverktøy og andre språklige ressurser. Det 
ble også laget en rekke både skriftspråks- og talespråkskorpus, som har vært 
til uvurderlig nytte for språkforskere i inn- og utland, for eksempel Oslo-
korpuset for taggede norske tekster, NORINT-korpuset med muntlig og 
skriftlig materiale fra internasjonale norskstudenter, Norsk Talespråkskorpus 
(NoTa), og Big-Brother-korpuset. Utallige vitenskapelige artikler, bøker og 
avhandlinger er direkte resultat av disse ressursene.  
   Janne hadde en sjelden evne til å få i gang og drive fruktbare prosjekter, 
både innen grunnforskning og infrastruktur. Hun hadde et glødende en-
gasjement og en enorm energi og gjennomføringsevne. Hun var ekspert i å 
skaffe til veie eksterne midler, og mange av ressursene i Tekstlaboratoriet 
er finansiert av prestisjefylte forsknings- og infrastrukturprosjekter hun har 
mottatt finansiering for, fra for eksempel Norges forskningsråd, Nordforsk, 
eller Norad. Sistnevnte finansierte prosjektet Linguistic capacity building: 
Tools for the inclusive development of Ethiopia (2014-2018), som resulterte 
i fem skriftspråkskorpus og seks talespråkskorpus for forskjellige etiopiske 
språk. Den siste store infrastruktursatsningen ledet av Janne var LIA-
prosjektet (Language Infrastructure made Accessible, finansiert med 28 mill. 
NOK av NFR), som ble avsluttet i november 2019 og som blant annet 
resulterte i det første samiske talespråkskorpuset samt et korpus av eldre 
norske dialektopptak (LIA norsk) med transkriberte opptak fra 1374 
informanter fra 226 kommuner i Norge, i alt ca. 3,5 millioner ord. 
   Fra tittelen på disse prosjektene skal vi notere oss to nøkkelord for Jannes 
akademiske gjerning: inclusive og accessible. Dette fremheves også i et 
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minneord skrevet av tre av Jannes tidligere studenter og nåværende kolleger 
(Laake, Stjernholm & Søfteland 2020). De skriver:  
 

Suksessen til Tekstlaben må ses i lys av Jannes brennende engasjement 
for deling og tilgjengeliggjøring. Det å gjøre forskningsverktøy 
tilgjengelig for alle er helt grunnleggende for alt arbeidet som gjøres på 
Tekstlaben, og også de andre fremragende resultatene Tekstlaben kan 
vise til, må ses i lys av denne delingskulturen som Janne brant for. 
Hennes delingsiver og inkluderende væremåte går som en rød tråd 
gjennom alt arbeidet hennes. Hun var en ivrig talskvinne for open access-
publisering og hun holdt døra til Tekstlaben åpen for alle som ønska å 
bidra. Janne satt tilgjengeliggjøring og inkludering i system. 

 
Jannes suksess som leder og akademiker er også tett knyttet opp til hennes 
uformelle stil og varme personlighet. Hun var uredd og ubeskjeden, tok ofte 
ordet og hadde sine meningers mot. Hun var midtpunktet i enhver forsamling 
med sitt sprudlende humør og hjertelige latter. Samtidig var hun raus og om-
sorgsfull og tok ansvar for alle, spesielt studenter og yngre kolleger, som 
ble invitert til å være med på alt fra feltarbeid og konferanser til publika-
sjoner og redaktøroppdrag. På denne måten ble det rekruttert et stort antall 
nye forskere gjennom Tekstlaben, som kan betegnes som «en svært vellykka 
forskerfabrikk» (Laake, Stjernholm & Søfteland 2020). Dette gjør at Jannes 
spor i akademia og det norske språkvitenskapelige miljøet vil være merkbare 
i lang tid fremover.  
 
 
Forskning og vitenskapelig produksjon 
Som forsker var Janne svært produktiv. Hun er forfatter av to og redaktør 
eller medredaktør av så mange som 11 bøker. Temaene spenner vidt – fra 
språk i Oslo og språk i Norge og nabolanda (Johannessen & Hagen 2008, 
2013), via språklig infrastruktur (Johannessen 2011), nordiske nedarvings-
språk i Nord-Amerika (Johannessen & Salmons 2015), det sjette nordiske 
språket älvdalsk i Sverige (Bentzen, Rosenkvist & Johannessen 2015) til 
den flerspråklige situasjonen i Etiopia (Mendisu & Johannessen 2016). Hun 
har dessuten skrevet over 60 tidsskriftsartikler og et lignende antall bok-
kapitler. Mange av hennes arbeider er publisert på prestisjefylte interna -
sjonale forlag eller i tilsvarende tidsskrifter, som for eksempel Glossa, 
International Journal of Bilingualism, Frontiers in Psychology og Journal 
of Language Contact. Hun hadde også en stor viten skapelig produksjon på 
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norsk, noe som bidro til at hun var en ledende figur innen fagfeltet både 
nasjonalt og internasjonalt. I 2016 vant Janne forskningsprisen ved Institutt 
for nordiske og lingvistiske studier for sin omfattende forskningsproduksjon 
og for oppbyggingen av et godt forskningsmiljø — en usedvanlig velfortjent 
pris.  
   På 1990-tallet var Jannes faglige fokus innenfor teoretisk syntaks og 
morfologi. Doktoravhandlingen hennes, som er publisert på Oxford Uni versity 
Press (Johannessen 1998), omhandler syntaktisk koordinering. I dette arbeidet 
analyserer hun koordinerte strukturer, det vil si strukturer som er sammensatt 
med konjunksjoner som for eksempel og, eller og men, i over 30 forskjellige 
språk. Hun deler koordineringer inn i tre forskjellige kategorier, ordinary bal-
anced coordination, extraordinary balanced coordination og unbalanced co-
ordination. Hovedfokus i avhandlingen er på denne siste kategorien, såkalt 
‘ubalansert koordinasjon’, der de to leddene som bindes sammen er forskjel-
lige når det gjelder kasus eller ordstilling (for eksempel Hun og meg var 
sammen om det – med det første leddet i nominativ og det andre i akkusativ). 
Avhandlingen gir en teoretisk analyse av dette fenomenet som behandler 
leddene som en asymmetrisk struktur, på linje med underordnede strukturer 
(altså på et vis slett ikke det man kan kalle en (vanlig balansert) koordinering). 
Dette arbeidet har fått mye oppmerksomhet innenfor syntaktisk teori, og boka 
er et av de meste siterte verkene av noen norsk lingvist. 
   På 2000-tallet ble Janne interessert i norske og nordiske dialekter og 
dialektvariasjon. Sammen med flere andre nordiske lingvister etablerte hun 
et stort nettverk for dokumentasjon og forskning på dialektsyntaks i nord-
germanske språk. Dette arbeidet ble for en stor del finansiert gjennom to 
prosjekter Janne fikk midler til, ScanDiaSyn (finansiert av Nordforsk 2008-
2009) og NorDiaSyn (finansiert av NFR 2009–2013), samt Nordic Center 
of Excellence in Microcomparative Syntax (NORMS), finansiert av Nord-
forsk og ledet av Øystein A. Vangsnes og Peter Svenonius ved UiT. Disse 
prosjektene resulterte i et stort nordisk dialektkorpus fra en rekke 
målepunkter i Norge, Sverige, Danmark, Island og Færøyene (Nordic 
Dialect Corpus – Johannessen, Priestley, Hagen, Åfarli & Vangsnes 2009) 
og en database med grammatikalitetsvurderinger fra 924 talere (Nordic 
Syntax Database – Lindstad, Nøklestad, Johannessen & Vangsnes 2009).  
   Jannes egen forskning fra denne tiden spente vidt og inkluderte 
grammatiske temaer som for eksempel negasjon, kasus (spesielt dialekter 
som fortsatt har dativ), klitika, venstredislokering, såkalte psykologisk dis-
tale demonstrativer (for eksempel hun kvinnelige solisten, da. hende pigen 
med briller), preproprielle artikler samt preposisjoner og eierskapsrelasjoner.  
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Tospråklighet og nedarvingsspråk 
Det siste tiåret av Jannes liv ble hun opptatt av forskning på to- og flerspråk-
lighet gjennom sin interesse for norsk nedarvingsspråk (også kalt arvespråk, 
men Janne selv foretrakk betegnelsen nedarvingsspråk) i Nord-Amerika, 
ofte kalt amerikanorsk. Et nedarvingsspråk (eng. heritage language) er et 
språk som læres som morsmål i en situasjon der dette språket ikke er 
majoritetsspråket samfunnet. Dette er en situasjon som blir mer og mer van-
lig i verden i dag, også i Norge, der det nå snakkes mer enn 300 forskjellige 
morsmål. Et fokus på en situasjon der det er norsk som er nedarvingsspråket 
har gitt et viktig perspektiv i debatten om flerspråklighet i Norge. I det 
språkvitenskapelige miljøet i Norge var det på 1990-tallet en allmenn opp-
fatning om at norsk som morsmål i Nord-Amerika var dødd ut, men gjennom 
Jannes utrettelige arbeid med å finne informanter ble dette språket gjenopp-
daget i 2010. Fra da ble dokumentasjon og forskning på amerikanorsk et 
viktig forskningsfelt for henne og dermed også mange andre forskere. De 
norsktalende informantene er hovedsakelig 3.-5.-generasjons innvandrere, 
stort sett i en alder fra 75 år og oppover, og fordi de ikke har brakt språket 
videre til sine barn, er dette den siste generasjonen morsmålstalere av norsk 
i Nord-Amerika. Gjennom dette arbeidet etablerte Janne et stort inter -
nasjonalt nettverk, et viktig korpus (Corpus of American Nordic Speech, 
CANS, Johannessen 2015) og en svært aktiv konferanseserie (Workshop on 
Immigrant Languages in the Americas, WILA) som har funnet sted hvert 
eneste år siden 2010. 
   Også når det gjaldt amerikanorsk hadde Janne et bredt forskningsfokus. 
Hun arbeidet hovedsakelig med grammatiske fenomener som kan være 
sårbare i en situasjon der språket brukes lite, for eksempel genus (gram -
matisk kjønn) og ordstilling i leddsetninger. For grammatisk kjønn finner 
Johannessen & Larsson (2015) at selv om norskamerikanere ofte bruker 
«feil» genus på enkelte substantiver i ubestemt form (en fjell, ei brev), så 
produseres den bestemte formen som regel slik som i Norge (fjellet, brevet). 
Dessuten finner de at de aller fleste avvikene forekommer når substantiv-
frasen er kompleks (en gammel bilde, en god farmeår). Likevel er det slik 
at de aller fleste talerne skiller mellom de tre ubestemte artiklene en, ei og 
et. Johannessen & Larsson argumenterer dermed at selve genussystemet er 
intakt, men at det er en viss erosjon (eng. attrition) ved enkelte substantiver, 
spesielt når uttrykket er noe mer krevende (som er tilfellet med komplekse 
fraser). Når det gjelder leddsetninger, finner Larsson & Johannessen (2015) 
mange eksempler i korpuset med hovedsetningsordstilling (for eksempel det 
var en som arbeida med dem som forstår ikke så mye norsk). En slik ord-
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stilling er ikke uvanlig i norsk barnespråk helt opp til 6–7-årsalderen, og for-
fatterne forklarer denne ordstillingen som et resultat av ‘ufullstendig 
språktilegnelse’ (eng. incomplete acquisition), siden disse talerne gjen-
nomgikk et språkskifte da de begynte på skolen, og deretter var dominante 
i engelsk resten av livet. 
   Janne var også interessert i generelle tendenser i utviklingen av norsk 
som nedarvingsspråk, og det var viktig for henne å for eksempel besvare 
spørsmålet om amerikanorsk har utviklet seg til én felles dialekt eller fortsatt 
består av mange forskjellige varianter som innvandrerne brakte med seg 
over Atlanteren for tre-fire generasjoner siden. Ved å sammenligne språket 
til informanter som bor langt fra hverandre, kom hun fram til at amerika -
norsk i dag er én dialekt som snakkes over et stort område i Midt-Vesten 
(Johannessen & Laake 2017). Fellestrekkene som finnes i dette området, 
gjelder både morfosyntaks og ordforråd. For eksempel brukes verbet travle 
i betydningen ‘gå, spasere’, mens verbet gå har overtatt betydningen til det 
engelske verbet go og betyr ‘dra, reise’. 
   Hun ønsket også å utforske påstander som at denne varianten av norsk er 
gammeldags eller at den beveger seg i retning av standard bokmål, noe som 
var blitt hevdet av Einar Haugen, som hadde studert amerikanorsk på 1940- 
og 1950-tallet. I Johannessen & Laake (2015) viser forfatterne at selv om ame-
rikanorsk har endret seg noe under påvirkning fra engelsk, så har denne 
varianten av norsk stort sett beholdt mange trekk fra de opprinnelige norske 
dialektene, og amerikanorsk kan dermed sies å være relativt arkaisk. Ek-
sempler er pronomendistinksjonen di-døk ‘dere’i nominativ/akkusativ, der tils-
varende dialekter i Norge i dag kun har døk, spørsmålsordstilling uten verbet 
på andre plass, som er vanlig i mange norske dialekter (for eksempel hå ru 
kalla herring på norsk?), eller gammelmodige ord, slik som krøtter, summe 
(‘noen’), ur (‘av’), eller fælt (i betydningen ‘veldig’, for eksempel det var itte 
fælt langt). Johannessen & Lake konkluderer dermed at amerikanorsk ikke 
beveger seg i retning bokmål. Dette kan sannsynligvis forklares ved at denne 
generasjonen norsktalende i Nord-Amerika aldri lærte å lese og skrive på 
norsk, og de leser heller ikke norsk i dag. Faktisk viste det seg at de fleste 
hadde problemer med å forstå andre dialekter enn sin egen, inkludert varianter 
som ligger nært opptil bokmål (og dermed også Jannes Oslo-dialekt). 

Formidling og andre bidrag 
Janne var ikke bare aktiv når det gjelder forskning – hun var også en stor 
formidler. Hun skrev en lang rekke populærvitenskapelige artikler i aviser 

66  Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok 2021

Årbok 2021 materie10.qxp_Minnetale Bondi Johansen  31.10.2022  15:49  Side 66



og på internett, om temaer som endringer i Oslo-språket, grammatikkspill 
for skoleelever, dialektbruk i teateroppsetninger og utfordringer ved datainn-
samling i språkvitenskapelig forskning. Hun ble også stadig intervjuet i 
media – i aviser, på radio og TV – om norske talemål, nye fenomener i Os-
lodialekten, om retteprogram på computeren, om nye ord i språket, om 
språket i rocketekster, om ord i hip-hop-miljøet, om amerikanorsk og mange 
andre språklige temaer. Janne maktet å gjøre språk og grammatikk til et in-
teressant tema også for ikke-lingvister og var på denne måten et forbilde for 
mange av oss andre i fagfeltet. 
   Som akademiker skal man også bidra til fagfellesskapet på andre måter 
enn forskning og formidling, og på dette området lå Janne heller ikke på 
latsiden: Hun var blant annet sjefsredaktør for Norsk Lingvistisk Tidsskrift 
(fra 2016) og medredaktør for NALS Online Journal og WILA Proceedings, 
samt medlem av redaksjonsrådet i Nordic Journal of Linguistics og Studies 
in Germanic Linguistics. I tillegg var hun UiOs representant i Språkbanken 
(fra 2011), president i North European Association of Language Technology 
(2010–2011), samt medlem av styret i Det norsk-amerikanske historielaget 
i Norge (fra 2014), Professor Didrik Arup Seips fond (fra 2013) og Riks-
bankens Jubileumsfond (2014–2017), for å nevne noe.  
 
 
Grammatisk genus og MultiGender ved CAS 
Jannes siste år tilbrakte hun på Senter for grunnforskning (Centre for 
Advanced Study, CAS) tilknyttet prosjektet MultiGender: A Multilingual 
Approach to Grammatical Gender 2019–2021, ledet av professor Terje 
Lohndal og undertegnede. I dette prosjektet ga hun viktige bidrag til forsk-
ningen på grammatisk kjønn (genus), et tema Janne hadde arbeidet med både 
i amerikanorsk og i norsk som andrespråk.  
   På dette tidspunktet visste vi at Janne var alvorlig syk, men hun var ved 
godt mot, like aktiv og sprudlende som før. I vant stil var hun også 
midtpunktet rundt lunsjbordet i tårnrommet på CAS, og hun var genuint 
opptatt av at de internasjonale forskerne i prosjektet skulle finne seg godt 
til rette i hennes hjemby. Ingen som traff Janne på denne tiden kunne fore -
stille seg at hun bare noen måneder senere ikke lenger skulle være blant oss. 
Da CAS-prosjektet ble avbrutt den 12. mars på grunn av Corona-situasjonen, 
sa vi farvel til hverandre og snakket om hvordan vi skulle ta igjen alt det 
tapte når pandemien var over. Men bare noen uker senere ble Janne svært 
syk, og hun gikk bort etter et kort sykeleie. MultiGender-prosjektet var for-
melt over i slutten av juni, og på prosjektets siste dag ble Janne bisatt fra 
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kapellet på Vestre Gravlund i en vakker seremoni, der en hærskare av venner 
og kolleger hadde møtt opp for å ta avskjed med en kjær venn og betyd-
ningsfull forsker.

Anerkjennelse 
Jannes store betydning i det språkvitenskapelige miljøet i Norge og interna-
sjonalt er et resultat ikke bare av hennes banebrytende og inspirerende 
arbeid, men også hennes faglige og menneskelige omsorg for kolleger og 
studenter. Derfor ønsket mange å hedre henne med et festskrift til hennes 
60-årsdag den 1. august 2020, en dag hun dessverre ikke fikk oppleve. Dette
festskriftet har nå blitt til et minneskrift (Hagen, Hjelde, Stjernholm &
Vangsnes 2020), med artikler skrevet av rundt 50 kolleger fra hele verden,
mange av dem inspirert av Jannes arbeid. Flere av artiklene er også mulig-
gjort av korpus og infrastruktur som hun har vært primus motor for. Minne-
skriftet har den betegnende tittelen Bauta, som viser Jannes betydning for
det språkvitenskapelige miljøet i Norge. Det er også nylig publisert en stor
håndbok på Cambridge University Press om nedarvingsspråk, redigert av
de aller fremste internasjonale forskerne på dette feltet (Montrul & Polinsky
2022). Denne boken er dedisert til Janne, i takknemlighet over hennes
viktige bidrag til dette fagfeltet.

Vi lyser fred over Janne Bondi Johannessens minne. 
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Minnetale over   
Knut Rønningen

Holdt på møte 
16. september 2021

Av Erling Olaf Koppang 

Professor Knut Rønningen døde 3. februar 2020 etter lengre tids sykdom, 
og med dette er en markant skikkelse innen norsk landbruksforskning borte. 
Under hele sykdomsperioden beholdt han sitt gode humør og sin livs-
optimisme. Dette var også en egenskap som preget hele hans tilværelse. Fart, 
optimisme og muligheten og evnen til å gripe sjansene som bød seg men 
også å skape dem var gjennomgangstoner i hele Knut Rønningens tilværelse 
og virke. 
   Som veterinærstudent hadde jeg Knut Rønningen som foreleser i 1987. 
Vi var fascinerte av hans friske uttalelser og evne til å eksemplifisere fag-
stoffet. Han hadde da alt virket noen år som professor i husdyrgenetikk ved 
Norges veterinærhøgskole. Før han kom til oss hadde han hatt en usedvanlig 
karriere. 
   Knut Rønningen var født 20. juli 1938 i Tylldalen, Tynset kommune. Han 
avla examen artium som privatist. Penger var det lite av. Han fikk sitte med 
på en motorsykkel ned Østerdalen til Hamar dagen før eksamen. Om natten 
vandret han rundt i Hamars gater, betalt overnatting var det ikke snakk om. 
Neste dag avla han en glimrende eksamen. Aldri var det i Knut Rønningens 
tanker å klage over dårlig råd eller dårlige muligheter. Dette var også en inn-
stilling som preget ham livet ut. Har man vilje til noe, klarer man det, og 
mulighetene skaper man selv. Om ting ikke blir som du ønsker, kan man først 
og fremst takke seg selv. Slik var Knut Rønningens filosofi, og derfor kom 
han seg uproblematisk gjennom livet uten å laste eller støte noen rundt seg.  
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   Rønningen studerte ved daværende Norges landbrukshøgskole etterfulgt 
av studieopphold i Edinburgh, Skottland (lic.grad) og Cornell, USA (mas-
tergrad). Han avla doktorgrad i 1970 ved Norges landbrukshøgskole som 
den hittil yngste på det tidspunktet. I 1972 ble han hentet til Sveriges Land-
bruksuniversitet og utnevnt til professor. Her bygde han opp et felles institutt 
for landbruks- og veterinærvitenskap samt ledet svensk husdyrforskning i 7 
år. I 1981 ble Knut Rønningen utnevnt til professor på Norges veterinærhøg-
skole i fagområdet husdyrgenetikk/husdyrbiologi. Han var både institutt-
styrer og seksjonsleder og innehadde prorektorvervet i perioden 1989–1995. 
   Rønningens arbeidsinnsats og energi er viden kjent, og fremfor alt var 
han en pådriver for å koble akademia og næringen. «Ikke sitt på kontoret – 
ut og vis hva dere kan», sa han ofte til oss som han arbeidet med. Under 
hans ledelse ble Fagseksjon for genetikk den seksjonen som innhentet flest 
eksterne prosjekter på høyskolen. Rønningen forsket selv på husdyravl og 
seleksjonsprinsipper, men ble etter hvert mer og mer interessert i biotekno -
logi og dens muligheter. Som professor ved Veterinærhøgskolen ble han også 
tiltakende opptatt av sykdomsgenetikk og tilrettela mulighetene for dette 
ved avdelingen. Som stipendiat ved seksjonen var det slik jeg kom til å 
kjenne Rønningen. 
   Rønningen trengte aldri si at han var sjef, og «lederbegrepet» med det 
vi legger i det i dag var ham fjernt. Rønningen var først og fremst til-
retteleggeren, og så ble det opp til andre å ta det videre og vise hva de dugde 
til. Internt var han en pådriver i etablering av formalisert samarbeid mellom 
fagavdelingene ved veterinærhøgskolen og tilsvarende seksjoner ved 
Veterinærinstituttet. Her hjalp hans store kontaktnett: Rønningen innehadde 
flere verv som blant annet mangeårig norsk delegat i Brussel innenfor bio-
teknologi, styremedlem/ styreleder for bioteknologiprogrammet (husdyr og 
fisk) i Norges forskningsråd samt EDB- sentralen, styreleder i Matforsk samt 
nestleder i VESO; styremedlem i Akvaforsk og Forum for Innovasjon for å 
nevne noe. Alltid var han på farten ett eller annet sted, og hans lite autoritære 
lederstil bidro til lojalitet og trivsel hos hans medarbeidere. Hans omfattende 
nasjonale/ internasjonale virksomhet innenfor forskning og næringsliv bidro 
ikke bare til en imponerende prosjektportefølje, men også rundt 120 viten-
skapelige publikasjoner i internasjonale tidsskrift. Han ble tildelt flere priser 
for denne virksomheten samt var medlem av Kungl. Skogs- og lantbruks-
akademien, Sverige; Kungl. Vetenskaps-societeten, Sverige, i tillegg til Det 
Norske Videnskaps-Akademi. 
   I den tiden jeg arbeidet sammen med Knut Rønningen opplevde jeg stor 
frihet og ekte interesse for det jeg drev med. Knut Rønningen trodde på en 
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absolutt akademisk frihet, folk fikk komme og gå som de ville bare de 
produserte, og det var stor takhøyde for meninger og uttalelser både internt 
og ovenfor studentene vi underviste. Selv var han kjent for sine til tider kon -
troversielle uttalelser og meninger som gikk på tvers av de gjengse aka-
demiske strømninger. Med dagens begrensninger av comme il faut innenfor 
akademia virker dette som en fjern og forgangen tid.  
   Men vi som kjente Knut Rønningen godt vil alltid huske hans frodige 
karakteristikker av menneskene rundt seg og den moro dette skapte. Her 
fikk vi alle gjennomgå, men det var aldri noe ondskap i kommentarene, selv 
om de til tider kunne være litt for treffende. Knut Rønningen så menneskene 
som omga ham og ikke bare seg selv. Menneskers motiver interesserte ham. 
Jeg glemmer aldri en gang jeg introduserte ham for en kollega. Etterpå var 
Rønningens første kommentar til meg: «Det var litt av en maske». Det tok 
to år før jeg så det samme. 
   Han hadde en unik egenskap, og det var at han fort kunne tre til side for 
å slippe andre til. «Slipp ungskogen til», sa han. «Gammelskogen skal ikke 
skygge for ungskogen». Derfor var det alltid en stor inspirasjon for unge 
stipendiater og forskere å være på Fagseksjon for genetikk. Knut Rønningen 
tok aldri æren av andres suksess. Vi savner flere mennesker som Knut Røn-
ningen i det akademiske liv. Personer som ham er meget sjelden vare.  
 
Vi lyser fred over Knut Rønningens minne. 
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Minnetale over 
Erik Thorsby 

Holdt på møte 
21. oktober 2021

Av Ludvig M. Sollid 

Erik ble født i Oslo den 13. juli i 1938. Da Erik var liten var faren Oslos 
visebrannsjef, og familien bodde i en leilighet på hovedbrannstasjonen. 
Dette var like ved Møllergata 19 hvor hovedpolitistasjonen lå, og hvor det 
under krigen var stor aktivitet. Mange motstandsfolk ble brakt dit til forhør 
og tøff behandling. Eriks foreldre syntes ikke dette var er bra sted for en 
liten guttunge å leke i gatene. Erik tilbrakte derfor mye tid som liten gutt 
hos besteforeldre i Drammen. Senere flyttet familien til Husebygrenda. Erik 
gikk på Ullern gymnas, og han studerte medisin ved Universitetet i Oslo. 
Etter avlagt embetseksamen og turnustjeneste avtjente Erik militæret som 
lege på Sætermoen i Troms. 
   Erik hadde som ung lege fattet interesse for organtransplantasjon, som 
var en gryende klinisk virksomhet. Etter endt militærtjeneste begynte Erik 
å jobbe ved Institutt for eksperimentell medisin på Ullevål sykehus. Han 
hadde kontaktet Morten Harboe, som var immunolog ved dette instituttet, 
for å komme i gang med forskning. Morten Harboe ble Eriks veileder. Ved 
skjebnens ironi døde Erik og Morten Harboe med få dagers mellomrom. 
Erik ønsket å lage antistoffer som kunne predikere om et donororgan ville 
bli forkastet eller ikke etter transplantasjon til en mottaker. Morten Harboe 
foreslo at Erik skulle forsøke å lage slike antistoffer ved immunisering av 
kaniner. Prosjektet lyktes ikke. Erik avsluttet forsøkene, og han tok seg en 
midlertidig jobb som  kirurg. 
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   Til tross for tilbakeslag ga ikke Erik opp sin forskning. Det ble rapportert 
i litteraturen at antistoffer med den ønskede egenskapen kunne lages ved 
immunisering av forsøkspersoner. Dette ønsket Erik å prøve. Frivillige 
personer i hans nærhet ble rekruttert til å motta et hudtransplantat på under-
armen. Fem av seks forsøkspersoner som fikk hudbiter innsydd utviklet 
alloantistoffer. Et serum høstet fra en slik person definerte antigenet MH (1) 
– et antigen som senere fikk navnet HLA-B5. HLA-B5 navnet ble bestemt
i internasjonale HLA workshops hvor det også ble utvekslet slike
alloantisera. MH serumet som var høytitret var en særdeles god byttevare.
Det ble spredt til laboratorier over hele verden. Som gjenytelse fikk Erik
alloantisera som kunne brukes til å vevstype norske pasienter. Et annet
antigen var ET som ble definert av et serum tatt fra Erik selv. Dette antigenet
ble senere til HLA-B21. Erik disputerte i 1969 med doktoravhandlingen
«Leucocyte antigens and antibodies in man». Avhandlingen inkluderte be-
skrivelser av HLA-varianter som senere fikk navnene HLA-B15 og HLA-
B27 i tillegg til HLA-B5 og HLA-B21. Samme år som Erik forsvarte
avhandlingen tilbrakte han fire måneder i Århus – Danmark, i laboratoriet
til nå avdøde Flemming Kissmeyer-Nielsen. Mange viktige artikler kom ut
av dette samarbeidet.
   I 1969 ble det bestemt at organtransplantasjon i Norge skulle sentra -
liseres til Rikshospitalet. Som en del av denne prosessen ble Erik head -
huntet til å etablere Vevstypelaboratoriet. Til å begynne med bestod staben 
på laboratoriet av Erik og Anne Bratlie som bioingeniør. Laboratoriet vokste 
fort. I 1984 ble enheten omdøpt til Institutt for transplantasjonsimmunologi 
i forbindelse med at laboratoriet også fikk tilknytning til Universitetet i 
Oslo. Da det nye Rikshospitalet sto ferdig i 2000, ble Institutt for trans-
plantasjonsimmunologi slått sammen med Institutt for generell og 
revmatisk im mun ologi til å bli Immunologisk institutt. Erik ble leder for 
dette sammen slåtte instituttet som var et kraftsentrum for norsk 
immunologisk forskning. Erik var dekan ved Det medisinske fakultet ved 
Universitetet i Oslo fra 1989 til 1990. Han var leder for velfungerende 
kliniske service avdelinger og for universitetsinstitutter i mere enn 40 år. 
Dette er ikke tilfeldig. Erik var en ener med visjoner og sterke lederevner. 
Han var dynamisk, pragmatisk og svært resultatorientert. Han stilte store 
krav til seg selv og sine medarbeidere. Samtidig ga han sine underordnete 
mye frihet. Påfallende mange av Eriks elever er selv blitt ledere. Dette er 
neppe tilfeldig. Ganske sikkert har de tatt med seg mange av Erik sine 
«triks» på veien, og jeg er sikker at de er takknemlige for alt det han lærte 
dem. 
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   Erik virket i den absolutte internasjonale forskningsfronten. Sammen 
med Kissmeyer-Nielsen publiserte han i 1970 en artikkel som viste eksi -
stensen av et nytt HLA locus – HLA-C (2). Han publiserte i Nature en ar-
tikkel som viste at beta2-mikroglobulin i lymfocyttmembraner er en del av 
HLA klasse I molekylene (3). I en annen Nature artikkel viste han at 
makrofager uttrykker HLA-D (det vil si HLA klasse II molekyler) (4). Han 
viste videre at HLA klasse II molekyler på endotelceller funksjonelt kan 
presentere antigener til T-celler (5). Han gjorde mange transplantasjons-
immunologiske studier. Erik viste at HLA matching mellom giver og 
mottaker spiller en rolle for overlevelse av transplanterte nyrer (6), og han 
viste at HLA matching spiller rolle selv hos cyclosporin-behandlete pasienter 
(7). Han var særlig interessert i den biologiske funksjonen til HLA 
molekylene. Han drev av den grunn studier av T-celler som gjenkjenne sitt 
antigen som peptid bundet til et HLA molekyl. I hans laboratorium ble det 
blant annet utviklet teknikker for å dyrke humane T-celle kloner. Vi vet i 
dag at de viktigste genene som disponerer for autoimmune sykdommer er 
HLA gener. Erik bidro med mange viktige funn om dette, særlig med studier 
av type 1 diabetes, (8), multippel sklerose (9) and cøliaki (10, 11). Erik fikk 
mange priser for sine forskningsarbeider, inkludert Jahreprisen for yngre 
forskere i 1974 og European Federation for Immunogenetics sin Ceppelini 
Award i 2011. I 2003 ble han utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden.  
   Erik var en ofte invitert foredragsholder på internasjonale møter. En 
åpenbar grunn til dette var at han ofte hadde spennende funn å rapportere. 
En annen grunn, minst like viktig, var at han var en eminent foredragsholder. 
Han var didaktisk og klar. Kompliserte sammenhenger ble enkle når Erik 
forklarte dem. Han virket helt spontan, men som hos de fleste gode enter -
tainere lå det nid tidige forberedelser til grunn. Lysbildene var svært gjen-
nomarbeidete. Hvert bilde skulle være enkelt å lese, og det skulle ikke ha 
mer enn ett budskap. Igjen plukket Eriks elever opp hans «triks». Mange 
dem er gode foredragsholdere etter å ha gått i Erik sin skole.  
   Eriks virket i flerfoldige internasjonale organisasjoner. Han var en av 
grunnleggerne av og en aktiv deltaker i Scandiatransplant – en organisasjon 
som er laget for å fremme utveksling av organer mellom de nordiske landene. 
Scandiatransplant feiret 50-årsjubileum i 2019. På det tidspunktet hadde or-
ganisasjonen vært involvert i mer enn 50 000 transplantasjoner - en formidabel 
suksess! Erik var president for Scandinavian Society for Immunology på 
midten av 1980-tallet. Han var sterkt involvert i Inter national Transplantation 
Society hvor han fungerte både som sekretær og visepresident. Erik tok en 
aktiv rolle i European Federation for Immuno genetics. For denne organisa-
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sjonen var han medlem av Scientific Committee i flere år og han var president 
i perioden 2002–2004. Han interesserte seg spesielt for de såkalte International 
Histocompatibility Workshops – også kalt «HLA Workshops». Han prioriterte 
høyt deltakelsen av sitt eget laboratorium i disse regelmessige workshopene, 
og han ledet ulike arbeidsgrupper ved mange anledninger. Det er ikke en over-
drivelse å si at Erik var en av de viktigste drivkreftene i dette ekstremt viktige 
arbeidet – gjort av forskere i felleskap for felleskapet. 
   Erik hadde mange interesser utenfor forskningen. Han var spesielt glad 
i å være ute i naturen. Denne gleden delte han med sin kone Anne som var 
hans livsledsager i over 55 år. I mange år var Erik en ivrig seiler, og tilbrakte 
typisk sommerferien sammen med familien i en seilbåt langs norskekysten. 
Senere i livet var det i norske fjell Erik trivdes best. Sammen med Anne ble 
han eier av husmannsplassen Bakkom i Lom. Erik satte sin stolthet i å re-
staurere alle husene slik at plassen ifølge en fylkeskonservator er blitt 
«Opplands vakreste og best bevarte». Det var her Erik i de siste leveårene 
ønsket å tilbringe mest mulig tid. 
   I programmet til hans bisettelse hadde Eriks familie satt inn sluttdelen av 
Henrik Ibsen sitt dikt på «På Viddene» da disse diktlinjene var blant Eriks 
favoritter. Det var fint. Jeg husker godt Erik da han glad proklamerte disse 
strofene. 
 
Nu er jeg stålsatt, jeg følger det bud 
der byder i høyden å vandre! 
Mitt lavlandsliv har jeg levet ud; 
Her oppe på vidden er frihet og Gud,  
Der nede famler de andre 
 
En pioner og gigant innenfor transplantasjonsimmunologien, en stor forsker 
og et fint medmenneske er gått bort.  
 
Vi lyser fred over Erik Thorsby sitt minne. 
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Minnetale over 
Morten Harboe 

Holdt på møte 
21. oktober 2021

Av Frode Vartdal 

Morten Harboe fekk leve eit langt og rikt liv. Heldigvis brukte han store deler 
av livet til å gjere livet betre og rikare for andre. Som ektefelle, far og beste far 
og som forskar, universitetslærar og samfunnsbyggar.  Morten var be skjeden på 
eigne vegne og var ikkje den som framheva seg sjølv, men gledde seg over andre 
sin framgang. Morten var ein heidersmann og ein  bauta i norsk immunologi.  
   Morten Harboe blei fødd 28. mai 1929 i Lavik i Sogn, der faren var 
distrikts lege. Han sovna inn 1. april i år på St. Hans Haugens Omsorgssenter 
med familien rundt seg og vart bisett frå Uranienborg kirke 14. april. Morten 
var gift med Sissel som døydde i august året før Morten. Saman hadde dei 
barna Henrik, Morten og Ingrid. 
   Morten vaks opp i Kragerø, der faren var lege i dei harde 30-åra og under 
krigen. Det var ei tid med til dels stor sosial naud og der mange døydde av 
tuberkulose i  ung alder. Dette gjorde eit sterkt inntrykk på unge Morten og 
var kanskje ein viktig grunn til hans sosiale engasjement seinare i livet. I 
1947 flytta familien til Gjøvik, der han tok examen artium i 1947.  
   Morten studerte medisin i Oslo. Etter turnusteneste og militærteneste 
starta han i 1958 på sitt doktorgradsarbeid på Rikshospitalet med professor 
Jon Lundevall på Rettsmedisinsk institutt som veileiar. Tittelen på avhand-
linga som han disputerte med i 1961 var «Studies on the gamma globulin 
serum groups». Den omhandla studiar av genetisk bestemte variantar av 
ulike antistoff-molekyl. Morten var den første som identifiserte to ulike va-
riantar av desse molekyla, nemleg Gm(x) og Gm(b). Harboe følgde opp 
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desse studiane som postdoktor i 1961 og 1962 i Henry Kunkels forskings-
gruppe ved Rockefeller University i New York.  
   Då Morten kom heim etter opphaldet USA i 1962, blei han tilsett ved 
Institutt for eksperimentell medisinsk forsking ved Ullevål sykehus, der han 
bygde opp ei særdeles sterk forskingsgruppe. Seinare i 1983 flytta han til 
Institutt for generell og revmatologisk immunologi på Rikshospitalet, der 
han var leiar fram til han gjekk av med pensjon i 1999.   
   Morten publiserte sin første artikkel i 1959 og den siste i 2019. Det betyr 
at Morten var vitskapeleg aktiv i 60 år. Han arbeidde på mange ulike felt av 
immunologisk forsking, men var særleg kjent for sine bidrag til forsking på 
leprabasillen Mycobakterium leprae og den nært beslekta Mycobacterium 
tuberculosis som er årsaka til tuberkulose. Etter at han vart pensjonist i 1999 
forska han på funksjonen til komplementsystemet i forskingsgruppa til pro-
fessor Tom Eirik Mollnes på Immunologisk institutt på Rikshospitalet. 
   Morten blei dosent ved Universitetet i Oslo i 1966 og utnemnd til pro-
fessor i 1972. Det var det første professoratet i immunologi her i landet. Året 
etter vart Olav Tønder i Bergen også professor i immunologi.  Harboe og 
Tønder skapte kvar for seg sterke forskingsmiljø med mange særdeles dyk-
tige forskarar. Med dette starta desse to ein kjedereaksjon som gjorde at 
norsk immunologi tidleg fekk ein veldig sterk posisjon internasjonalt og som 
gjer at norsk immunologisk forsking no blomstrar som aldri før med mange 
verdsleiande forskingsgrupper. Harboe og Tønder var på mange måtar var 
gudfedrane i norsk immunologi. 
   Morten engasjerte seg sterkt  for å utvikle forsking og undervisning ved 
Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, først som prodekan i åra 
1971 til 1973 og som dekan frå 1977 til 1979. Som universitetslærar var 
Morten oppteken av å kunne formidle kunnskap basert på den aller beste 
forskinga, og han var ein glimrande forelesar. Morten var veldig oppteken 
av at forskarar skulle bruke solide metodar. Det såkalla Harboe-kurset som 
var eit to-vekers metodekurs var så populært blant legar og biologar, at det 
mange år var «overbooka». 
   Morten var mykje nytta som opponent i inn- og utland. Det var ingen 
«walk-over» å møte Morten som opponent og han nølte ikkje med å ta tak i 
svake sider i eit doktorgradsarbeid, men gjorde det alltid på ein venleg og 
konstruktiv måte. Som alltid var han sterk i sak, men mild i form. 
   Saman med Jacob Birger Natvig ga han ut læreboka Medisinsk immunologi 
som har vore standardverket for fleire generasjonar medisinstudentar. Morten 
og Jacob etablerte i 1972 også «Scandinavian Journal of Immunology», der dei 
to var redaktørar fram til 1999. Som det offisielle tidsskriftet til «The Scandi-
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navian Society of Immunology» medverka dette tidsskriftet til å bygge sterke 
nettverk mellom immunologiske forskingsmiljø i Norden og med dette til at 
immunologi har blitt eit fag som har ein særleg sterk posisjon i desse landa. 
   Morten var ikkje berre ein framifrå forskar og universitetslærar, men var 
i like stor grad oppteken av at forsking skulle kome samfunnet i stort til 
gode. Han var mellom anna veldig oppteken av global helse, særleg etter at 
han blei den første direktør ved «Armauer Hansen Research Institute»  i 
Addis Abeba i 1969. Dit tok han med seg familien som var der saman med 
Morten det første året inntil instituttet var ferdig etablert og kunne offisielt 
opnast av keisar Haile Selassie i 1970.  
   Instituttet som er oppkalla etter bergensaren Armauer Hansen som opp-
daga leprabasillen, har naturleg nok fokusert på studiar av leprabasillen klinisk, 
epidemiologisk og aller mest i laboratoriet. Morten brann for denne forskinga 
og  var i mange år styreleiar på instituttet. Samtidig var han engasjert i fleire 
internasjonale organisasjonar som arbeidde med førebygging og behandling 
av lepra. Etter at han blei pensjonist hadde han og kona Sissel fleire lange  
opphald på instituttet i Addis Abeba. Våren 2020 var det meininga at Morten 
saman med sine tre barn skulle besøke instituttet for å delta i feiringa av at det 
var 50 år sidan keisaren hadde opna instituttet. Diverre måtte reisa kansellerast 
på grunn av Corona-epidemien. Sjølv var eg så heldig å få besøke instituttet i 
2013, og der var det ingen tvil om kven som var den store helten. 
   Instituttet fekk i mange år betydeleg økonomisk støtte frå Redd Barna 
og den svenske søsterorganisasjonen Redda Barnen. Dette gjorde at Morten 
blei engasjert i Redd Barna, først som medlem av hovudstyret og seinare 
som formann i hovudstyret. 
   Morten fekk ei rekke utmerkingar og tillitsverv. Han var utnemnd til rid-
dar av 1. klasse av St. Olavs Orden. Han fekk Anders Jahres pris for yngre 
medisinske forskarar i 1968 og var formann i utdelingskomiteen for Anders 
Jahres medisinske prisar mellom 1979 og 1987. Likeeins var han formann i 
Den norske kreftforening i fire år frå 1988. Dessutan var han medlem av 
Det Norske Videnskapsakademi og Kungliga Svenske Vätenskaps Akade-
min. 
   Morten og Sissel var glade i musikk og særleg likte dei Abba, både mu-
sikken og filmen Mamma Mia som dei såg fleire gangar. Det passa difor fint 
at organisten i Uranienborg kirke spelte «Thank you for the music», då Mor-
ten blei boren ut av kyrkja.  Mange i inn- og utland takkar Morten for alt 
han har betydd for dei. Måtte minnet om Morten leve lenge! 
 
Til slutt vil eg lyse fred over Morten Harboes minne.
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Minnetale over 
Jacob Birger Natvig
Holdt på Akademimøte 
21. oktober 2021

Av Stig Frøland 

Jacob Birger Natvig ble født 6. desember 1934 og døde 2. april i sitt hjem i 
Oslo. Han vokste opp i Oslo hvor han studerte medisin og tok medisinsk 
embetseksamen i 1959. Etter turnustjeneste og militærtjeneste begynte han 
som assistentlege ved patologisk avdeling ved Gades institutt i Bergen. I 
1964 ble han forskningsstipendiat ved Broegelmanns Forskningslabora -
torium, som var knyttet til Gades institutt. Her startet han under Olav 
Tønders ledelse studier av revmatoid faktor – autoantistoffer mot humant 
immunglobulin – opprinnelig oppdaget av Erik Waaler. I 1966 disputerte 
Jacob ved UiB på dette prosjektet hvor han gjorde nye funn av genetiske 
varianter av humant immunglobulin. Avhandlingens tittel var: «Studies on 
the specificities of ɤG-globulin and anti-ɤ-globulin factors in human sera». 
I tillegg til sin doktoravhandling hadde han allerede vært medforfatter på 
fire patologisk-anatomiske arbeider hvorav tre ble publisert i tidsskriftet 
Lancet. Etter disputasen fortsatte han sin forskning som førte til nye, viktige 
funn som ble publisert i det høyt renommerte tidsskriftet Nature. 
   Jacob hadde vurdert å bli kirurg, men immunologiske problemstillinger 
fascinerte ham, selv om immunologien den gang ikke ble sett på som en 
selvstendig disiplin, og karrieremulighetene i Norge var svært beskjedne. 
Men Jacob søkte og fikk et US Public Health-stipendium for to års forskning 
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i USA. Han sendte søknad til flere forskningslaboratorier, og fikk til sin 
glede positivt svar fra Rockefeller Institute of Medical Research – et 
immunologiens Mekka, ledet av en av verdens fremste immunologer, Henry 
G. Kunkel. Han dro dit i 1966 med kone og tre småbarn.

Tiden ved Rockefeller-instituttet var en svært givende periode for Jacob
og dannet grunnlaget for hans senere karriere. Det vitenskapelige nivå i 
laboratoriet var meget høyt; flere av Kunkels elever fikk Nobel-prisen. Med 
sin utadvendte væremåte stiftet Jacob bekjentskap med en lang rekke 
ledende immunologer, og disse kontaktene vedlikeholdt han gjennom hele 
sitt yrkesaktive liv. Han kjente faktisk de aller fleste som tellet i internasjonal 
immunologi, også utenfor USA. Til Kunkel fikk Jacob et meget godt forhold 
både faglig og personlig. Han var alltid velkommen ved Rockefeller-
instituttet og hadde den neste tiårsperioden årlig et forskningsopphold på 
noen uker ved Rockefeller-instituttet. 
   Oppholdet i New York skulle egentlig vare i to år, men det ble bare ett, 
noe Jacob beklaget. Bakgrunnen var at Jacob før han disputerte, hadde søkt 
overlegestillingen ved det nyopprettede Revmatologisk forskningsinstitutt 
ved Rikshospitalet. Til sin overraskelse fikk Jacob tilbud om stillingen og 
følte at han ikke kunne la denne sjansen gå fra seg, siden dette nye instituttet 
i realiteten ville bli et eget immunologisk forskningslaboratorium, senere 
omdøpt til Institutt for generell og revmatologisk immunologi (IGRI). Det 
lå i en fløy av Revmatismesykehuset i Akersbakken i Oslo. 
   Jacob mottok stillingen, men fikk innvilget utsettelse med å tiltre som 
overlege til sommeren 1967. Da han kom hjem, måtte han bygge opp labora -
toriet fra grunnen av. Han hadde store ambisjoner. Selv om revmatologisk 
forskning var et selvfølgelig satsningsområde, ønsket han at forskningen 
skulle dekke de fleste deler av immunologien, både basal og anvendt 
immunologi. Etter hvert ble laboratoriet fylt av forskningsstipendiater med 
ulik bakgrunn, de fleste medisinere – ikke bare norske, men fra mange 
verdensdeler. Med sine interesser for immunglobuliner så Jacob også 
behovet for å ansette biokjemikere. Etter hvert kom det også postdoc-
forskere fra flere verdensdeler. 
   Jeg var selv så heldig å få begynne som forskningsstipendiat nr. 2 med 
Jacob som entusiastisk veileder. Det er med takknemlighet jeg tenker tilbake 
på disse årene hvor vi fikk være med på det intellektuelle eventyret 
immunologisk forskning den gang var, hvor Jacobs laboratorium i høy grad 
bidro. 
   Immunologien som fag har sine røtter i den bakteriologiske revolusjon 
på slutten av 1800-tallet med pionerer fra Louis Pasteur og Robert Kochs 
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laboratorier. Den videre utvikling av faget utover 1900-tallet gikk relativt 
langsomt inntil faget i 1960-årene på ny kom inn i en rivende utvikling. 
Blant annet hadde man i dyreeksperimenter oppdaget at ulike typer av 
lymfocytter – disse små, uanselige hvite blodlegemene som man tidligere 
ikke hadde ant betydningen av –var sentrale ved immunologiske reaksjoner.  
   Men hva var situasjonen hos mennesker? Var det en tilsvarende 
funksjonell heterogenitet i lymfocyttpopulasjonene her, og hvordan kunne 
man eventuelt påvise de ulike lymfocytt-typene? Dette var blitt sentrale 
forskningsspørsmål i immunologien. Jacob ønsket å satse på dette 
høyaktuelle lymfocyttfeltet i tillegg til andre viktige felter av immunologien, 
og resultatene uteble ikke. En rekke nye metoder ble utviklet for påvisning 
av ulike lymfocyttpopulasjoner hos menneske. Den første var påvisningen 
av membranbundet immunglobulin på B-lymfocytter som kan benyttes som 
markør for denne lymfocytt-populasjonen. Senere kom markører for T-
lymfocytter og for en tredje lymfocytt-populasjon som omfattet cellene som 
i ettertid har fått betegnelsen NK-celler. 
   I tillegg til grunnforskningen som også omfattet studier av genetiske 
immun globulin-varianter som var Jacobs opprinnelige interessefelt, satset han 
også sterkt på utforskning av immunmekanismer ved sykdomstilstander – i 
fagområder som revmato  logi, immunsvikt, nevrologi, dermatologi, hematologi 
og avleiringssykdommen amyloidose. En serie doktorgrader på disse feltene 
utgikk fra instituttet. Mange av doktorandene har senere fått akademiske 
toppstillinger innen de ulike fagområdene. 
   Jacob var en inspirerende forskningsveileder med en imponerende evne 
til å sette seg inn i og holde seg oppdatert på ulike frontområder av 
immunologien. Han kommuniserte aktivt med hele sitt internasjonale 
kontaktnett av toppimmunologer, delvis personlig ved en intens reise -
virksomhet blant annet på kongresser. Når vi stipendiater fulgte ham på 
internasjonale møter, la han vekt på å introdusere oss for sine kolleger.  
   Ved en enorm arbeidsinnsats og dynamisk ledelse bygget Jacob i løpet 
av få år opp en slagkraftig forskergruppe som ga instituttet en front -
linjeposisjon i internasjonal immunologisk forskning med en betydelig 
vitenskapelig produksjon. Jacob var involvert i de fleste prosjektene, og i 
perioden 1965-1978 var han en av de hyppigst siterte forskere i biomedisin 
i Skandinavia. 
   Men Jacob brant ikke bare for immunologisk forskning; han ønsket å 
introdusere immunologien aktivt i norsk medisin. Han satset derfor på å 
etablere en bred immunologisk rutinediagnostikk til hjelp for klinikerne, 
ikke bare ved Rikshospitalet, men også i resten av landet. I løpet av få år 
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ble IGRI det største immundiagnostiske laboratorium i Norge. Inntektene 
fra denne virksomheten ble pløyd tilbake i laboratoriets virksomhet. 
   I rutinediagnostikken deltok vi alle, og det var svært nyttig. Vi fikk 
innsikt i praktisk anvendelse av immunologien i klinisk arbeid. Samtidig 
fikk vi ofte verdifullt pasientmateriale – blod og vev – til bruk i våre forsk -
ningsprosjekter. Av og til oppdaget vi nye sykdomstilstander gjennom 
diagnostikken. Et eksempel er oppdagelsen av det som skulle vise seg å være 
de første veldokumenterte tilfeller av AIDS i verden – den såkalte 
«Norwegian family». 
   Jacob så tidlig betydningen av at det bygges bro mellom labora -
torieforskning og pasientrettet virksomhet, og det preget arbeidet ved IGRI. 
Vi ble ofte benyttet som konsulenter av Rikshospitalets klinikere og hadde 
fellesmøter med dem om spesielle pasientproblemer. 
   Jacobs innsats for immunologien endte ikke i laboratoriet. Han 
organiserte gjennom en årrekke videre- og etterutdannelseskurser i klinisk 
immunologi som ble meget populære og bidro til å øke norske legers 
kunnskaper om immunologiens betydning i medisinen. Ved disse kursene 
bidro vi alle som foredragsholdere. 
   I 1972 lanserte Jacob sammen med Morten Harboe tidsskriftet 
«Scandinavian Journal of Immunology» som er blitt sentralt i immunologi. 
I 1975 skrev han sammen med Morten Harboe en lærebok i medisinsk 
immunologi som ble en stor suksess. Den ble i en årrekke benyttet ved både 
norske og danske universiteter og ble oversatt til flere språk. 
   Etter ti særdeles vellykkede år som sjef på IGRI kom Jacob i et vanskelig 
dilemma i 1977. Han søkte og fikk det første professorat i klinisk 
immunologi i Skandinavia som var blitt opprettet ved Karolinska Institutet 
i Stockholm – i konkurranse med søkere fra det sterke immunologiske 
miljøet i Sverige. Problemet var imidlertid at han også hadde søkt stillingen 
som direktør på Rikshospitalet, og også denne stillingen fikk han.  
   Jacob hadde i en årrekke vist interesse for sykehusdriften. Han hadde 
vært formann i Legerådet ved Rikshospitalet og sittet i sykehusets styre, og 
han ble oppfordret til å søke direktørstillingen. Valget mellom det prestisje -
fylte professoratet og direktørstillingen må ha vært vanskelig. Først og 
fremst av familiære grunner valgte han direktørstillingen som han tiltrådte 
i 1978 etter å ha pendlet et halvt år mellom Oslo og Stockholm. Svenskene 
ble angivelig en smule «förvånad».  
   De åtte årene som direktør var krevende, for direktørstillingen var utvilsomt 
en uriaspost. Jacob arbeidet for økt finansiering av sykehuset. Samtidig måtte 
han forholde seg til ambisiøse, mektige avdelingssjefer som kjempet for sine 
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revirer med rivalisering og intriger som kunne minne om italienske 
renessansefyrster. I perioder fikk Jacob også et spent forhold til både 
Sosialdepartementet og sykehusstyret. Han sto oppreist i stormene, men må ha 
vært lettet da han gikk av i 1986. En ting han så tilbake på med glede, var at 
Rikshospitalet i 1983 gjennomførte den første vellykkede hjertetransplantasjon 
i Skandinavia. Jacob hadde gjort adskillig for å legge forholdene til rette for 
dette. Han var også involvert i planene for det nye Rikshospitalet. 
   I direktørperioden hadde han vært borte i åtte år fra aktiv forskning selv 
om han drev forskningsveiledning, og han følte at han måtte etterutdanne 
seg. Dette gjorde han i ett år i Cambridge i Peter Lachmanns høyt ansette 
Medical Research Council Laboratory hvor Jacob blant annet ved praktisk 
laboratoriearbeid satte seg inn i komplement-forskningens kompliserte felt.  
   Som professor ved UiO kom han tilbake til IGRI i 1987 og gjenopptok 
forskning på høyt nivå med sin egen gruppe. Da IGRI senere ble slått 
sammen med Institutt for transplantasjonsimmunologi, fortsatte Jacob der, 
til han gikk av som 70-åring i 2004.  
   I tillegg til sin aktive forskningsvirksomhet hadde Jacob et utall av tillitsverv 
og oppgaver i og utenfor immunologien. Ved opprettelsen av Norsk forening 
for immunologi i 1972 ble han foreningens første formann. Han engasjerte seg 
i en årrekke sterkt i International Union of Immunological Societies (IUIS), først 
som visepresident i tre år og deretter fra 1989 som president. Som president 
nedla han blant annet et stort arbeid for å bygge ut immunologien i Afrika og 
Asia. Han etablerte også tidsskriftet The Immunologist som skulle være IUIS’ 
offisielle organ, og han ble tidsskriftets første redaktør. 
   I 30 år var Jacob ekspertrådgiver i immunologi i WHO. Han var medlem 
av redaksjonsrådet i en rekke høyt ansette internasjonale tidsskrifter. 
   Som fremtredende forsker var Jacob også engasjert i forskningspolitikk. 
I 1973 ble han medlem av Hovedkomitéen for norsk forskning og fra 1978 
nestformann. Fra 1973 ble han varamann i styret i Norges allmenn -
vitenskapelige forskningsråd (NAVF) og fra 1975 styremedlem for den neste 
treårsperioden. I 1976 ble han oppnevnt som formann i et utvalg for 
idrettsforskning nedsatt av NAVF. Som styremedlem i NAVF ledet Jacob 
også en komité nedsatt av NAVF som førte til opprettelsen av Råd for 
forskning for samfunnsplanlegging under NAVF.  
   I årene etter at Jacob sluttet ved Rikshospitalet, engasjerte han seg sterkt 
i medisinsk historisk museumsarbeid, særlig i Stiftelsen Nasjonalt Medisinsk 
Museum hvor han var en av grunnleggerne og var leder i flere år. 
   Jacob mottok mange nasjonale og internasjonale priser, blant annet 
Anders Jahres pris for yngre forskere i 1972. Han hadde en lang rekke valgte 
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og honorære medlemskap i nasjonale og internasjonale vitenskapelige 
akademier og foreninger, blant annet Royal College of Pathologists 
(London), American Association of Immunologists, American College of 
Rheumatology, Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie, European 
Molecular Biology Organization (EMBO), La Società Italiana de 
Reumatologia, Societas Rheumatologica Fennica, Det Kongelige Norske 
Videnskapers Selskap og Norsk forening for immunologi. 
   Med Jacob er en av pionerene i norsk og internasjonal immunologi gått 
bort. Hans valgspråk gjennom et langt og arbeidsomt liv var: «A man who 
cannot make a mistake, cannot do anything». Jacob lyktes kanskje ikke i alt, 
men han oppnådde langt mer enn de fleste. 

Vi hedrer og lyser fred over Jacob Birger Natvigs minne.
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Minnetale over  
Helge Arnulf Tverberg

holdt på møte i Bergen 
4. november 2021

Av Hans Munthe-Kaas 

Helge Arnulf Tverberg sin bortgang 28. desember i fjor markerte slutten på 
en æra ved Matematisk Institutt i Bergen, der han hadde hatt sitt daglige 
virke i over 60 år. Tverberg var sentral i oppbyggingen av instituttet, og han 
utgjorde sammen med sin veileder Ernst Selmer de to internasjonalt mest 
markante matematikerne fra Bergen.  
   Helge var født i 1935 og vokste opp på Møhlenpris. Han viste i tidlig 
alder talent for matematikk, interesserte seg for matematikknøtter, og vant 
Kronprinsens premie i matematikk-konkurransen for gymnasiaster.  
   I 1954 begynte han med studier ved det nye matematikkinstituttet i 
Bergen som var opprettet fem år tidligere. To år senere ankom Ernst Selmer 
som nyutnevnt professor. Tverberg tok hovedfag for Selmer i 1958 og ble 
umiddelbart etterpå ansatt som universitetslektor. Han ble dosent i 1965, 
professor i 1971 og innvalgt i DNVA i 1988.  
   Tverberg viste en bred interesse for matematikk, og da han som student 
ble ansvarlig for det lille instituttbiblioteket med circa 100 bøker, laget han 
en timeplan for å lese samtlige! Bredden er tydelig i hans tidlige matematiske 
produksjon. Allerede før avsluttet hovedfag hadde han to publikasjoner, en 
om Selberg-ulikheter og en bemerkelsesverdig notis om Claude Shannons 
legendariske informasjons-funksjon fra 1948. Denne funksjonen måler in-
formasjonsinnholdet i en tekst, og er grunnlaget for all moderne datakom-
munikasjon. Tverberg viste i sin korte notis at funksjonen kunne bevises 
entydig under mer generelle forutsetninger enn hva Shannon la til grunn.  
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   Å etablere nye elegante bevis for tidligere etablerte sannheter, og å finne 
innsiktsfulle bevis for uløste formodninger er et varemerke for Tverberg sin 
produksjon. Ett eksempel er det klassiske Jordan-kurve teoremet i topologi: 
«En ‘Jordan-kurve’, dvs. en sammenhengende lukket kurve i planet som 
ikke krysser seg selv, deler planet i to sammenhengende komponenter, inn-
siden og utsiden av kurven.» Tverberg [1980] etablerer et nytt og elegant 
bevis for dette ‘opplagte’ resultatet. Han begrunner arbeidet med: «Although 
the Jordan Curve Theorem is one of the best known topological theorems, 
there are many, even among professional mathematicians, who have never 
read a proof of it.». 
Mange mener at Tverbergs bevis er det enkleste.  
   Egenskaper til Jordan kurver engasjerte Tverberg til det siste. Han var 
spesielt opptatt av ulike varianter av Toeplitz formodningen: «Alle Jordan 
kurver inneholder fire punkter som danner et kvadrat». Dette problemet var 
tema i mange interessante lunsjdiskusjoner med Helge, men problemet står 
fortsatt uløst i den mest generelle formen.  
   Matematikk skiller seg fra alle andre vitenskaper ved at matematikken 
etablerer sannheter. I motsetning til fysiske teorier, som kun kan falsifiseres, 
vil et bevis for et matematisk teorem etablere en sannhet og en ny innsikt 
for all framtid. Slik er gamle grekere som Euclid og Pappus fra Alexandria 
udødeliggjort gjennom teoremer som er like aktuelle i dag som de var da de 
opprinnelig ble etablert for 2000 år siden. Tverberg er udødeliggjort gjennom 
sitt arbeide fra 1964 som etablerer det som nå er kjent som Tverbergs Teorem 
innen konveks kombinatorisk geometri. Bakgrunnen for arbeidet er en svært 
morsom historie og Tverbergs teorem er så konkret at det (kanskje?) kan 
forklares til ikke-matematikere:  
   Et sett av n-punkter i et rom danner en konveks innhylling som omfatter 
alle de n-punktene og alle andre punkter i rommet som ligger i rommet mellom 
disse, det vil si alle vektete gjennomsnitt av punktene, der vektene ligger mel-
lom 0 og 1. Et grunnleggende spørsmål er hvordan n punkter kan deles inn 
grupper som danner overlappende konvekse innhyllinger. Ett slikt resultat er 
Radons teorem fra 1921 som sier at fire punkter i planet alltid kan deles i to 
mengder som danner overlappende konvekse innhyllinger, og mer generelt at 
d+2 punkter i d-dimensjonalt rom kan deles i to delmengder med overlappende 
konvekse innhyllinger. Tverbergs teorem fra 1966 er en vidtrekkende 
generalisering som etablerer at tilstrekkelig mange punkter i et d-dimensjonalt 
rom alltid kan deles inn i r delmengder med overlappende konvekse innhyl-
linger. Presist: «Alle mengder av (d+1)(r-1)+1 punkter i d-dimensjonalt rom 
kan deles i r delmengder med overlappende konvekse innhyllinger.» 
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   Tverberg var interessert i slike problemer da han deltok i den Interna-
sjonale Kongress for Matematikere i Stockholm i 1962, der han traff Bryan 
John Birch, som delte Tverbergs interesser. Birch er en av de store 
matematikerne fra det 20. århundre, mest kjent fra Birch og Swinnerton-
Dyer formodningen i tallteori, som er ett av syv matematiske millennium- 
problemer der Clay instituttet har utlovet 1 million dollar i dusør for en 
eventuell løsning. Tverberg fikk støtte fra Meltzerfondet for å besøke Birch 
i Manchester i 1964. Han ble innlosjert i et kaldt rom med mynt-automat for 
oppvarming. Tverberg skriver selv: 
 

I recall that the weather was bitterly cold in Manchester. I awoke very 
early one morning shivering, as the electric heater in the hotel room had 
gone off, and I did not have an extra shilling to feed the meter. So, instead 
of falling back to sleep, I reviewed the problem once more, and then the 
solution dawned on me! I explained it to Birch, and, after an agreeable 
day of mathematical conversation with him, returned to Norway to start 
writing up the result.  

 
Gjennom dette arbeidet ble Tverbergs navn udødeliggjort. Teoremet har gitt 
inspirasjon til mange ulike generaliseringer, for eksempel Coloured-Tver-
berg theorems og Topological Tverberg theorems, og det har mange ulike 
anvendelser. Området er fortsatt et aktivt forskningsfelt som presenteres i 
oversiktsartikkelen Tverberg’s Theorem is 50 Years Old, i Bulletin of the 
American Mathematical Society, 2018.  
   Elegante bevis for kombinatoriske problemer ble et varemerke for Tver-
bergs forskning. Den store kombinatorikeren Paul Erdös likte å snakke om 
«The Book» der Gud holder de perfekte bevisene for viktige matematiske 
teoremer. Erdös sa: «You don’t have to believe in God, but you should be-
lieve in The Book.» 
   Da Martin Aigner og Günter Ziegler publiserte Proofs from THE BOOK 
i 1998, ble et av Tverbergs arbeider om partisjoner (oppdelinger) av grafer 
tatt med som et eksempel på bevis av guddommelig eleganse. Boka som er 
utkommet i 6 opplag, på 14 ulike språk ble hyllet med AMS Steele Prize for 
matematisk formidling 2018.  
   Helge Tverberg var selv interessert i matematisk formidling. Han drev i 
mange år en ukentlig problemspalte i Bergens Tidende, og forsøkte ivrig å 
formidle sine resultater i en allment tilgjengelig form. Helge Tverberg var 
en ungdommelig og humoristisk kollega, elsket av alle ved instituttet. Han 
hadde alltid en vits eller en anekdote på lur, eller en liten lapp med et lite 
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eller stort matematisk problem som han trakk opp fra brystlommen og delte 
ved lunsjbordet. Hans entusiasme for matematikk, Woody Allen, Derrick, 
Fleksnes og jazzmusikk smittet over på hele kollegiet.  
   Hans jazz-favoritt, Artie Shaw, oppsummerer Tverbergs evig unge, 
nysgjerrige søken i sitatet: «If you don’t see the wonder in the most ordinary 
phenomenon, you’re not going to resonate very much».  

Da Helge Tverberg gradvis trakk seg tilbake for noen år siden, etterlot han 
seg et tomrom som ingen kan fylle.  

Vi lyser fred over Helge Arnulf Tverberg sitt minne. 
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Minnetale over 
Ivar Asheim 

Holdt på møte 
18. november 2021

Av Torleiv Austad 

Ivar Asheim ble født 5. august 1927 og døde 11. desember 2020. Han vokste 
opp på Valdres Folkehøyskole på Leira. Hans far – Nils Asheim – var sko-
lens eier og styrer. Oppvekstmiljøet der hadde tydelige innslag av folkeopp-
lysning, grundtvigianisme og vekkelseskristendom i en lokalkirkelig og 
kulturåpen ramme. Dette miljøet vekket tidlig interessen for kirke, teologi 
og pedagogikk hos Ivar. Fra sitt hjemsted hadde han også med seg bærende 
kulturimpulser fra bygde-Norge. Inntrykkene fra oppveksten formet hans 
personlighet og bidro til valg av studium, yrke og forskningsfelt.  
   Etter examen artium på Voss Landsgymnas i 1946 tok Asheim fatt på 
studiet ved Det teologiske Menighetsfakultet (MF). Han avla embets -
eksamen i 1952 og praktisk-teologisk eksamen året etter. Allerede i stu-
dietiden kom han i kontakt med det fremvoksende religionspedagogiske 
miljøet rundt det nyopprettede Institutt for Kristen Oppseding (nå: IKO – 
Kirkelig pedagogisk senter). Her var en særlig opptatt av å fornye kristen-
domsfaget i skolen, kristne tradisjoner i hjemmene og menighetenes ansvar 
for undervisning i kristen tro og kristent liv. Instituttets leder, Bjarne Hareide, 
så potensialet hos Asheim, og rådet ham etter avsluttet grunnutdannelse til 
å arbeide videre med forholdet mellom teologi og pedagogikk.   
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   Asheims aktive nærvær i IKO-miljøet førte til at han fant sin gode og 
dyktige kone der, Tora Råstad (f. 1927). Tora og Ivar giftet seg i 1957. De 
fikk to barn: Nils Henrik (f. 1960) og Håkon (f. 1962). 
   Med stipendium fra Kirkenes Verdensråd (KV) tilbrakte Asheim stu-
dieåret 1953–54 i Tyskland og orienterte seg i retning av religions-
pedagogikk. På 1950-tallet hadde den pedagogiske kommisjon i Det 
Lutherske Verdensforbund (med sete i Genève) et studieprosjekt om kristen 
oppdragelse. Asheim tok på seg oppgaven å bearbeide studiematerialet fra 
ulike kirker og kulturer med tanke på utgivelse. Han satte sitt preg både på 
form og på innhold. Det ble en studiebok, som i norsk utgave har tittelen 
Familiens ansvar for den kristne oppdragelse (1957). Her hjemme ble boken 
tatt i bruk i den praktisk-teologiske utdannelse som kreves for å bli prest i 
Den norske kirke.     
   Som forskningsstipendiat i årene 1954–1960 tok Asheim fatt på et større 
arbeid om forholdet mellom teologi og pedagogikk hos Martin Luther. I 
disse årene oppholdt han seg mye i utlandet – mest i Tyskland. Han fikk 
kyndige råd av Luther-forskerne Gustaf Wingren i Lund, Ernst Wolf i 
Göttingen og Hanns Rückert i Tübingen. Forskningsprosjektet resulterte i 
en avhandling – Glaube und Erziehung bei Luther. Ein Beitrag zur Ge-
schichte des Verhältnisses von Theologie und Pädagogik (1961). For dette 
arbeidet fikk Asheim den teologiske doktorgrad ved Universitetet i Oslo i 
1962. Ved disputasen ble han rost for å ha gjort et dyptpløyende pionér-
arbeid. Det høstet stor anerkjennelse blant fremtredende Luther-forskere 
internasjonalt. Fremdeles – 60 år etter at avhandlingen kom ut – omtales den 
som et standardverk innen sitt område.   
   Etter et par år som adjunktstipendiat (1960–62) ble Asheim i 1963 dosent 
i religionspedagogikk ved MF. Med permisjon fra denne stillingen var han 
i årene 1965–70 direktør for den teologiske avdeling i Det Lutherske 
Verdensforbund med bopel i Genève. Her gikk han inn i den aktuelle interna-
sjonale etiske debatt og ledet studiearbeidet som førte fram til boken 
Humanität und Herrschaft Christi (1969). Da han i 1970 vendte tilbake til 
Norge, ble han professor i religionspedagogikk. Etter hvert underviste han 
også i etikk – et fagfelt som i teologistudiet har flere prinsipielle likhets-
punkter med religionspedagogikk. I 1979 overtok Asheim et professorat i 
systematisk teologi med særlig plikt til å undervise i etikk. Denne stillingen 
hadde han til 1994. I årene 1994–97 mottok han seniorforskningsstipend fra 
Norges forskningsråd.   
   Gjennom undervisning, flere bøker og en rekke artikler la Asheim grunn-
laget for religionspedagogikk som ny teologisk disiplin i høyere utdanning 
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i Norge. Hvordan han så for seg dette faget, fremgår av hans bøker Ori-
entering i religionspedagogikken (1970), Religionspedagogikk. En innføring 
(1976) og Tro – dannelse – oppdragelse. Religionspedagogiske emner og 
grunn begreper (1977). Asheims innføring i religionspedagogikk fra 1976, 
som den gang var et nybrottsarbeid, ble noen år senere bearbeidet i sam-
arbeid med Sverre Dag Mogstad og kom ut under tittelen Religions-
pedagogikk. Tolkning, undervisning, oppdragelse (1987) med Asheim og 
Mogstad som forfattere.  
   I lys av den lutherske skjelning mellom lov og evangelium så Asheim 
oppdragelsen som en ‘verdslig’ oppgave under fornuften, samtidig som han 
betonte at det bare er evangeliet som gjør mennesket til et Guds barn og 
setter det fri. Han utformet en religionspedagogikk med betydelig vekt på 
kultur og livserfaring, og understreket at dannelse er avgjørende for å kunne 
dømme innsiktsfullt og klokt i livets forskjellige utfordringer. Med dette 
brede opplegget distanserte Asheim seg fra pietismens oppdragelsesideal, 
som for en stor del var formet i lys av den enkeltes åndelige gjennombrudd. 
Han var også i opposisjon til en strengt konfesjonell profilering av religions-
pedagogikken, som han mente stod i fare for å bli sittende fast i de 
evangelisk-lutherske bekjennelsesskrifter fra 1500-tallet. For Asheim var 
det viktig at religionspedagogikken var nåtidsorientert. Ofte fremhevet han 
barnet som forbilde for den voksne både i forholdet til Gud og i forholdet til 
nesten.  
   Asheims undervisning, veiledning og forskning i etikk utløste en be-
tydelig oppblomstring av etikkfaget på MF fra 1970-årene av og i enkelte 
andre miljøer som arbeidet faglig med etikk. Han ga ut et par bøker om 
grunnlagsetikk: Øyet og horisonten. Grunnproblemer i aktuell etikkdebatt 
(1991) og Mer enn normer. Grunnlagsetikk (1994). I tillegg publiserte han 
en rekke fagartikler om ulike emner innen områdeetikken, som befatter seg 
med konkrete og aktuelle etiske spørsmål i samtiden. I tråd med tradisjonen 
fra sin forgjenger som professor i etikk ved MF, John Nome, hevdet Asheim 
at det ikke finnes noen etikk uten visse trosmessige forutsetninger, enten 
disse nå er av religiøs eller ikke-religiøs art (Asheim 1991: 74). 
   I sin gjennomtenkning av teologisk etikk var Asheim særlig opptatt av 
forholdet mellom bibelbruk og virkelighetsforståelse. Gang på gang under-
streket han at vi ikke kjenner vår egen kultur om vi ikke kjenner Bibelen, 
og at vi ikke forstår allmenn-moralen i vårt samfunn uten et minstemål av 
fortrolighet med bibeltekster. Derfor fremhevet han at det i teologisk etikk 
gjelder å kombinere reflektert bibelhistorisk innsikt og relevant allmenn 
kunnskap fra vår tid. Asheim definerte teologisk etikk som virkelighetstolk-
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ning i bibelsk lys. Denne form for etikk skulle imidlertid gis «en allmenn 
utforming», og han henviste til at Bibelen er «vårt mest sentrale 
kulturdokument» (Asheim 1994, Mer enn normer: 19). Asheim ville ikke at 
kristendommen skulle ta sikte på å kontrollere kulturen, men ønsket at Bi-
belen skulle gis plass i samfunnslivet som en skapende kraft i menneskelig 
tenkning og livsutfoldelse (Asheim 1994, «Kultur»: 133). 
   I det året Asheim fylte 70 år, ga han ut boken Hva betyr holdninger? Stu-
dier i dydsetikk (1997). Her gjør han bruk av sin forskningsbaserte innsikt 
både i religionspedagogikk og i etikk med særlig vekt på diskusjonen om 
normative teorier. Det han vil med boken, er å bidra til avklaring og fordyp-
ning av moraldebattens ofte uklare og lite veloverveide etiske språkbruk og 
argumentasjonsformer «ved å reformulere dydsetikk som fellesskapsfor-
ankret holdningsetikk» (Asheim 1997: 9). Han sikter inn mot etisk teori -
dannelse og vil bygge bro mellom teori og praksis. Uten å redusere 
be tydningen av kunnskapsformidling peker han på at spørsmålet om hold-
ninger også innebærer kritikk av en ensidig teoretisk-intellektuell beskjeftig-
else med etikk. Det gjelder å utvikle positive holdninger som tjener 
medmennesket og hegner om fellesskap med ansvarlig frihet.  
   I flere av sine bøker og artikler retter Asheim oppmerksomheten mot det 
estetiske. Hans anliggende er at sannhet, godhet og skjønnhet ikke er «ab-
strakte størrelser på en fjern platonsk idéhimmel, men praktiske, hverdags-
lige livsnødvendigheter, som trenger å utmyntes i holdninger» (Asheim 
2002: 206).  
   Asheim var en dyktig foreleser. Studenter og doktorander opplevde ham 
også som en meget kunnskapsrik og inspirerende veileder. Han stilte imid-
lertid strenge krav til dem han veiledet – ikke minst til sine doktorander. De 
som evnet å dra full nytte av hans faglige råd, leverte som regel gode arbeider. 
   Etter sine mange opphold i utlandet på 1950- og 1960-tallet lå det nær 
for Asheim som kirkelig engasjert teolog å engasjere seg i økumenikken i 
håp om å nå lenger i arbeidet for enhet i den verdensvide kirke. Ofte pekte 
han på at den evangelisk-lutherske kirke har en åpen økumenisk tilnærming 
til andre kirke- og trossamfunn, og han la opp til samlinger og samtaler om 
det sentrale i kristendommen. I årene 1976–1983 var han medlem av Stand-
ing Commission i Faith and Order i Kirkenes Verdensråd. I dette forum 
deltok han aktivt i prosessen som førte fram til ett av de mest betydningsfulle 
og leste læremessige dokumenter i økumenikkens historie. Det handler om 
dåp, nattverd og embete. Dokumentet går under navnet Lima-dokumentet 
(1982). I den norske oversettelsen – Dåp, nattverd og embete (1983) – har 
Asheim skrevet et forord. Her understreker han at det er ved å søke innover 
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mot sentrum i den kristne tro at en oppdager «et felles grunnlag som bærer 
tvers over gjerdene» (s. 5).  
   Også her hjemme tok Asheim på seg økumeniske verv. Han var leder av 
Norsk Teologisk Nemnd 1972–76 og medlem av Mellomkirkelig Råd 
1973–82. I 1979 ble det opprettet en katolsk-luthersk samtalegruppe, hvor 
han var en av lederne.  
   Asheims forskning, undervisning og veiledning i religionspedagogikk og 
etikk var både en akademisk og en kirkelig tjeneste. Han lot aldri sin forsk-
ning styres ureflektert av forutinntatte kirkelige tradisjoner og posisjoner. Når 
han ikke ble ordinert til prest før i 1977, skyldtes det at ordinasjonen tra-
disjonelt forutsatte at en skulle gjøre tjeneste i en kirkelig stilling. Men utover 
på 1970-tallet ble det åpnet for å gi ordinasjonstillatelse til lærere ved de 
teologiske fakulteter som ellers oppfylte de formelle krav til ordinasjon. Helt 
uavhengig av sin ordinasjon ble Asheim ofte brukt som utreder og rådgiver 
i krevende lærespørsmål i kirken. Etter anmodning fra biskopene i Den 
norske kirke skrev han en liten, men innholdsrik bok som heter Embetsplikt 
og lojalitet. Betenkning avgitt til Bispemøtet våren 1980 (1980). Asheim var 
leder av Den norske kirkes læreutvalg, som i årene 1981–85 drøftet spørs-
målet om hvordan kirken ut fra sitt læregrunnlag skulle bedømme og be-
handle dyptgripende kontroverser i sentrale lærespørsmål. Arbeidet resulterte 
i utredningen Den norske kirke og læren. Fremgangsmåten ved behandling 
av teologiske lærespørsmål i Den norske kirke (NOU 1985:21). Utredningen 
lå til grunn for opprettelsen av Den norske kirkes lærenemnd i 1988. Asheim 
var nemndas første leder. Nemnda ble nedlagt av Kirkemøtet i 2016.  
   Som teologisk og kirkelig rådgiver for Kirkedepartementet ble de 
teologiske fakulteter i en rekke stridsspørsmål bedt om å avgi læremessige 
uttalelser. I de mange årene Asheim var ansatt på MF, ble han ofte bedt om 
å lede fakultetets arbeid med slike uttalelser. I interne samtaler og debatter 
på fakultetet, betydde hans votum mye. Det var ikke minst han som avslørte 
uholdbar argumentasjon som tradisjonelt har blitt brukt mot presteordinasjon 
av kvinner. Han viste respekt for sine kollegers fagfelt og kompetanse, selv 
om han med sin allsidige innsikt enkelte ganger kunne ha lyst til å komme 
med en og annen kommentar til dem som arbeidet innen andre teologiske 
fag eller disipliner. Som dekan i to perioder var han en god, ryddig og klok 
leder. I alt han gjorde, viste han orden og disiplin. Hadde han for eksempel 
tatt en bok ut av egen bokhylle, var han påpasselig med å sette den tilbake 
straks etter bruk. Med smil om munnen kunne han si at fordelen med å bo 
forskjellige steder – hjemme og i utlandet – var at det gjerne ble et lite bokbål 
hver gang han flyttet. Han evnet å kaste det som ikke var så viktig. 
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   Ivar Asheim ble innvalgt som medlem i Det Norske Videnskaps-Aka-
demi i 1980 og i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i 1995.  
   Han regnes som en av de aller dyktigste norske teologer i annen halvdel 
av det 20. århundre. Internasjonalt er han først og fremst kjent som en 
grundig og klarttenkende Luther-forsker i spørsmålet om forståelsen av for-
holdet mellom teologi og pedagogikk. I Norge og i øvrige nordiske land fikk 
han særlig betydning som pionér for etableringen av religionspedagogikk 
som fag i høyere utdanning. I sin forskning og undervisning i etikk fornyet 
han interessen for grunnlagsetikken og holdningsetikken. Han bidro også 
konstruktivt til analysen og vurderingen av enkelte aktuelle utfordringer 
innen områdeetikken. Både i norsk kirkeliv og i internasjonale fora lyttet 
folk når han talte og skrev. Blant kolleger nøt han stor respekt for sin kunn-
skap, analytiske evne, saklighet og vennlighet. 
 
Jeg lyser fred over Ivar Asheims minne 
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Minnetale over  
Bjørn Tysdahl

Holdt på møte 
18. november 2021

Av Jakob Lothe 

Bjørn Tysdahl sovna stille inn 17. desember 2020, 87 år gammal. Med han 
har ein betydeleg forskar og eit fint menneske gått bort.  
   I 1947 arrangerte NRK ein konkurranse med tittelen «Våkne unger vet 
det». Bjørn, som då gjekk i sjuande klasse, blei valt ut til å delta frå Kampen 
skole i Oslo. Frå same skulen deltok Bjørg, som gjekk i femte klasse, og 
som fekk auge på den flotte to år eldre guten. Få år seinare blei dei kjende i 
Ungdomsforbundet og i speidaren, der Bjørn var speidarleiar. Dei blei raskt 
eit par. 
   At Bjørn Tysdahl kom frå beskjedne kår på Kampen, prega han. Han var 
takknemleg for å få leve i eit samfunn der foreldras økonomi ikkje er avgje-
rande for barnas utdanning. Gjennom heile livet sitt var han nøysam og 
sjølvhjelpen. To dagar før han vart innlagt på sjukehus for siste gong, var 
han ute i skogen og samla ved.  
   Bjørn Tysdahl studerte ved Universitetet i Oslo og blei stipendiat i en-
gelsk litteratur i 1961. 1963–64 budde han og Bjørg i London, der Bjørn ar-
beidde med doktoravhandlinga i The British Museum.  
   Han disputerte i 1968 på avhandlinga Joyce and Ibsen: A Study in Liter-
ary Influence. Det er fleire grunnar til at denne boka, som blei publisert in-
ternasjonalt same året, er blitt eit standardverk i internasjonal Joyce-fors king. 
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   Éin grunn er at Tysdahl skriv innsiktsfullt om hovudverka til ein av dei 
aller viktigaste skjønnlitterære forfattarane i det 20. hundreåret. Livet til den 
irske diktaren James Joyce (1882–1941) er eit sjeldan godt eksempel på det 
nære og samtidig konfliktfylte forholdet mellom liv og dikting. Meir kom-
promisslaust enn dei aller fleste levde Joyce for å bli forfattar; meir konse -
kvent og nyskapande enn dei fleste brukte han opplevingar og erfaringar frå 
sitt eige liv som byggesteinar i litteraturen han skreiv. Dei litterære ambi-
sjonane hans var kolossale; Tysdahl viser at det ekstraordinære med Joyce 
er i kva grad han lykkast med å realisere dei. 
   Ein andre grunn til at avhandlinga er blitt eit standardverk grip inn i og 
underbyggjer den første. Som tittelen signaliserer er avhandlinga kompara-
tiv: Joyce and Ibsen er eit betydeleg litteraturvitskapleg bidrag til det inter-
nasjonale forskingsfeltet comparative literature. Dette gjeld Tysdahls 
framstilling av både liv, tekst, og historisk så vel som kulturell kontekst. Det 
Irland som Joyce blei fødd inn i på slutten av 1800-talet, var på to måtar på-
fallande likt Norge. For det første var begge landa blant dei med størst ut-
vandring til USA i forhold til folketalet. For det andre var ingen av landa 
sjølvstendige: Medan Norge framleis var i union med Sverige, herska Stor-
britannia over Irland.  
   Tysdahl meiner at desse tilknytingspunkta var medverkande til at Joyce 
tidleg identifiserte seg med Ibsen, som han beundra i den grad at han lærte 
seg norsk for å kunne lese Ibsens drama på originalspråket. Ibsens analyse-
rande, usentimentale samtidsdrama var for Joyce inspirert av ein historisk 
situasjon som likna Irlands.  

20. januar 1900 heldt Joyce foredraget «Drama and Life» ved University
College Dublin. Med talrike referansar til europeisk litteratur formulerer 
atten åringen her sitt litterære program: Litteraturens fremste oppgåve er å 
formidle sanning, men denne sanninga må vere realistisk snarare enn idea-
listisk. Som eksempel på litteratur som fyller dette kravet, løfter Joyce fram 
Ibsens Vildanden og Gengangere. Like etterpå blei Joyce invitert av redak-
tøren i tidsskriftet Fortnightly Review til å melde Ibsens Når vi døde vågner. 
Denne første publikasjonen til Joyce var ein av dei aller viktigaste for han – 
både gjennom prestisjen og inspirasjonen den gav og gjennom oppmuntring 
i form av eit takkebrev frå Ibsen. 
   Her er vi ved ein tredje grunn til at Tysdahls Joyce and Ibsen er blitt ein 
sentral referanse i studiar av Joyce og modernistisk litteratur. Som undertit-
telen indikerer, undersøkjer Tysdahl «literary influence», litterær påverknad 
eller innflytelse. Det å vise korleis påverknaden frå Ibsen kom til å prege og 
karakterisere litteraturen Joyce skreiv, er uvanleg vanskeleg. Tysdahl gjer 
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eit stort arbeid i å kartlegge spor av Ibsen i forfattarskapen, frå tidlege essay 
til Finnegans Wake, som er Joyces siste og nesten uleselege roman. Han går 
så vidare til tolkingar som ikkje er tvingande, forenklande eller formelaktige. 
Derimot er dei sensitive, opne for at dette ikkje er alt, at det er noko som 
slepp unna eller at det kan vere andre forklaringar og lesingar. Slik unngår 
han det potensielt reduktive ved «influence studies».  
   Det er typisk at Tysdahl er opptatt av det han kallar «the humane com-
mentary» i Ibsens skodespel i relasjon til Joyces skrivekunst. Det er også 
karakteristisk at han i konklusjonskapitlet «Indebtedness and Originality» 
er audmjuk og modig nok til eksplisitt å kommentere den begrensa littera-
turvitskaplege verdien av sin eigen studie: «There is, it seems, in the creation 
of a great art an essential novelty which limits the uses of a study of literary 
influence” . Gjennom ein slik kommentar blir verdien av Joyce and Ibsen 
paradoksalt nok større, og det same blir lesarens respekt for forfattaren av 
avhandlinga. 
   Eg vektlegg Joyce and Ibsen primært fordi studien er eit betydeleg bi-
drag til engelsk litteraturvitskap, men også fordi avhandlinga og boka peikar 
fram mot ei kontinuerleg interesse for anglo-nordiske forbindelsar. Det kom-
parative aspektet ved litteraturforsking kom til å karakterisere nært sagt alt 
Tysdahl skreiv og publiserte.  
   Etter å ha arbeidd ved University of Sussex i 1970, kom Tysdahl tilbake 
til Universitetet i Oslo, der han i mange år var professor i engelsk litteratur. 
Han stilte si store arbeidskraft til disposisjon og gav betydelege bidrag til 
alle delane av stillinga: undervisning, rettleiing, administrasjon og fagleg 
nettverksbygging. Han var sentral i Forum for litteratur og teologi. Saman 
med professor Stig Johansson arrangerte han i 1980 den første nordiske kon-
feransen for English Studies, og i 1981gav han og Johansson ut konferanse -
bidraga som bok.  
   At Tysdahl også fann tid og hadde energi til eiga forsking, er godt illust-
rert ved at han same året publiserte ein studie av William Godwin – den en-
gelske journalisten, filosofen og romanforfattaren som var ein tidleg 
representant for utilitarisme og ein forkjempar for anarkisme. Tysdahl viser 
at romanane til Godwin har ein litterær eigenverdi samtidig som dei knyter 
an til, og delvis nyanserer, filosofien hans. Studien vidarefører den kombi-
nasjonen av nærlesing og eit skarpt blikk for historisk og kulturell kontekst 
som er påfallande allereie i doktoravhandlinga.  
   Tysdahl var som alle forskarar påverka og inspirert av trendar i faget – 
i hans tilfelle engelsk og allmenn litteraturvitskap. Samtidig var han kritisk 
til aspekt ved fleire av desse trendane, ikkje minst litterær analyse som ut-
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definerte kontekst og til dels også sjalta ut forfattaren. Han var også ein av 
dei første i norsk litteraturvitskap som introduserte, og dermed blei ein tidleg 
representant for, den etiske vendinga i internasjonal litteraturforsking rundt 
1990. Denne interessa for litteraturens etiske dimensjon, og samspelet mel-
lom etikk og estetikk i litterære tekstar, manifestere seg i eit symposium han 
var med å arrangere her i Akademiet i 1992. Tittelen på symposiet var «Li-
terature and Ethics» og foredraga blei publiserte av Akademiet same år. 
   Dei siste åra Tysdahl arbeidde ved Universitetet i Oslo konkretiserte den 
kontinuerlege interessa hans for anglo-nordiske forbindelsar seg i eit nordisk 
nettverk for studiar av nordisk og europeisk modernisme. Han spela ei nøk-
kelrolle i dette nettverket, som diskuterte og forska på både Anglo-Scandi-
navian Cross-Currents, som er tittelen på ei bok han var medredaktør for i 
1999 og English and Nordic Modernisms, som kom ut i 2002. Dette nordiske 
nettverket har vore aktivt heilt til no. Tysdahl deltok i det i mange år etter at 
han formelt hadde gått av, blant anna på ein konferanse i Reykjavik i 2010. 
   Som professor i engelsk litteratur rekna Tysdahl engelsk som sitt pri-
mære arbeids- og forskingsspråk. Samtidig var han ein aktiv og engasjert 
litteraturformidlar, han leia i ein periode formidlingsutvalet ved Det huma-
nistiske fakultet, og han skreiv faglitteratur på norsk.  
   Monografien Maurits Hansens fortellerkunst frå 1988 diskuterer ein 
sentral norsk forfattar i tida mellom Det Norske Selskap og Wergeland. Her 
viser Tysdahl korleis Maurits Hansen blir det Wergeland kalla vår «fintteg-
nede novellist», og han skriv særleg godt om relasjonane mellom Hansens 
verbale framstilling av landskap og den visuelle landskapsframstillinga hos 
ein målar som J. C. Dahl. 
   Tysdahl publiserte om Joyce gjennom heile sitt forskarliv, og rundt år 
2000 gjekk han i gang med den første nordiske biografien om Joyce. Med 
utgangspunkt i ei adresse i Dublin og eit familieportrett skildrar Tysdahl 
Joyce sin oppvekst i eit spenningsfylt Irland og det omflakkande livet hans 
i eksil på det europeiske kontinentet. Kvalitetane i doktoravhandlinga er syn-
lege også i denne biografien. Samtidig som Tysdahl viser at det er ein nær 
samanheng mellom liv og litteratur, understrekar han at det også er avstand, 
spenning og friksjon. Det er i denne friksjonen den kreative impulsen ligg, 
som for Joyce var så sterk at han nådde dei enorme litterære ambisjonane 
han proklamerte i Dublin som attenåring.  
   Då Tore Rem, Juan Pellicer og eg i 2003 tok initiativ til eit festskrift til 
Bjørn Tysdahl, var det veldig lett å spørje kollegaene hans om å bidra. I 
første kapittelet i denne boka løfter Shakepare-forskaren Inga-Stina Ewbank 
fram Tysdahls evne til å identifisere og diskutere relasjonane mellom det in-
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ternasjonale og det lokale. Denne evna, som fekk impulsar frå oppveksten 
hans på Kampen i Oslo, er relatert til, og dannar ein del av bakgrunnen for, 
dei innsiktsfulle diskusjonane hans av litteratur og forholdet mellom litte-
ratur og liv. 
   Tysdahls eige liv og arbeid var prega av ein gledesfylt pliktetikk og av 
hans kristne verdisyn. Han sette pris på å tilhøyre Østerås menighet gjennom 
mange år. Heilt til det siste var han kyrkjevert på søndagar trass i gradvis 
redusert helse.   
   Tysdahl skreiv mest om prosalitteratur, men han var òg ein kjennar av 
poesi og sette stor pris på den rike engelske poesitradisjonen. Ikkje minst 
var han glad i den engelske romantikken. I William Wordsworths dikt “Lines 
Composed a few Miles above Tintern Abbey” les vi at den beste delen av 
eit menneskes liv består av “little, nameless unremembered acts | Of 
kindness and love”.  Bjørn Tysdahls liv inneheldt tallause slike handlingar, 
og mange dei er på ingen måte “unremembered”. 
 
   Eg lyser fred over Bjørn Tysdahls minne.
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Minnetale over  
Hans Magnus Barstad 

holdt på møte 
9. desember 2021

Av Terje Stordalen 

Professor dr. theol. Hans Magnus Barstad døde brått i Alicante, Spania, 26. 
august 2020, 73 år gammel. Han var født 7. juni 1947 på Åsnes i Glåmdalen, 
hvor hans far Sverre Ingolf Barstad var prest. Familien flyttet tidlig til om-
rådene rundt Skotselv og Hokksund, og dette ble hjem for Hans Magnus. 
Inspirert blant annet av farens interesse for det gamle Israels arkeologi og 
historie studerte Hans teologi ved Universitetet i Oslo, fra 1967 til 1973. 
Allerede i 1971 ble han aspirant i halv stilling ved Universitetsbiblioteket i 
Oslo. Opp gjennom 1970-tallet, mens han skrev på sin teologiske doktor-
grad, gikk han ut og inn av ulike tilknytninger der, til han ble fast ansatt som 
universitetsbibliotekar i 1980. Året etter leverte han sin avhandling ved Uni-
versitetet i Oslo: Studies in the Religious Polemics in the Book of Amos 
(1981, 1984a), og han ble doktorkreert i 1982. I 1984 fikk han ny stilling 
ved Universitetsbiblioteket, som ansvarlig for samlingen av gamle og sjeldne 
bøker. I årene 1986–2005 tjenestegjorde han som professor i teologi ved Det 
teologiske fakultet, UiO, og i 2006 ble han kalt som Professor of Hebrew 
Bible and Old Testament Studies, til School of Divinity, University of 
Edinburgh, Skottland, hvor han ble emeritert i 2013. Som emeritus var han 
involvert i forskning knyttet til sitt nettverk i Edinburgh i enda noen år, inntil 
han flyttet til Spania, hvor han altså døde. 
   Hans M. Barstad hadde en sterk forståelse av verdien av akademiske in-
stitusjoner, og han hadde gjennom sin yrkeskarriere flere tillitsverv. Han ble 
medlem for UBOs øverste organ, Bibliotekstyret, i 1987 og ledet styret i 
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årene 1988–92. Han var leder for Norsk gammeltestamentlig selskap 1992–
94, sekretær for IOSOTs 16. konferanse i Oslo i 1998, generalsekretær for 
Det Norske Videnskaps-Akademi 1998–2000, medlem av styret ved Senter 
for grunnforskning 1998–2000 og 2005–2007, forskningsleder ved Det 
teologiske fakultet 2003–2005, styremedlem i Ludvig Holbergs minnefond 
2003–2007 og president for det britiske Society for Old Testament Study i 
2015. Hans Barstad var også hovedutgiver for serien Supplements to Vetus 
Testamentum, hos Brill i årene 2007–2010, og han var medlem av redak-
sjonsråd i flere sentrale forskningskanaler for gammeltestamentlige og for-
orientalske studier. I årene 1995–1999 var han fagansvarlig for områdene 
Det gamle testamente, den antikke Fororienten og religionshistorie i den 
tredje utgaven av Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon. Her skrev 
han 135 nye artikler og reviderte i tillegg omkring 300 artikler fra leksikonets 
tidligere utgave.1 Han var også filologisk ekspert for den svenske bibelkom-
misjonen i årene 1986–1992. Endelig skal det nevnes at han i 2004 mottok 
Nansen-prisen for fremragende forskning. 
   Hans Magnus var et rikt menneske og en markant vitenskapelig størrelse. 
Hans skarpe faglighet, solide dømmekraft, vittige tunge og store generøsitet 
satte brede spor. Under det digitale minnesamværet arrangert av Det 
teologiske fakultet i september 2020 deltok venner og kolleger fra Stor-
britannia, USA, Tyskland og Nederland i tillegg til Norge og Norden. 
Nekrologer ble publisert online både av Society for Biblical Literature i USA 
og Society for Old Testament Study i Storbritannia. Vi er mange tidligere 
studenter, kolleger og venner som sørger over Hans Magnus sin altfor tidlige 
bortgang. 
   Det er ikke helt enkelt å karakterisere Hans Barstads faglige profil. Han 
hadde avsmak for enhver akademisk mote- og skoleretning, og selv var han 
en utpreget individualist. Hans møte med bibelfaget ble formidlet av Arvid 
S. Kapelrud, professor i Det gamle testamente ved Det teologiske fakultet
(1954–1982). Kapelrud på sin side var preget av to sterke nordiske læreres
forskning og uenighet om tolkningen av det tidlige Israels religion; nemlig
Sigmund Mowinckel i Oslo og Ivan Engnell i Uppsala. Senere søkte
Kapelrud mot amerikansk forskning, særlig i forbindelse med sitt arbeide
med tekster fra Ugarit og Qumran. Unge Barstad møtte altså faget i en bred
horisont. Og bredere skulle den bli. Som forsknings stipendiat ved NAVF i
årene 1976 og 1978–79 studerte han i Oxford og ble veiledet av James Barr

1. Kilde for disse tallene er Barstad selv, jf. http://www.docs.hss.ed.ac.uk/divinity/
Staff%20profiles/Barstad%20publications.pdf [lastet ned 15. november 2021]
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som var lingvist og semittist, og som var internasjonalt anerkjent for sin 
kritikk av konvensjonelle tolkningsprosedyrer. Med alle disse impulsene i 
ryggen staket Hans Barstad ut sin egen, selvstendige og ofte originale, kurs. 
   Det som preget hans faglighet, var for det første at den var dypt festet i 
pågående fagdiskurs. Hans hadde oversikt over hva som til enhver tid be-
veget seg i faget og forsto tidlig hvilke problemstillinger som ville bli 
viktige. For det andre var hans forskning poengtert og kortfattet. For ham 
var beviset på at man behersker faglitterturen at man kjenner alt, men kun 
forholder seg til det aller beste. Hans skrev små bøker om store spørsmål, 
og bøkene ble stående sentralt i den påfølgende faglige samtalen. For det 
tredje valgte han internasjonal spissforskning som sin samtalepartner og 
internasjonale kanaler som arena. Allerede hans tidligste publikasjoner 
skjedde i de mest anerkjente internasjonale fora (1975a, 1976b, 1978ab, 
1980). Internasjonal spissforskning kom for ham først, deretter formidling 
i nasjonale kanaler (som 1982e, 1987a, 1988a, 1990ac). Hans fulgte virkelig 
idealet om forskningsbasert undervisning og formidling. I tillegg går to trekk 
som en faglig infrastruktur gjennom alt hans arbeid: En sober filologisk re-
fleksjon (se f.eks. 1975a, 1978b, 1987c, 1989b, 1993c, 1994a, 1995abcd, 
1997c) og en vedvarende fagkritisk hermeneutisk interesse (som i 1980, 
1982ce, 1987c, 1994b, 1998, 2000, 2001a, 2002a, 2005a, 2007). Det var 
ikke minst dette siste som gjorde ham til en stemme man gjerne lyttet til 
rundt om i bibelfaglige miljøer. 
   Man ser konturene av alt dette allerede i doktoravhandlingen (1981). Her 
kritiserte Barstad tidligere forskning som – i tråd med den datidige sosialet-
iske vekkelse – hadde gjort personen Amos til en sosialkritisk profet, og noe 
av et ikon. Barstad viste at Amos-boken ikke primært kritiserer politikk og 
moral, men derimot ikke-ortodoks, folkelig religion – og det på en måte som 
Barstad mente var både elitær og ideologisk profilert. Som basis for denne 
lesningen lå et stort religionshistorisk arbeid med vurdering av en rekke for-
orientalske tekster og innskrifter. Bare slik kunne man, ifølge Barstad, se de 
historiske forholdene som Amos-boken speilet. Her var Hans i forkant: Det 
var først mye senere at en slik re-konsipering av kildematerialet fikk plass i 
den bredere fagdiskursen omkring ikke-ortodoks gammel-israelittisk religion 
(se også 1987a, 1997c), og i dag er det allment anerkjent at den varianten av 
jahvistisk religion som dominerer de bibelske tekstene, ikke var representativ 
for den verden disse tekstene vokste ut av. Avhandlingen reflekterte også en 
annen innsikt som senere er allment akseptert, nemlig at profetbøker ikke 
gjengir profetens egne ord, men senere redaktørers teologi. Seriøs forskning 
må derfor forholde seg til boken, ikke personen, Amos. 
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   Forskningen som fulgte i årene etter doktoravhandlingen bearbeidet sær-
lig tre felt: En historiografisk refleksjon over tilgjengelig kildemateriale, en 
revurdering av fororientalsk religionshistorie og dennes kilder, og en 
revurdering av profetfenomenet og den bibelske profet-litteraturen. Dette 
var tematikk som Hans vendte tilbake til flere ganger og på ulike måter. De 
tre monografiene som fulgte etter avhandlingen (1989a, 1996a, 1997a) ut-
folder denne temakretsen (se i samme periode også 1982ce, 1988d, 1990c, 
1993b, 1994ce, jf. 2000). Hovedargumentet i denne «trilogien» er at Jesaja-
bokens forestilling om et andre exodus ikke kan tolkes bokstavelig som en 
utreise fra Babylon tilbake til Jerusalem, slik forskningen tradisjonelt hadde 
gjort. I stedet mente Barstad at denne typen tale skal leses metaforisk, og 
for øvrig at denne delen av boken reflekterer forholdene i Judea i perioden 
etter den babylonske utarmingen av landet. Den taler ikke trøstende til et 
folk som lever i eksil, men vil formidle håp til mennesker som lever i et 
ødelagt land. Hans argumenterte her på to fronter. Dels polemiserte han mot 
det han så som ukritisk historiserende lesning av poetiske tekster. Men dels 
avviste han også en økende tendens til å avskrive enhver historisk referanse 
i bibeltekstene. Særlig den andre av disse monografiene, The Myth of the 
Empty Land, er blitt stående som en klassiker i faget. 
   Et viktig innslag i Hans M. Barstads faglige arbeid speilet hans fortid 
og fortsatte identitet som bibliotekar (og faktisk også bibliofil). Gjennom 
hele forfatterskapet går en linje av bibliografisk oversikt og samtidig kritisk 
vurdering. Dette er poengtert i en rekke arbeider (se 1980, 1982d, 1984c, 
1987b, 1988c, 1990b, 1991, 1992, 1993d, 1994b, 1995e, 2002a, 2007), men 
ligger som en infrastruktur i hele hans faglige engasjement. For ham gikk 
bibliografi, fagkritikk og filologi opp i en høyere enhet og ble Janus-masken 
der bibliotekaren og eksegeten forentes.  
   Et stort tema i Hans Barstads forskning var forholdet mellom historie 
og ideologi – i de historiske kildene, men like mye i den vitenskapelige tolk-
ningen av disse kildene. Her foregikk det en intens debatt internasjonalt, 
med nordiske forskere i ledende roller (jf. 1987b). Debatten var i stor grad 
initiert av den såkalte københavnerskolen, med kollegene Niels Peter 
Lemche og Thomas Thompsen i spissen. Også Philip R. Davies fra Sheffield 
ble ofte assosiert med denne gruppen – kanskje ikke helt sakssvarende. 
Argumentet fra københavnerne var at nesten alle bibeltekstene bør dateres 
svært sent, at de har en litterær og ideologisk karakter som gjør dem uegnede 
som historiske kilder, og at de derfor har liten verdi (om noen) for historisk 
rekonstruksjon. Barstad inntok her en mellomposisjon. På den ene siden var 
han enig i kollegenes negative vurderinger av tradisjonell bibelforsknings 
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ukritiske bruk av bibeltekster som historiske kilder (se allerede 1980, 1981, 
og så 1988cd, jf. 1997b). På den andre siden var han kritisk til «minimalis-
tenes» tendens til å avskrive enhver form for historisk kildeverdi i bibelteks-
tene (se 1990c, 1993bd). Allerede tidlig i debatten kom han dermed til å 
innta posisjoner som senere ble videre underbygget i hans arbeid med 
kollektivt minne (se nedenfor). 
   Den nordiske debatten tok for alvor fart da Hans Barstad tok initiativ til 
et symposium om historie og ideologi. Bidragene ved symposiet ble utgitt 
samlet av Hans M. Barstad og Arvid Tångberg, MF, under tittelen History 
and Ideology in the Old Testament (1994d). Symposiet fant sted på et punkt 
i forskningshistorien hvor det ikke var klart hvordan dette problemfeltet ville 
bli vurdert. Forholdet mellom historie og ideologi ble drøftet videre innenfor 
den svært eksklusive programenheten The European Seminar in Historical 
Methodology ledet av Lester L. Grabbe og organisert i rammen av den eu-
ropeiske foreningen for bibelforskere, The European Association for Biblical 
Studies (EABS). Medlemmene var, foruten Grabbe, Barstad og kø-
benhavnerne utelukkende toneangivende forskere: Bob Becking, Utrecht; 
Nadav Na’aman, Tel Aviv; Rainer Albertz, Münster; Knud Jeppesen, Tantur; 
Philip Davies, Sheffield; Ehud Ben Zvi, Edmonton. Fem år etter Gran-
seminaret var Hans Barstads posisjon tydelig. I en antologi i regi av EABS-
seminaret, utgitt av Lester Grabbe, publiserte Hans artikkelen «The Strange 
Fear of the Bible: Some Reflections on the ‘Bibliophobia’ in Recent Ancient 
Israelite Historiography» (1998). Her tok han et profilert oppgjør med den 
tanke at man skulle kunne se bort fra hele samlingen av bibelske tekster som 
historiske kilder, ene og alene fordi de er ideologisk preget. Som Hans ofte 
påpekte i samtaler om dette: De øvrige fororientalske kildetekstene som 
minimalistene gjerne ville bruke, såsom mesopotamiske krøniker, var jo 
også klart ideologiske. Historikerens utfordring blir derfor å vurdere hvordan 
ideologien preger kildeteksten og så bruke tekstene for historisk refleksjon 
ut fra deres profil. Dette er en vurdering som må gjennomføres separat for 
ulike tekster. Det kom en lang rekke arbeider som videre begrunnet dette 
poenget (2000, 2001a, 2002a, 2002e, 2005b), et par av dem var retorisk 
spisset og rettet mot kollegene i København.  
   Etter mer enn 25 års refleksjon over disse spørsmålene sammenstilte han 
de viktigste tekstene i boken History and the Hebrew Bible. Studies in 
Ancient Israelite and Ancient Near Eastern Historiography (2008). For min 
del er det dette store arbeidet som mest av alt karakteriserer Hans som 
forsker. Her var han på sitt mest skjerpede, sitt mest internasjonale, sitt mest 
suverene. Etter at dette samlebindet var utgitt vendte Hans seg mot den ana-
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lytiske kategorien kollektivt minne for å tydeliggjøre sine faglige posisjoner 
(2008b, 2009abc, 2009e, 2010b, 2011a). Det er etter hvert blitt mote å bruke 
denne kategorien for refleksjon om representasjon av fortiden i nåtiden, men 
Hans hadde sin egen innfallsvinkel. Selv om han brukte minne-kategorien, 
var han fortsatt ultimativt opptatt av hendelsen, ikke av minnet om hend-
elsene. Derfor ble integrasjonen av arkeologi og sammenliknende tekst- og 
kulturforskning en nøkkeloppgave. Dette er et vanskelig felt, og for min del 
er det her det faglige savnet etter Hans er aller størst: Jeg griper fortsatt meg 
selv i å spørre hva han kunne ha tenkt om spørsmål og problemstillinger 
som jeg selv må håndtere i dette feltet. 
   Siste fase av Barstads forskerliv utfoldet seg mens han var i Edinburgh. 
Da vendte han tilbake til et fordypet arbeid med profetisme-fenomenet og 
profet-litteraturen. Hans Barstad var allerede tidlig i sin forskning opptatt 
av betydningen av komparative studier for en vurdering av profeteisme i det 
gamle Israel (se 1993bd, 1994c, 2000, jf. allerede 1978c). Nå ble dette per-
spektivet tatt opp igjen, ikke minst gjennom samarbeid Martti Nissinen i 
Helsinki. Da Hans på begynnelsen av 2000-tallet igjen begynte å arbeide 
med fenomenet profeti i Mari-tekstene (2001b, 2005b, 2006, 2008b), fant 
de to hverandre. Andre viktige medarbeidere i denne fasen ble Robert 
Gordon i Cambridge (2012c, 2013ab), Reinhard G. Kratz i Göttingen 
(2009bde), Bob Becking i Utrecht (2015abc) og Lena-Sofia Tiemeyer i 
Aberdeen (2014ac). Alle disse inngikk i the Edinburgh Prophecy Network, 
som ble organisert av Hans og som holdt en lang rekke konferanser med 
påfølgende publikasjoner. 
   Mye mer kunne vært skrevet om Hans Barstads forfatterskap. Biblio-
grafien som følger nedenfor, viser at juryen som gav ham Nansen-prisen i 
2004 hadde sine ord i behold:  

Hans Barstad er en forsker som i særlig grad har bidradd til å fornye 
fagfeltet ved å utfordre vedtatte sannheter, ved å plassere Det gamle tes-
tamentets skrifter i en religionshistorisk kontekst i For-Orienten, og ved 
å integrere historiske, arkeologiske og litterære studier. Her går det en 
linje gjennom hele hans forfatterskap.2 

Som en pendant til denne faglige karakteristikk, la meg avslutte med to 
minner som sier noe om personen Hans Barstad.  

2. Helge Kvanvig siterer Nansenprisens begrunnelse i Norsk Biografisk Leksikon online
https://nbl.snl.no/Hans_M_Barstad [laset ned 5. desember 2021]
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   Første gang jeg traff ham var høsten 1985. Hans arbeidet ved UB, og 
jeg var akkurat gått i gang med å samle litteratur til et doktorarbeid om Edens 
hage. Jeg søkte hjelp til mine bibliografiske søk, og ble invitert til 
Drammensveien. Da dagen kom, ble jeg fanget opp i katalogavdelingen av 
vakthavende bibliotekar og geleidet gjennom lange og trange korridorer ned 
i dypet av gamle UB. Der satt Hans Barstad, nærmest som i en katakombe, 
omgitt av store, støvete bøker som var svært gamle og så nokså medtatte ut. 
Som en enkel gutt fra Groruddalen ble jeg fullstendig overveldet, noe som 
opplagt moret Hans. Så tok han meg med opp i boksamlingen, hentet fram 
reproduksjonen av katalogen til l’Ecole Biblique i Jerusalem, slo opp på 
første side av de mange hundre innførslene til min tekst, og sa: Les alt som 
tidligere er skrevet om din tekst, og så må du selv skrive noe som er bedre.  
   Vel tre år senere døde brått min egen eksegetiske lærer ved Det teo -
logiske Menighetsfakultet, professor Anders Jørgen Bjørndalen. Bjørndalen 
hadde vært Barstads skarpeste konkurrent til professorembetet ved UiO. 
Både faglig og personlig sett var disse to mennene svært ulike, vel nærmest 
motpoler. Senere det året kom Hans Barstads bok A Way in the Wilderness, 
og uventet for oss alle var den dedikert til nettopp Anders Jørgen Bjørndalen, 
med følgende konsise karakteristikk: Scholar and Gentleman. 
   Slik var Hans Barstad: Uforutsigbar, presis, og generøs.  
Derfor var han høyt verdsatt, og er nå dypt savnet – både som menneske og 
som forsker. 
 
Jeg lyser fred over minnet etter Hans Magnus Barstad. 
 

—— 
 
Hans M. Barstads bøker og artikler 1975–2020 
Kompilert av Svein Helge Birkeflet 
 
1975–1980 
 
1975 a. «Die Basankühe in Amos 4:1.» Vetus testamentum, vol. 255, s. 286–

297. 
1975 b. «En bemerkning til Deuteronomium 32:15.» Norsk teologisk tids-

skrift, vol. 76, s. 103–106. 
1976 a. «De arabiske kilder og studiet av Det gamle testamente. Noen re-

fleksjoner omkring en ny bok.» (Morris S. Seale, The Desert Bible) 
Norsk teologisk tidsskrift, vol. 77, s. 163–177. 
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1976 b. «’Der rasende Zeus’. Ein Beitrag zum Verständnis von Lukians ‘De 
dea Syria’, Kap 47.» Temenos, vol. 12, s. 163–173. 

1978 a. «Festmahl und Übersättigung. Der ‘Sitz im Leben’ von RS 24.258.» 
Acta Orientalia, vol. 39, s. 23–30. 

1978 b. «HBL als Bezeichnung der fremden Götter im Alten Testament und 
der Gott Hubal.» Studia theologica, vol. 32, s. 57–65. 

1978 c. «Utgravningene i Tell Mardikh/Ebla i Nordsyria. En kort orientering 
med bibliografi.» Norsk teologisk tidsskrift, vol. 79, s. 41–48. 

1980. «The Historical-Critical Method and the Problem of Old Testament 
Theology. A few Marginal Remarks.» Svensk Exegetisk Årsbok, vol. 45, 
s. 7–18.

1981–1985 

1981. Studies in the Religious Polemics in the Book of Amos, with Particular 
Regard to its Background, with Special Reference to Am 2:7B–8, 4:1–
13, 5:1–27, 6:4–7, 8:14. Oslo. (Doktorgrad, rev. og utg. i 1984.) 

1982 a. «Veterotestamentica. Donum natalicum Aruido S. Kapelrud a 
collegis et amicis XIV lustra complenti ediderunt Svein Aage Chri-
stoffersen et Hans M. Barstad.» Norsk teologisk tidsskrift, vol. 83, s. 73–
175. 

1982 b. «Arvid S. Kapelrud.» Norsk teologisk tidsskrift, vol. 83, s. 74–75. 
1982 c. «’Lebte Deuterojesaja in Judäa?’.» Norsk teologisk tidsskrift, vol. 

83, s. 77–87. 
1982 d. «Professor Arvid S. Kapelruds forfatterskap 1940–1981.» Norsk 

teologisk tidsskrift, vol. 83, s. 163–175. 
1982 e. «Tjenersangene hos Deuterojesaja. Et eksegetisk villspor.» Norsk 

teologisk tidsskrift, vol. 83, s. 235–244. 
1984 a. The Religious Polemics of Amos. Studies in the Preaching of Am 

2,7b–8; 4,1–13; 5,1–27; 6,4–7; 8,14. Supplements to Vetus Tes-
tamentum, vol. 34. Leiden, Brill. 

1984 b. «Den profetiske formaningstale – 2. opposisjon.» (Ved Karl Arvid 
Tångbergs disputas.) Norsk teologisk tidsskrift, vol. 85, s. 153–160. 

1984 c. «Le canon comme principe exégétique. Autour de la contribution 
de Brevard S. Childs à une ‘herméneutique’ de l’Ancien Testament.» Stu-
dia theologica, vol. 38, s. 77–91. 

1985. «Restaurering og konservering ved Bibliothèque nationale.» Synopsis, 
vol. 16, s. 129–133. 
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1986–1990 
 
1987 a. «Fru Jahve. Nytt lys over den gammel-israelittiske religion.» Kirke 

og kultur, vol. 92, s. 88–95. 
1987 b. «Israels eldste historie. Omkring den seneste utvikling innen forsk-

ningen.» Norsk teologisk tidsskrift, vol. 88, s. 99–107. 
1987 c. «On the So-Called Babylonian Literary Influence in Second Isaiah.» 

Scandinavian Journal of the Old Testament, vol. 1, s. 90–110. 
1988 a. «Da ‘Gud’ ble til. Noen gammeltestamentlige perspektiver.» Norsk 

teologisk tidsskrift, vol. 89, s. 19–26. 
1988 b. «The Life and Work of Sigmund Mowinckel.» Red. Hans M. Bar-

stad og Magnus Ottosson. Scandinavian Journal of the Old Testament, 
vol. 2, s. 1–168. 

1988 c. «Some Aspects of Sigmund Mowinckel as an Historian.» Scandi-
navian Journal of the Old Testament, vol. 2, s. 83–91. 

1988 d. «On the History and Archaeology of Judah during the Exilic Period. 
A Reminder.» Orientalia Lovaniensia Periodica, vol. 19, s. 25–36. 

1988 e. «Religiøs graffiti om Jahve-kulten.» PM. Populærvitenskapelig 
magasin, hft. 10, s. 4–5. 

1989 a. Way in the Wilderness. The ‘Second Exodus’ in the Message of Sec-
ond Isaiah. Journal of Semitic Studies Monograph Series, vol. 12. Man-
chester, Manchester University Press.  

1989 b. «The Old Testament Feminine Personal Name rahab. An Onomastic 
Note.» Svensk exegetisk årsbok, vol. 54, s. 43–49. 

1990 a. «Nytt lys over Amosboken.» Kirke og kultur, vol. 95, s. 355–363. 
1990 b. «Professor Anders Jørgen Bjørndalen in memoriam.» Norsk 

teologisk tidsskrift, vol. 91, s. 59. 
1990 c. «Profetene i Det gamle testamente, fakta eller fiksjon?» Norsk 

teologisk tidsskrift, vol. 91, s. 149–156. 
1990 d. «Israelittenes ørkenvandring.» PM. Populærvitenskapelig magasin, 

hft. 1, s. 20–22. 
 
1991–1995 
 
1991. «Nye bidrag til spørsmålet om det gamle Israels religion.» Norsk 

teologisk tidsskrift, vol. 92, s. 217–226. 
1992. «Professor Arvid S. Kapelrud. An Appreciation.» I Svein Helge Birkeflet, 

Arvid S. Kapelrud. A Bibliography of His Writings 1938–1982. Bibliography 
Series, vol. 4. Oslo, University of Oslo. Faculty of Theology, s. 9–13. 
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1993 a. Det Gamle Testamente. En innføring. Oslo, Dynamis. 
1993 b. «Lachish Ostracon III and Ancient Israelite Prophecy. « I Avraham 

Malamat Volume, red. S. Ahituv og B. A. Levine. Eretz-Israel. Archae-
ological, Historical and Geographical Studies, vol. 24. Jerusalem, Israel 
Exploration Society, s. 8–12. 

1993 c. « » I Theologisches Wörterbuch zum Alten Tes-
tament. Stuttgart, Kohlhammer, 1993, s. 640–652. 

1993 d. «No prophets? Recent Developments in Biblical Prophetic Research 
and Ancient Near Eastern Prophecy.» Journal for the Study of the Old 
Testament, vol. 57, s. 39–60. 

1994 a. «Akkadian ‘Loanwords’ in Isaiah 40–55 – And the Question of 
Baby lonian Origin of Deutero-Isaiah.» I Text and Theology. Studies in 
Honour of Professor dr. theol. Magne Sæbø Presented on the Occasion 
of His 65th Birthday, red. Arvid Tångberg. Oslo, Verbum, s. 36–48. 

1994 b. «The Future of the ‘Servant Songs’. Some Reflections on the Rela-
tionship of Biblical Scholarship to its own Tradition.» I Language, Theo -
logy, and The Bible. Essays in Honour of James Barr, red. Samuel E. 
Balentine og John Barton. Oxford, Clarendon Press, s. 261–270. 

1994 c. «Prophecy at Qumran?» I In the Last Days. On Jewish and Christian 
Apocalyptic and its Period, red. Kirsten Nielsen et al. Aarhus, Aarhus 
University Press, s. 104–120. 

1994 d. «History and ideology in the Old Testament. Papers Read at the Nor-
dic Symposium for Old Testament Studies, Gran, Hadeland, Norway, 
15–17 August 1993.», red. Hans M. Barstad og Arvid Tångberg. Scan-
dinavian Journal of the Old Testament, vol. 8, s. 163–305. 

1994 e. «The Understanding of the Prophets in Deuteronomy.» Scandinavian 
Journal of the Old Testament, vol.8, s. 236–251. 

1995 a. «Dod דוד.» I Dictionary of Deities and Demons in the Bible (DDE), 
Red. Bob Becking et al., Leiden, Brill, s. 493–498. 

1995 b. « » I Dictionary of Deities and Demons in the Bible 
(DDE), Red. Bob Becking et al., Leiden, Brill, s. 1452–1457. 

1995 c. « » I Dictionary of Deities and Demons in the Bible (DDE),
Red. Bob Becking et al., Leiden, Brill, s. 1685–1689. 

1995 d. «Does the Stele from Tel Dan Refer to a Deity Dôd?» Biblische 
Notizen, vol. 77, s. 5–12. 

1995 e. «Minnetale over professor dr. theol. Arvid Schou Kapelrud holdt i 
den historisk-filosofiske klasses møte den 28. september 1995.» Årbok. 
Norske videnskaps-akademi, s. 268–273. 
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1995 f. «Professor Arvid S. Kapelrud 14.5.1912 – 23.10.1994.» Norsk 
teologisk tidsskrift, vol. 96, s. 127. 

 
1996–2000 
 
1996 a. The Myth of the Empty Land. A Study in the History and Archaeology 

of Judah During the ‘Exilic’ Period. Symbolae Osloenses. Fasc. suppl., 
vol. 28. Oslo, Scandinavian University Press. 

1996 b. «In memoriam. Arvid S. Kapelrud (14.5.1912–23.10.1994).» Temenos, 
vol. 32, s. 261–262. 

1997 a. The Babylonian Captivity of the Book of Isaiah. ‘Exilic’ Judah and 
the Provenance of Isaiah 40–55. Instituttet for sammenlignende kultur-
forskning. Serie B, Skrifter, vol. 102. Oslo, Novus forlag. 

1997 b. «History and the Hebrew Bible.» I Can a ‘History of Israel’ be 
Written? Red. Lester L. Grabbe. Journal for the Study of the Old Testa-
ment Supplement Series, vol. 245. Sheffield, Sheffield Academic Press, 
s. 37–64. 

1997 c. «Some Reflections on the Meaning of the Expression  in Jer 
16:5.» I Built on Solid Rock Studies in Honour of Professor Ebbe Egede 
Knudsen on the Occasion of his 65th Birthday April 11th 1997, red. Elie 
Wardini. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B, 
Skrifter, vol. 98. Oslo, Novus forlag, s. 17–26. 

1998. «The Strange Fear of the Bible. Some Reflections on the ‘Bibliopho-
bia’ in Recent Ancient Israelite Historiography.» I Leading Captivity 
Captive. ‘The Exile’ as History and Ideology, red. Lester L. Grabbe. Jour-
nal for the Study of the Old Testament Supplement series, vol. 278. 
Sheffield, Sheffield Academic Press, s. 120–127. 

1999 a. «Liv og Død i Det gamle testamente». I ‘Livet etter livet’. Det 
teologiske fakultet, Det praktisk-teologiske seminar, Etterutdanningskurs 
1997. Etterutdanning for prester, vol. 5. Oslo, Det teologiske fakultet, s. 
29–38. 

1999 b. «Terje Stordalen: Echoes of Eden.» Norsk teologisk tidsskrift, vol. 
100, s. 159–162. 

2000. «Comparare necesse est? Ancient Israelite and Ancient Near Eastern 
Prophecy in a Comparative Perspective.» I Prophecy in its Ancient Near 
Eastern Context. Mesopotamian, Biblical, and Arabian Perspectives, red. 
Martti Nissinen. Society of Biblical Literature Symposium Series, vol. 
13. Atlanta, Society of Biblical Literature, s. 3–11. 
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2001–2005 

2001 a. «Deuteronomists, Persians, Greeks, and the Dating of the Israelite 
Tradition.» I Did Moses Speak Attic? Jewish Historiography and Scrip-
ture in the Hellenistic Period, red. Lester L. Grabbe. Journal for the Study 
of the Old Testament Supplement series, vol. 317. Sheffield, Sheffield 
Academic Press, s. 47–77. 

2001 b. «Den gammeltestamentlige profetismen belyst ved paralleller fra 
Mari.» Tidsskrift for teologi og kirke, vol. 72, s. 51–68. 

2002 a. «‘Fact’ versus ‘Fiction’ and Other Issues in the History Debate, and 
their Relevance for the Study of the Old Testament.» I Vergegenwärti-
gung des Alten Testaments. Beiträge zur biblischen Hermeneutik. Fest-
schrift für Rudolf Smend zum 70. Geburtstag, red. Walter Dietrich og 
Christoph Levin Christoph Bultmann. Göttingen, Vandenhoeck und Rup-
recht, s. 433–447. 

2002 b. «Isa. 40,1–11. Another Reading.» I Congress Volume Basel 2001. 
Supplements to Vetus Testamentum, vol. 92. Leiden, Brill, s. 225–240. 

2002 c. «Kapelrud, Arvid Schou.» I Norsk Biografisk Leksikon. Oslo, 
Kunnskapsforlaget, s. 190–191. 

2002 d. «Prophecy in the Book of Jeremiah and the Historical Prophet.» I 
Sense and Sensitivity. Essays on Reading the Bible in Memory of Robert 
Carroll, red. Alastair G. Hunter og Phillip R. Davies. Journal for the 
Study of the Old Testament Supplement series, vol. 348. Sheffield, Shef-
field Academic Press, s. 87–100. 

2002 e. «Is the Hebrew Bible a Hellenistic Book? Or: Niels Peter Lemche, 
Herodotus, and the Persians.» Transeuphratène, vol. 23, s. 129–151. 

2002 f. «Nyere Qumranforskning i Skandinavia.» Norsk teologisk tidsskrift, 
vol. 103, s. 41–44. 

2003 a. En bok om Det gamle testamente. Oslo, Det teologiske fakultet. 
2003 b. «After the ‘Myth of the Empty Land’. Major Challenges in the Study 

of Neo-Babylonian Judah.» I Judah and the Judeans in the Neo-Babylo-
nian Period, red. Oded Lipschits og Joseph Blenkinsopp. Winona Lake, 
Eisenbrauns, s. 3–20. 

2003 c. «The Prophet Oded and the Zakkur Inscription. A Case of obscuriore 
obscurum?» I Reading from Right to Left. Essays on the Hebrew Bible 
in Honour of David J. A. Clines, red. J. Cheryl Exum og H. G. M. Willi-
amson. Journal for the Study of the Old Testament Supplement series, 
vol. 373. Sheffield, Sheffield Academic Press, s. 26–39. 

2005 a. «Jeremiah as Text. Some Reflections on Genre and Reality in Old 
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Testament prophetic Research.» I Historie og konstruktion. Festskrift til 
Niels Peter Lemche i anledning af 60 års fødselsdagen den 6. september 
2005, red. Mogens Müller og Thomas L. Thompson. Forum for Bibelsk 
Eksegese, vol. 14. København, Museum Tusculanums Forlag, s. 11–18. 

2005 b. «Mari and the Hebrew Bible. Some Parallels.» Svensk exegetisk års-
bok, vol. 70, s. 21–32. 

 
2006–2010 
 
2006. «Sic dicit dominus. Mari Prophetic Texts and the Hebrew Bible.» I 

Essays on Ancient Israel in Its Near Eastern Context. A Tribute to Nadav 
Na’aman, red. Yairah Amit et al. Winona Lake, Eisenbrauns, s. 21–52. 

2007. «Can Prophetic Texts be Dated? Amos 1–2 as an Example.» I Ahab 
Agonistes. The Rise and Fall of the Omri Dynasty, red. Lester L. Grabbe. 
Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies, vol. 421. London, T & 
T Clark, s. 21–40. 

2007 a. «Haggai Among the Prophets. An Example of Prophetic Continuity 
in the Hebrew Bible.» I Shai le-Sara Japhet. Studies in the Bible, its Ex-
egesis and its Language, red. Moshe Bar-Asher et al. Jerusalem, Bialik 
Institute, s. 265–283. 

2007 b. «The History of Ancient Israel. What Directions Should We Take?» 
I Understanding the History of Ancient Israel, red. H. G. M. Williamson. 
Proceedings of The British Academy, vol 143. Oxford, Oxford University 
Press, s. 25–48. 

2007 c. «What is Wrong with the Old Testament? Some reflections on War 
and Violence in the Hebrew Bible.» Theology in Scotland, vol. 14, s. 5–
17. 

2008 a. History and the Hebrew Bible. Studies in Ancient Israelite and An-
cient Near Eastern Historiography. Forschungen zum Alten Testament, 
vol. 61. Tübingen, Mohr. 

2008 b. «Some Remarks on Prophets and Prophecy in ‘The Deuteronomistic 
History’.» I Houses Full of All Good Things. Essays in Memory of Timo 
Veijola, red. Juha Pakkala og Martti Nissinen. Publications of The Finn-
ish Exegetical Society, vol. 95. Helsinki, Finnish Exegetical Society, s. 
300–315. 

2009 a. The Past in the Past. Concepts of Past Reality in Ancient Near East-
ern and Early Greek Thought, red. Hans M. Barstad og Pierre Briant. In-
stitutt for sammenlignende kulturforskning, serie B, skrifter, vol. 130. 
Oslo, Novus Press. 

Minnetale over Hans Magnus Barstadt  121

Årbok 2021 materie09.qxp_Minnetale Barstad  31.10.2022  12:41  Side 121



2009 b. «Preface.» I The Past in the Past. Concepts of Past Reality in An-
cient Near Eastern and Early Greek Thought, red. Hans M. Barstad og 
Pierre Briant. Institutt for sammenlignende kulturforskning, serie B, 
skrifter, vol. 130. Oslo, Novus Press, s. 7–10. 

2009 c. «The Problematic ‘Past in the Past’.» I The Past in the Past. Con-
cepts of Past Reality in Ancient Near Eastern and Early Greek Thought, 
red. Hans M. Barstad og Pierre Briant. Institutt for sammenlignende 
kulturforskning, serie B, skrifter, vol. 130. Oslo, Novus Press, s. 13–20. 

2009 d. Prophecy in the Book of Jeremiah, red. Hans M. Barstad og 
Reinhard Gregor Kratz. Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche 
Wissenschaft, vol. 388. Berlin, de Gruyter. 

2009 e. «What Prophets Do. Reflections on Past Reality in the Book of Jere -
miah.» I Prophecy in the Book of Jeremiah, red. Hans M. Barstad og 
Reinhard G. Kratz. Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wis-
senschaft, vol. 388. Berlin, de Gruyter, s. 10–32. 

2010 a. A Brief Guide to the Hebrew Bible. Louisville, Westminster John 
Knox Press. (Oversettelse av En bok om Det gamle testamente, 2003.) 

2010 b. «History and memory. Some Reflections on the ‘Memory Debate’ 
in Relation to the Hebrew Bible.» I The Historian and the Bible. Essays 
in Honour of Lester L. Grabbe, red. Philip R. Davies og Diana V. Edel-
man. Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies, vol. 530. London, 
T & T Clark, s. 1–10. 

 
2011–2020 
 
2011 a. «Maurice Halbwachs, Memory, and the Hebrew Bible.» I A Critical 

Engagement. Essays on the Hebrew Bible in Honour of J Cheryl Exum, 
red. David J.A. Clines og Ellen van Wolde. Hebrew Bible Monographs, 
vol. 38. Sheffield, Sheffield Phoenix Press, s. 45–58. 

2011 b. «Biblical Theology.» I The Cambridge Dictionary of Christian 
Theo logy, red. I. A. McFarland et al. Cambridge, Cambridge University 
Press, s. 62–64. 

2012 a. «The City State of Jerusalem in the Neo-Babylonian Empire. Ev-
idence from the Surrounding States.» I By the Irrigation Canals of Bab-
ylon, red. John J. Ahn og Jill Anne Middlemas. Library of Hebrew 
Bible/Old Testament Studies, vol. 526. New York, T & T Clark, s. 34–48. 

2012 c. «Jeremiah the Historian. The Book of Jeremiah as a Source for the 
History of the Near East in the Time of Nebuchadnezzar.» I Studies on 
the Text and Versions of the Hebrew Bible in Honour of Robert Gordon, 

122  Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok 2021

Årbok 2021 materie11.qxp_Minnetale Barstad  22.12.2022  13:02  Side 122



red. Geoffrey Khan og Diana Lipton. Supplements to Vetus Testamen-
tum, vol. 149. Leiden, Brill, s. 87–98. 

2012 d. «Who Destroyed Ashkelon? On some Problems in Relating Text to 
Archaeology.» I Let us go up to Zion. Essays in honour of H. G. M. Wil-
liamson on the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday, red. Iain Provan og 
Mark J. Boda. Supplements to Vetus Testamentum, vol. 153. Leiden, 
Brill, s. 345–357. 

2012 e. «Bible, Hebrew.» I The Encyclopedia of Ancient History, red. R. S. 
Bagnall et al. New York, Wiley-Blackwell, s. 1107–1109. 

2013 a. ‘Thus speaks Ishtar of Arbela’. Prophecy in Israel, Assyria, and 
Egypt in the Neo-Assyrian Period, red. Robert P. Gordon og Hans M. 
Barstad. Winona Lake, Eisenbrauns. 

2013 b. «Hosea and the Assyrians.» I ‘Thus speaks Ishtar of Arbela’. Proph-
ecy in Israel, Assyria, and Egypt in the Neo-Assyrian Period, red. Robert 
P. Gordon og Hans M. Barstad. Winona Lake, Eisenbrauns, s. 91–110. 

2013 c. «Eduard Nielsen’s Oral Tradition Sixty Years After.» Scandinavian 
Journal of the Old Testament, vol. 27, s. 8–21. 

2014 a. Continuity and Discontinuity. Chronological and Thematic Devel-
opment in Isaiah 40–66, red. Lena-Sofia Tiemeyer og Hans M. Barstad. 
Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments, 
vol. 255. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 

2014 b. «History and Memory. Some Reflections on the «Memory Debate» 
in Relation to the Hebrew Bible.» I The Historian and the Bible. Essays 
in Honour of Lester L. Grabbe, red. Philip R. Davies og Diana Vikander 
Edelman. Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies, vol. 530. Lon-
don, T & T Clark, s. 1–10. 

2014 c. «Isaiah 56–66 in Relation to Isaiah 40–55. Why a New Reading is 
Necessary.» I Continuity and Discontinuity. Chronological and Thematic 
Development in Isaiah 40–66, red. Lena-Sofia Tiemeyer og Hans M. Bar-
stad. Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Tes-
taments, vol. 255. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, s. 42–63. 

2014 d. «Joseph Blenkinsopp as an Interpretor of ‘Third Isaiah’.» I The book 
of Isaiah. Enduring Questions Answered Anew. Essays Honoring Joseph 
Blenkinsopp and his Contribution to the Study of Isaiah, red. Richard J. 
Bautch og J. Todd Hibbard. Grand Rapids, Eerdmans, s. 71–82. 

2015 a. Prophecy and Prophets in Stories. Papers Read at the Fifth Meeting 
of the Edinburgh Prophecy Network, Utrecht, October 2013, red. Bob E. 
J.H. Becking og Hans Barstad. Oudtestamentische Studiën, vol. 65. 
Leiden, Brill. 

Minnetale over Hans Magnus Barstad  123

Årbok 2021 materie11.qxp_Minnetale Barstad  22.12.2022  13:02  Side 123



2015 b. «Introduction.» I Prophecy and Prophets in Stories. Papers Read 
at the Fifth Meeting of the Edinburgh Prophecy Network, Utrecht, Oc-
tober 2013, red. Bob E. J. H. Becking og Hans Barstad. Oudtes-
tamentische Studiën, vol. 65. Leiden, Brill, s. 1–7. 

2015 c. «Empire! ‘… and Gave him a Seat above the Seats of the other 
Kings Who were with him in Babylon.’ Jeremiah 52.31–34. Fact or Fic-
tion?» I Open-Mindedness in the Bible and beyond. A Volume of Studies 
in Honour of Bob Becking, red. Marjo C. A. Korpel og Lester L. Grabbe. 
Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies, vol. 616. London, T & 
T Clark, s. 11–24. 

2017 a. Torah and Tradition. Papers Read at the Sixteenth Joint Meeting of 
the Society for Old Testament Study and the Oudtestamentisch Werkge-
zelschap, Edinburgh 2015, red. Klaas Spronk og Hans Barstad. Old Tes-
tament Studies, vol. 70. Leiden, Brill. 

2017 b. «Some notes on Götterpolemik in Isaiah 57.» I «What mean these 
stones?» (Joshua 4:6, 21). Essays on texts, philology, and archaeology 
in honour of Anthony J. Frendo, red. Dennis Mizzi et al. Ancient Near 
Eastern Studies, Supplements, vol. 50. Leuven, Peeters, s. 121–134. 

2018. «The Strange Fear of the Bible. Some Reflections on the «Bibliopho-
bia» in Recent Ancient Israelite Historiography.» I The Hebrew Bible 
and History. Critical Readings, red. Lester L. Grabbe. T & T Clark Crit-
ical Readings in Biblical Studies. London, T & T Clark, s. 24–30. 

 

124  Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok 2021

Årbok 2021 materie11.qxp_Minnetale Barstad  22.12.2022  13:02  Side 124



Minnetale over 
Per Andersen 

Holdt på møte 
9. desember 2021

Av Edvard I. Moser 

Per Andersen døde 17. februar 2020 i en alder av 90 år. Med hans bortgang 
mistet Norge en av sine fremste hjerneforskere gjennom alle tider, og en av 
grunnleggerne av moderne nevrovitenskap. Per ledet an i hjerneforskningen 
i fire tiår, med en topp i 1970- og 80-åra, og han satte tydelige spor etter seg 
internasjonalt. På den internasjonale scenen visste alle hvem Per var og alle 
hadde den største respekt for forskningen som kom fra hans gruppe. Alle 
visste at når noe var signert Per, var det kvalitet. Per tok aldri feil. Han var 
en pioner på fysiologiske studier av hjernen og var blant de første som tok 
i bruk elektrofysiologiske metoder til å studere de mest komplekse områdene 
av hjernen, inkludert hippocampus, en eldre del av hjernebarken som Os-
lomiljøet hadde kartlagt og blitt verdenskjent for. I mange år reiste ambisiøse 
forskere til Oslo for å lære hippocampus-fysiologi av Per. Forskningen la 
grunnlaget for dagens nevrobiologi og representerte starten på tverrfaglig 
nevrovitenskap hvor metoder og forståelse fra mange fagdisipliner ble 
sammenvevet til det vi i dag kaller nevrovitenskap.  
   Per er kjent som en uredd forsker med evne til å ta fatt på de store spørs-
mål, slik som hvordan den elektriske og kjemiske aktiviteten i hjernen kan 
gi opphav til atferd og erfaring. Dette var spørsmål som av mange ble opp-
fattet som utilgjengelige i datidens nevrobiologi, men Per var en av dem 
som turte å reflektere rundt slike spørsmål og som hadde konkrete ideer om 
hvordan man systematisk kunne gå frem for å oppnå kunnskap. Per tok imid-
lertid aldri snarveier og han hadde ikke sansen for tomme tanker og fraser 
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– han slo alltid et slag for eksakt og presis spørsmålsformulering og konkrete
eksperimentelle tilnærminger, uansett hvor vanskelig et spørsmål var.
Likevel stoppet han ikke der; han så de videre implikasjonene av konkrete
resultater, hvilket gjorde ham visjonær for sin tid. På grunn av sin uredde
og standhaftige tilnærming ble han ofte av utenlandske kolleger referert til
som Vikingen fra Norge.
   Per ble født i Oslo i 1930 og var den eldste av fire søsken. Han vokste opp 
i et hjem hvor kunnskap og utdanning hadde høy anseelse. Per studerte 
medisin ved Universitetet i Oslo og ble raskt prosector minor ved Anatomisk 
Institutt. I denne rollen begynte han tidlig med å veilede studenter og han ble 
involvert i hjerneforskningen ved instituttet, i et hjerneforskermiljø som i dag 
går under navnet Osloskolen. Han tok sin doktorgrad med Birger Kaada som 
veileder og Jan B Jansen og Alf Brodal som medrådgivere og medinspiratorer. 
Den gangen var doktorgraden et selvstendig verk. Det meste av fysiologisk 
forskning den gangen foregikk i enkle og lett tilgjengelige deler av nervesys-
temer, slik som nerve-muskel-koblinger og i ryggmargen. Men modig som 
han var bestemte Per seg for å introdusere fysiologiske måle metoder i selve 
hjernen. Forskning på hippocampus-anatomi var ett av instituttets fremste og 
mest anerkjente forskningsområder, takket være Theodor Blackstad og hans 
forskning ved det samme instituttet. Blackstad hadde utviklet en metode for 
selektiv farging av nervefibre slik at han kunne følge deres projeksjoner og 
finne ut hvilke celler de koblet seg opp mot. Per bestemte seg for å dra nytte 
av denne unike kunnskapen ved instituttet og satte i gang med å studere egen-
skaper til hippocampus-forbindelser i Kaadas nye elektrofysiologilab. Han 
implanterte syltynne elektroder i subområder av hippocampus i anesteserte 
kaniner, rotter og katter. Ved å levere små elektriske strømmer gjennom noen 
elektroder og registrere elektriske potensialer gjennom andre elektroder i 
nærheten viste han at hvert område hadde sine karakteristiske elektriske re-
sponser. Ut fra disse responsene kunne Per dra slutninger om hvordan celler i 
hippocampus var koblet opp mot hverandre, og hvordan slike koblinger kunne 
endre seg over tid og som resultat av erfaring. Disse studiene resulterte i en 
serie av fire artikler, publisert i 1959-1960, som utgjorde doktorgraden hans.  
   Da Per hadde gjort ferdig sin doktorgrad, med disputas i juni 1960, fulgte 
han råd fra sine veiledere om å dra utenlands, til de beste i verden, for å lære 
mer. Med hjelp av Jansen og Brodal fikk Per adgang til John Eccles’ lab ved 
Australian National University i Canberra, ett av de fremste nevro -
fysiologiske forskningsmiljøene på den tiden, og med et Rockefeller-stipend 
i bagasjen dro han sammen med Kari og familie hele veien til Canberra. Der 
var de fra 1961 til 1963.   

126  Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok 2021

Årbok 2021 materie09.qxp_Minnetale Andersen  31.10.2022  12:41  Side 126



   Forskningsoppholdet i Canberra må ha vært noe av det mest produktive 
i hjerneforskningens historie. Eccles hadde før Pers ankomst vist hvordan 
kommunikasjon over synapser i ryggmargen moduleres av samspill mellom 
forbindelser som enten eksiterer eller inhiberer aktiviteten til mottakercellen. 
Mens Per var i Canberra fikk Eccles Nobelprisen i medisin eller fysiologi 
for studiene av synaptiske mekanismer i ryggmargpreparater. Men Per kunne 
tilføre Eccles noe Canberra-laben ikke hadde, nemlig kunnskap om hjernen 
og spesielt hippocampus. Dette var bagasje han hadde med seg fra Os-
loskolen. Sammen med Eccles viste Per at signaler som går ut fra langtproj-
iserende pyramideceller kontrolleres av inhibitoriske signaler fra en bestemt 
type internevroner, kurvceller. Dette var første påvisning av et inhibitorisk 
nevron i hjernen. Men dette var bare en av flere fundamentale oppdagelser 
som de to gjorde sammen under Canberra-oppholdet. Nature-artiklene kom 
som perler på snor. 
   Da Per og familie kom tilbake til Oslo, kunne Per sette opp sin egen 
forskningsgruppe ved det instituttet han kom fra og i det som etter hvert ble 
Nevrofysiologisk Institutt med Per som drivkraft og kaptein. Per ble 
prosektor i 1963, dosent i 1968 og professor i 1972. I de første årene i sin 
egen uavhengige lab gjorde Per en rekke banebrytende oppdagelser. Jeg vil 
nevne de to viktigste oppdagelsene fra denne tiden.  
   I den første oppdagelsen viste Per at nervebanene gjennom hippocampus 
løper parallelt med hverandre på tvers gjennom denne pølselignende 
strukturen, som i en lamelle, på en slik måte at den synaptiske koblings-
strukturen er bevart selv i nokså tynne skiver av dette hjerneområdet. Dette 
gjorde det mulig å ta ut skiver fra hippocampus og studere dem i et kammer, 
uten å miste det vesentligste av koblingsmønsteret. Metoden ble publisert 
av Pers studenter Knut Kristian Skrede og Rolf Westgaard i 1971 og la 
grunnlaget for en metodikk for presise fysiologiske studier av hippocampus-
forbindelser som fremdeles har en helt sentral plass i hjerneforskningen.  
   Det andre store gjennombruddet fra denne tiden er oppdagelsen av lang-
tidspotensiering, LTP. Denne oppdagelsen bygger på funn Per gjorde tidlig 
på 60-tallet hvor han så at forbindelser mellom nerveceller i hippocampus 
kunne styrkes ved gjentakende stimulering av de innkommende, eller 
presynaptiske, fibrene. Disse studiene fant sted samtidig som forskere andre 
steder i verden fant at hippocampus har en sentral rolle i mange former for 
hukommelse. Kunne det være en forbindelse mellom endringer i synaptisk 
styrke og hukommelse? Endringene som Per observerte var for kortvarige 
til å forklare hukommelse, men Per og hans studenter ga ikke slipp på ideen 
og Per oppfordret sin student Terje Lømo om å ta ballen videre. Lømo gjorde 
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det og i 1973 publiserte han sammen med Tim Bliss en av de største opp-
dagelsene i nevrobiologi i det tyvende århundre. De fant at når innkom-
mende fibre til hippocampus fikk elektrisk stimulering ved høye frekvenser, 
ble synapsene til disse fibrene styrket varig, for timer eller dager. Denne 
langvarige endringen i synapsestyrke – langtidspotensiering eller LTP – skjer 
trolig på naturlig vis under hjerneaktivitet og regnes i dag som en sentral del 
av det cellulære grunnlaget for hukommelse.  
   For dagens forskere kan det virke pussig at Per selv ikke stod på for-
fatterlisten for to av hans fremste oppdagelser fra denne perioden. Delvis 
reflekterer dette nok tidsånden: Når forskere skulle avlegge sin svenneprøve, 
skulle de framstå som selvstendige. Veilederen kom med innspill og ideer 
og ga veiledning, men stod ikke på artikkelen. Dette var tradisjonen ved 
Anatomisk Institutt. Delvis reflekterer det også hvor generøs Per var med 
sine studenter. Han gav dem de beste prosjektene og opererte kun i bak-
grunnen. Ideen var at studentene skulle bruke sitt potensial og sin kreativitet 
maksimalt.  
   Like fullt ble det klart for verden hvilken gullgruve Pers miljø kunne 
være for forskere som ville forstå hjernen heller enn nerve-muskelkoblinger 
og ryggmarg. Ambisiøse studenter kom fra hele verden. På Pers kontor hang 
det en snor med flagg – ett flagg for hvert land han hadde gjesteforskere og 
studenter fra. Det var ikke få. Denne snora hang sentralt i laben også da jeg 
selv begynte som student seint på 1980-tallet.  
   På 1980- og 90-tallet tok Per forskningen på LTP og hukommelse i nye 
retninger. For det første la han inn betydelig innsats i å forstå de molekylære 
og cellulære mekanismene for LTP. Hva var de biokjemiske endringene som 
skjedde i synapsene når de ble styrket? Sammen med Peter Seeburg og Bert 
Sakmann ved Max Planck Instituttet i Heidelberg viste han for eksempel at 
spesielle subtyper av glutamatreseptorer var nødvendige for LTP. I tillegg 
ble Per mer og mer interessert i hvordan nevral aktivitet i hippocampus, og 
spesielt LTP, kunne gi opphav til hukommelse og atferd. Det var i denne 
forskningen jeg ble involvert, sammen med May-Britt Moser.  
   May-Britt og jeg møtte Per Andersen for første gang i 1986-87, som 
unge studenter i eksperimentell nevropsykologi hos Terje Sagvolden, på 
samme institutt som Per. Vi ble fascinert av Pers arbeid på LTP-mekanismer, 
som hadde en sentral rolle i labens aktivitet på den tiden. Spesielt var vi in-
teressert i om LTP kunne kobles direkte til målinger av hukommelse. Per og 
hans forskningsgruppe ga et seminar om dette temaet i 1988, hvorpå May-
Britt og jeg gikk til Per og spurte om han hadde plass i laben. Laben var 
stappfull, men Per avviste oss ikke. Isteden ga han oss en test som vi måtte 
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bestå: å bygge en vannlabyrint for å måle hippocampus-avhengig hukom-
melse hos rotter. Vi hadde hørt om slike labyrinter men aldri sett en. Vi fikk 
omsider bygget en, med hjelp fra en plastbåtfabrikk og med mange innspill 
fra Per, som var en erfaren seilbåteier. Koblingen mellom vår spede erfaring 
fra eksperimentell psykologi og Pers kunnskap om hippocampus og 
cellulære mekanismer for hukommelse var vellykket, og vi ble værende hos 
Per og tok doktorgrad der, sammen med fire andre stipendiater. Per klarte å 
få alle seks stipendiatene ferdig til samme tid og vi hadde århundrets lengste 
disputasuke, med forsvar og to prøveforelesninger for hver av oss. Per kalte 
det The Grand Slam og inviterte de fremste forskerne på hippocampus i hele 
verden til å være opponenter – til sammen 12 forskere, nok for en hel liten 
konferanse!  
   Vi lærte mye fra Per. Per var ambisiøs men hadde et nådeløst fokus på 
kvalitet. Vi skulle ikke gi oss før vi var helt sikre og kunne levere det aller 
beste. Og forskningen skulle svare på spørsmål som var viktige, som hadde 
implikasjoner. Et visst konkurranseinstinkt hadde han også, hvilket virket 
stimulerende på oss alle. Per sa alltid, med et smil rundt munnen, at det 
viktigste var å slå svenskene. På grunn av sin uredde stil, kvaliteten på forsk-
ningen, og hans grenseløse kunnskap var Per kjent og respektert verden over, 
og han hadde et svært nettverk. Mange av forskerne ble med Per og familien 
til hytta i Hemsedal. Dette nettverket ble vi kjent med da vi flere ganger ble 
invitert hjem til Per og Kari, sammen med verdensledende forskere. En gang 
var også John Eccles der. Og da de seks stipendiatene disputerte i 1995 
kvitterte Per med å invitere stipendiater og opponenter på kanefart i snøen i 
Nordmarka utenfor Oslo – på hest og slede fram til ei hytte i skogen hvor vi 
fikk gløgg og vin og Per sang sjømannsviser. Det var morsomt å få være 
med på dette og få møte enda flere sider av Per.  
   For sine bidrag til utviklingen av nevrovitenskap ble Per innvalgt som 
medlem i den svenske Kungliga Vetenskapsakademien og han ble som en 
av veldig få norske forskere innvalgt som Foreign Associate i det ame-
rikanske vitenskapsakademiet – National Academy of Sciences. I 2002 ble 
han tatt opp som medlem i Royal Society i London, verdens eldste viten-
skapsakademi, også som en av kun en håndfull nordmenn gjennom historien. 
Han fikk St. Olavs orden for innsatsen for medisinsk forskning.  
   Til slutt må vi ikke glemme at Per gjorde mye for formidling av nevro -
vitenskap. Han gjorde Norges befolkning kjent med hjerneforskning i Per 
Øyvind Heradstveits serie «Din fantastiske hjerne» som gikk på NRK i 
1980. Programmet bestod av samtaler med Per om hjernen og var noe av 
det beste av folkeopplysning som fantes den gangen. Per var en yndet kon-
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takt for media og var ofte i TV, radio eller aviser for å fortelle om enkle og 
komplekse hjernefunksjoner og hva verdenssamfunnet visste om disse. Per 
var et forbilde for formidling av forskning.  
   Per er ikke blant oss lenger, men minnet hans lever videre. Han har in-
spirert minst to generasjoner av hjerneforskere i Norge og mange andre land. 
Han bygget opp norsk nevrofysiologi og la med sin tverrfaglige og vidsynte 
tilnærming grunnlaget for moderne nevrovitenskap. Han var en visjonær og 
kunnskapsrik forsker og har mye av æren for at norsk nevrovitenskap har 
den posisjonen internasjonalt som den har i dag. Dette reflekterer Pers unike 
trekk som forsker og person, men vi skal heller ikke glemme at sammen 
med Per stod alltid hans kone Kari, som støttet ham i alle år, helt siden før 
de dro sammen med sin unge familie til Australia i 1961.  

Vi er takknemlige for alt norsk nevrovitenskap og norsk forskning generelt 
har lært av Per.  

Jeg lyser fred over Per Andersens minne.

130  Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok 2021

Årbok 2021 materie09.qxp_Minnetale Andersen  31.10.2022  12:41  Side 130



FOREDRAG

Årbok 2021 materie09.qxp_Minnetale Andersen  31.10.2022  12:41  Side 131



Årbok 2021 materie09.qxp_Minnetale Andersen  31.10.2022  12:41  Side 132



Russiske samfunnsbevegelser: Status quo  
eller endring? 
 
 
Foredrag på møte 14. januar 2021 
 
 
av Geir Flikke, professor ved Institutt for litteratur, områdestudier og eu-
ropeiske språk ved Universitetet i Oslo 
 
 
Innledning  
Den 6. januar 2021 ble verden vitne til en form for kollektiv handling som 
rokket ved alle tidligere forestillinger om hvordan dette fenomenet oppstår, 
og i hvilken sosio-økonomiske og politiske kontekst. Etter flere måneder 
med beskyldninger om valgfusk i sosiale medier, og i en kort tale foran det 
Hvite hus i Washington D.C, sendte en sittende president i USA en mengde 
tilhengere mot Kongressen og oppfordret dem til fortsatt kamp mot et av-
klart valgresultat. Dette resultatet gav den demokratiske utfordreren, 
katolikken og demokraten, Joseph Biden, seieren.  
   Før dette hadde det amerikanske rettsvesenet blitt satt på en utfordrende 
prøve, gjennom en rekke søksmål som utfordret enkelte staters voteringer 
og opptelling. Prominente og fremtredende politikere i USAs republikanske 
parti, Abraham Lincolns parti, støttet disse rettslige prøvingene av valgopp-
tellingen i enkelte delstater, og enkelte hadde også tilkjennegitt at de ville 
utfordre valgresultatet i enkelte stater i den formaliserte debatten som skulle 
avholdes i forbindelse med opptellingen av valgmennenes stemmer den 6. 
januar 2021.  
   Nå syntes det relativt klart for verden, og for amerikanere flest, at det 
som skulle finne sted den 6. januar 2021 egentlig var en seremoni. Et tra-
disjonsbundet og velutprøvd valgsystem, opprettet i 1787, skulle gå over i 
en mer rutinepreget, seremoniell utøvelse av tradisjonsbundne plikter, ledet 
av vise-president Mike Pence. Som en del av denne seremonien skulle en 
samlet kongress bestående av to kamre bekrefte valgresultatet, og utrope 
Joseph Biden som USAs 59. president, og dette eventuelt etter å ha gjen-
nomført en ordnet debatt i tråd med The Electoral Count Act fra 1887, som 
tillater en samlet kongress å etterprøve og eventuelt votere over valg-
resultatet i den enkelte delstat.  

Årbok 2021 materie09.qxp_Foredrag Flikke  31.10.2022  12:42  Side 133



   Slik gikk det imidlertid ikke. Bare timer etter Trumps tale, svermet en 
hop av Trump-tilhengere inn i den amerikanske kongressen, med sørstats-
flagg, paramilitære hjelmer, smarttelefoner, gassmasker, lær- og skinnjakker, 
cowboy-støvler, bred-bremmete hatter, og andre, mer uforklarlige sjamanis-
tiske drakter. Kongressens politistyrker ble skjøvet tilbake, og hopehavet 
marsjerte rundt i en av de best bevoktede bygningene i USA, mens de tok 
selfie-bilder, satte seg ned på kongressformannens stol i den store salen, og 
la igjen håndskrevne lapper på Nancy Pelosis skrivebord. Da oppviglerne 
ble drevet tilbake, og seremonien i Kongressen fortsatte, så verden et 
uvirkelig bilde på skjermene: en bil stod igjen utenfor, en svart Humwee, 
og en lapp stod klistret over frontruten: «Pelosi is satan». I trappen opp til 
Capitol vaiet banneret «Jesus saves».  
   Markerte dette slutten på flere tiår med USAs ubestridte maktposisjon i 
verden? Er dette kroken på døren for det Joseph Nye (2002) omtalte i boken 
av samme navn – som USAs nødvendige soft-power, eller evnen til å få 
stater til å rette seg etter USAs vilje gjennom eksempelets makt og attraksjon, 
teknologi og know-how? I mange henseender vil det nok bli stående som et 
slikt vendepunkt. Det markerte i alle fall slutten på en av etterkrigstidens 
mer markante sykluser – en syklus jeg i dette foredraget skal referere til som 
den vestlige verdens evne til å spre verdier assosiert med demokratisering.  
   Og det er en formidabel sekvens av tiår som renner ut. Siden begynn-
elsen på 1990-tallet har det vært tatt for gitt at et sterkt og forent vesten, 
gjennom målrettet institusjonsbygging, liberale verdier og voksende øko-
nomier, kan fremkalle en blanding av beundring, attraksjon og politisk end-
ring, som i samspill gir seg utslag i demokratiske endringsprosesser i 
tidligere autoritære stater. Enkelte har kalt dette eksport av demokrati, in-
stitusjonsbygging og markedsreformer, andre har satt fokus på endringspro-
sesser internt i land som av forskjellige årsaker måtte gjennomføre et 
betydelig hamskifte – eventuelt en ansiktsløftning – for å holde tritt med 
vestens økonomiske og institusjonelle utvikling og gjenvinne sin posisjon 
som stormakt. Et tredje perspektiv, som også har gjort seg gjeldende, kan 
karakteriseres som nasjonsbygging, det vil si en prosess der tidligere 
«unionsrepublikker» i Sovjetunionen forsøker å kople seg på en brutt his-
torisk utvikling, og har brukt sine formelle, og rituelle institusjoner og parti-
strukturer, til å dyrke frem statssuverenitet og deretter, politisk endring.  
   Uansett hva man måtte kalle disse prosessene – demokratisering, politisk 
endring (transisjon), eller nasjonsbygging – er det en kjensgjerning at vi nå 
lever i en annen verden. Etter 2021 kan man ikke lenger ta for gitt at det 
amerikanske demokratiet skal stå som en pådriver for endring i andre land. 
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Det er skåret et dypt hakk i primstaven – Vesten er ikke det samme. Sosiale 
medier fremmer ikke nødvendigvis demokrati, diskusjonskultur, eller ideer 
om fremskritt politisk endring. Sosiale medier kan også fremme konspira-
sjonsteorier, som resulterer i ustyrlig, lederstyrt kollektiv handling, for-
virrete, agiterte massebevegelser og «redningsfronter»; disse kan igjen 
initiere politisk motiverte voldshendelser og kollektive opptøyer av den 
typen som fant sted i Washington DC i 2021.  
   6. januar 2021 ble et politisk og historisk faktum, og i et land som på 
1990-tallet har stått som en eksportør av demokrati og markedsøkonomi. 
Hva så med land som ikke har demokratiske tradisjoner, og som tidlig kom 
til å sette et likhetstegn mellom demokratisering og kaos: Vil vi se en radikalt 
ny utvikling, eller vil det vi ser bære preg av det som har kommet forut for 
2021? Mest sannsynlig det siste, og jeg skal begrunne hvorfor, men en ting 
er nytt: også her spiller sosiale medier en rolle.   
 
 
Russland anno 2020 – regimeutvikling  
I dette foredraget skal jeg ta for meg sentrale politiske utviklingstrekk i 
Norges store naboland, Russland. Russland er, og vil være, som vi også har 
hørt i foredraget som ble holdt før mitt, en toneangivende makt i interna-
sjonal politikk, og – vil jeg legge til – dette gjelder både i kraft av landets 
ressurser, men også i kraft av den politiske konsolidering som har funnet 
sted siden 2000. Man kan ikke tenke seg bort fra Russland; man kan lure på 
hva som skjer i landet, hvorfor det skjer, og man kan teoretisere over driv-
kreftene i de endringene som inntreffer. Men Russland vil alltid være der, 
uansett hva man tenker. Om Russland på 1990-tallet fremstod som svakt, 
og muligvis et land som kunne falle fra hverandre, synes dette lite sannsynlig 
nå, selv om det også er betydelige sprekkdannelser i Putins styre.  
   La oss nå si at vi for en stakket stund skal være en Russlandversteher. 
Hvordan kan vi da være det? En særdeles produktiv retning innenfor om-
rådestudiet har vært, og er vel fremdeles, basert på en komparativ tilnærming 
til russisk politikk, der forskjellige statsvitenskapelige og sosiologiske 
hypoteser utprøves på endringer i samfunnsforhold, politisk system og 
styresett, eller en mer kulturorientert komparativ tilnærming, der man til 
dels setter et fokus på Russlands evig-problematiske forhold til vesten og 
vestens modernisering i et historisk perspektiv, så vel som i et samtidsper-
spektiv.  
   En tredje vei, for å bruke et slikt uttrykk, er den relativt produktive forsk-
ningsretningen som jeg med noe forbehold – delvis basert på at jeg ikke all-
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tid er sikker på hvordan man kvalifiserer noe som akkurat dette – vil kalle 
for konstruktivisme; det vil si, en tilnærming som på forskjellig vis forklarer 
politiske dreininger som resultatet av talehandlinger, strategisk politikk-
planlegging, bruk av statsstyrte sosiale bevegelser, karisma og mediekontroll 
(særlig fjernsynsmediet) – kort sagt, teorier som bruker kvalitativt empirisk 
materiale til å analysere måten et gitt tema, en relasjon, eller en problem-
stilling diskuteres på, til å forstå hvordan «endring» alltid må settes i en mer 
omfattende kontekst enn den som utgjøres av institusjoner, politiske partier 
og liknende.  
   Å plassere seg selv i dette opplandet er ikke alltid like lett, og man kan 
dermed lett falle for fristelsen å simpelthen søke tilflukt i et kjent tema, og 
en kjent teoretisk problemstilling, noe jeg akter å gjøre i dag. Og temaet er 
simpelthen dette: kan samfunnsmessig endring finne sted i autoritære stater? 
Hva driver i så fall disse endringene, og hvilke verktøy kan vi bruke for å 
forstå endringene, deres konsekvenser, og de strategier som et gitt styrings-
system (politisk system) bruker for å håndtere dem? Vil vi se et Russland 
som i større grad er preget av sosial og politisk ustabilitet, dette til tross for 
en tilsynelatende bred oppslutning om regimet, enn det vi har sett frem til 
nå? Og hvordan vil dette i så fall påvirke regimet politisk?  
   Dette problemet har opptatt mange akademikere, og det har vært en kilde 
til utallige studier i endringer i russisk politikk. Det vil kreve for lang tid å 
gå inn på alle disse, og jeg vil derfor begrense meg til å si at denne problem-
stillingen er basert på følgende premisser: 

• Russland har beveget seg fra å være et hybrid-regime (kompetitivt autoritært re-
gime), kjennetegnet ved utstrakt mediekontroll, effektive mekanismer som av-
skjærer fremveksten av reell opposisjon til regimet, et dominant parti med
grunnlovsgivende flertall i nasjonalforsamlingen, en effektiv maktvertikal basert
på personlige utnevnelser av guvernører (presidentfilteret), og regelmessige na-
sjonalforsamlingsvalg og presidentvalg, som gjennomføres etter et fast mønster
og med regelmessighet, men uten å være rettferdige;

• Til å bli et personifisert autoritært regime, der fleksibiliteten i styringsform (rota-
sjon av maktelite) er svekket, og der uformelle relasjoner og personlige
privilegier synes å være mer utslagsgivende for plassering i eliten; der konstitu-
sjonelle rammer for tidsmessig begrensning av makt er overtrådt eller endret i
favør av den sittende presidenten, og der politi- og påtalemyndigheter utøver en
mer vilkårlig rettsutøvelse og voldelige hendelser mot demonstranter fo-
rekommer med større hyppighet enn tidligere.
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Om vi skal plassere denne endringen på en tidsakse, synes det å være naturlig 
å peke på to sentrale hendelser: protestene mot Putins kandidatur som 
president i 2011/2012, og annekteringen av Krim, og det etterfølgende opp-
svinget i Putins popularitet.  
   Med andre ord: Russlands politiske utvikling er ikke et produkt av «his-
toriens tilbakekomst», men et resultat av en kjede av hendelser, som på for-
skjellig vis har bidratt til å sementere regimeutviklingen. Hvorvidt dette er 
en funksjon av vestens ekspansive politikk eller ikke, vil fortatt være et 
stridens eple i studiet av Russland. Det vi kan fastslå er at annekteringen av 
Krim førte til en kanskje kortvarig gevinst; et betydelig popularitetsløft for 
Putin, men denne gevinsten synes også å ha vært sterkt medvirkende til lås-
ningen av systemet i ettertid. Putins person synes å være enerådig, eller som 
Vjatsjeslav Volodin, den gang leder av presidentens administrasjon, senere 
formann i Statsdumaen, uttrykte det i 2014, «Russland – det er Putin; uten 
Putin – intet Russland».  
   Under statsoverhodet finnes det primært en rekke lydhøre institusjoner, 
et Føderasjonsråd som villig gir presidenten fullmakter til de militære ope-
rasjoner presidenten finner det nødvendig å gjennomføre, en Statsduma be-
folket av Forent Russland – den utøvende makts støtteparti, og en «systemisk 
opposisjon», som ikke når opp i reell konkurranse med Putin, og en noe mer 
uoversiktlig jungel av tidligere interne system-liberalere, entreprenører fra 
sikkerhetssektoren (gjerne personer som har kjent Putin lenge), og ny-kon-
servative oligarker, som på forskjellig vis betaler sin politiske og øko-
nomiske tributt til systemet.  
   Som Henry Hale (2015) beskriver det i boken Patronal Politics; Russ-
lands politiske styringssystem kan best forstås som en pyramide, og et nett-
verk, som frem til 2020 har vært holdt i en slags balanse av en grunnleggende 
bestemmelse: Grunnloven av 1993 sin begrensning av det antallet terminer 
en president kan sitte etter hverandre. Etter 2020 er imidlertid denne be-
grensningen endret for Putins del. Etter den såkalte «nullstillingen» av Putins 
tidligere perioder gjennom grunnlovsendringene i det pandemiske Herrens 
år, 2020, kan Putin holde stand til 2036 (dette etter at Medvedjev forlenget 
presidentens termin fra 4 til 6 år).  
   Etter endringer i loven om immunitet for tidligere presidenter, som 
spaserte gjennom nasjonalforsamlingen sent høsten 2020, (opprinnelig en 
lov som ble vedtatt for å verne Jeltsin og hans familie mot straffeforfølgelse 
på begynnelsen av 2000-tallet), er forståelsen av immunitet betydelig utvidet. 
Den nye loven anvender immunitetsbegrepet ikke bare overfor handlinger 
utført i presidentperioden, men for alle handlinger forutgående for president-
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perioden, og også, som eksilavisen Meduza.io i Riga fastholder—for alle 
handlinger som en tidligere president utøver etter at vedkommende har gått 
av. 
   Det finnes, med andre ord, ingen reell mulighet for at en tidligere 
president skal kunne stilles strafferettslig ansvarlig etter å ha gått av. Unn-
taket er om påtalemyndigheten bestemmer seg for å reise tiltale, Dumaen 
aksepterer dette (to tredjedels flertall), og tiltalen passerer Føderasjonsrådet 
(som er befolket av senatorer som har fremmet lovendringen). For å para-
frasere historikeren Timothy Snyders uttrykk fra boken The Road to Unfree-
dom (2018), uten å dermed akseptere dens implikasjoner om at dette er en 
slags langt fremskredent variant av hvitegardist-fascisme – det russiske po-
litiske systemet synes å være basert på en status quo som griper langt dypere 
enn tradisjonsbasert maktbalanse – en slags «evighetspolitikk», der «po-
litikere produserer et bilde av vedvarende kriser, og manipulerer de emo-
sjoner som skapes» (Snyder, 8). 
   For å gripe tilbake til foredragets begynnelse: i det Herrens pandemiske 
år 2020 endret altså det russiske politiske systemet en bærebjelke i det som 
tidligere hadde blitt sett på som en slags minimalistisk utgave av et grunn-
lovsstyrt regime: at «stattholderens» makt var tidsmessig begrenset. Stats-
byggeren Putin kom til makten på dette vilkåret – han skulle konsolidere og 
styrke staten og forhindre territoriell oppsplitting (sesesjon) av det indre im-
periet – Den russiske føderasjonen.  
   Men etter 20 år med Putin, som i denne perioden har forvaltet en grunn-
lov som ble innsatt gjennom en væpnet aksjon mot Folkekongressen, Russ-
lands første post-sovjetiske parlament valgt i 1990, i slutten av 1993, er det 
vanskelig å tenke seg alternativer til Putinismen i Russland, samtidig som 
USAs system er undergravd av en president med megalomane ambisjoner. 
USAs system vil nok, får vi anta, bestå prøven etter 150 år med maktbalanse 
og tredeling av den juridiske, utøvende og dømmende makt. Men usikker-
hetsmomentet er der: Hvordan vil kollektive handlinger utfordre etablerte 
politiske systemer, hva enten de er autoritære eller demokratiske?  

Russland anno 2020 – protestbevegelser 
På 1990-tallet så man lett enhver protest i et tidligere autoritært system som 
uttrykk for en begynnende demokratisering. Transisjonsskjemaet var 
temmelig enkelt: demokratiske massebevegelser presset frem endringer, 
eliten ble bekymret, fraksjonert, en forgrening presset på for reformer og 
grunnlovsendringer, og den nye grunnloven skulle altså – hypotetisk sett, 
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stabilisere institusjonene, og innføre rutiner som omtales som demokratiske. 
Ja, konsolideringen av demokrati tok angivelig langt mer tid, men prosessen 
hadde startet, hevdet man.1  
   Allerede i 2004 inntraff det imidlertid omfattende endringer i forfat-
ningen. Akademikere snakket om en vending mot et mer autoritært regime, 
med fasadeinstitusjoner og kapasitet til å manipulere valgutfall. Samtidig 
endret Dumaen NGO-lovgivningen, og i 2012 ble denne strammet ytter-
ligere inn ved innføringen av et eget statsregister for såkalte «utenlandske 
agenter». Så sent som i 2020 endret Dumaen denne loven ytterligere. Man 
kan med loven i hånd nå lise opp enkeltindivider som «agenter» dersom det 
anses at deres arbeide for forskjellige rettigheter kan anses som «politisk».  
   Samfunnskontrollen gjør det vanskelig å snakke om demokrati/ demo-
kratisering. Å analysere protester i Russland betyr dermed ikke – og kanskje 
har det alltid vært slik – at man plugger denne empirien inn i skjemaer for 
regimeendring eller demokratisering. Det er en umulig øvelse; samtidig kan 
man imidlertid ikke unngå å registrere at protester, selv i autoritære systemer, 
kan oppstå raskt, og med store konsekvenser. Og man bør heller ikke anta 
at disse protestene nødvendigvis er et ledd i en «vestlig» innflytelse. De kan 
være et slags hjemmebrygg – et resultat av tilgang til sosiale medier, bruk 
av symboler hentet fra det globale billedarkivet, men tilpasset kulturelle 
realiteter, en følge av politisk vanstyre, politivold, eller miljøkatastrofer, og 
slike protester kan – som all kollektiv handling – fremme grievances (krav), 
som er sosiale, politiske eller økonomiske.  
   I sin bok The Language of Contention (2013), sier Sidney Tarrow det 
svært presist: all kollektiv handling skjer i et slags kulturelt og språklig 
avlukke, og iverksetter prosesser som omtales som: “a broad, dynamic, and 
interactive repertoire of contention that is both behavioural and discursive” 
(Tarrow, 2013, p. 16). Og han fortsetter:  
 

[…] the durability of contentious language is assisted within a particular setting 
by a common language, by forms of organization that ‘remember’ it and are or-
ganized to repeat its use, and by routines of interaction with public authorities. 

1. Den siste transitologen i sitt slag, Michael Mcfaul, ble i 2012 sendt som ambassadør til 
Russland i 2012. To år senere, i 2014, var han tilbake i Washington DC; reset var satt på 
holdt, Putin gjeninnsatt, og Krim annektert. Mcfaul hadde bevart troen, selv om mange 
akademikere allerede i 2005 omtalte det russiske systemet som et autoritært hybrid-re-
gime; Mcfaul ble fotfulgt, tidvis trakassert i offentlige medier, alt fordi man mistenkte 
ham for å ville igangsette en regimeendring i Russland. Og Mcfaul hadde en delt agenda: 
dialog med sivilsamfunn og strategisk nedrustning. Den delte ikke russerne. 
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[…] In different countries, organizations have different traditions of protest; 
moreover, police and public authorities are used to dealing with protesters with 
different routines of facilitation and repression (Tarrow, 2013, p. 18). 

 
Med andre ord – kultur, språk, tradisjon og strukturell kontekst er faktorer 
som påvirker mobilisering og protest; protestbevegelser lager budskap og 
bruker symboler som gir mening i denne konteksten, og språk er nøkkelen 
til å forstå budskapet, samt det mulighetsrommet som protestene oppstår i. 
Vi må imidlertid analysere budskap, kontekst, årsaker og konsekvenser uten 
å feste merkelappen «demokrati» på disse hendelsene. Det er ikke alt som 
rører seg i folk som er «demokrati» og det er ikke alt som beveger folk til å 
delta i kollektive aksjoner som ender i demokrati, enn si styrker det.  
   Denne tilnærmingen forklarer også protestene som en følge av struktur-
endringer, eller det Tarrow kaller «mulighetsstrukturer» (political op-
portunity structures). Disse kan enten oppfattes som et system av reelle 
liberaliseringer, eller som «signaler» gitt til aktører om at mobilisering er 
mulig. I et system som det russiske er disse strukturene kanskje ikke så 
åpenbare, med mindre man følger politiske endringsprosesser tett, og kan 
russisk svært godt. Poenget i dette foredraget er imidlertid at slike struktur-
endringer finnes, og at russere flest kan tolke disse signalene som muligheter 
for å gjennomføre større, og – merkelig nok – banebrytende protestaksjoner.  
 
 
Foredragets to caser 
Med dette for øyet skal vi se nærmere på en av de mer omfattende protest -
bølgene i Russland anno 2020, de såkalte musornye protesty (søppelprotes-
tene), som først ble antent i Moskva regionen i 2017, og som deretter spredte 
seg som en ild i tørt gress over tundraen og opp til Arkhangelsk oblast. 
Gnisten til denne protestbølgen var en regjeringsbeslutning fattet sent i 2016 
der Medvedjev regjeringen vedtok et program kalt «Et rent land» (Tsjistaja 
strana). Midler ble satt av til å bygge fire store søppelforbrenningsverk for 
å avlaste eksisterende søppelfyllinger i Moskva oblast’, samt å betjene de 
årlige mengdene på 6–8 millioner tonn husholdningssøppel fra metropolen 
Moskva.2  
 

2. Ifølge enkelte estimater har mengden husholdningssøppel fra Moskva mer enn doblet 
seg fra 2010 til 2016. Den årlige mengden ble i 2016 estimert til 5,5 millioner tonn, men 
i 2019 har det vært nevnt at mengden er opptil 8 millioner tonn. https://www.kommer-
sant.ru/doc/4081161 
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   Programmet stipulerte imidlertid også at en rekke søppeldynger skulle 
stenges, uten å definere hvilke. Dette sendte imidlertid et signal til flere byer 
rundt Moskva—befolkningen kunne bli kvitt stinkende søppeldynger, og i 
juni 2017 oppstod en særdeles merkelig situasjon, der innbyggere i Bala-
sjikha utenfor Moskva fikk Putin i tale på presidentens årlige pressekon-
feranse. Beboerne klagde over stank, og over nybygde hus som var bygget 
altfor nære søppeldumpet. Putin repliserte at han skulle «ordne opp». Dager 
senere var den lokale ordføreren sparket, søppeldyngen stengt, og 
miljøetatene sendte ut en YouTube video der det ble hevdet at fyllingen skulle 
omgjøres til en slalåmbakke.  
   Balasjikha ble et signal: plutselig fikk en befolkning for seg at man 
kunne få sine dynger stengt. Resultatet er fremstilt i denne «hendelses-
kalenderen» (SLIDE). I løpet av noen uker ble det ene dumpet etter det andre 
krevd stengt, og i 2018 toppet det seg med utspill av giftgasser fra 
søppeldumpet Jadrovo ved nye Volokolamsk utenfor Moskva. 200 barn ble 
sendt på sykehus med pustebesvær, skoler ble stengt, men myndighetene 
innførte ikke unntakstilstand. Guvernøren i Moskva oblast, Vorobjov, for-
søkte å snakke befolkningen til ro, men ble møtt med skjellsord, snøballer, 
egg og råtne tomater.  
   Hendelseskalenderen, som jeg har satt sammen etter en nøye gjen-
nomgang av russisk-språklige kilder, viser følgende sammenhenger:  
 
• En petisjon fra innbyggere i Balasjikha til Putin satte i gang et folkekrav 

om stengning av søppelfyllinger.  
• I løpet av 2017–2018 kom det flere krav om at fyllinger måtte stenges, 

samtidig som motstanden mot konstruksjonen av nye forbrenningsverk 
vokste. 

• I Volokolamsk 2018 brøt det ut omfattende protestaksjoner, med 
blokkering av veier, petisjoner, og folkemøter.  

• Forsøk på å opprette en ny fylling i Arkhangelsk oblast, for å avlaste eks-
isterende fyllinger, og i påvente av byggingen av nye forbrenningsverk, 
skapte en stor protestbølge i Arkhangelsk – bevegelsen Stop Sjies, og 
slagordet Pomor’e ne svalka (Arktis er ikke en søppelfylling).  

• Stop Sjies var en levedyktig protestbevegelse, og i 2020, etter minst 7 
større demonstrasjoner, gikk guvernøren i Arkhangelsk av. Sjies pro-
sjektet ble stoppet i 2020.  

 
Søppelprotestene viser styrken i det russiske sivilsamfunnet, men også de 
omfattende korrupsjonsproblemene i Russland. Mange statlige kontrakter 
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for søppelhåndtering i Moskva gikk til selskaper med kontakter inn i Putins 
regime, slik som sønnen til riksadvokaten Jurij Tsjajka. Disse tjenes-
televerandørene opererer også i et marked der det er store penger involvert, 
ikke bare gjennom statskontrakter. Etter 2017 ble det eksempelvis reist tiltale 
om korrupsjon mot eiere av lokale søppelfyllinger i Moskva området, med 
anklager om utpressing og korrupsjon.  
   En annen hendelse som vitner om sprekkdannelser i Putins regime er de 
omfattende protestene i Khabarovsk, sommeren 2020. Den 9. juli ble 
guvernøren i Khabarovsk krai i Sibir arrestert for medvirkning til drap. 
Sergej Furgal, et medlem i nasjonalistpartiet LDPR, ble anklaget for å ha 
deltatt i en lokal mafiabande i Amur-regionen, og for å ha stått bak bestil-
lingsdrap i lokale bandefeider i 2004. I de lokale guvernørvalgene i 2018 
feide han Forent Russlands kandidat av banen, og bygget seg opp en lokal 
maktbase i Khabarovsk, en by på 600,000 innbyggere. Følgende hendelses-
kaldener er basert på Zona.media:  
 
• Den 11. juli demonstrere rundt 30,000 mennesker i Khabarovsk mot 

arrestasjonen; sosiale medier mobiliserte rundt hashtagene #svobodu -
furgalu og #jamysergejfurgal; Furgals Instagram konto med 250,000 støt-
tespillere rant over av sympatierklæringer; 

• 20. juli utnevnte Putin LDPR medlemmet Mikhail Degtarjov til guvernør. 
• 11. juli – 1. august: regelmessige og omfattende protester i Khabarovsk 

hver lørdag, med opptil 80,000 demonstranter (18. juli). 
• Juli-august: Omfattende arrestasjoner, voldsopptøyer og angrep på jour-

nalister.  
• September-oktober: regelmessige lørdagsdemonstrasjoner fortsetter, men 

bare med et tusentalls demonstranter.  
 
I begge tilfeller er det utløsende faktorer: i første, et regjeringsprogram og 
en fjernsynssendt petisjon fra en lokal bybefolkning rundt Moskva; i andre 
tilfelle, et forsøk på å stramme inn disiplinen i den såkalte maktvertikalen 
(guvernørene). Begge disse eksemplene blottlegger imidlertid forskjel-
ligartete spenninger i det politiske styringssystemet.  
   Søppelprotestene fant sted parallelt med opptakten til valg av president 
i Russland. Sommeren 2017 startet Aleksej Navalnyj en omfattende regional 
kampanje for å få godkjent sitt kandidatur til presidentvalget i 2018. 
Navalnyjs kampanje var basert på omfattende korrupsjonsavsløringer og 
posteringer av elitens enorme eiendommer på nettet. Samtidig forsøkte han 
å drive kampanje på pensjonsreform, økonomisk usikkerhet og korrupsjon. 
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Flere av hans posteringer i perioden 2015–2018 hadde rammet den russiske 
påtalemyndigheten direkte. Navalnyj anklaget blant annet riksadvokat Jurij 
Tsjajkas for å ha hatt tidligere befatning med kriminelle bander i syd-Russ-
land, og hans sønner for å ha tusket til seg lukrative statskontrakter, blant 
annet innen renovasjon av Moskva. Igor Tsjajka, riksadvokatens sønn, hadde 
skaffet seg millionkontrakter gjennom selskapet renovasjonsselskapet 
Khartia, som ble startet opp i 2013 med en kapital på et titalls tusen rubler. 
I 2015 hadde selskapet fått kontrakter for 42,6 milliarder RUR, og av 15 års 
varighet for håndtering av søppel fra Moskva.3  
   I en bisetning kan det nevnes at Navalnyj ikke overraskende ble nektet 
registrering som kandidat, og i løpet av 2018–2019 økte presset mot hans 
organisasjon, FBK. I 2019 ble fondet registrert som «agent», og forsøkt 
stengt og nedlagt.  
   Søppelprotestene var i utgangspunktet ikke politiske; de var drevet frem 
av et ønske om ren luft og rene forsteder, men de bidro også til å sette et 
søkelys på omfattende korrupsjon. I sum førte de til avsettelsen av 
guvernøren i Arkhangelsk, og de fikk dermed politiske konsekvenser. Kan 
de også ha styrket den regionale identiteten i Arkhangelsk? Mye tyder på 
dette. Analyser av videomateriale viser at demonstrantene hadde en klar ide 
om at de var «annerledes» enn moskovittene. Noen hevdet at det aldri hadde 
vært livegenskap i Arkhangelsk, og at de som «nordlige» stod for en støyt. 
Blant protestbudskapene fant man eksempelvis budskap som «Moskva – 
hold søppelet for dere selv», og «Nordområdene (Sever) er ikke en 
søppelfylling for Moskva». 4 Med andre ord, det statlige programmet for 
renovasjon, som gav selskaper statskontrakter i milliardklassen for 15 år 
fremover, løste ikke problemet med søppelfylling i Moskva oblast. 
Myndighetene forskjøv problemet til Arkhangelsk, men protesten der var så 
massiv at den lokale guvernøren gikk av.  
   I Khabarovsk-hendelsen ser man spenninger som strukturelt sett er like, 
men av en annen politisk valør. Også her ligger det et oppgjør med tidligere 
synder, men i dette tilfellet er det altså en nasjonalist fra LDPR som settes 
på anklagebenken for tidligere skal man si forseelser på 2000-tallet. 
Samtidig var imidlertid Furgal en folkevalgt – regionen har et eierskap til 
denne mannen, og har gjort ham til en lokal helt. Som protestbudskapene 
lød «Ruki protsj ot Furgala» (ta hendene bort fra Furgal), «Vernite nam 

3. Rbc.ru, «Rassledovanie RBK: Kto vyigral 15-letnii podrjad na vyzov musora v Moskve», 
RBK 26. august 2015, tilgjengelig på:  https://www.rbc.ru/investigation/society/26/08/ 
2015/55d35c039a794779b863d9c0 

4. https://stopshies.ru/history/ 
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Furgala (Narodnyj gubernator)» (gi oss Furgal tilbake), «Doloj represii» 
(bort med undertrykkelse), og «My golosovali za Furgala» (vi stemte for 
Furgal).5 Kriminell eller ikke – befolkningen i Khabarovsk ville ha «sin 
mann» til å styre, og ingen innblanding fra Moskvas side.  
   Khabarovsk protestene har lokket frem sterke følelser i den øvrige russ-
iske befolkningen. I juli 2020 kunne Levada-senteret melde at hele 46 
prosent av de forespurte støttet protestene.6 Dette var mens protestene var 
på sitt høyeste, og sosiale medier rant over av bilder av arrestasjoner, po-
litipågripelser og folkemarsjer gjennom Khabarovsk sentrum. Men under-
søkelsen viste at hele 83 prosent hadde hørt om protestene.  
   Hvilken strukturendring i det politiske systemet kan så forklare denne 
hendelsen? Her må vi ta et tilbakeblikk til maktskiftet mellom Putin og 
Medvedev for å forstå dynamikken. Moderniseringspresidenten Dmitrij 
Medvedev hadde lenge syslet med ideen om å gjeninnføre valg på Russlands 
guvernører, og innen 2011 hadde han utnevnt over halvparten av Russlands 
guvernører med tanke på personer som var «valgbare».7 På tampen av sin 
periode, i desember 2011, tok Medvedev til orde for å reversere beslutningen 
fra 2004 om å utnevne guvernører direkte, men Putin var i mot, og begrunnet 
dette med behovet for et «filter» som kunne gjøre det mulig for presidenten 
å holde ledere for de etnisk definerte områdene i den russiske føderasjonen 
«i ørene», samtidig som guvernører som oppfordret til separatisme, etniske 
motsetninger, eller som drev kriminell virksomhet, lett kunne skiftes ut.8  
   Resultatet av denne motsetningen ble, i henhold til Elizabeth Teague, en 
ordning der innbyggere kunne velge guvernører fra en liste som var godkjent 
av Kreml.9 Den opprinnelige ideen om at lokale partier skulle kunne 
nominere kandidater ble dermed vraket. Men Medvedjev stod på sitt og 
sendte loven til Dumaen. Der ble det lagt til et forslag om at lovendringen 
ikke skulle tre i kraft før etter seks år, altså i 2018. Dette forslaget falt, og 
Medvedjev fikk lovforslaget igjennom, men med et tillegg: det ble innført 
et «filter» i den regionale lovgivende forsamling. I stedet for en «klarert 

5. https://www.rbc.ru/politics/25/07/2020/5f1c219d9a7947deddb6acd7 og https://zona.
media/chronicle/furgal

6. Undersøkelsen ble gjennomført over to dager (24.–25. juli, 2020), 1,617 respondenter
ved CATI – tilfeldig telefonintervju. Se: Levada.ru, «Protesty v Khabarovske», 28. juli
2020, tilgjengelig på: https://www.levada.ru/2020/07/28/protesty-v-habarovske/

7. Helge Blakkisrud, «Medvedev’s New Governors», Europe-Asia Studies vol 63, nr. 3, ss.
367–395, 2011.

8. Elizabeth Teague, «Russia’s Return to the Direct Election of Governors», REGION: Re-
gional Studies of Russia, Eastern Europe and Central Asia, vol. 3, nr. 1, ss. 37–57, 2014. 

9. Ibid.
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liste» måtte kandidater til stillingen som guvernører få «godkjenning» av et 
visst antall lokale lovgivere for å bli registrert – altså ikke et parti-basert 
kriterium.  
   For å oppsummere: I Khabarovsk ble Sergej Furgal (LDPR) valgt som 
en følge av en ordning som hadde vært et stridsspørsmål mellom avtropp-
ende og påtroppende president i 2012. Ordningen var ikke «parti-basert», 
og dette ville i praksis bety at kandidater kunne, med basis i tidligere nett-
verk, kjøpe seg den nødvendige støtten i lokale lovgivende organer for å 
komme i betraktning som kandidater. I Moskva 2013 passerte Aleksej 
Navalnyj dette «filteret», og fikk 27 prosent av stemmene. Han vendte imid-
lertid denne seieren mot presidenten som fikk loven igjennom, og innledet 
en kampanje mot Medvedjev i 2016. Fenomenet Navalnyj ble skapt av en 
lovendring, det samme ble fenomenet Furgal. I begge tilfeller har det ført 
til betydelige protester mot Putins system. 
 
 
Konklusjon: 
Hvordan skal vi så avslutte dette foredraget? Jeg har to forslag, det ene 
gjelder generelt, og det andre mer spesielt til casen.  
 
1) Sosiale medier driver frem protest, men disse protestene kan ha fatale 

konsekvenser. Demokratiske systemer kan rystes i sine grunnvoller, og 
de ennå ikke stivnede grunnvollene i autoritære systemer kan få be-
tydelige sprekkdannelser. På sitt beste er deliberasjon og offentlig politisk 
debatt en drivkraft som styrker institusjoner, meningsutveksling og re-
spekt for beslutninger; på sitt beste er sosiale medier et kommunikasjons-
middel for krefter som arbeider for politiske rettigheter i autoritære 
styresett, eller for NGOer som arbeider målbevisst med å forsvare 
menneskerettigheter; men etter 2021 vil vi måtte fastslå at sverdet er 
tveegget.  

 
2) Russland anno 2021 er i en indre bevegelse vi ennå ikke vet utfallet av. 

Årsakene til dette ligger ikke i det misforståtte begrepet «vestliggjøring» 
eller vestlig påvirkning, enn si utvidelsen av vestlige sikkerhetspolitiske 
institusjoner som EU eller NATO. Årsakene er påført systemet av sys-
temet selv. Søppelprotestene rundt Moskva slo ut i full skala i krysnings-
punktet mellom et statsprogram for renovasjon, en anbudsrunde som 
favoriserte sentralt plasserte aktører i kretsen rundt Putin, og en 
direktesendt pressekonferanse. Furgal-protestene i Khabarovsk oppstod 
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som en følge av signaler om frie guvernørvalg, en svekkelse av Forent 
Russland som statsbærende parti, og et Sibir som utvikler en sterkere 
regional identitet.  

Med dette som konklusjon vil jeg takke Vitenskapskademiet for muligheten 
til å bringe til torgs år med forskning på russisk politikk.  

********
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Ekstrembølger i havet – hva er det, hvordan oppstår 
de og hvilken betydning kan de ha for virksomhet til 
havs 
 
 
Foredrag på møte 11. februar 2021 
 
av Karsten Trulsen, professor i mekanikk ved Matematisk institutt, 
Universitetet i Oslo 
 
 
Rørbruer, flytende hengebruer, flytende og fast installerte vindmøller til 
havs, oppdrettsanlegg, fiskebåter, skip og oljeplattformer, de vil alle bli 
påvirket av miljølaster på grunn av bølger. Bølgefelt er irregulære og må 
derfor beskrives statistisk. Det er spesielt to egenskaper hos bølgefelt som 
det kan være greit å ha et forhold til, hva som er typiske bølger og hva som 
er de mest ekstreme bølgene vi kan regne med å oppleve. 
   De ekstrembølgene jeg skal diskutere her karakteriseres gjerne som 
«freak» eller «rogue». Dette betyr at vi ikke er interessert i hvor store 
bølgene er i seg selv, men om de er usedvanlig store i forhold til gjennom -
snittlige bølger i bølgefeltet hvor de forekommer. Heri ligger det hvor 
overraskende de er i forhold til hva vi kunne ha forventet. 
   I det følgende skal jeg først diskutere noen kjente freake bølger. Deretter 
skal jeg beskrive noen av våre aktiviteter som viser hvordan visse naturlige 
omstendigheter kan gjøre at freake bølger kan bli enda mer overraskende. 
 
 
Definisjon av en freak bølge 
Det høyeste og laveste punktet i en bølge kalles henholdsvis kam og buk. La 
oss kalle overflatehevningen η og kamhøyden ηc, disse angis gjerne relativt 
til middelvannstanden. Den vertikale avstanden mellom etter følgende kam 
og buk kalles bølgehøyde, H. Som grunnlag for sammen  likning er det vanlig 
å benytte signifikant bølgehøyde, Hs, tradisjonelt definert som gjennomsnittet 
av de 1/3 største bølgehøydene i en 20 minutters tidsserie, men vi foretrekker 
den mer moderne definisjonen som er fire ganger standardavviket til 
overflatehevningen i en 20 minutters tidsserie, Hs = 4σ. De to definisjonene 
for Hs gir omtrent samme verdi. Vi begrenser oss til tidsserier av 20 minutters 
varighet for at ikke de meteorologiske forholdene skal endre seg i løpet av 
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målingene. Vanlige kriterier for at en bølge er «freak» eller «rogue» er enten 
ηc > 1,25 Hs eller H > 2 Hs for en tidsserie av 20 minutters varighet (Dysthe
et al., 2008). 
   Vi slipper ikke utenom å introdusere noen statistiske begreper, spesielt 
standardavvik og kurtose, og disse forklares derfor nærmere i Appendiks. 
Enkelt sagt forteller standardavviket hvor store de «vanlige» utslagene er, 
mens kurtosen forteller hvor stor tendens det er til uvanlig store utslag. 
Kurtosen gir oss en god indikasjon på hvor stor sannsynlighet det er for å 
møte en freak bølge. 

Noen kjente freake bølger 
Eksistensen av ekstrembølger har vært kontroversiell. I gamle dager ble de 
til tider avvist som skipperskrøner. Etter hvert har vi imidlertid fått 
ubestridelige observasjoner. Her skal vi nevne to fra norske farvann: 
Nyttårsbølgen og Andreabølgen. 
   En av de mest kjente er bølgen som ble målt ved Draupner E plattformen 
den 1. januar 1995, og som derfor gjerne kalles «Nyttårsbølgen». Platt formene 
Draupner S og Draupner E danner et knutepunkt for gass rørledningsnettet i 
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Figur 1: 20 minutter tidsserie med Nyttårsbølgen målt ved Draupner 1. 
januar 1995. Data fra J.I. Dalane og O.T. Gudmestad hos Statoil. 
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Nordsjøen. Draupner S ble installert på feltet i 1984, og Draupner E i 1994. 
Draupner E hadde en ny type forankring i havbunnen som man ønsket å 
evaluere, derfor var plattformen usedvanlig godt utstyrt med måleinstrumenter 
da bølgehendelsen inntraff. 
   Figur 1 viser en 20 minutter lang tidsserie av overflatehevning målt ved 
Draupner E fra klokka 15:20. Den signifikante bølgehøyden var Hs = 11,9 
m, den maksimale kamhøyden var ηc = 18,5 m og den maksimale
bølgehøyden var H = 25,6 m. Begge kriteriene for freak bølge er oppfylt, 
ηc/Hs = 1,55 > 1,25 og H/Hs = 2,15 > 2 (Haver, 2004). 
   En enda mer ekstrem bølge ble målt ved Ekofisk den 9. november 2007. 
Dette skjedde under en storm som het «Andrea», derfor kalles bølgen gjerne 
«Andreabølgen». Målingen ble gjort med instrumenter montert på en 
gangbro mellom plattformene 2/4 K og 2/4 B som ligger 2,3 kilometer nord 
for Ekofisk-senteret. 
   Figur 2 viser en 20 minutter lang tidsserie av overflatehevning målt ved 
Ekofisk 2/4 K-B fra klokka 00:40. Den signifikante bølgehøyden var Hs = 
9,2 m, den maksimale kamhøyden var ηc = 15,0 m og den maksimale
bølgehøyden var H = 22,9 m. Begge kriteriene for freak bølge er oppfylt, 
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Figur 2: 20 minutter tidsserie med Andreabølgen målt ved Ekofisk 9. 
november 2007. Data fra M.P. Malila hos Meteorologisk institutt.
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enda bedre enn for Draupnerbølgen, ηc/Hs = 1,63 > 1,25 og H/Hs = 2,49 >
2 (Magnusson & Donelan, 2013). 
   En stor takk går til oljeselskapene Statoil og ConocoPhillips som lot 
bølgemålingene bli gjort tilgjengelig for fri forskning. 

Hendelser som sannsynligvis ikke var freake bølger 
Det kan være fristende å mistenke freake bølger som årsak til alvorlige 
ulykker til havs når man ellers ikke vet hva den eksakte årsaken var. Få 
ulykker har framprovosert mer diskusjon om freake bølger enn det som 
skjedde med oljetankeren Prestige utenfor Spania 13. november 2002 og de 
etterfølgende dagene. Prestige var på vei mot sør utenfor Galicia, fullastet 
med olje, da den fikk et lite hull i skroget på styrbord side den 13. november. 
Dette medførte at skipet krenget litt mot styrbord og motoren stoppet. Skipet 
drev deretter langsomt mot land på grunn av havstrømmer og vind. 
Istedenfor å få lov til å søke nødhavn ble det bestemt at skipet skulle taues 
bort. Etter flere dager med tauing i diverse retninger ble påkjenningen til 
slutt for stor, skipet knakk på midten, delte seg i to og sank den 19. 
november. En av tidenes største oljekatastrofer var et faktum. Utslippet drev 
mot land og forurenset strender fra Portugal i sør til Den engelske kanal i 
nord. 
   En mengde påstander om hvorvidt ulykken kunne skyldes freake bølger 
ble framsatt, spesielt med henvisning til at de rådende meteorologiske 
forholdene medførte en såkalt kryssende sjø med dønninger som kom fra 
nordvest og en vind-sjø som kom fra sørvest. 
   Vi gjorde numeriske simuleringer av gjeldende sjøtilstand med spesiell 
tanke på å avklare hvor farlig en slik kryssende sjø kan være (Trulsen et al., 
2015). Vi fant at i det øyeblikket ulykken skjedde, klokka 14:10 UTC den 
13. november, var kurtosen til overflatehevningen κ = 3,0119 ± 0,0078.
Maksimum kamhøyde var da omlag 5–6 % større enn den forventede
maksimale kamhøyden i en Gaussisk (normalfordelt) sjø. Disse tallene er
så nær Gaussiske verdier at det ikke er grunnlag for å snakke om uvanlige
sannsynligheter for ekstrembølger.

Gaussisk eller normalfordelt sjø 
I diskusjonen ovenfor ble det brukt et begrep som fortjener å bli forklart, 
nemlig Gaussisk eller normalfordelt sjø. En sjøtilstand med irregulære 
bølger, som brer seg i mange forskjellige retninger med mange forskjellige 
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frekvenser og bølgelengder, kan antas å være summen av mange elementære 
bølgebidrag som er uavhengige av hverandre.  Dette er illustrert i figur 3. 

Dersom de elementære bølgebidragene er statistisk uavhengige og likt 
fordelt kan vi benytte sentralgrenseteoremet fra statistikk for å konkludere 
at den irregulære sjøen er Gaussisk fordelt, også kalt normalfordelt. 
   Kurtose er et mål for hvor mye ekstreme utslag som forekommer i 
forhold til den naturlige variasjonen.  For en Gaussisk fordeling vil kurtosen 
være 3. Kurtose større enn 3 tyder på at det forekommer flere ekstreme utslag 
enn «normalt». En typisk havoverflate vil gjerne ha en kurtose som 
overskrider den Gaussiske verdien med noen få tiendedeler. 
   Spesielt spennende for oss som forsker på ekstrembølge-statistikk er 
omstendigheter som medfører større forekomst av freake bølger enn det man 
forventer i en Gaussisk sjø. Det er spesielt én ting som medfører at 
sentralgrenseteoremet bryter sammen, nemlig ikkelinearitet. I praksis betyr 
dette at amplitudene til de elementære bølgene i figur 3 blir så store at de 
begynner å vekselvirke med hverandre, da er de ikke lenger uavhengige. 
Enda større avvik fra Gaussisk sjø kan man finne dersom man kombinerer 
ikkelinearitet med brå endringer i omgivelsene, da kan det hende at bølgene 
må finne en ny likevektstilstand ved å gå igjennom en overgang med spesielt 
forhøyet sannsynlighet for freake hendelser. 
   I det følgende gir jeg et par eksempler på aktiviteter utført av mine 
master- og doktorstudenter hvor poenget er at ikkelineære bølger forplanter 
seg inn i endrede strøm- eller bunnforhold, som nettopp viser seg å 
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Figur 3: Irregulær sjø som superposisjon av elementære bølger.
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framprovosere sterk ikke-Gaussisk respons. 

Bølger på strøm 
En spesielt spennende konfigurasjon av bølger og strøm sees i figur 4.  Bildet 
er tatt like under Atlanterhavsveien. En tidevannstrøm renner som et jetstrøm 
rett imot vindgenererte bølger. Etter hvert som bølgene kommer inn i den 
stadig sterkere motstrømmen blir bølgene langsommere, høyere, og vil til 
slutt enten bryte eller bli reflektert. Begge deler kan sees i figuren. Praktisk 
talt ingen bølger er i stand til å komme igjennom den sterkeste delen av 
tidevannstrømmen like under Atlanterhavsveien. 

Det vi primært ser i figur 4 går under navnet lineær refraksjon, det er samme 
fenomen som skjer når lysstråler brytes i et prisme og som gjør at brillene 
våre fungerer. Bølger som kommer inn i en motstrøm vil bøyes inn mot der 
hvor strømmen er sterkere og få litt kortere bølgelengde og litt større 
amplitude. Lineær refraksjon endrer i seg selv ikke på den Gaussiske 
egenskapen til bølgene. Følgelig vil ikke kurtosen endre seg utelukkende på 
grunn av lineær refraksjon. Refraksjon kan imidlertid gjøre bølgene mer 
ikkelineære, og dette kan i sin tur medføre overraskelser. 
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Figur 4: Bølger i motstrøm under Atlanterhavsveien.  Vinden blåser og 
bølgene forplanter seg mot fotografen. Tidevannstrømmen går vekk fra 
fotografen.  Strømmen under broa er så sterk at nesten alle bølgene stanses, 
enten fordi de bryter eller reflekteres.
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   Vi gjorde numeriske simuleringer av en slik konfigurasjon av bølger på 
en jetstrøm (Hjelmervik & Trulsen, 2009), og vi fikk overraskende resultater. 
For det første fant vi at oppførselen til bølger på en transverselt uniform 
strøm er kvalitativt forskjellig fra oppførselen til bølger på en jetstrøm. Her 
beskrives bølger på en jetstrøm. Vi fant at kurtosen til bølgefeltet midt i 
jetstrømmen er mindre enn på sidene av jetstrømmen. Tilsvarende fant vi 
færre freake bølger midt i jetstrømmen enn på sidene av jetstrømmen. Det 
er følgelig ikke overensstemmelse mellom de visuelt lett synlige store og 
brytende bølgene i bildet og hyppigere forekomst av freake bølger. Når vi 
snudde strømmen, fra motstrøm til medstrøm, fikk vi motsatt resultat med 
høyere verdi for kurtose midt i jetstrømmen. En praktisk konsekvens er at 
der hvor store og brytende bølger er lett synlig på en jetstrøm, der er det 
færre overraskende store bølger, men der hvor det ikke er så lett å se synlig 
store bølger på en jetstrøm, der kan det være flere overraskende store bølger 
– noe å tenke på for en som ønsker å ferdes i slike farvann.

Bølger over grunne 
I figur 5 ser vi skissert et eksperiment vi gjorde i en bølgetank på laboratoriet 
vårt, Hydrodynamisk laboratorium ved Matematisk institutt ved 
Universitetet i Oslo (Trulsen et al., 2020). Tanken er 25 m lang, 1 m høy og 
0,5 m bred. Det ble satt inn en grunne som skissert i figuren. 
Overflatehevningen og hastighetsfeltet ble målt ved målepunktene indikert 
i figuren. 
   Det som primært skjer i eksperimentet er samme type lineær refraksjon 
som nevnt ovenfor, en slik grunne kan altså fungere som en «brille» for 
bølgene.  Bølger som kommer inn på grunnere vann vil bøyes inn mot 
grunna og få litt kortere bølgelengde og litt større amplitude. Nok en gang 
vil lineær refraksjon i seg selv ikke endre på den Gaussiske egenskapen til 
bølgene. Følgelig vil ikke kurtosen endre seg utelukkende på grunn av lineær 
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Figur 5: Bølgetank med bølgepadle (mørkeblå) og grunne (grønn). 
Målepunkter for overflatehevning markert over vannet. Målepunkter for 
horisontal hastighet markert i vannet.
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refraksjon. Refraksjon kan imidlertid gjøre bølgene mer ikkelineære, og 
dette kan være spennende å utforske. 
   Vi gjorde eksperimenter og numeriske simuleringer av bølger over en 
grunne (Trulsen et al., 2020; Lawrence et al., 2021), og vi fikk overraskende 
resultater.  Figur 6 viser at irregulære bølger som kommer inn fra dypere 
vann med kurtose nær den Gaussiske verdien kan få en usedvanlig forhøyet 
verdi for kurtosen like innenfor kanten av grunnen.  Minst like overraskende 
er det at hastighetsfeltet i vannet kan få en forhøyet verdi for kurtosen på et 
helt annet sted, nemlig bak grunnen. Det som kanskje overrasker aller mest 
er at overflatehevningen og hastighetsfeltet ser ut til å ha helt ulik statistikk. 
   Vi som underviser bølge-hydrodynamikk bør kanskje ta en runde med 
oss selv ettersom vi ofte formidler at overflatehevning og hastighetsfelt er 
to sider av samme sak for vanlige overflatebølger på vann. 

Fra et praktisk synspunkt vil dette medføre at fiskebåter kan være utsatt for 
forhøyet sannsynlighet for freake overflatebølger, overraskende store 

overflatehevninger, like innafor kanten av en fiskebanke. Rørbruer kan 
derimot være utsatt for forhøyet sannsynlighet for freake hastighetsbølger, 
og dermed overraskende store påkjenninger, like bak en grunne. 
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Figur 6: Kurtose til overflatehevning (svart *) og horisontal hastighet (blå 
+) målt i punktene indikert i figur 5.
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Sammendrag 
Freake bølger i havet – usedvanlig store bølger i forhold til omkring liggende 
bølgefelt – er naturlig forekommende og må derfor tas hensyn til for å ivareta 
sikkerhet. Mine studenter, medforfattere og jeg har blitt til dels svært 
overasket over oppførselen vi har funnet. Det kan forekomme ekstraordinært 
mye freake overflatebølger like på innsiden av en grunne uten at det merkes 
tilsvarende for hastighetsfeltet i vannet. Det kan forekomme ekstraordinært 
mye freake hastighetsbølger nedi vannet bak en grunne uten at det merkes 
tilsvarende for overflatebølgene. Bølger på en jetstrøm kan være mer freake 
i medstrøm enn i motstrøm, og mindre freake midt i en motgående jetstrøm 
enn ut mot sidene av jetstrømmen, stikk i strid med hva det visuelle 
inntrykket kunne tilsi. 
 
 
Appendiks 
I det følgende kan notasjonen E[·] leses som «forventningen til [·]» eller 
«middelverdien til [·]». 
 
I teksten over diskuteres primært overflatehevningen η, det er den vertikale 
posisjonen til vannoverflaten.  Middelvannstanden, det vil si middelverdien  
til η, er μ = E[η].  Det er vanlig å la middelvannstanden være lagt til μ = 0. 
 
Variansen er σ2 = E[(η - μ)2].  Standardavviket er kvadratrota til variansen, 
det vil si σ, og er et uttrykk for den naturlige variasjonen.  Som utgangspunkt 
for å definere freake bølger pleier man vanligvis å sammenlikne med den 
signifikante bølgehøyden Hs = 4σ hvor σ er standardavviket til 
overflatehevningen. 
 
Kurtosen κ = E[(η - μ)4]/σ4 angir i hvor stor grad det forekommer ekstreme 
utslag i forhold til den naturlige variasjonen.  For en Gaussisk eller normal 
fordeling vil kurtosen være 3.  Dersom kurtosen er større enn 3 kan vi si at 
det forekommer flere ekstreme utslag enn «normalt». 
 
Kurtosen er utfordrende å beregne da den krever store datamengder.  For å 
utforske freake bølger er det ønskelig å ha tilgang til både sannsynlighetene 
for at kriteriene for freake bølger er oppfylt, og sannsynlighetsfordelingene 
til både overflatehevning, kamhøyde og bølgehøyde.  Disse krever imidlertid 
enda mer data enn kurtosen, typisk mye mer data enn vi vanligvis har.  
Kurtosen nevnes knapt nok i begynnerkurs i statistikk, men er kanskje den 
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enkleste og en av de mest effektive parameterene vi har for å fortelle oss 
noe om sjansene for å støte på freake bølger. 

Referanser 
Dysthe, K., Krogstad, H.E. & Müller, P. (2008). Oceanic rogue waves. 

Annu. Rev. Fluid Mech. 40, 287–310. 
Haver, S. (2004). A possible freak wave event measured at the Draupner 

jacket Januar 1 1995. In Rogue Waves 2004, pp. 1–8. 
Hjelmervik, K.B. & Trulsen, K. (2009).  Freak wave statistics on collinear 

currents. J. Fluid Mech. 637, 267–284. 
Lawrence, C., Trulsen, K. & Gramstad, O. (2021). Statistical properties of 

wave kinematics in long-crested irregular waves propagating over non-
uniform bathymetry. Phys. Fluids 33, 046601. 

Magnusson, A.K. & Donelan, M.A. (2013). The Andrea wave. 
Characteristics of a measured North Sea rogue wave. J. Offshore 
Mechanics and Arctic Engineering 135, 031108. 

Trulsen, K., Nieto Borge, J.C., Gramstad, O., Aouf, L. & Lefèvre, J.-M. 
(2015). Crossing sea state and rogue wave probability during the Prestige 
accident. J. Geophys. Res. Oceans 120, 7113–7136. 

Trulsen, K., Raustøl, A., Jorde, S. & Rye, L.B.  (2020).  Extreme wave 
statistics of longcrested irregular waves over a shoal. J. Fluid Mech. 882, 
R2.

156  Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok 2021

Årbok 2021 materie09.qxp_Foredrag Trulsen  31.10.2022  12:42  Side 156



Is the Paris Climate Agreement Another Dangerous 
Illusion?1 
 
 
Akademiforelesningen 2021 
Holdt 22. Mars 2021. Forelesningen ble holdt digitalt. 
 
Av Stephen M. Gardiner, Professor of Philosophy and Ben Rabinowitz En-
dowed Professor of Human Dimensions of the Environment at the Univer-
sity of Washington, Seattle 
 
 
For many years now, I have been arguing that a necessary step in making 
progress on climate change is to understand what kind of problem it is.2 It 
is in that spirit that I offer this paper. Over the last thirty years, we have seen 
repeating cycles of failure. This failure has several roots. Today I will em-
phasize the dangerous distraction created by manifestly inadequate re-
sponses, themselves encouraged by bad framings of the challenge in front 
of us. In my view, looking the climate problem clearly in the face can help 
us to move forward towards solutions that might actually work. 
 
 
1. The Rhetoric of Paris 
Those listening to international leaders immediately after the Paris agree-
ment was made would probably come away with the impression that the 
meeting was a great success, that it produced exactly what was needed after 
years of failure, and in particular that the international community could be 
proud of its efforts to protect the young and other future generations. Here 
are just a few sample pronouncements: 

1. This is a shorter version, adapted for presentation to a general audience, of a much longer 
piece (Gardiner in progress). To fit the spirit and length requirements of the Yearbook, I 
have omitted many details and most references. I thank my audience for the Annual Lecture 
in Humanities and Social Sciences at the Norwegian Academy of Sciences in March 2021. 
I am also grateful to previous audiences, including in Paris (2015), San Antonio (2016), 
Christchurch (2017), Chicago (2017), Western Washington (2018), Calgary (2019), South 
Carolina (2020), and the American Philosophical Association: Eastern Division (2021).

2. For a fuller account, see Gardiner, A Perfect Moral Storm: the Ethical Tragedy of Climate 
Change (Oxford, 2011). Further developments occur in Gardiner and Weisbach, Deba-
ting Climate Ethics (Oxford, 2016).
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“You’ve done it, reached an ambitious agreement, a binding agreement, 
a universal agreement … You can be proud to stand before your children 
and grandchildren.” French President Francois Hollande 

“It is my deep conviction that we have come up with an ambitious and 
balanced agreement. Today it is a moment of truth. … The Paris Agree-
ment allows each delegation and group of countries to go back home with 
their heads held high.” French Foreign Minister, Laurent Fabius 

“A few hours ago, we succeeded.  We came together around the strong 
agreement the world needed.  We met the moment. … Today, the Amer-
ican people can be proud — because this historic agreement is a tribute 
to American leadership. … Today, thanks to strong, principled, American 
leadership, that’s the world that we’ll leave to our children — a world 
that is safer and more secure, more prosperous, and more free. And that 
is our most important mission in our short time here on this Earth.”  
US President, Barack Obama 

“Ambitious, flexible, credible and durable … solid results on all key 
points … A monumental success for the planet and its people. … Today, 
we can look into the eyes of our children and grandchildren, and we can 
finally … tell them that we have joined hands to bequeath a more habit-
able world to them and to future generations”  
Ban Ki-moon, UN Secretary General  

Alas, given the sad history of international climate policy, we cannot take such 
declarations at face value. Notably, strikingly similar pronouncements were 
also made in the immediate aftermath of the Kyoto climate agreement in 1998, 
and its rescue in 2001. For instance, New Zealand’s energy minister said: 
“we’ve delivered probably the most comprehensive and difficult agreement 
in human history”; a prominent US expert declared Kyoto “by far the strongest 
environmental treaty that’s ever been drafted, as good as it gets in international 
relations”; and the EU environment commissioner proclaimed, “now we can 
go home and look our children in the eye and be proud of what we have done”. 
   At the time, I was skeptical.3 First, I argued that the optimistic, even eupho-
ric, rhetoric was misplaced because Kyoto was “much too weak” and did “little 

3. Gardiner, ‘The Global Warming Tragedy’, Ethics and International Affairs (2004), ori-
ginally presented at the Australasian Association of Philosophy in December 2001.
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to protect future generations”.  “At best”, I claimed, it can be seen as “a prudent 
wait-and-see policy for some sectors of the current generation, narrowly de-
fined”, and “at worst … a sham that achieves nothing except” the creation of 
”the comfortable illusion that serious progress is being made” which is “itself a 
substantial obstacle to overcoming the global warming tragedy”. Either way, 
Kyoto was “hardly a model for future environmental regulation and no cause 
for optimism”. Consequently, I concluded that those endorsing it “should be 
wary of looking their children in the eye, and none should relish facing either 
their children’s children, or current and future generations of the world’s poor”. 
   Second, I argued that the central flaw of Kyoto could be explained in 
terms of the underlying structure of the climate problem, a structure I later 
called the perfect moral storm. I argued that this had yet to be fully appre-
ciated – especially in its intergenerational dimensions – and that until we 
did better, we would be doomed to an ineffectual environmental policy. 
   As things have turned out, it is now widely accepted that Kyoto was a 
failure. For example, when asked, as it entered its assessment phase, whether 
Kyoto had worked4, Yvo de Boer, the executive secretary of the U.N. Cli-
mate Secretariat, said: “In terms of emission reductions achieved, the answer 
would be no. A 5% cut is a pretty small step on what will be a long and ar-
duous journey.” Nevertheless, he expressed confidence that Kyoto had put 
in place a “fabulous architecture” that could ground future success. John 
Schellnhuber, of the Potsdam Institute for Climate Impact Research, and 
sometimes described as Europe’s premier climate scientist, was more blunt: 
“Kyoto is simply a miserable precursor of the global regime intended to de-
liver genuine climate stabilization – and was never expected to be more.” 
   In this paper, I ask some natural follow-up questions: Does the Paris 
agreement succeed where Kyoto failed? Is it the agreement humanity needs? 
Does it build on a fabulous architecture? In particular, does it address the 
underlying structure of the climate problem, including the threat to the young 
and other future generations? Or is it also a weak agreement that perpetuates 
yet another dangerous illusion of progress? I shall identify two interpreta-
tions, one positive, the other negative. Alas, I shall conclude that the negative 
analysis looks much more compelling. 

4. The original Kyoto targets were to be achieved within the window of 2008-2012. Strictly-
speaking, this was the end of the “first commitment period”, and a second commitment 
period followed. However, although Kyoto technically remained in place for that period, 
the momentum had been lost at the critical Copenhagen meeting in 2009, and the inter-
national community’s attention was already on what would replace it. Ultimately, that 
replacement turned out to be the Paris agreement of 2015.
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2. The Perfect Moral Storm Analysis
Before delving into Paris, let me say something about my background anal-
ysis. Over the last two decades, I have argued that climate change poses a
distinctive challenge to ethical action that I’ve come to call the perfect moral
storm. The phrase ‘a perfect storm’ became prominent through Sebastian
Junger’s book recounting the true story of the Andrea Gail, a fishing vessel
lost at sea during the convergence of several independently powerful storms.
Thus, a perfect storm involves the convergence of independently harmful
factors, where this convergence is likely to result in severe and possibly cat-
astrophic negative outcomes. By analogy, I have argued that a perfect moral
storm involves the convergence of a number of factors that challenge our
ability to behave ethically. It throws down the gauntlet to us as ethical agents,
and especially to our moral and political systems.
   In the case of climate change, the converging factors (or “storms”, as I 
call them) are that the problem is genuinely global, strongly intergenera-
tional, crosses species boundaries, and occurs in a setting where our theories 
and institutions are weak. Even considered separately, each storm provides 
or encourages considerable temptations for unethical action. When they 
come together, they are mutually reinforcing and so seriously compromise 
the prospects for ethically responsible behavior. Moreover, this convergence 
encourages a lurking problem of moral with ethically indefensible action is 
tempting, especially for the current generation of the more affluent, we are 
likely to favor ways of thinking and talking about the climate problem that 
obscure what is going on.  
   This is not the place to rehearse all of the perfect moral storm analysis. 
So, instead, I will highlight just five central features which are especially 
relevant to our examination of Paris: the tyranny of the contemporary; moral 
corruption; skewed vulnerabilities; unholy alliances against the future; and 
background injustice. 

1. Tyranny of the Contemporary
A central component of the intergenerational storm is the fact that there is a
temporal dispersion of causes and effects. Notably, climate change comes
with extensive time-lags. For instance, one important factor is that some of
the physical processes initially triggered by carbon emissions take a long
time to unfold. Two examples are sea-level rise and the release of methane
from the deep oceans. Such processes play out over time-scales of centuries
and millennia. Another important factor is the long atmospheric lifetime of
carbon dioxide, which means that some of the emissions occurring now may
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continue to reside in the atmosphere decades, centuries, and even millennia 
into the future, affecting the global climate throughout.5 
   The temporal dispersion of causes and effects affects how we should un-
derstand the climate problem. First, it implies that climate change is back-
loaded. The full impacts of polluting behavior in one period do not emerge 
until much later. Thus, we do not yet see the true extent of what we have 
done. Second, on the flip side of this, the full impacts of what we do now 
are substantially deferred. There will be a price to be paid, but not yet and 
not necessarily by us, at least not in full. Third, this has unfortunate impli-
cations for the incentives facing different temporal groups, including espe-
cially different generations of political leadership and of those otherwise 
holding power in society. There is a strong temptation to take advantage of 
our temporal position by “passing the buck” for our behavior to the future. 
   The issue posed by intergenerational buck-passing can be made vivid if 
we describe a distinctive kind of collective action problem, the tyranny of 
the contemporary. To illustrate, consider a very simple, idealized model that 
describes a paradigm case. Imagine a sequence of temporarily distinct groups 
(e.g., G1, G2, G3, and so on) spread out over time (e.g., T1, T2, T3, and so 
on). Suppose we assume that each member of a given group belongs only to 
that group, so there is no overlap in membership between groups. Assume 
then that each group is concerned only with what happens within its own 
time-frame, and that each group can only affect later groups, not earlier ones. 
Next, suppose that each group has the opportunity to engage in what I’ll call 
“front-loaded activities”: practices that benefit that group, but whose burdens 
fall on groups further along in the temporal sequence. Let us focus in par-
ticular on a subset of those activities, where the benefits to the earlier group 
are modest but the burdens on later groups are severe. 
   This simple model gives rise to a grim scenario. Since each is concerned 
only with the modest benefits arising during its own time period, and is in-
different to the wider burdens, we can expect that each successive group will 
continue to pass the buck to the future by engaging in front-loaded activities 

5. In principle, we might be able to reduce the residency times through deliberate carbon 
dioxide removal via massive technological interventions in the climate system. Yet this 
technology does not exist at scale, and currently appears to be expensive. Moreover, even 
if available, we may wonder about the political will to deploy it in an ethically responsible 
way, and the many issues deployment raises (e.g., of governance, justice and legitimacy). 
For a broader assessment of geoengineering, though in relation to solar radiation mana-
gement, see Gardiner, McKinnon and Fragniere, eds, The Ethics of “Geoengineering” 
the Climate (Routledge, 2020).
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whenever it can. Moreover, as every group will do this, piling more and 
more costs onto future groups, there will be a multiplier effect over time, 
resulting in a dramatic accumulation of impacts in the further future. Yet, 
surely, other things being equal, such intergenerational buck passing – this 
tyranny of the contemporary over the future – will be condemned by any 
reasonable ethical theory, including theories of justice. 
   In my view, the tyranny of the contemporary is a standing threat in 
human affairs. It can arise over various timescales, involving temporal 
groups of different sizes or durations. It may also develop in different set-
tings: for example, within nations or across governments, inside corporations 
or families, and so on. Moreover, I believe the tyranny of the contemporary 
is already manifest in the real world in various degenerate or impure forms, 
including when it comes to many of our most severe social problems, such 
as climate change, nuclear proliferation, intensive agriculture, and so on. 
   One key place where the tyranny emerges is from the incentives faced 
by any given generation of political leaders, and those who hold generational 
power in society more generally. Unfortunately, this threat is often ignored 
in public discussion, and in political and policy analysis. Indeed, the implicit 
background assumption of much mainstream analyses is that national gov-
ernments, or countries as a whole, can be relied upon to be effective inter-
generational stewards of the interests of their citizens over many 
generations. Put simply, they care most about what is intergenerationally 
best for their countries. So, for example, many analyze the climate problem 
using the traditional tragedy of the commons or prisoner’s dilemma models, 
where this involves assuming that each national government prefers the col-
lectively rational outcome where climate change is prevented because each 
is motivated to avoid long-term negative impacts on their own country. Ho-
wever, notice that this account implicitly assumes that current governments 
are effective intergenerational stewards. In doing so, it neglects the threat 
posed by the tyranny of the contemporary. Alas, in my view this renders the 
traditional analysis dangerously naïve.  

2. Moral Corruption
This worry about naiveté brings us naturally to a second component of the
perfect storm analysis, the problem of moral corruption. The word ‘corrup-
tion’ has two core meanings. The first is ‘distortion or altered form for the
worse, the perversion of anything from an original state of purity’. The sec-
ond is ‘immoral or dishonest, especially as shown by the exploitation of a
position of power or trust for personal gain’. Both of these meanings play a
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role in the problem of moral corruption. As I see it, the perverse incentives 
in play in the perfect moral storm pose a threat to our discourse, to the very 
ways in which we talk and think. Many actors are motivated to encourage 
framing the climate problem in ways that distort what is really going on, 
and in self-serving ways. In particular, critical ethical dimensions of the cli-
mate problem are often obscured, or even erased, by choices about how to 
present it. The prisoner’s dilemma analysis mentioned above is but one ex-
ample. 
   Now, moral corruption can arise in many ways and take many forms, 
including unreasonable doubt, selective attention, pandering, delusion, and 
false witness, to name but a few. Long-time observers of the climate change 
debate probably recognize most of these. The most obvious, of course, is 
unreasonable doubt, given the decades of climate denial playing out in the 
public sphere. However, the one that I will highlight today is pandering: 
‘the act of catering to or profiting from the weaknesses, vices or the unrea-
sonable desires of others’. In my view, this plays a major role in the climate 
problem. 
   One form of pandering involves the propagation of what I call ‘shadow 
solutions’: proposals for action that fail to respond to the real problem – in 
this case, the essential ethical challenges of climate change – but instead 
focus on much more limited concerns of those with the power to influence 
policy. In earlier periods, we often saw shallow solutions take the form of 
inaction. Corrupted versions of climate policy would emerge that, though 
publicly dressed up in misleading language, were really just “business-as-
usual” approaches, or else at best moderated “wait-and-see” policies. (As 
noted above, back in 2001–2004 I argued that Kyoto took this form.) Ho-
wever, I have long emphasized the idea that we should expect shadow solu-
tions to evolve over time, in response to the increasing severity of the 
problem and the aging of the generations affected. For instance, back in 
2011, I predicted that although shadow strategies based on generation-rel-
ative concerns might well become relatively more friendly towards mitiga-
tion as the climate threat increased over time, nevertheless they would 
primarily continue to emphasize ways of defending the current generation 
in the shorter-term, and in particular privileged groups, such as the affluent. 
So, for example, based on a simple model, I suggested that we might expect: 
(i) very weak climate action, maybe just business-as-usual, in the first period 
of sustained attention to climate change (roughly, 1990–2009); (ii) improved, 
but still modest all around action in the second period (roughly, 2010–2029); 
and then (iii) more significant improvement around mitigation in the third 
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period (roughly, 2030–49), but with the real push being elsewhere, around 
adaptation, military build-ups, and especially geoengineering.6 
   The details need not detain us. Since our concern here is with how to eval-
uate climate policies, and Paris in particular, my current point is merely that, 
even if one could point to significant progress on mitigation over time (a big 
“if” when it comes to Paris), this would not yet show that the international com-
munity was really dealing with the climate problem. Such progress might still 
be a sign of a shadow strategy playing out, one where countries can continue 
to say, “we’ve done badly in the past, but we’re getting better, and that’s some-
thing, isn’t it?”, even though they are not effectively addressing climate change, 
and are still mostly indifferent to the intergenerational effects. The upshot is 
that I do not believe that it would subvert the perfect moral storm analysis if 
someone were to argue that Paris makes some progress. Instead, to undermine 
the analysis, one would need to show that Paris makes such marked progress, 
and progress of the right kind, that it is no longer plausible to see the interna-
tional process as a shadow solution masquerading as the real thing. This is a 
much higher bar. As we shall see, it is difficult for Paris to pass this test. 

3. Marginalizing Fairness
The third part of the perfect moral storm analysis that I will emphasize today
is the marginalization of fairness. In the climate ethics literature, there is a
fairly broad consensus on what I call ‘the burden claim’: that richer and more
developed countries should shoulder most of the burden of action, at least
initially. However, major threats to fairness are posed by three factors in par-
ticular: the problem of skewed vulnerabilities; the risk of unholy alliances
against the future; and the ongoing influence of background injustice.
   The problem of skewed vulnerabilities concerns the fact that those who 
contribute the least to the problem (e.g., in terms of greenhouse gas emis-
sions, now and historically) are typically those most impacted by climate 
change, whereas those who contribute most are typically among the least 
vulnerable. This disrupts incentives, making effective solutions less likely, 
and encouraging serious unfairness. Most notably, the high emitters are 
shielded from many of the worst effects of their behavior, and so can cause 
damage to others with some degree of impunity. They may also seek to ex-
ploit their positions to inflict further injustices on the most vulnerable, even 
sometimes in the name of climate action (e.g., through various forms of what 
I have called climate or intergenerational extortion). 

6. See Gardiner, Storm, chapter 10.
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   The second factor is the risk of unholy alliances. This risk rests on the 
idea that it is possible for those seeking improvements for some (typically, 
disadvantaged) groups to become complicit in furthering injustice toward 
others. One prominent kind of case arises when trying to do something to 
improve the plight of the current poor comes at the cost of undermining pro-
tections for the future. Consider, for example, that marginalized populations 
in some countries may be co-opted by the economic elite into pressing for 
fossil fuel expansion in the name of benefiting the poor now (e.g., through 
jobs or cheap energy), and thereby be induced into supporting a tyranny of 
the contemporary against the future (e.g., because fossil fuel expansion 
causes severe climate impacts later). Although better outcomes may be avail-
able, their centrality and salience is undermined as background incentives 
encourage conflicts between different objectives of fairness. 
   Third, the ongoing influence of background injustices infects both of 
these phenomena – skewed vulnerabilities and unholy alliances against the 
future – and much else. So, for example, climate injustice is often deeply 
bound up with injustices within national and international economic systems, 
global poverty, the legacy of colonialism, institutional racism, and so on. 
Although the basic point can be stated fairly quickly on the page, it is no 
less important for that. Moreover, there are many complications in practice.7 
 
 
3. Guidelines for Success 
In light of this diagnosis, how might we move forward? In my early article 
on Kyoto, I suggested some desirable features of a successor regime that (I 
claimed) were clear and not at all utopian. Meeting these kinds of criteria, I 
said, would be a sign of getting closer to being on the right track. 
   The first feature concerned ambition. There should be a global cap on 
emissions. It should be both tighter than Kyoto, and gradually and explicitly 
lower over time. The second feature involved universal participation. As 
genuine cooperation is required to respond effectively to the climate prob-
lem, all countries should be explicitly included in the regime and restrictions 
accepted by almost everyone. A strong compliance regime was also neces-
sary, and one tied to other central global issues, such as trade and security. 
My third set of criteria involved the need to avoid marginalizing fairness, 
particularly around equitable shares of the resources provided by the at-

7. In philosophy, see the work of Kyle Powys Whyte, Nancy Tuana, Krushil Watene, and 
others.
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mosphere, and responsibility for impacts that are not going to be avoided 
(e.g., what is now called “loss and damage”).  
   Unfortunately, Kyoto lacked all of these features – indeed, so much so 
that its failure was utterly predictable. How, then, does Paris look? There 
are two different readings. One is positive. This interpretation has been fairly 
common among certain kinds of diplomats and those involved in the pro-
cess. It claims that Paris does a good job meeting my guidelines. However, 
there is also a negative interpretation, which says that Paris fails, including 
on my criteria. Alas, I will argue that, through the time of writing (2015– 
2021), this more pessimistic view of Paris has looked much more plausible. 
 
1. Ambition 
Let us begin with the positive interpretation, and with ambition. As we’ve 
seen, some have claimed that Paris is a success for the so-called High Am-
bition Coalition. The kind of evidence typically presented for this claim in-
cludes: that the Paris agreement states that parties will hold the increase to 
well below 2°C, and pursue efforts to limit to 1.5°C; that it aims to reach a 
global peak in emissions as soon as possible and achieve net zero emissions 
in the second half of the century; that it maintains that each country’s con-
tribution will increase over time, and reflect that country’s highest possible 
ambition; and then that, since Paris was agreed in 2015, many countries have 
been making commitments to reach net zero over the next few decades (typi-
cally by 2050, 2060 or 2070). The optimistic idea is that such evidence sug-
gests that the international community is making serious progress with 
respect to ambition.  
   Unfortunately, according to the negative interpretation of Paris, the spe-
cific claims are seriously misleading, so that Paris is much less ambitious 
than it initially appears. One issue is that the legal status of the Paris agree-
ment is weak and deliberately so. It has been designed by the parties to be 
a weak instrument from a legal point of view, even to the extent that other, 
stronger forms of agreement were intentionally set aside in order to keep 
key actors on board. 
   A second issue is that there are major doubts about how realistic the 
Paris targets actually are given current behavior. For one thing, as has been 
well documented, there is a major emissions gap between the Paris pledges 
and the overall goals. Even if fully implemented, projections suggest that 
the original 2015 pledges would result in a global temperature rise of some-
where between 2.7–3.7°C, which is well above the 1.5°C and 2.0°C targets. 
For another thing, prior to the onset of the pandemic in early 2020, global 

166  Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok 2021

Årbok 2021 materie09.qxp_Foredrag Gardiner  31.10.2022  12:42  Side 166



emissions were actually still creeping up – at around one percent or more 
per year globally – rather than sharply coming down. Moreover, many coun-
tries continue to plan for increases in fossil fuel use over the next decade, in 
ways which conflict with their public climate commitments. Thus, for ex-
ample, in December 2020, Antonio Guterres, the U.N. Secretary General, 
observed: “The world needs to decrease fossil fuel production by roughly 
six percent every year between now and 2030. Instead, it’s going in the op-
posite direction, planning an increase of two percent.”; as a result, he con-
cluded that we’re heading for a “thundering temperature rise” of 3–5°C.  
   A third issue is that the mainstream projections are based on optimistic 
background assumptions that are themselves morally dubious. Typically, 
they aim at only a 50%, or perhaps 66%, chance of avoiding dangerous cli-
mate change. They also assume mid-range rather than higher-range climate 
sensitivities. In addition, and perhaps most strikingly, mainstream projec-
tions usually make highly complacent assumptions about future technologi-
cal innovations: for instance, they presuppose a major deployment of carbon 
removal technologies starting in 2030, even though these technologies have 
not yet been developed at scale, may be expensive to deploy, and raise issues 
of their own (including of justice). 
   In summary, these three issues – weakness, realism, morally dubious 
background assumptions – tend to undermine a positive appraisal of Paris’ 
ambition. This is not the approach that one would expect if Paris really were 
a serious effort to protect the future against severe climate change. Instead, 
the specters of the tyranny of the contemporary and of moral corruption 
loom large.  
 
2. Universal Participation 
What about the universal participation criteria? Again, there is a positive 
reading. Some claim that, for the first time, every country in the world has 
pledged to curb emissions (e.g., Ban Ki Moon’s remarks at the Paris meet-
ing). Optimists also state that the mechanisms that Paris employs are much 
better than, and constitute a decisive break from, the Kyoto model. In par-
ticular, they emphasize Paris’ “bottom up” approach, where each country 
voluntarily generates and submits its own climate action plan. This mecha-
nism, optimists say, helps to motivate the parties. For one thing, countries 
do not have to act in the same ways, on the same basis, but can bring their 
own values and priorities to bear. This promotes inclusiveness, and so uni-
versal participation. For another thing, it is said, the Paris approach encour-
ages states to compete to outdo each other in becoming evermore “green”. 
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Specifically, we are told that Paris will result in a “race to the top” that offers 
material advantages to those who get ahead in developing green technology, 
but also confers status internationally. Moreover, the public nature of the 
national commitments is said to provide a helpful “name and shame” mech-
anism. As no country will want to be seen as a climate laggard, everyone 
will lift their game. 
   Unfortunately, it is easy to be skeptical. One problem concerns the idea 
that Paris provides a “decisive break” with the past and its failures, rather 
than what some policy analysts have called a “repackaging” of what we’ve 
been already doing over the last thirty years. Consider just three points. First, 
the U.N. process was already formally universal, in that all parties were, in 
theory, committed to respecting the central objective, of avoiding dangerous 
anthropogenic interference with the climate system. Second, the countries 
of the world have also been specifically committed to the two degree limit 
since the Copenhagen Accord of 2009. Third, and most troublingly for the 
idea of a “decisive break”, the division between developing and developed 
countries remains enshrined in the agreement in much the way as it was be-
fore (e.g., article 4.4 stresses that the developed countries should continue 
to take the lead in emissions reductions). Notably, the persistence of this di-
vision has real political consequences. For example, under Paris, both China 
and India continue to expand their emissions, and through appealing to their 
status as developing nations (e.g., on grounds of pulling their citizens out 
of poverty). In addition, the shape of the Paris commitments of developing 
countries raises worries about unholy alliances against the future. For ex-
ample, in its NDC of 2015, India emphasized its goal of much higher energy 
use for its current citizens, and demanded compensation of trillions of dollars 
for considering an alternative energy path. Yet this raises questions about 
zero-sum thinking and pitting the current poor against future people. 
   Given these points, the key question is whether Paris supplies additional, 
meaningful universality (i.e., in a way that constitutes an appropriate contrib-
ution to solving the climate challenge). In particular, to defend the agreement, 
one would need to show that Paris responds to deeper issues, such as those 
mentioned in my second criterion: appropriate restrictions accepted by almost 
everyone, and a strong compliance regime, with these being tied to other cen-
tral global issues, such as trade and security. Unfortunately, on these issues, 
Paris is disappointing. None of my 2004 criteria seem to be met; indeed, as 
we shall see, the deck is even more heavily stacked against them than before. 
   There are more general worries about the “bottom up” strategy. First, 
the Nationally Determined Contributions are voluntary commitments, and 
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arise in a context where previous voluntary approaches have failed to deliver. 
Second, the commitments are often seriously vague. They lack appropriate 
transparency, and so are difficult to interpret and assess. As such, they are 
also open to manipulation, especially by those using them to suit their own 
narrow purposes rather than to serve climate goals. Third, whereas the initial 
commitments were relatively shallow and so easy to make, actual imple-
mentation is difficult and costly. For such reasons, some analysts have raised 
the possibility the Paris regime may amount to what they call “organized 
hypocrisy”, where in particular they may promote a situation where, as they 
put it, the developing countries pretend to reduce emissions and the devel-
oped countries pretend they pretend to pay them to do so. 
   What about the need for accountability, and in particular, the issue of 
compliance? Enthusiasts for Paris emphasize that it does contain something 
genuinely new. This is the idea of a global stocktake, set to occur at five-
year intervals beginning in 2023, where parties will assess the collective 
progress towards achieving the purpose of the agreement. 
   The global stocktake sounds promising in principl. Unfortunately, all is 
not as it first appears. One obvious problem is that the new mechanism is 
under-developed and untested. Indeed, as one prominent source puts it, the 
accountability mechanisms “elevate vagueness to an art form”. 
   A second concern is that many of the issues that need to be confronted 
in the stocktake are more or less the same as those that the international 
community have failed to address over the last 30 years, including questions 
about equity, responsibility and burden sharing. 
   A third worry, and perhaps the most serious, is that the whole approach 
has been constrained from the outset in ways that may make it already 
primed to fail. For one thing, the assessment is sharply limited, and in radical 
ways. Most notably, the assessment is to be of collective achievement, non-
adversarial and non-punitive. Thus, there is not even an intent to hold indi-
vidual countries to account. Indeed, the way the assessment is done seems 
to count against that. For another thing, as with previous agreements, it is 
easy for countries to exit the agreement and with no penalty if they fail. 
Given all this, the new mechanism seems at best to be a huge gamble in a 
setting where previous wagers have failed, and where the whole enterprise 
is subject to ongoing political fragility, not just in the US, which of course 
has already exited once, but in other countries around the world. At worst, 
it may be a sham, like past agreements – just another dangerous illusion, 
whose main effect is to facilitate further delay and confusion. 
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3. Fairness 
What about fairness? Initially, there seemed to be promising signs in the 
Paris agreement. For one thing, procedurally, key principles – such as equity, 
and common and differentiated responsibilities – have been retained, and 
the idea of doing something about loss and damage remains in the agree-
ment, despite the ongoing resistance of some countries. For another thing, 
substantively, there is a new commitment to the 1.5°C goal, and further sec-
tions addressing the need for assistance to less developed countries. On the 
latter, particularly notable is the Green Climate Fund and its aim of providing 
100 billion dollars per year by 2020 to help poorer countries deal with cli-
mate impacts. 
   Unfortunately,looking more closely, there are reasons for suspicion. 
First, in general, the structure of the agreement appears to reflect vulnerabil-
ities more than address them. For instance, analysts say the Paris is most 
friendly to the current concerns of the U.S. and China, and is toughest on 
Africa, which is arguably the most vulnerable continent.  
   Second, the 1.5°C goal looks very fragile. Not only do we see a serious 
ambition gap and other structural flaws of Paris, but some countries, includ-
ing the US, have referred to the 1.5°C target as “aspirational”, suggesting at 
best a very low form of commitment. 
   Third, real assistance for less developed countries continues to be a huge 
issue. For example, the Green Climate Fund remains underfunded. More-
over, those funds that have been provided are often being redirected from 
other areas of international aid, and against the explicit intention of the 
agreement. Similarly, loss and damage remains largely unexplored territory, 
while the question of equal shares is ignored, and some say undercut by the 
background trajectory of actual emissions. 
   In conclusion, in light of all this, continued reference to equity and re-
sponsibility in the agreement can plausibly be seen as mere window dress-
ing, rather than as reflecting serious commitments by the international 
community. Again, this is very disappointing after three decades of the 
UNFCCC process. 
 
 
4. Implications 
 
1. The Perfect Storm Revisited 
Sadly, much of this analysis looks very much in keeping with the perfect 
moral storm analysis. Let us begin with the tyranny of the contemporary. 
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There are multiple lines of evidence for its presence in and influence on 
Paris. For one thing, as has become customary in climate agreements, most 
of the important decisions have again been deferred. Furthermore, the actual 
ambition remains relatively low, and is assessed against ethically dubious 
baselines of probability, climate sensitivity, and so on. Moreover, what am-
bition there is seems to stand in conflict with more concrete realities on the 
ground. Notably, again, there are no serious efforts on either enforcement, 
or linking progress to other central global issues, such as trade and security. 
Instead, we’re left with a voluntary, vague, non-adversarial regime in a si-
tuation where a much more robust institutional architecture is clearly war-
ranted and desperately needed. 
   The evidence for moral corruption is, if anything, even stronger. There 
is a huge gap between the way the Paris deal was initially presented to the 
global public, and how much it actually achieves. Paris is more of a “re-
packaging” than a decisive break with the past. Key elements have been de-
scribed as “elevating a vagueness to an art form”. More generally, prominent 
experts have been moved to describe Paris as a “fantasy”, “fraud”, “worth-
less words”, “organized hypocrisy”, “nothing more than a feel good state-
ment at best and patently false promises at worst”, “embodying either total 
cynicism or total delusion” and “bearing no relationship at all to the reality 
of what governments and their business partners are actually doing today”. 
Such language appears strongly to support the diagnosis of moral corruption, 
of ongoing distortion of the ways in which climate change is framed and 
discussed. 
   Fairness also continues to be marginalized, as skewed vulnerabilities, 
unholy alliances, and background injustices infect the process. For instance, 
central commitments to the Green Climate fund remain unfulfilled, and 
meaningful discussion of loss and damage perpetually postponed. More gen-
erally, some analysts have concluded that Paris is designed to benefit the 
richer, more powerful nations (such as the US and China) most, and poorer, 
more vulnerable places (such as Africa) least. They claim Paris is shaped 
more by narrow contemporary political interests than by concern for future 
generations, and that overall support for emissions reductions is likely to be 
shallow at best.  
 
2. What to Do? 
Given that the negative reading of Paris looks so plausible, what is to be 
done? One approach would be to try to make Paris the right treaty, even if 
it is not so at the moment. In particular, one prospect is that the Paris agree-
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ment might serve as at least a rallying point for those committed to taking 
climate action – an umbrella, if you like – under which genuine progress 
might occur. Moreover, there is some good news here, in that there are mul-
tiple opportunities for progress, including from new technologies, from the 
pandemic rebound, and from renewed US engagement in the climate sphere. 
   Still, it should be emphasized that the rallying point defense effectively 
concedes that the momentum for real, appropriately robust, climate action 
will almost certainly have to come from outside the Paris process itself, and 
probably from within countries (not from the current international negotia-
tions, or anything closely connected with the agreement as such). In other 
words, deep climate progress will necessitate a spectacular external mobi-
lization, one that brings new forces to bear on the problem, and effectively 
channels strong global and intergenerational values. Among other things, 
this means that avoiding the worst still requires a dramatic and unprece-
dented effort in all countries of significant economic size, presumably led 
by courageous leaders, encouraged by other social institutions, supported 
by mass movements, and facilitated by serious social, technological and eth-
ical innovation. In short, even if Paris has a role to play, the real momentum 
will need to come from elsewhere. 
   How are we to achieve this? My own view is that one crucial component 
of success will require recognizing, and then confronting, the tyranny of the 
contemporary. In particular, I believe one major root of our problem is in-
stitutional. While the social systems that are currently dominant may be good 
for promoting short-term and narrowly economic interests, we lack institu-
tions that are effective for intergenerational and ecological concerns. Given 
this, elsewhere I propose that one central element of a real solution would 
be a global constitutional convention focused on future generations.8 This 
deliberative forum would be charged with addressing the tyranny of the con-
temporary at the global level, and consider institutional proposals for achiev-
ing that end. It would take seriously the limitations of, but also the need to 
effectively integrate with, existing institutions, especially at the national 
level. We should develop the idea of the global institutional convention, and 
advocate for the establishment of such a body, as a matter of urgency. 

8. Gardiner, ‘A Call for a Global Constitutional Convention Focused on Future Genera-
tions’, Ethics and International Affairs (2014); ‘Motivating (or Baby-stepping Toward)
a Global Constitutional Convention for Future Generations. Environmental Ethics
(2019).
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Naturally, the global constitutional convention proposal faces many chal-
lenges. I cannot take them on here. (I have addressed some initial objections 
elsewhere.) So, in closing, let me simply stress two things, First, one of my 
most central concerns is that without a robust institutional approach, or its 
functional equivalent, effective climate policy is likely to remain beyond us. 
Second, we should not take too narrow a view of the field of possibility, as 
that itself may be self-defeating. Here, I’m reminded of a quote from George 
Washington. When the American constitutional convention of 1787 was in 
trouble, he was invited to address it. Wrapping up his remarks, he said: 
 

… it’s too probable that no plan we propose will be adopted. Perhaps another 
dreadful conflict is to be sustained. But if to please the people we offer what we 
ourselves disprove, how can we work? We afterwards defend our work. Let us 
raise a standard to which the wise and the honest can repair. The event is in the 
hand of God. 

 
  
5. Conclusion 
In this paper, I assessed international climate policy and asked two key ques-
tions: Does Paris succeed where Kyoto failed? Does it address the underly-
ing structure of the climate problem? I considered two interpretations of 
Paris, one positive, the other negative. The positive view is encouraged by 
many of the remarks made by politicians and insiders in Paris, about how 
we could be proud of the agreement and as a result could safely look into 
the eyes of our children and grandchildren. In the paper, I argued that the 
negative view is much more plausible. Paris fails on the central issues of 
ambition, participation, accountability, and fairness. It also appears to em-
body, rather than address, central features of the underlying problem - the 
perfect moral storm – including the tyranny of the contemporary, moral cor-
ruption, and the marginalization of fairness. 
   In short, unfortunately, Paris is yet another “triumph of hope over ex-
perience”. Although it represents the good intentions of many, and could 
perhaps provide an umbrella under which progress might be made through 
other channels, Paris itself falls far short of the robust response we need and 
does not address the central problems of past agreements. This is obviously 
very disappointing given the magnitude of the threat and the time the inter-
national community has had to prepare to meet it. Although it does not mean 
that the whole enterprise of global climate policy is necessarily doomed, it 
does imply that it needs saving. Consequently, as with Kyoto, those who 
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have championed Paris should be wary of looking the children and the 
grandchildren in the eye. They have not “met the moment”, in part because 
they have not taken the nature of the underlying problem seriously enough. 
Sadly, the perfect moral storm provides an explanation, in particular around 
the specters of the tyranny of the contemporary, moral corruption, skewed 
vulnerabilities, unholy alliances, and background injustice. As a result, the 
hard work still lies ahead, and still requires serious, transformative action, 
especially at the political level. Ultimately, I believe part of the solution must 
involve something like a global constitutional convention for future gener-
ations. We should get started on that process now. The existing approach is 
failing badly, and highly unlikely to save us. 
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Hva koster pandemien?  
 
 
Foredrag på møte 15. april 2021 
 
av Steinar Holden, professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo 
 
 
Sammendrag 
I sitt foredrag trakk professor Holden fram tre sentrale spørsmål: Hvilke 
virkninger har pandemien og tiltak hatt for økonomi og samfunn? Var det 
riktig av Norge å stenge ned? Og hvilke tiltak bør brukes for å dempe 
skadevirkningene? 
   Pandemien har ført til store kostnader for samfunnet, både for helse, øko-
nomi og samfunnet generelt. Internasjonale sammenligninger viser store for-
skjeller mellom land i hvor hardt de er blitt rammet. OECDs prognoser fra 
desember 2020 tydet på at pandemien førte til en nedgang i bruttonasjonal-
produktet (BNP) i 2020 på om lag 5 prosent i de nordiske land (Danmark, 
Finland, Norge og Sverige), mens flere andre europeiske land som Spania, 
Storbritannia og Frankrike fikk en nedgang på 10–12 prosent. I en rapport 
til Koronakommisjonen anslo Bjærtnes m.fl. (2020) at pandemi og 
smitteverntiltak førte til en nedgang i BNP i Norge i 2020 på 145 milliarder 
kroner, tilsvarende 4,7 prosent av BNP for Fastlands-Norge. 
   Det har også vært store forskjeller mellom land i antall smittede og døde, 
med få smittede og døde i land som satset på null-covid (som Kina, New 
Zealand, Australia, Korea), og i land som holdt smittenivået lavt, som 
Danmark, Finland og Norge, mens antall døde og smittede har vært langt 
høyere i mange andre land. Pandemien og smitteverntiltakene har også 
innebåret stor velferdsbelastning for mange, i form av redusert sosial kontakt 
og at mange viktige aktiviteter innen jobb og fritid ikke har kunnet gjen-
nomføres. Redusert sosial kontakt har trolig særlig rammet barn, unge og 
de som bor alene. Det har også vært en betydelig økning i omfang av 
psykiske lidelser. 
   Sammenligninger mellom land blant annet i Det internasjonale penge -
fondet IMF (Caselli m.fl, 2020) og Verdensbanken (Demirguc-Kunt m.fl., 
2020) tyder på at tidlige og effektive smitteverntiltak trolig var den beste 
strategien da pandemien brøt ut. Disse studiene viser en klar tendens til at 
land som tidlig og rask gjennomførte omfattende smitteverntiltak greidde å 
dempe økningen i smitte i langt større grad enn land som var senere ute, 
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eller ikke innførte like omfattende tiltak. Studiene tyder også på at den øko-
nomiske nedgangen gjennomgående var mindre i land som innførte tidlige 
tiltak. Det kan skyldes at land som ventet lenger med å innføre omfattende 
tiltak, måtte bruke strengere tiltak, og at pandemien i seg selv hadde en be-
tydelig negativ virkning på økonomien. 
   For å dempe de negative konsekvensene av pandemien har de aller fleste 
rike land hatt omfattende økonomiske kompensasjonstiltak for de bedrifter 
og husholdninger som er blitt rammet. Kompensasjonsordningene har vært 
viktige for å dempe inntektstapet for bedrifter og husholdninger. Det har i 
stor grad forhindret at nedgangen i de næringer som ble direkte rammet av 
nedstengningen, spredde seg til resten av økonomien. Kompensasjonstil-
takene har også dempet negative langsiktige konsekvenser av pandemien. 
Det har imidlertid også vært debatt om enkelte kompensasjonstiltak har vært 
for gunstige, og innebåret for store kostnader for staten.  
   I fattige land har det ikke vært økonomisk mulig å ha omfattende støtte -
tiltak under pandemien. Selv om mange fattige land i første omgang ble 
mindre rammet av pandemien, har den likevel gitt omfattende negative virk-
ninger for helse, økonomi og samfunn også i fattige land, og det har vært en 
betydelig økning i antall ekstremt fattige.  
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Et politisk landskap i endring foran stortingsvalget 
til høsten 
 
 
Foredrag på møte 10. juni 2021 
 
av Bernt Aardal, valgforsker og professor ved institutt for statsvitenskap, 
Universitetet i Oslo 
 
 
Innledning 
Den 13. september er det stortingsvalg. I motsetning til en del andre land er 
valgperiodene faste her i landet; hvert fjerde år er det stortingsvalg, og midt 
i perioden er det kommunestyrevalg og fylkestingsvalg. Hvert valg har sitt 
særpreg, selv om det er visse trekk som er overraskende stabile. Høstens 
valg ser ifølge meningsmålingene ut til å bringe med seg et regjeringsskifte. 
Figur 1 viser oppslutning om de enkelte partiene ved siste stortingsvalg, 
sammenlignet med et gjennomsnitt av meningsmålinger i mai/juni i år. 
 

 
Figur 1. Valgresultat 2017 og snitt av meningsmålinger mai/juni Som2021 
 
Figuren viser et tydelig mønster. Partier til venstre for Arbeiderpartiet går 
frem, mens Arbeiderpartiet selv går tilbake. Senterpartiet går markant frem, 

: C
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mens Miljøpartiet De Grønne får en mindre fremgang. De fire partiene som 
har fungert som Solberg-regjeringens parlamentariske basis, enten innenfor 
eller utenfor regjering, går derimot tilbake. Enkelte målinger har i tillegg vist 
at gruppen «Andre partier» ligger noe høyere enn ved tidligere valg. I figuren 
vises det til en måling fra Norstat der «andre» består av en relativt broket for-
samling av svært små partier. Meningsmåling er ikke valg, så man skal være 
varsom med å legge for mye i et slikt tidsbilde. Over tid har vi likevel sett et 
mønster som ligner dette. Foretar man simuleringer basert på disse målingene, 
ser man at mandatfordelingen mellom partiene gir et dystert bilde sett fra 
regjeringens side. De nåværende regjeringspartiene ligger da an til kun 43 
mandater, mens alle de fire borgerlige partiene ville fått 62 mandater. For å 
få flertall må man som kjent ha 85 mandater. I mediene florerer det med 
spekulasjoner om hvilke kombinasjoner av partier som kan være regjerings-
aktuelle hvis Solberg-regjeringen må gå. Ut fra målingene i mai/juni ville 
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti fått flertall med 90 
mandater, men om dette er en aktuell regjeringskonstellasjon vil kanskje bli 
tydeligere i løpet av valgkampen, eller kanskje ikke før etter valget.  

Negative regjeringspreferanser 
Spørsmålet om hvilke partier som vil danne regjering etter valget er ikke 
bare et spørsmål om hvilke partier man liker best. Det er også et spørsmål 
om noen partier defineres ut av «det gode selskap». Fremskrittspartiet ble 
lenge ansett som en uaktuell regjeringspartner av de borgerlige partiene. Det 
var særlig FrPs innvandringspolitikk som skapte avstand til de andre 
partiene. Før valget i 2017 lovet både KrF og Venstre at de kunne «garan -
tere» at de for sin del ikke ville gå inn i regjering sammen med FrP. Da de 
borgerlige partiene fikk flertall, førte dette til at Erna Solberg og Høyre 
dannet regjering bare sammen med FrP. Først ut i andre periode kom de to 
andre partiene med i regjeringen, mens FrP etter kort stund forlot regje-
ringen. Det er imidlertid ikke bare i KrF og Venstre det har vært motvilje 
mot FrP. I Valgundersøkelsene har vi siden 1997 spurt velgerne om det er 
noen partier de overhode ikke ønsker skal inngå i en regjering. Figur 2 viser 
andelen som svarer bekreftende på spørsmålet i perioden 1997–2017. 
   I denne perioden har bortimot halvparten av velgerne hatt et negativt syn på 
FrPs regjeringsdeltakelse, selv om partiet har fått opp mot 23 prosents oppslut-
ning blant velgerne. Rødt er også et parti som er omstridt som regjeringsparti, 
men partiet har hatt en velgeroppslutning som bare er en tiendedel av FrPs. Den 
tredje kurven i figur 2 er særlig interessant. Den viser at mens 4 prosent av 
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velgerne mente MDG var uaktuell som regjeringspartner da partiet første gang 
kom inn på Stortinget, var denne andelen steget til 42 prosent fire år senere. 
Disse tre partiene skiller seg for øvrig klart fra alle de andre partiene (ikke vist 
her) når det gjelder negative holdninger til eventuell regjeringsdeltakelse. 
   Et annet kjennetegn ved regjeringsdeltakelse er at det koster stemmer. 
Dette er et mønster som vi finner i en rekke vesteuropeiske land. Mens regje-
ringsansvar kunne gi en fordel ved stemmeurnene i de første årene etter 
krigen, ser vi en fallende tendens fra 1980-tallet av. 2009-valget utgjør et 
unntak, da mistet de tre rødgrønne regjeringspartiene bare 0,2 prosent av sin 
oppslutning sammenlignet med foregående valg. Dette valget var imidlertid 
preget av finanskrisen, der velgerne i stor grad var tilfredse med regjeringens 
håndtering av den. Sammenligner vi de borgerlige partienes oppslutning på 
de siste meningsmålingene med valgresultatet i 2017, finner vi at til-
bakegangen nærmer seg 10 prosentpoeng, ganske nær skjebnen til Stolten-
berg-regjeringen i 2001 og Bondevik-regjeringen i 2005. 
 
 
Sentrale utviklingstrekk 
Selv om hvert valg har sitt særpreg, finner vi også en del forhold som speiler 
langsiktige utviklingstrekk. En slik endring er den økte andelen av «troløse» 
velgere, det vil si velgere som skifter parti fra ett valg til det neste, eventuelt 
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Figur 2. Negative regjeringspreferanser 1997–2017
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at de setter seg i sofaen ved enkelte valg. Figur 3 viser andelen som skiftet 
standpunkt i perioden 1965–2017. Dette materialet bygger på paneldata, det 
vil si velgere som er intervjuet ved begge valg. Vanlige meningsmålinger 
har ikke tilgang til slike data, og man spør derfor velgerne både om hva de 
ville stemt «hvis det var valg i morgen», og hva de stemte ved forrige valg. 
Forskningen viser at velgerne i betydelig grad tilpasser svaret på hva de 
stemte forrige gang med hva de vil stemme nå. Derfor er paneldata best når 
man ønsker å studere velgernes vandringer. 
   Den nederste linjen i figur 3 viser andelen velgere som skiftet parti fra 
ett valg til det neste, mens den øverste linjen i tillegg tar med vandringer inn 
og ut av hjemmesittergruppen. Figuren viser at det skjer et skifte midt på 
1980-tallet da vandringene øker markant. Utviklingen fortsetter helt mot 2005 
som markerer et toppunkt da nesten halvparten av velgerne har endret valg-
atferd. I valgene etter er andelen gått ned, men fortsatt er det nesten 40 prosent 
som ikke stemmer på det samme partiet som sist, i den grad de stemmer i det 
hele tatt. Denne utviklingen bidrar til å gjøre valgene mer uforutsigbare. Stu-
dier av valgkampen viser at vandringene også skjer i månedene og ukene like 
før valget. Dette leder også over til det andre utviklingstrekket jeg vil nevne, 
nemlig andelen som venter med å bestemme seg, både for hvilket parti de 
skal stemme på, og om de skal stemme. Figur 4 viser hvor mange som be-
stemmer seg både under valgkampen, like før valget og på selve valgdagen. 

180  Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok 2021

Figur 3. Velgere på vandring. Prosent. 1965–2017

Årbok 2021 materie09.qxp_Foredrag Aardal  31.10.2022  12:43  Side 180



   Igjen ser vi at det skjer noe fra midt på 1980-tallet. Andelen som be-
stemmer seg under valgkampen blir fordoblet fra 1985 til 1989. Igjen ser vi at 
utviklingen ikke stopper der, men fortsetter helt fram mot 2005. Ved enkelte 
valg har over av halvparten av velgerne bestemt seg under valgkampen. Skiller 
vi ut de som har bestemt seg like før valget, går naturlig nok andelen ned, men 
opp mot en tredjedel av velgerne bestemmer seg sent. Ved de fem siste valgene 
har vi også spurt om hvor mange som bestemmer seg på selve valgdagen og 
finner da at det gjelder omtrent 10 prosent av velgerne. Selv om prosenttallene 
ikke synes å være så store, utgjør de mange velgere. Over 500 000 velgere be-
stemte seg like før valget, mens 200 00 bestemte seg på valgdagen.  

   Ser vi de to siste figurene i sammenheng, gir de et bilde av uro og ufor-
utsigbarhet på velgerplan. Det har også skjedd en fragmentering av det po-
litiske landskapet i løpet av de siste årene. To nye partier er blitt representert 
på Stortinget, slik at vi nå har 9 stortingspartier. De tradisjonelt største 
partiene er svekket, særlig gjelder dette Arbeiderpartiet. I tillegg har vi sett 
at det er en underskog av små partier. Ved lokalvalget i 2019 skapte det stor 
oppmerksomhet at et lite parti som protesterte mot økte bompenger (FNB) 
fikk en oppslutning på 2,4 prosent ved kommunestyrevalget og 3,4 prosent 
ved fylkestingsvalget, selv om de bare stilte lister i 11 kommuner og 4 fylker. 
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Hva er velgerne opptatt av? 
Noen hevder at velgerne nærmest flyter viljeløst mellom partiene og at de 
ikke ser forskjell på dem. De økte velgervandringene og vanskelighetene 
med å bestemme seg, tolkes derfor som at politikkens innhold ikke lenger 
spiller noen sentral rolle. Den enkleste måten å finne ut om det er sant er å 
spørre velgerne om hva som er viktigst for dem i forbindelse med valgene. 
Et åpent spørsmål uten faste forhåndskategorier setter krav til velgerne om 
å kunne formulere det som skjer i politiske termer. Igjen viser Valgunder-
søkelsene et tydelig mønster. Figur 5 viser de sakene som velgerne pekte ut 
som viktigst ved valget i 2017. 

For første gang tronet innvandring øverst på listen ved stortingsvalg. Dernest 
følger miljø/klima, skatter/avgifter og skole/utdanning. Den som fulgte de-
batten foran dette valget kjenner igjen de sakene som både velgere og po-
litikere var opptatt av. Sammenligner vi med tidligere valg, ser vi et mønster 
med mange kjente saker, men også en del nye. Både innvandring og 
miljø/klima er saker som kom på dagsorden på 1970- og 1980-tallet, mens 
skatt og skole er eksempel på saksfelt som har vært med oss enda lengre. 
Ser vi på hvilke velgergrupper som prioriterer de ulike sakene, finner vi igjen 
et klart mønster. Selv om valgkampene ofte fokuserer på et begrenset antall 
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saker slik de sentrale mediene speiler dem, finner vi stor variasjon mellom 
de ulike velgergruppene. Hele 95 prosent av MDGs velgere nevnte for ek-
sempel miljø/klima som sin viktigste sak, 70 prosent av Senterpartiets 
velgere nevnte distriktspolitikk, mens 62 prosent av FrPs velgerne nevnte 
innvandring. Det er med andre ord en spredning i velgernes oppmerksomhet 
som følger «hjertesakene» til partiene. Dette skjer vel å merke også under 
valg der vedkommende sak ikke når opp på den nasjonale dagsorden. Dette 
tyder på at politikkens innhold er viktig for velgerne, selv om deres atferd 
preges av vandringer og usikkerhet. En annen sak er at vandringene ofte går 
til ideologisk nærliggende partier.  
   En annen indikasjon på at politikkens innhold spiller en viktig rolle, er 
den koblingen som velgerne foretar mellom saksfelt og parti. I valgforsk-
ningen kalles den troverdighet som partier har i enkeltsaker for deres 
«sakseierskap». Dette betyr ikke at partiet «eier» saken i den forstand at alle 
velgere som prioriterer saksfeltet stemmer på dette partiet, men at partiet skiller 
seg ut som et parti som har opparbeidet seg tillit, dels gjennom det grunnlaget 
partiet er stiftet på og dels gjennom den oppmerksomhet partiet har gitt saken 
og den innsats partiet har gjort på saksfeltet over tid. Et godt eksempel er 
Senterpartiet og distriktspolitikken. Figur 6 viser hvilke partier velgerne, uav-
hengig av hva de selv stemte på, mener om distriktspolitikken. Spørsmålet er 
ganske enkelt stilt slik: «Hvilket parti synes du har best distriktspolitikk?» 
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   Mellom 35 og 38 prosent av velgerne synes best om Sps distriktspolitikk. 
Høyre og Arbeiderpartiet får tilslutning fra 13 prosent, mens de øvrige 
partiene ligger på et svært lavt nivå. Det er videre interessant at Aps trend 
er nedadgående i de tre siste valgene, mens Høyres trend peker oppover. 
Sammenlignet med partienes samlede oppslutning skiller Senterpartiet seg 
klart ut. Når distriktspolitikken kommer på dagsorden, slik den har gjort de 
siste årene, ser vi at Sp henter ut denne gevinsten.  
   Lignende mønster, der noen partier skiller seg ut i enkeltsaker, finner vi 
for FrP og innvandring, KrF og familie/barn, MDG og klima/miljø. Det som 
kjennetegner de to største partiene, Høyre og Arbeiderpartiet, er at de har 
større «sakseierskapsbredde» enn de andre partiene. De har eierskap til flere 
saker, men er likevel sårbare for konkurranse i enkelte saker. Kombinasjonen 
av at en sak kommer høyt på dagsorden og at partiet har eierskap til saken, 
er gjerne en oppskrift på et godt valgresultat. Valgkamper er derfor både en 
kamp om dagsorden og å overbevise velgerne om at partiets politikk på om-
rådet er den beste. I tillegg kan blant annet partilederne bidra til å skape 
positiv oppmerksomhet om partiet og dets politikk. Mediene fokuserer ofte 
på partilederne og «forklarer» partiers fremgang eller tilbakegang med 
lederens innsats og fremtoning. Våre analyser viser imidlertid at partilederne 
alene bare i begrenset grad får velgere til å strømme til partiet. Selv i disse 
tider hvor Sps leder Trygve Slagsvold Vedum får mye av æren for partiets 
fremgang, finner man at velgerne liker budskapet vel så mye som personen. 
 
 
Det nye politiske landskapet 
Når det nærmer seg valg er det lett å fordype seg i enkeltsaker og enkelt -
personer, og ikke minst stadige temperaturmålinger av hvem som leder og 
hvem som sakker akterut. I de såkalte «gamle» dager» var bildet av de 
 politiske partiene enklere. I statsvitenskapen opererte man tidlig med be-
grepet «den nordiske fempartimodellen». Det var en modell der fem partier 
kunne plasseres på en akse fra venstre til høyre: et kommunistisk parti, et 
sosialdemokratisk parti, et liberalt sentrumspartiet, et agrarparti og et liberal-
konservativt parti. Men allerede i 1933 fikk vi i Norge et brudd med denne 
modellen, ved stiftelsen av Kristelig Folkeparti. Poenget er at det ikke bare 
kom et parti til på denne samme aksen, men at det nye partiet sprengte det 
éndimensjonale bildet av politikken ved å posisjonere seg langs en krys-
sende, moralsk-religiøs akse.  
   Stein Rokkan og Henry Valen var pionérene som både analyserte og be-
grepsfestet det politiske landskapet slik det fortonet seg frem til 1960-årene. 
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Deres skillelinjemodell inneholdt to økonomiske akser (for arbeidsmarkedet 
og varemarkedet), tre «motkulturelle» akser (avhold, religion og målsak) og 
en geografisk sentrum-periferiakse som skar på tvers av alle de andre aksene. 
På 1970- og 1980-tallet vokste det imidlertid frem stridsspørsmål som ikke 
passet helt inn i noen av disse aksene. De hadde dessuten et tydeligere ideo-
logisk innhold som ikke så lett kunne knyttes til sosiale interessegrupper 
som de gamle skillelinjene. Synet på enkeltsaker viste seg å kunne samles i 
ulike holdningsknipper eller ideologiske dimensjoner. Dels var det noen som 
hadde røtter tilbake til de gamle skillelinjene. Det gjaldt motsetninger i synet 
på offentlig vs. privat og religiøs vs. sekulær. Dels var det nye dimensjoner 
som gikk på tvers av disse, som innvandring og klima/miljø. Disse ideo-
logiske dimensjonene har vist seg stabile over tid og har gradvis spilt en 
viktigere rolle for stemmegivningen enn de gamle sosiale motsetningene, 
selv om vi fortsatt finner at de klassiske motsetningene er viktige. Det 
sistnevnte er ikke minst fokuset på distriktspolitikk og sentrum-periferikon-
flikten et godt eksempel på. 
   Både i Norge og andre vest-europeiske land har man begynt å tegne det 
politiske landskapet på nytt. Ikke bare som en éndimensjonal akse fra venstre 
til høyre, mens som et samspill mellom akser som representerer både gamle 
og nye skillelinjer. I siste del av dette foredraget skal vi se nærmere på 
hvordan partienes velgergrupper plasserer seg i forhold til hverandre i et 
slikt flerdimensjonalt landskap. Figur 7 viser plasseringen langs to akser: 
én offentlig vs. privat og én der vi skiller mellom de som er positive og 
negative til innvandring. Velgergruppenes plassering representerer avvik fra 
gjennomsnittet på de to aksene. Aksene er indekser som er basert på om lag 
fem enkeltspørsmål innenfor hvert saksfelt. 
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   Begge disse aksene er viktige for å forstå nordmenns partivalg og re-
presenterer en kobling mellom det som i statsvitenskapen kalles «gammel» 
og «ny» politikk. Poenget er at partiene plasserer seg langs diagonalen fra 
øverst til venstre og nederst til høyre. Rødt og FrP utgjør ytterpunktene på 
diagonalen, mens Sp, KrF og Venstre ligger nær midten. Den røde stiplede 
linjen viser at det på rødgrønn side er et betydelig politisk spenn, særlig mel-
lom Senterpartiet og Rødt/SV. Det samme ser vi på borgerlig side. Særlig 
markant er avstanden mellom KrF/V og FrP, med Høyre i midten.  
   Skifter vi ut den vertikale aksen med en klima/miljø-dimensjon, finner 
vi et mønster som er ganske likt, men med noen forskjeller. Det gjelder blant 
annet MDGs plassering lenger unna SV. Vi ser også at Venstres velgere har 
bevegd seg nærmere klima- og miljøpolen. 
   For den som følger den offentlige debatten og partienes markeringer i 
forhold til hverandre er det bildet vi ser her ikke overraskende. Det som 
likevel er verdt å merke seg er at velgerne i så stor grad fanger opp de po-
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sjonene. Avvik fra gjennomsnittet 2017.
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litiske forskjellene mellom partiene, selv om velgerne ikke nødvendigvis 
følger nøye med i det som skjer i det daglige verken på Stortinget eller i 
regjeringsapparatet. 
Jeg nevnte at Kristelig Folkepartis stiftelse representerte et brudd med den 
nordiske fempartimodellen. Partiet plasserte seg mellom venstresiden og 
høyresiden selv om partiet i regjering bare har sittet sammen med partier i 
sentrum/høyreposisjon. Figur 9 viser imidlertid at Kristelig Folkepartis unike 
plassering i det politiske landskapet fortsatt gjelder. Med en gang vi trekker 
inn det vi i dag kaller religiøs-sekulærdimensjonen, flytter KrF seg fra alle 
de øvrige partiene. 

Et politisk landskap i endring foran stortingsvalget til høsten  187

Figur 8. Velgernes plassering på offentlig-privat- og klima/miljø-dimen-
sjonene. Avvik fra gjennomsnittet 2017. 
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De blå stiplede linjene indikerer at det går en religiøs-sekulær akse både mot 
venstre og høyre. Selv om flere partier avviker fra gjennomsnittet i sekulær 
retning, tyder plasseringene på at tyngden av velgere befinner seg nær snittet. 

Er partienes tid over? 
Når vi nå forsøker å sette det kommende stortingsvalget inn i en større 
sammenheng, kan det være på sin plass å se nærmere på partienes stilling 
mer alment. Mange mener at partienes tid er over, i hvert fall de partiene vi 
har sett frem til nå. Det blir hevdet at de ikke fanger opp de «reelle» motset-
ningene i samfunnet, og at tilliten til det politiske establishment er på vei 
nedover. Det kan være mange grunner til å diskutere disse spørsmålene 
nærmere, men la meg helt til slutt peke på to trekk. Det første gjelder om 
velgerne ser forskjell på partiene. I Valgundersøkelsene har vi spurt om hvor 
store forskjeller det er mellom partiene på Stortinget, siden 1993. Figur 10 
viser andelen som mener forskjellene er store, ikke særlig store eller svært 
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Figur 9. Velgernes plassering på offentlig-privat- og religiøs-sekulær dimen-
sjonen. Avvik fra gjennomsnittet 2017. 
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små. På 1990-tallet var det en klar overvekt av velgere som ikke så særlig 
store forskjeller mellom partiene. Det var også i denne perioden påstanden 
om at partiene var blitt for like hverandre dukket opp. Fra 2005 er imidlertid 
bildet annerledes. Nå mener omtrent halvparten av velgerne at forskjellene 
er store, mens den andre halvparten mener de ikke er særlig store. Det er 
imidlertid en svært liten andel, 5 prosent, som mener forskjellene er svært 
små. Man kan diskutere om glasset er halvfullt eller halvtomt, men det er i 
hvert fall ikke tegn til at andelen som ikke ser særlige forskjeller er økende.   

Sammenholder vi dette med velgernes følelsesmessige tilknytning til 
partiene, ser vi også viktige nyanser. Figur 11 viser andelen som identifiserer 
seg med et politisk parti. Spørsmålet lyder: «Tenker du på deg selv som en 
høyremann/kvinne, en arbeiderpartimann/kvinne, en SV-mann/kvinne og så 
videre, eller føler du deg ikke knyttet til noen av partiene?» De som svarer 
bekreftende, får et oppfølgingsspørsmål der de spørres om de betrakter seg 
som sterkt overbevist tilhenger eller ikke. Disse spørsmålene går tilbake til 
valgforskningens første år og kan virke litt gammelmodige i dag. Ikke desto 
mindre er det interessant å se utviklingen over tid. 
   Så sent som på 1980-tallet svarte opp mot 70 prosent av velgerne at de 
følte tilhørighet til et parti, mens 40 prosent svarte at de var sterkt over-
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"

Figur 10. Hvor store forskjeller er det mellom partiene på Stortinget. 
Prosent. 1993–2017. 

"
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beviste tilhengere. Frem mot 2001 sank imidlertid disse andelene kraftig. 
Enkelte tenkte da at denne utviklingen ville fortsette og at «the party is 
over», som var tittelen på en internasjonal fagbok på den tiden. Etter 2001 
skjedde det en endring. Andelen som identifiserer seg med partiene gikk da 
oppover og nådde sitt foreløpige toppunkt i 2017. Hele 60 prosent av 
velgerne følte da en slik tilhørighet, og 35 prosent sågar en sterk tilhørighet. 
Partienes tid synes med andre ord ikke å være over. 

Sluttord 
For en som har fulgt norsk politikk og ikke minst velgernes atferd på nært 
hold i snart to mannsaldre, er det fascinerende å se at det finnes noen 
sammenhenger og mønstre som holder seg, til tross for at det er mangt som 
endres. Sett fra et forskerståsted er utfordringen å kunne se sammenhenger 
mellom det som kommer og det som har vært, samtidig som man må være 
åpen for helt nye mønstre og konstellasjoner. Med et åpent sinn overfor det 
som skal se til høsten, sier jeg «godt valg!» 

Kilder: 
Figurene er hentet fra Johannes Bergh og Bernt Aardal (red.): Velgere og 
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+
Figur 11. Velgernes partiidentifikasjon. Prosent. 1965–2017 
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valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017, Cappelen Damm Akademisk, 
Oslo, 2019, eller laget av foredragsholderen med data fra Valgundersøk-
elsene, Institutt for samfunnsforskning / Statistisk sentralbyrå. 
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Hvordan oppstår bevisste opplevelser i hjernen? 
Innblikk i nyere naturvitenskapelig bevissthets-
forskning

Foredrag på møte 21. oktober 2021 

av Johan Frederik Storm, professor ved Institutt for medisinske basalfag 
ved Universitetet i Oslo 

Jeg er glad for denne anledningen til å snakke om bevissthetsforskning, som 
har vært en sentral interesse for meg i mer enn 50 år, og som min forsknings-
gruppe har arbeidet eksperimentelt med, særlig siden 2015.1 
   Moderne bevissthetsforskning er blitt et stort og aktivt forskningsfelt. 
Her kan jeg naturligvis omtale bare en liten brøkdel av dette.2 
   Først: Hva mener vi med ordet «bevissthet»? Dette ordet har jo flere for-
skjellige betydninger i dagligtalen. Men vi som forsker i dette feltet bruker 
oftest ordet «bevissthet» i en svært fundamental og vidtfavnende betydning: 
Vi sier at å ha bevissthet er det samme som å ha evnen til å oppleve noe – 

1. I denne perioden (2015–2022) har en rekke medarbeidere deltatt i forskjellige deler av
bevissthetsforskningen i vår gruppe, på ulike nivåer, fra celler i hjerneskivepreparater,
til mus, rotter, mennesker, og computermodeller, bl.a. (alfabetisk): Alessandro Arena,
Bjørn Erik Juel, Nicholas Hagger-Vaughan, Sebastian Halder, Christoph Hönigsperger,
Daniel Kolnier, Ricardo Murphy, Andre Sevenius Nilsen, Anne Sjøbakken Fleiner, Sebas-
tian Skukies, og Benjamin Thürer. Jeg er takknemlig for deres gode bidrag til arbeidet
og miljøet vårt.

2. I dette foredraget for et tverrfaglig publikum i Akademiet, har jeg forsøkt, innenfor tids-
rammen på 45 minutter, å gi en forenklet oversikt over dette temaet, med vekt på bredden
i tilnærmingene til disse problemene, men det var naturligvis ikke tid til grundige for-
klaringer av hvert punkt. For grundigere fremstillinger, henvises det til de mange nyere
bøker og publikasjoner på dette feltet, samt publiserte video-opptak av foredrag, bl.a. i
vårt Forum for bevissthetsforskning (https://bevissthetsforum.no/). Jeg har også forsøkt
å få frem at moderne bevissthetsforskning fortsatt er i en relativt tidlig, formativ fase,
og mye er fortsatt usikkert (Storm et al., 2017). Noen vil si at disse problemene kan være
nærmest uløselige, men personlig mener jeg at vi bør forsøke å belyse dem med
naturvitenskapelige metoder, i tillegg til filosofi – de mange ulike aspektene krever en
tverrfaglig tilnærming. Jeg tror at det kan være spesielle grunner til at bevissthets-
problemet virker vanskelig for oss (se Storm (2020). Why Does the Brain-Mind (Con-
sciousness) Problem Seem So Hard?)
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hva som helst: Alle typer sanseopplevelser, inkludert syn, hørsel, lukt og 
smak, og også tanker, erindringer, og følelser, som glede, sorg, sinne; og 
dessuten fantasier, drømmer og hallusinasjoner, samt ønsker og vilje (Figur 
1). 
   Det er viktig at vi inkluderer i vårt bevissthetsbegrep også opplevelser 
som ikke er direkte knyttet til øyeblikkets sanseinntrykk, slik som drømmer 
og hallusinasjoner (Figur 2). Dette bevissthetsbegrepet skiller seg fra det 
som ofte brukes i klinisk medisin, der legene som regel er mest opptatt av 
hvordan pasienten responderer: Om han eller hun reagerer på tiltale, smerte, 
berøring eller andre stimuli. Slik kan nevrologene rangere bevissthetstil-
standen til pasienter fra fullt våken (når pasienten responderer normalt på 
stimuli), til koma (når pasienten ikke viser noen respons) som regnes som 
en «dypt bevistløs» tilstand. Slike responstester er grunnlaget for den såkalte 
Glasgow Coma Scale.   
   Men selv en person som ikke reagerer på stimuli, kan likevel ha indre 
opplevelser i form av drømmer. Bevissthetsforskerne vil da si at personen 
har en form for bevissthet. Derimot vil klinikere som nevrologer og ane-
stesileger ofte si at en pasient som ikke reagerer på sterke stimuli er «be-
visstløs», pasienten har «mistet bevisstheten», selv om hen kanskje opplever 
drømmer. Disse to ulike betydningene av ord som «bevissthet» og «bevisst-
løs» kan skape misforståelser. Det er derfor viktig å være klar over at det 
eksisterer to slike ulike «bevissthets»-begrep, som fortsatt lever side om 
side. 
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At hjernen selv kan konstruere en verden av drømmer eller hallusinasjoner, 
er en svært viktig observasjon. Dette viser at hjernen, selv når den er 
avsondret fra sanseinntrykk fra den ytre verden, kan lage en «virtuell 
virkelighet», altså en indre «modell» av en verden som vi opplever som 
virkelig (Figur 3). Faktisk tror vi at også når man er våken, som jeg er nå, 
så er den verden som jeg opplever en konstruksjon som hjernen selv lager: 
Hjernen ligger der i mørket inni hodet og mottar bare indirekte informasjon 
om den ytre verden og kroppen, i form av signaler fra sanseorganene. Disse 
signalene er i seg selv mangetydige, og hjernen må tolke (dekode) dem for 
å forsøke å gjette seg til hva som er der ute i den ytre verden. Og det er denne 
konstruerte «modellen» av verden som jeg umiddelbart opplever som 
virkeligheten. – Men hva som egentlig er der ute, har jeg altså bare indirekte 
informasjon om. Så vi kan  på en måte si at vi alltid er i en slags «drømmetil-
stand», også når vi er våkne, basert på at hjernen har denne fantastiske evnen 
til å lage en slik virtuell verden av bevisste forestillinger, som oppleves som 
helt virkelig. 
   Et annet poeng, er at det finnes flere dimensjoner av bevissthet. To av 
de viktigste er vist i Figur 4. Den ene dimensjonen er nivået av våkenhet: Vi 
kan være fullt våkne, eller mer eller mindre døsige, eller i lett eller dyp søvn. 
Den andre dimensjonen er innholdet i bevisstheten. På hvert nivå av våk-
enhet, kan vi oppleve mer eller mindre innhold. Man regner vanligvis med 
at disse to størrelsene normalt samvarierer (korrelerer) langs diagonalen i 
midten av Figur 4: I full våkenhet er det jo som regel rikere innhold i be-
visstheten enn under døsighet og søvn. Men i unormale tilstander etter 
hjerneskade eller under sykdom, kan de to dimensjonene dissosiere. For ek-
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sempel i såkalt «vegetativ tilstand», kan pasienten på en måte virke våken, 
med åpne øyne og raske hjernebølger (EEG) omtrent som i våken tilstand, 
men uten at man kan påvise noe innhold i bevisstheten. Jeg kommer tilbake 
til dette senere. 
   Disse to dimensjonene av bevissthet er knyttet til ulike deler av hjernen. 
Graden av våkenhet er særlig bestemt av hjernens aktiveringssystem. Det 
består av små cellegrupper langt nede i hjernestammen, som sender lange 
nervefibre til det meste av hjernen og utskiller stoffer som vekker den opp 
(Figur 5 A). Områder basalt i forhjernen og i thalamus bidrar også. Når det 
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kommer inn detaljert sanseinformasjon fra den ytre verden, gjennom øynene 
og synssystemet for eksempel, så vil dette oppleves bevisst bare når ak-
tiveringssystemet vekker opp hjernen. Figur 5 B viser resultater fra vårt la-
boratorium i 1992. Her registrerte jeg nerveimpulser i en pyramidecelle i 
hjernebarken, med en tynn elektrode som jeg hadde stukket inn i cellen. Da 
jeg tilsatte signalstoffet noradrenalin, som normalt utskilles av nervefibre 
fra aktiveringssystemet når vi er våkne, ble hjernecellen «vekket opp». Her 
ser vi hvordan den ble mye mer aktiv og svarte (på samme stimulus) med 
mange flere nerveimpulser enn før. 
   Dette er bare en av flere slike mekanismer som gjør at hjernen vekkes 
opp av stoffer fra aktiveringssystemet nå vi er våkne. Så vi har ganske god 
for ståelse av hvordan graden av våkenhet reguleres, altså langs den hori -
sontale aksen i Figur 4.  

Bevissthetsproblemet 
Så kommer vi til selve bevissthetsproblemet, som jo er et eldgammelt filo -
sofisk og vitenskapelig problem, også kalt the mind-body problem. Det har 
vært diskutert i århundrer, men ble på ny satt på dagsorden i vår tid, like før 
årtusenskiftet, særlig av filosofen David Chalmers, som i 1995 definerte the 
hard problem of consciousness. Grunnproblemet er: Hvorfor finnes det over-
hode bevisste opplevelser i universet? Hvorfor er ikke vi bare som maskiner, 
roboter eller «zombier» som bare tar imot stimuli og produserer atferd auto-
matisk, uten at vi opplever noe ved dette? Dette er fortsatt et mysterium. 
Det er tilsynelatende ikke noe i dagens naturvitenskapelige verdensbilde, 
altså i alt vi vet om fysikk, kjemi og biologi, som tilsier at det i tillegg til 
hjernens og kroppens fysiske og kjemiske maskineri også finnes opplevelser. 
Så dette er the hard problem: Hvorfor finnes det opplevelser overhode?  
   I motsetning til mange andre store, uløste vitenskapelige spørsmål, om 
atomets indre, universets opprinnelse, mørk materie, og så videre, som er 
langt fra våre daglige erfaringer, er bevissthetsproblemet så nært vårt dag-
ligliv som det er mulig å komme: Våre bevisste opplevelser fra sekund til 
sekund er jo selve innholdet i våre liv. Derfor er dette problemet særlig en-
gasjerende (Figur 6). 
   Situasjonen er altså denne: Med moderne metoder har vi fått en ganske 
presis og detaljert forståelse av hjerneprosessene. Vi kan for eksempel se hvor 
i hjernen det er aktivitet når vi tenker på et ord, snakker eller leser. Og vi kan 
til og med i laboratoriet måle hva som skjer inni den enkelte hjernecelle hos 
dyr (Figur 7). Her finner vi hjernecellenes språk: Vi ser hvordan all infor-
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masjon – alt det vi opplever nå i øyeblikket – er kodet i form av raske, elekt-
riske nerveimpulser hver ca. et tusendels sekund og har en spenning på ca. 
en tiendedels volt. Disse fysiske signalene er jo selvfølgelig radikalt forskjel-
lige i sitt vesen fra selve opplevelsene slik som vi erfarer dem.  
   Det synes derfor å være en nærmest uoverstigelig kløft mellom vårt van-
lige, naturvitenskapelige verdensbilde basert på objektivitet (materie, kropp, 
hjerne) og dette som kommer i tillegg, og som synes å være unødvendig for 
en fullstendig naturvitenskapelig beskrivelse, men som vi ikke kan benekte at 
finnes, nemlig våre subjektive, bevisste opplevelser (Figur 8). Denne kløften 
ble anerkjent av filosofen Leibnitz allerede på 1700-tallet («The Leibnitz 
gap»). Han mente at dette var uforklarlig ut fra naturvitenskapelige prinsipper. 
Vi tror jo ikke at dette egentlig er uforklarlig, men det er altså uvanlig vans-
kelig å forklare, og det er ikke uten grunn at dette er blitt utsatt til vår tid. 

   Det har jo gjennom historien vært mange uforklarte fenomener som 
vitenskapen etter hvert har forklart med nye teorier (Figur 9 A, neste side). 
For eksempel, Newton, Einstein, Bohr og Heisenberg måtte postulere helt 
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nye prinsipper for å forklare tidligere uforklarte fenomener. Newton måtte 
jo postulere virkning på avstand for å forklare tyngdekraften og planet -
banene med sin gravitasjonslov. Einstein postulerte at selve tidrommets geo-
metri er krummet, for å forklare opphavet til tyngdekraften og at 
lys hastigheten er konstant. Og kvantemekanikken var enda mer radikal, og 
måtte ty til inde terminisme og bølge-partikkel-dualitet for å forklare 
fenomener i atomenes indre. Men Darwin, derimot, behøvde ingen slike 
radikale grep; han brukte nærmest bare sunn fornuft for å komme frem til 
sitt prinsipp for evolusjon. Og dette, sammen med celle- og mole -
kylærbiologien, har gitt oss en god forklaring på livsprosessene og hva 
fenomenet liv er, selv om dette ble ansett som et stort mysterium, nesten 
like stort som bevissthetsmysteriet, inntil for ca. 200 år siden. 
   Det gjenstår å se om bevissthet kan forklares på en nokså konservativ 
måte, a la Darwin, eller om man må ty til radikale grep og et vitenskapelig 
paradigmeskifte, som i kvantemekanikken. 
   Blant de mer radikale forslagene kan jeg nevne ganske kort såkalt «kvante-
bevisshet», som noen av dere kanskje har hørt om (Figur 9 B). Dette er en 
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type teorier som har vært drøftet blant annet av fysikerne David Bohm og 
Roger Penrose. (Penrose fikk som kjent nylig nobelprisen i fysikk for sitt 
arbeid om sorte hull.) Han har samarbeidet med anestesilegen Stuart 
Hammeroff om en bevissthetsteori som involverer kvantemekanikk, men de 
fleste bevissthetsforskere synes ikke denne typen teori virker særlig lovende. 
Jeg har selv hatt gleden av å snakke med både Penrose og Hammeroff om 
deres teori (https://bevissthetsforum.no/1013-2/), men synes den virker lite 
overbe visende. I alle fall foreløpig, ser det ut til at andre teorier er mer lovende. 
 
 
En kort historikk 
Bevissthetsproblemet har som kjent røtter mange århundrer tilbake, i klassisk 
filosofi, som ga opphav både til sinnsfilosofien og naturvitenskapene, med 
blant annet moderne nevrobiologi (Figur 10). Det er gledelig at det nå i vår 
tid er blitt en mye bedre kommunikasjon mellom disse to leirene enn det var 
tidligere. Jeg husker selv fra møter her i akademiet (DNVA) på 1970- og 80-
tallet at noen filosofer mente at nevrovitenskapene hadde lite eller ikke noe 
å bidra med for å forstå bevissthet. Men slike oppfatninger er heldigvis 
sjeldne nå, og det er blitt en mye bedre tverrfaglig kommunikasjon. 
   Mange av de ledende naturforskerne på 1800-tallet var levende opptatt 
av bevissthet som fenomen: De lurte på hva i all verden dette kan være. Både 
Helmholtz, T.H. Huxley, og Maxwell hadde sine ideer om dette; og senere 
også Schrödinger og Sherrington, og selvsagt William James. Men så kom 
det en periode da behavioristene dominerte psykologien på begynnelsen av 
1900-tallet. De hevdet at det er for subjektivt og uvitenskapelig å studere 
sine egne indre opplevelser med introspeksjon, og at man bare må studere 
objektive fenomener, slik som adferd. Dette la nærmest lokk på diskusjonen 
om bevissthet i mye av forrige århundre (Figur 11).  
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Figur 9 B
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Figur 10 (J.F. Storm, 2017. Symposium i Society for Neuroscience (SfN) i 
Washington, USA)
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   Men heldigvis er det nylig, siden årtusenskiftet i alle fall, kommet en ny 
giv på dette feltet, mye drevet frem av Francis Crick. Etter at han fikk nobel-
prisen for sin oppdagelse av DNA-strukturen, sa han at bevissthet nå er det 
neste store uløste problemet innen biologien, og hans høye anseelse fikk 
mange til å lytte. Jean-Pierre Changeux og Stan Dehaene i Paris sa at dette ‘er 
den ultimate intellektuelle utfordring for det nye årtusen’. Og fysikeren John 
Taylor konstaterte at ‘bevissthet er ikke lenger et skittent ord blant seriøse 
forskere’, som det faktisk ofte ble ansett for å være tidligere (Figur 12–13). 
Jeg husker selv at bevissthet ble sett på som et nærmest litt pinlig emne da jeg 
forsøkte å ta opp diskusjonen om dette blant kolleger tidlig på 1980-tallet. 
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Figur 12 (J.F. Storm, 2017 SfN, Washington)

Figur 13
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   De tre nobelprisvinnerne Francis Crick, Sir John Eccles og Gerald 
Edelman har alle vært viktige for å sette bevissthet på dagsorden blant nevro-
forskere i vår tid (Figur 12). Både de og deres arvtakere har vært aktive i å 
utvikle bevissthetsteoriene som vi kommer tilbake til på side 215. 
Dette var litt av historikken. 
   I nyere tid har The Human Brain Project (HBP), et av EUs to første, store 
«flaggskip»-prosjekt (med ca. 1 milliard Euro i budsjett) også etter hvert en-
gasjert seg i bevissthetsforskning. Etter å ha startet de tre første årene uten å 
ha med et program for bevissthetsforskning (Figur 14 A), hadde HBP en åpen 
utlysning i 2015 som vi søkte på. Vi foreslo da å ta med også bevissthets-
forskning i The Human Brain Project, og dette ble heldigvis godtatt (Figur 
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Figur 14 A
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14 B). Vi søkte sammen med Marcello Massimini og Steven Laureys i Milano 
og Liege, og vi ble støttet av autoriteter som Christof Koch og Giulio Tononi 
i USA. Nå i siste fase av The Human Brain Project, er bevissthet blitt et svært 
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viktig emne, og mange av forskerne i HBP som ikke tidligere studerte be-
vissthet, er nå blitt aktive i dette feltet, og publiserer blant annet i topptids-
skrifter som Science, Cell og Neuron (Figur 14 C). Så dette er en svært 
gledelig utvikling. Også i USA, er det store Allen Institute for Brain Science 
i Seattle, ledet av pioneren Christof Koch, nå sterkt engasjert i bevissthets-
forskning, i tillegg til kartlegging av hjernens celler og molekyler. 

Praktisk, klinisk og etisk betydning 
Så skal jeg si litt om den praktiske betydningen av denne forskningen. For 
bevissthetsproblemet er ikke bare et rent filosofisk, teoretisk «elfenbens -
tårn»-problem; bevissthetsforskning er faktisk av stor betydning for prak -
tisk, klinisk medisin og etikk, og til og med for rettsvitenskap og teknologi. 
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Figur 15 A

Figur 15 B
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   Bevissthetsproblemet hørte jo som nevnt opprinnelig til filosofien, men 
nevrovitenskapen er kommet sterkt på banen særlig de siste 20–30-årene 
(Figur 15 A). Dette feltet er ikke bare viktig for klinisk medisin, som ane-
stesiologi, nevrologi og psykiatri, men også for teknologiske fag som kunstig 
intelligens og robotikk (Figur 15 B). Og også for etikk: For om et individ 
kan oppleve bevisst lidelse eller glede er jo høyst relevant for etikken; det 
er derfor nylig etablert et eget fag, «nevroetikk». Og alt dette er jo også svært 
relevant for rettsvitenskap (juss), blant annet for spørsmål om tilregnelighet,  
og bevissthet eller bevisstløshet i gjerningsøyeblikket. Dette er tema for en 
ny juridisk disiplin, «neurolaw», som man vel kan kalle «nevrojuss» på 
norsk. 
   Jeg skal nå nevne noen kliniske eksempler (Figur 16 A). Anestesi eller 
«narkose» er særlig sentralt.  Millioner av pasienter opereres hvert år under 
generell anestesi, eller «full narkose» som det også kalles. Som regel går 
dette bra: Pasienten «sover» dypt og merker ingenting under operasjonen. 
Men en sjelden gang, ca. 1 per tusen operasjoner, våkner pasienten opp helt 
eller delvis under operasjonen, uten at legene merker dette, og kan da gjen-
nomgå hele eller deler av inngrepet med mer eller mindre full bevissthet, 
og oppleve både smerte og redsel. Figur 16 B (neste side) viser et slikt 
skrekkeksempel, fra New Zealand. Det var en ung kvinnelig lege som gjen-
nomgikk en galleblæreoperasjon under det som skulle være full narkose. 
Men anestesien sviktet fullstendig på grunn av en teknisk feil, uten at legene 
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Figur 16 A   
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oppdaget dette. For samtidig fikk hun et muskellammende middel (curare) 
som gjorde at hun ikke kunne snakke eller gi tegn om at hun var våken. Da 
hun merket at hun var fullstendig lammet og ikke kunne puste selv, gikk 
hun inn i en panikktilstand, og hun skrev senere denne rapporten for å advare 
andre. Det finnes også i Norge noen slike sjeldne tilfeller, og noen av dem 
har fått alvorlige psykiske traumer etter slike grusomme opplevelser.   
   Dette viser hvor ekstremt viktig det er å utvikle pålitelige, objektive 
metoder som kan påvise bevissthet selv når pasienten selv er ute av stand til 
å kommunisere. 
   Også ved nyfødtkirurgi er det et problem at vi mangler sikre metoder for 
å påvise bevissthet. Da jeg studerte medisin i Oslo på 1970-tallet, sa barne-
kirurgene at man kunne operere nyfødte uten anestesi, fordi de antakelig 
hadde et så lite utviklet nervesystem at de ikke merket smerte, og hvis de ga 
lyd fra seg, var det trolig bare reflekser. Dette standpunktet er nå forlatt, men 
det ble diskutert helt til slutten av 1980-tallet, som illustrert i Figur 17. Dette 
illustrerer også den praktiske og etiske betydningen av bevissthetsforskning. 
   Etter hjerneskade, kan noen pasienter som nevnt gå inn i en periode med 
koma, og så våkne delvis opp til en såkalt «vegetativ tilstand» (Figur 4) eller 
«unresponsive wakefulness syndrome» som det heter. Figur 18 A viser et be-
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rømt tilfelle fra Florida: En ung kvinne, Terri Schiavo, fikk plutselig hjerte -
stans i dusjen og falt om. Hun ble gjenopplivet, men hadde fått store hjerne-
skader og lå i 15 år hjelpeløs i en slik «vegetativ tilstand». Ingen visste sikkert 
om hun hadde noen form for bevissthet eller ikke, og fortsatt vet man det ikke. 
Det var da stor uenighet i familien om hun var bevisst eller ikke, og om man 
skulle fortsette den livsoppholdende behandlingen. Etter 7 års dragkamp i 
retten, mellom ulike parter i familien, besluttet dommeren at pasienten sann-
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synligvis var bevisstløs. Man fjernet derfor slangen som hun fikk væske og 
næring gjennom, og hun døde, trolig av tørst, som kan ha vært en pinefull død 
dersom hun fortsatt var delvis bevisst. I Figur 18 B ser vi et utsnitt av en video 
som moren hennes tok opp (hun tok opp flere tusen timer med video). Her 
mener moren å se en skygge av et smil når hun kommer, og tolket dette som 
tegn på bevissthet. Men slik mimikk var sjeldent, så mange eksperter ble ikke 
overbevist, og man vet fortsatt ikke sikkert. Men dette illustrerer dilemmaet. 
   Men i 2006 kom et gjennombrudd da Adrian Owen i Cambridge begynte å 
undersøke slike pasienter systematisk med moderne hjerneavbildningsmetoder. 
   Her (Figur 19 A) er igjen en ung kvinne i «vegetativ tilstand», etter en 
trafikkulykke. Etter noen uker i koma, åpnet hun øynene, men responderte 
ikke på stimuli. Forskerne spurte henne likevel: «Hvis du hører meg, kan du 
prøve å forestille deg at du spiller tennis?». Da de avbildet aktiviteten i hjernen 
hennes (med fMRI), fant de et aktivitetsmønster som til forveksling liknet det 
som finnes hos en normal person som forestiller seg å spille tennis. Så spurte 
de henne: «Kan du nå prøve å forestille deg at du går fra rom til rom hjemme 
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i huset ditt?». Og igjen fant de et aktivitetsmønster i hjernen som lignet til for-
veksling det man finner hos en frisk person (Figur 19 A). Man konkluderte da 
at denne pasienten, som inntil da var ansett for å være helt bevisstløs, faktisk 
hadde en betydelig rest av bevissthet. Senere har man systematisk undersøkt 
mange flere slike «vegetative» pasienter, og funnet at opptil 40 % av dem 
trolig har en betydelig rest av bevissthet. Figur 19 B viser et bilde av Adrian 
Owen da han var gjest i vårt forum i 2014 og holdt foredrag her i Akademiet. 
   Det er også et enormt «hull» i vår viten om verden at vi vet lite om, og 
knapt aner, hvilke andre organismer som har en grad av eller form for be-
vissthet (Figur 20). Høyst sannsynlig har alle pattedyr former for bevissthet 
som mer eller mindre likner den vi mennesker har. Men vi aner lite om andre 
dyr, som frosk, fisk, bløtdyr, insekter og mark. Kanskje har de ulike grader 
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og typer av bevissthet. Dette gjelder også fostre: Vi vet ikke. Og dette er 
naturligvis også svært relevant for etikk. 
 
 
Empirisk bevissthetsforskning. 
Så kommer vi til empirisk forskning; først litt om noen tidlige studier. Jeg 
har valgt å først si litt om såkalt «split brain», det vil si pasienter med «spaltet 
hjerne» (Figur 21). Dette er pasienter med alvorlig epilepsi, som man ikke 
klarte å behandle med medikamenter. Nevrokirurgene gikk da til det drastiske 
skritt å skjære over den viktigste forbindelsen mellom de to hjernehalvdelene, 
hjernebjelken (corpus callosum), som består av millioner av nervefibre. Dette 
hadde først vært prøvd ut på aper med vellykket resultat, og så først ut til å 
gå helt bra også hos pasientene: De epileptiske anfallene ble sterkt redusert, 
og pasientene sa at de følte seg helt som vanlig. Dette så ut til å stemme, 
inntil forskeren Roger Sperry begynte å teste dem mer systematisk. (Han fikk 
Nobelprisen for dette i 1981.) Han fant da klare tegn til at disse pasientene 
faktisk har to uavhengige sinn, antakelig to ulike bevisstheter i samme hode! 
Han oppdaget dette ved å gi ulik informasjon selektivt til hver av de to hjerne-
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halvdelene, ved å vise raskt og kortvarig ulike bilder og ord på en skjerm, i 
venstre og høyre del av synsfeltet. For eksempel, når pasienten blir vist ordet 
«Nøkkel» til venstre i synsfeltet og «Ring» til høyre (Figur 21 A), vil han si 
at han bare ser ordet «Ring». Men pasienten vil likevel med sin venstre hånd 
plukke opp en nøkkel (og ikke ringen) bak skjermbrettet. Dette skyldes at 
talesenteret i venstre hjernehalvdel, som styrer hva pasienten sier, bare har 
fått informasjon om ordet «Ring» (derfor sier han bare «Ring»), mens høyre 
hjernehalvdel som styrer venstre hånd, bare har fått informasjon om ordet 
«Nøkkel», og tar derfor nøkkelen og ikke ringen.  
   I foredraget viste jeg en video av «split brain»-pasienten Joe (Figur 21 
A, høyre), som ble publisert av Sperrys samarbeidspartner Mike 
Gazzaniga. Her sier Joe, som ble split-brain-operert 7 år tidligere, at han 
føler seg nærmest helt normal, som før operasjonen: «You don’t notice it», 
«It doesn’t feel any different than it did before», sier han. Videoen viser 
flere eksperimenter. I ett tilfelle vises Joe et bilde av en sag til venstre i 
synsfeltet og en hammer til høyre (Figur 21 B), og forskeren spør ham om 
hva han så. Joe svarer: «En hammer». Men når man ber Joe om å tegne 
med venstre hånd (og øynene lukket) hva han har sett, tegner han bare en 
sag (Figur 21 C). Da Gazzaniga spurte ham om hvorfor han tegnet sagen, 
og ikke hammeren som han sa at han så, svarte han: «Jeg vet ikke!».  
   Det vi kan slutte fra dette, er at det synes å være to uavhengige sinn, 
sannsynligvis med to uavhengige «bevisstheter» i samme hode, hos Joe og 
andre slike «split brain»-pasienter, men at de to sinnene ikke vet om 
hverandre. Når man spør Joe, får man ikke svar fra hele hjernen, men bare 
fra den ene hjernehalvdelen som har talesenteret (den venstre) og derfor kan 
uttale seg, mens den høyre hjernehalvdelen er stum, og bare kan uttrykke 
seg ved å tegne eller plukke opp ting og så videre, med venstre hånd. 
   Dette er en fascinerende tilstand, som reiser noen grunnleggende spørs-
mål: Er det slik at vi ikke engang kan stole på det personen selv sier om sine 
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egne bevisste opplevelser? Problemet her er at Joe etter alt å dømme 
inneholder to helt eller delvis uavhengige «personer» eller sinn.   
   Det er mange interessante aspekter av dette spørsmålet, og også andre 
mulige tolkninger som vi ikke rekker å komme inn på her.3  
   Forum for bevissthetsforskning er et tverrfaglig møtepunkt for forskere 
og andre som er interessert i vitenskapelige tilnærminger til bevissthet. Vi 
har også flere andre opptak av foredrag på vår internettside4, men dette 
tilfellet illustrerer i alle fall noen grunnleggende vanskeligheter. 
   Her i Oslo har vi ikke tilgang på slike «split brain»-pasienter (som er ope-
rert med fullstendig overskjæring av hele hjernebjelken). Men vi har her 
mulighet til å studere en annen gruppe epilepsipasienter som gjennomgår en 
undersøkelse der halve hjernen bedøves. Før man behandler pasientene med 
operasjon, ofte ved å operere bort en del av hjernebarken (i tinninglappen) der 
de epileptiske anfallene starter, må man først vite på hvilken side talesenteret 
og viktige hukommelsesfunksjoner finnes (noen få har talesenteret på høyre 
side), så man ikke risikerer å skade disse. For å teste dette, bedøver man halve 
hjernen ved å sprøyte inn et hurtigvirkende, kortvarig anestesimiddel i den 
ene halspulsåren. Figur 22 A viser et røntgenbilde fra en slik undersøkelse, 
der man først sprøytet inn et kontrastmiddel i høyre indre halspulsåre, og vi 
kan se hvordan kontrastvæsken sprer seg bare i høyre halvdel av hjernen. 
   Pasienten ligger ofte med begge armene løftet, og når bedøvelsen virker, 
blir han lammet på venstre side, og venstre arm faller ned. Om man så spør 
pasienten: «Hvordan går det? Skjedde det noe med armen?», svarer han som 
regel noe slikt som: «Jeg merker ikke noe særlig. Nei, jeg la ikke merke til 
noe med armen.» Det som da er skjedd, er at han ikke bare er blitt lammet 
på venstre side, men også hele venstre halvdel av hans «verden» (som 
normalt er representert av en modell i høyre hjernehalvdel, som nå er be-
døvet) er så å si forsvunnet. Og ikke bare det, men også hele hans forestilling 
om venstre halvdel av verden er forsvunnet, slik at han savner ingen ting, 

3. Her rekker jeg bare å presentere kort det som hittil har vært den vanligste, «klassiske»
forståelsen av split-brain-pasienter. Nylig (særlig siden en artikkel av Pinto et al. 2017),
er imidlertid denne tolkningen blitt trukket i tvil, og alternative hypoteser blir diskutert.
Vi har invitert Dr. Yair Pinto, som er ekspert på disse spørsmålene, til vårt Forum for be-
vissthetsforskning i Oslo (https://bevissthetsforum.no/), for å holde et åpent foredrag om
dette 19. mai, 2022, på Universitetet i Oslo. En video fra foredraget vil bli lagt ut på vårt
nettsted: https://bevissthetsforum.no/.

4 Forum for bevissthetsforskning er et tverrfaglig møtepunkt for forskere og andre som er 
interessert i vitenskapelige tilnærminger til bevissthet. Vi har også flere andre opptak av 
foredrag på vår internettside.
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og alt synes å være i orden! Dette er et fascinerende fenomen som kalles 
neglekt (eller hemineglekt): Pasienten neglisjerer en halvdel av verden som 
normalt representeres av en hjernehalvdel som er satt ut av spill. Vi har 
studert hva som skjer i hjernen hos disse pasientene, og har gjort overras-
kende funn om hvordan hjernebølgene brer seg til ulike deler av hjernen, 
og har postulert et nytt prinsipp for å forklare dette («Cross-State 
UnReceptiveness», CSUR). Men jeg rekker dessverre ikke å forklare dette 
her (se Halder et al 2020; Figur 22 B). 
   Så kommer vi til det vi kaller nevrale korrelater til bevissthet (Neural 
Correlates of Consciousness, NCC), som er et viktig begrep innen denne 
forskningen. Faktisk er at det aller meste av våre hjerneprosesser ikke  
direkte ledsages av bevissthet. For eksempel når jeg står her og snakker og 
gestikulerer, så styres nesten alt dette ubevisst (ordvalg, grammatikk, tunge- 
og håndbevegelser osv.), og jeg tenker bare på innholdet i det jeg skal si. 
Slik er de aller fleste hjerneprosesser ubevisste, mens noen av prosessene 
trolig er nært knyttet til bevisste opplevelser. Men når man ser på de fysiske 
og kjemiske signalprosessene i hjernen som ligger til grunn for bevisste og 
ubevisste funksjoner, er de forbausende like. Så hva i all verden er de av-
gjørende forskjellene mellom disse hjerneprosessene som gir opphav til be-
vissthet, og alle de andre som ikke gjør det, men virker så like? Vi kommer 
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tilbake til dette litt senere ... 
   For å komme på sporet av disse avgjørende forskjellene, foreslo David 
Chalmers og Christof Koch å lete etter såkalte nevrale korrelater til be-
vissthet (Koch et al, 2016). Dette er illustrert i Figur 23 A: Fra den ytre 
verden får hjernen synsinformasjon gjennom øynene. Dette setter i gang 
mange hjerneprosesser, men vi tror at bare noen av dem er nødvendige og 
tilstrekkelige for å oppleve at man ser hunden, og disse prosessene kaller 
man nevrale korrelater til denne bevisste opplevelsen. Men de aller fleste 
hjerneprosessene er ikke ledsaget av bevisste opplevelser. Man håper da, at 
ved å sammenligne mange slike tilfeller, kan man kanskje finne hva slike 
nevrale bevissthetskorrelater har til felles: Er det visse typer av aktivitet, 
eller bestemte signalstoffer, eller kanskje visse celletyper? Hva er det som 
gjør at akkurat disse typene aktivitet, prosesser eller deler av hjernen gir be-
visste opplevelser, mens andre ikke gjør det? 
   Men så må jeg jo minne om (jf. Figur 3), at vi vet jo egentlig ikke direkte 
hva som faktisk er ute i den ytre verden; – alt vi opplever direkte er 
«modellen» som vi har inni hjernen (Figur 23 B). 
   Figur 24 (neste side) viser metoden som nevokirurgen Itzhak Fried har ut-
viklet for å registrere aktiviteten i enkelte hjerneceller hos våkne mennesker 
mens de ser på bilder eller video. Han har vært en pioner på dette området, og 
holdt foredrag her i Akademiet og vårt Forum for bevissthetsforskning for et 
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par år siden (i januar 2020 …; https://dnva.no/detskjer/2019/11/itzhak-fried-
single-neuron-studies-memories-and-volitions-human-brain ). Ved å implantere 
tynne elektroder i hjernen (oftest i tinninglappen) hos epilep si  pasienter, har han 
funnet noen celler som ser ut til å reagere på bare en type stimuli, når pasienten 
ser på mange ulike bilder: Noen celler lager impulser bare når personen ser 
på bilder av dyr, andre reagerer bare på hus eller steder, og så videre. Derfor 
kalles slike celler konsept-celler, fordi de ser ut til å kode for et spesielt begrep 
(konsept). Forskerne har til og med funnet noen slike celler som tydeligvis 
reagerer bare på synet av en bestemt enkeltperson, som for eksempel 
skuespilleren Jennifer Aniston, som vist i Figur 25. Uansett hvordan bildet av 
denne personen ellers er, reagerte denne cellen alltid, men aldri på bilder av 
andre kjente personer, hverken skuespillere eller kjente idrettsfolk. Så impuls-
aktiviteten i denne cellen kan synes å være et nevralt korrelat til synet av eller 
forestillingen om akkurat denne personen. (Dette er også relatert til arbeids-
hukommelse, men det rekker jeg ikke å komme inn på her.) Se Figur 25. 
   Så kan konseptceller kombineres med et annet fenomen, nemlig det at 
inntrykk fra de to øynene så å si konkurrerer om å fylle bevisstheten med 
innhold. Om man viser motstridende bilder for de to øynene, vil personens 
opplevelse spontant alternere mellom å se bare det ene eller andre bildet, med 
noen sekunders intervaller. Dette kalles binokulær rivalisering, altså kon-
kurranse mellom de to øynene. Et lignende fenomen er vist Figur 26. Her 
fant forskerne først en hjernecelle som responderte selektivt på bilder av Bill 
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Clinton (altså en konseptcelle). Da et bilde av Clinton ble vist for venstre øye, 
og bare en svart skjerm for høyre øye, sa personen at han så bildet av Clinton 
(Figur 26 A). Og samtidig målte man høy impulsaktivitet i denne hjernecellen 
(konseptcellen). Men da forskerne så plutselig viste et nytt, kontrastrikt bilde 
for høyre øye, sa personen at han bare så dette nye bildet, som overtok hele 
hans oppmerksomhet, og at han ikke lenger så bildet av Clinton. (Dette 
fenomenet kalles «flash suppression»). Og i samme øyeblikk stoppet ak-
tiviteten i akkurat denne hjernecellen (Figur 26 B). Aktiviteten i denne cellen 
ser altså ut til å være et ganske godt nevralt korrelat for den bevisste opplev-
elsen av å se Clinton. Det er i alle fall en god kandidat til et slikt korrelat. 

Teorier og hypoteser for bevissthet5 
Så litt om teorier og hypoteser. Det finners jo en lang rekke filosofiske ret-
ninger og ideer for å forklare bevissthet, som har vært diskutert gjennom 
århundrene. Men vi rekker ikke å snakke om disse her, dessverre, selv om 
flere av dem er svært relevante. Her vil jeg konsentrere meg om de nevro -
vitenskapelige teoriene, og rekker bare å snakke om et par av dem.  

«Globalt-arbeidsrom-teorien» for bevissthet (GNWT) 
Den første jeg skal nevne er «Globalt-arbeidsrom-teorien» eller «-hypo tesen» 
(Global Neuronal Workspace Theory, GNWT) som er utviklet av Jean-Pierre 
Changeux og Stan Dehaene i Paris (Figur 27; Dehaene 2014).   
   Hovedpoenget her er dette: Hvis man får et svært svakt stimulus, for ek-
sempel et bilde som vises i svært kort tid (typisk mindre enn et tiendels 
sekund), så oppfattes dette ofte ikke bevisst. Personen sier at han ikke så 
bildet. Men likevel kan man måle aktivitet, i de primære synsområdene i 
hjernebarken, i bakhodet (Figur 27, øverst, venstre). Men hvis bildet vises 
litt lenger, oppfattes det ofte bevisst; personen sier da at han ser bildet. Og da 
kan man måle hjerneaktivitet ikke bare i de primære synsområdene i bak-
hodet, men man ser at aktiviteten kringkastes til store deler av hjernen, in-

5. Her rekker jeg bare å presentere to av de mest kjente teoriene (GNWT og IIT), men andre
er også svært aktuelle, for eksempel Recurrent Processing Theory (RPT) fra Victor
Lamme (se f.eks. Lamme 2006).  Vi inviterte nylig Lamme til å presentere sin teori her
i Akademiet (6. april 2022). Opptak av hans forelesning blir snart å finne både på DNVAs
nettsider (https://dnva.no/detskjer/2022/03/what-can-brain-science-teach-us-about-cons-
ciousness-we-dont-know-already) og hos Forum for bevissthetsforskning (https://be-
vissthetsforum.no/)
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kludert tinninglappene og helt frem til pannelappene (Figur 27, øverst, høyre). 
Dette store området kalles det «globale-arbeidsrom» («Global Workspace»), 
og prosessen kalles «antenning» («ignition») – nesten som et lysrør som 
plutselig tennes. Dette både kringkaster, forsterker og forlenger aktiviteten 
(ved positiv feedback og resonans), og gjør dermed informasjonen til-
gjengelig for arbeidshukommelsen og store deler av hjernens nettverk. 
Dermed kan flere hjerneområder bruke informasjonen til å styre adferden, 
blant annet via talesenteret, slik at personen kan si: «Jeg så ansiktet!». 
   Denne «globale arbeidsrom-teorien» kan altså tilsynelatende forklare 
mye. 
   Figur 28 (neste side) viser en skisse av det «globale arbeidsrommet» 
(«GNW»), som består av et nettverk av hjerneceller (med lange nervefibre, 
aksoner), som antas å være aktivt når man er bevisst. GNW-nettverket får 
input både fra sansene og langtidshukommelsen, og fra områder som styrer 
oppmerksomheten og emosjoner, og produserer signaler som styrer motorikk 
og adferd.  
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   Gruppen til Dehaene har laget computermodeller av det «globale arbeids-
rommet» (Figur 29). Man ser her at både svake og sterke stimuli utløser en 
tidlig, kortvarig bølge av aktivitet, som varer bare ca. et tiendels sekund (100 
millisekunder). Hvis stimulus er litt sterkere, får man i tillegg en mer lang-
varig bølge som varer i ca. et tredels sekund (300 millisekunder) og kalles 
«P300», og da oppfattes stimulus bevisst. Det er denne P300-bølgen som 
man mener viser «antenning» av nettverket, og som gir bevisst opplevelse 
av stimulus (slik at man bevisst ser ansiktet, for eksempel). 
   For å teste denne modellen eksperimentelt (Figur 30), varierte man 
styrken på stimulus, for eksempel et tall («6») øverst til høyre på en skjerm 
(Figur 30 A), ved å vise et annet forstyrrende stimulus kort tid etterpå, slik 
at inntrykket av det første stimulus blir visket ut og ikke oppfattes bevisst: 
Personen ser ikke tallet («maskering»). Men hvis det forstyrrende stimulus 
vises etter litt lenger pause, vil det første stimulus oppfattes bevisst: Personen 
ser nå tallet. Hvis man samtidig måler hjernebølgene (EEG) (Figur 30 B–
C), ser man de to bølgene som ble forutsagt av modellen: Den første, som 
skyldes at impulsene først brer seg fremover til pannelappene, og den sene 
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(P300) som indikerer «antenning» av det «globale arbeidsrommet», og som 
øker ved sterkere stimuli (som man altså kan variere ved å endre intervallet 
til det forstyrrende stimulus; Figur 30 A). Disse resultatene synes altså å be-
krefte GNW-teorien.  
   Men, et hovedproblem med denne GNW-teorien, er at den egentlig ikke 
løser det grunnleggende problemet: Hvorfor gir slik kringkasting av infor-
masjon og «antenning» i det «globale arbeidsrommet» opphav til bevisste opp-
levelser? Det er greit nok at hypotesen kan forklare hvordan disse prosessene 
kan bidra til å styre adferd, så vi kan for eksempel snakke om synsinntrykk, 
men teorien synes ikke å løse «The Hard Problem»: Hvorfor gir aktivitet i 
hjernen opphav til subjektive opplevelser? Dette besvarer ikke GNW-teorien. 

«Integrert informasjonsteori» for bevissthet (IIT) 
Det finnes en annen, mer radikal, grunnleggende teori, som prøver å løse 
«The Hard Problem of Consciousness»: Dette er «Integrert informasjons-
teori» (IIT), som ble lansert og er utviklet de siste 20 årene av Giulio Tononi, 
en italiensk psykiater, søvnforsker og teoretiker som arbeider i Wisconsin, 
USA (Figur 31; Tononi et al. 2016). Denne teorien hevder at bevissthet er 
identisk med det den kaller integrert informasjon (i en spesiell forstand) i 
hjernen, eller i et annet system.  
   Dette er komplisert, men jeg skal prøve å forklare hovedideen.  
Figur 31 A (venstre) viser et svært enkelt system, med bare ett element, som kan 
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ha bare en av to ulike verdier, 0 eller 1, eller av eller på. Systemet inneholder 
derfor bare minimalt med informasjon (bare en bit). Hvis systemet er litt mer 
komplisert, med flere slike elementer, kan disse ha litt kommunikasjon seg imel-
lom, men uten full integrasjon (Figur 31 B, i midten), og da inneholder systemet 
litt mer informasjon, ganske enkelt fordi det har flere mulige tilstander. Eller 
man kan ha et mer integrert nettverk av elementer (Figur 31 B, til høyre), som 
har mange flere mulige tilstander, og dette svarer da til høyere informasjonsinn-
hold, i samsvar med vanlig informasjonsteori. For å se betydningen av integra-
sjon, kan man dele hvert av systemene i to deler (Figur 31 C). Vi ser da at i det 
enkle systemet (venstre), gir delingen ingen reduksjon i antall mulige tilstander, 
og heller ikke i det litt mer komplekse systemet (i midten). Men i det integrerte 
systemet (høyre), gir delingen en katastrofal reduksjon i antall mulige tilstander, 
og dermed sterk reduksjon i informasjonsinnholdet. Det viser at dette systemet 
er høyt integrert, og inneholder dermed mye mer integrert informasjon enn sys-
temene til venstre. Mengden av integrert informasjon kan beregnes, og betegnes 
i IIT med den greske bokstaven Phi (Φ).  
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   Integrert informasjonsteori (IIT) hevder å ha en helt omvendt tilnærming 
til bevissthetsproblemet enn andre bevissthetsteorier har. I stedet for å ta ut-
gangspunkt i hjernen og prøve å dedusere hvordan den kan gi opphav til be-
vissthet (Figur 32, venstre) slik andre teorier gjør, tar IIT utgangspunkt i 
selve våre bevisste opplevelser (Figur 32, høyre), slik Rene Descartes også 
gjorde. I likhet med Descartes, hevder også Tononi og IIT at det eneste jeg 
vet helt sikkert er at jeg opplever noe, det vil siat jeg har bevisste opplevelser. 
Og jeg kjenner noen egenskaper ved disse opplevelsene. Dermed kan man, 
i det man antar at bevisstheten oppstår fra et materielt, fysisk system, prøve 
å dedusere hvordan et slikt fysisk system må være for å gi opphav til disse 
egenskapene ved bevisstheten. Dette er naturligvis svært vanskelig, og det 
er omstridt. Men Tononi mener at det er mulig å lage en aksiomatisk teori 
(omtrent som Euklid gjorde for geometrien). Han har satt opp et sett med 
aksiomer som beskriver generelle egenskaper ved våre opplevelser som han 
mener er nærmest selvinnlysende ut fra vår erfaring (Figur 33).  
   Det første aksiomet sier at bevisste opplevelser eksisterer, det vil si at mine 
opplevelser eksisterer for meg, fra mitt perspektiv (det IIT kaller indre eksistens). 
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De neste aksiomene sier at hver opplevelse er sammensatt og strukturert, og at 
hver opplevelse er rik på informasjon; i en spesiell betydning, nemlig at hver 
opplevelse utelukker en enorm mengde andre mulige opplevelser. Akkurat det 
som jeg opplever nå i dette øyeblikket, har jeg aldri opplevd før, og vil aldri 
oppleve senere. Og ingen andre i verden har opplevd og eller vil oppleve i 
fremtiden akkurat det samme. Dermed er det myriader av andre muligheter som 
utelukkes i hvert øyeblikk når man har en bevisst opplevelse, og dette innebærer 
et enormt høyt informasjonsinnhold. Å bestemme en bestemt mulighet blant 
mange alternativer innebærer mye informasjon. Aksiom nummer 4 sier at in-
formasjonen i hver bevisste opplevelse er integrert, noe som innebærer at ulike 
aspekter av opplevelsen ikke er uavhengige, og så videre.  
   Vi rekker ikke å gå igjennom alt dette i detalj, men jeg kan nevne kort at 
IIT, med utgangspunkt i aksiomene om hvordan bevisste opplevelser er, utleder 
postulater som beskriver hvordan et fysisk system må være – det vil si hvilke 
generelle egenskaper det materielle substratet må ha – for å gi opphav til opp-
levelser som har de egenskapene som aksiomene beskriver. Utledningene er 
kompliserte (Figur 34). Jeg kan bare kort nevne at de tar utgangspunkt i enkle 
digitale kretser som består av logiske porter, som utfører operasjoner som OG, 
ELLER, IKKE, og så videre, og så regner man fremover og bakover i tid, og 
deler opp systemet på ulike måter (som i Figur 31 C) for å finne hvor mye in-
tegrert informasjon systemet har om seg selv i fortid og fremtid. 
   Vi rekker bare å gi et glimt av denne krevende teorien her, men hovedkon-
klusjonen i IIT er at bevisst opplevelse er identisk med integrert informasjon i 
form av en såkalt årsaks-virkning-struktur (Figur 35, øverst). Et komplekst 
system inneholder enorme mengder integrert informasjon om sin egen fortid og 
fremtid. Og denne informasjonen finnes i et fysisk substrat, som for eksempel 
kan være en enkel logisk krets i en datamaskin (Figur 35, nederst, til venstre), 
eller et langt mer komplekst nettverk i hjernen (Figur 35, nederst, til høyre). 
   Mengden av integrert informasjon i systemet, angitt med Phi (Φ), svarer 
da, ifølge teorien, til graden eller «mengden» av bevissthet, mens formen 
av den mangedimensjonale årsaks-virkning-strukturen svarer til innholdet 
og kvaliteten av den bevisste opplevelsen (Figur 35, øverst).   
   IIT er en enormt ambisiøs og dristig teori. Det virker jo merkelig at be-
visst opplevelse skal være identisk med integrert informasjon – svært over-
raskende. Men i vitenskapshistorien er det ikke unikt at nye teorier gir 
overraskende konklusjoner som strider mot vår intuisjon (Figur 36).  
   For eksempel hadde man jo lenge før fysiske teorier oppsto en klar intuitiv 
ide om hva varme er, og det virket svært overraskende at fysikken kom frem til 
at varme faktisk er atom- og molekylbevegelser. Det var også meget uventet at 
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tyngdekraft egentlig har opphav i selve rommets geometri (tidrommets krum -
ming). Og at lys er identisk med både partikler og bølger var også svært over-
raskende og vanskelig å fatte. Så det har vært mange slike tilfeller av at teorier 
og forklaringer som strider mot vår naive intuisjon, likevel har vist seg å være 
fruktbare. Og forut for disse teoretiske gjennombruddene har nyskapende fors-
kere ofte brukt merkelige, dristige metafysiske spekulasjoner. Maxwell for ek-
sempel, grublet lenge over mulige mekaniske egenskaper til «eteren», med 
mulige hydrauliske fenomener som virvler etc. (Figur 37). Men disse dristige 
spekulasjonene førte faktisk frem til Maxwells ligninger for elektromagnetiske 
felt – et stort teoretisk gjennombrudd som korrekt forutsa lyshastigheten og som 
brukes fortsatt i dag som grunnlag for mange typer teknologi, som mobil -
telefoner og så videre. Så dette var et enormt fremskritt til tross for at utgangs-
punktet kunne virke uhyre vanskelig; så man skal aldri si aldri. 
   Kan Integrert informasjonsteori (IIT) forklare noe som ellers vanskelig 
kan forklares? Ja, kanskje. For eksempel mener IIT-tilhengerne å kunne for-
klare hvorfor lillehjernen merkelig nok ikke ser ut til å ha noe med vår be-
vissthet å gjøre, til tross for at den er meget komplisert og faktisk inneholder 
flere nevroner (nerveceller) enn hele hjernebarken, og noen av disse cellene 
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er ekstremt komplekse. Tononi sier at selv om lillehjernen er svært kom-
pleks, har den en «oppdelt» (modulær) struktur som gir lite integrasjon, og 
dette er grunnen til at den bidrar lite direkte til våre opplevelser, og kan 
fjernes (og noen barn fødes uten en lillehjerne) uten at dette påvirker be-
visstheten nevneverdig (Figur 38, venstre). Hjernebarken, derimot, har en 
svært høy grad av både integrasjon og differensiering, med såkalt «small 
world»-arkitektur (Figur 38, høyre). Dette er nærmest optimalt for å kom-
binere både god utveksling av informasjon og høy differensiering, slik at 
hver lille enhet samtidig kan gjøre hver sin ting, litt forskjellig fra de andre, 
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slik at totalsummen av informasjon blir enorm. Ifølge IIT gir dette opphav 
til høy grad av bevissthet. 
   Derimot, hvis det er for sterke forbindelser og for sterk integrasjon, vil 
alle delene av nettverket gjøre mye av det samme til enhver tid, og da synker 
det totale informasjonsinnholdet, og bevisstheten svinner. Dette kan kanskje 
forklare hvorfor man mister bevisstheten under epileptiske anfall, til tross 
for at det da er enormt høy (men ganske ensartet) hjerneaktivitet, noe som 
kan virke paradoksalt (Figur 38, i midten). 
   Slik kan IIT tilsynelatende forklare noen overraskende observasjoner. 
Men det må sies at det også kan finnes andre, mer konvensjonelle nevro -
fysiologiske forklaringer på disse fenomenene. Det er for eksempel ikke så 
overraskende at en abnorm elektrisk «storm» i hjernen under et epileptisk 
anfall forstyrrer de normale prosessene så sterkt at man mister bevisstheten. 

Har bevissthet noen funksjon? Når kan datamaskiner ha bevissthet? 
Det er et sentralt spørsmål hvorvidt bevissthet som sådan har noen nyttig 
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funksjon som kan forklare hvordan den er oppstått i evolusjonen. Vi har ikke 
noe endelig svar på dette, men noen IIT-forskere har gjort interessante eks-
perimenter med kunstig evolusjon i datamaskiner («in silico evolution») 
som kanskje kan belyse dette (Figur 39, Albantakis & al. 2014). 
   Her har forskerne laget noen små kunstige vesener (kalt «animats») som 
hver har en liten «hjerne» i form av logiske kretser, og noen enkle «sanse-
organer» (omtrent som følehorn), og noen «motorer» som de bruker til å be-
vege seg frem og tilbake, mens de deltar i et Tetris-lignende spill. Her må 
denne lille «animaten» flykte unna store fallende blokker, mens den prøver 
å fange små fallende blokker (som «mat»). Så lages det mutasjoner i 
«hjernen» og individer selekteres etter deres prestasjoner og «formerer» seg, 
på darwinistisk vis. Man så da at prestasjonsevnen («fitness») økte i løpet av 
60 000 generasjoner (den røde kurven i Figur 39, venstre). Og samtidig økte 
hjernens integrerte informasjon, målt med Φ-verdien, nesten parallelt (Figur 
39, høyre). Det ser altså ut til at integrert informasjon (Φ), som i IIT antas å 
svare til bevissthet, er svært viktig for funksjonsevnen («fitness»). Dette er 
ikke så overraskende kanskje, men det bidrar tross alt til å styrke teorien, IIT. 
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   Teorien IIT sier også noe generelt om hvorvidt datamaskiner (kunstig 
intelligens) kan ha bevissthet eller ikke. Denne teorien impliserer at ma-
skiner kan ha en grad av bevissthet dersom de har en arkitektur som gir høy 
Φ, med rikelige tilbakekoplinger og integrasjon. Her (Figur 40, venstre) er 
et slikt lite, sterkt integrert system som har en Φ-verdi som indikerer at det 
har litt bevissthet, ifølge teorien. Men derimot et annet, større system (Figur 
40, høyre), som har ren feed-forward-arkitektur (som er vanlig i dagens data-
maskiner) og derfor mangler integrasjon, kan ha en Φ-verdi lik null (Φ=0) 
og derfor være helt uten bevissthet, til tross for at det har nøyaktig de samme 
funksjonelle egenskaper (dvs. samme input-output-funksjon) som det lille, 
sterkt integrerte systemet til venstre.  

Kritikk av Integrert informasjonsteori (IIT) 
Samtidig som IIT appellerer til mange teoretikere på grunn av sin 
kvantitative tilnærming og dristige ambisjon om å bidra til å løse «The hard 
problem», er denne radikale teorien også ganske omstridt og kritisert. 
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   En interessant innvending kom fra Scott Aaronson, en informatikk-
ekspert i Texas, i 2014. Han fant ut at ved å lage et stort, men monotont 
og enkelt konstruert nettverk (en såkalt «expander graph») bestående av 
bare én type logiske porter (XOR), kunne han få en vilkårlig øy Φ-verdi i 
nettverket. (Figur 41). Dette har en tilsynelatende absurd konsekvens, 
nemlig at Φ-verdien (og dermed graden av bevissthet, ifølge IIT) til et 
tilstrekkelig stort slikt nettverk ville bli større enn hos et menneske! Dette 
mener Aaronson er åpenbart absurd, og dermed motbeviser på en måte 
teorien IIT. 
   Men Tononi, som er opphavsmannen til IIT, svarte overraskende på 
kritikken ved å si at det ikke er utenkelig at et slikt nettverk faktisk har en 
stor grad av bevissthet, og at bevissthetsinnholdet kan være en opplevelse 
av et stort, utstrakt, tomt rom. Tononis gruppe har nylig publisert en artikkel 
der de mener å vise at det finnes samme type matematiske relasjoner i et 
slik kunstig nettverk («expander graph» /«grid») som det er i vår opplevelse 
av et stort, utstrakt rom (Figur 42, Hawn & Tononi, 2019). Og de hevder at 
de områdene av hjernebarken som representerer rommet ser ut til å ha nett-
opp en slik gitter-lignende anatomisk struktur. 
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   Det er vanskelig å si hvor holdbare disse argumentene er i det lange løp, 
men dette viser litt av diskusjonen.  
   Det er også flere andre mulige innvendinger mot denne appellerende og 
dristige teorien (Figur 43); og jeg har selv noen, men rekker ikke å si mer 
om dette nå. 

Empirisk testing av teoriene for bevissthet. Objektiv måling av be-
vissthet. 
For å kunne teste empirisk de ulike teoriene for bevissthet (som jeg har sagt 
litt om allerede), er det viktig å vite om det er mulig å måle objektivt graden 
av bevissthet eller bevissthetstilstander. 
   Integrert informasjonsteori (IIT) har inspirert en gruppe forskere, med 
Marcello Massimini (Milano) i spissen, til å utvikle en målemetode som ser 
ut til å kunne måle graden av bevissthet. Metoden kalles Perturbational 
Complexity Index (PCI) (Figur 44 A). Man gir her en kortvarig, direkte 
stimulering av hjernen, for å «forstyrre» og teste systemet (perturbation). 
Som regel stimulerer man et punkt (ca.1/2 cm stort) i hjernebarken med en 
rask magnet-puls (varighet ca. et tusendels sekund), som brer seg gjennom 
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Figur 43
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Figur 44 A

Figur 44 B
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hodeskallen til hjernebarken. Dette starter bølger av elektrisk hjerneaktivitet 
som brer seg utover i hjernebarken, og måles med EEG-elektroder (Casali 
et al. 2013).  
   Det viser seg da at når testpersonen er våken og fullt bevisst, så er møns-
teret at elektriske responser i hjernen svært komplekst (Figur 44 B, venstre), 
mens responsene blir mye enklere i dyp søvn eller narkose (Figur 44 B, 
høyre). Dette synes å være i samsvar med teorien, IIT.  
   Man kan vise at responsene vil bre seg på en kompleks måte og vare i lang 
tid i et system som er høyt integrert og differensiert, som man forventer i våken, 
bevisst tilstand (Figur 45, i midten). Men i et svakt integrert system vil re-
sponsene holde seg lokalt og spre seg lite (Figur 45, til venstre), og responsene 
vil da dø ut raskt (bl.a. pga. såkalt refraktaritet i nevronene). Og responsene 
vil også bli enklere og dø ut raskt i et sterkt integrert system der alle deler gjør 

!!!!!! !

Figur 45 (Modifisert etter Sarasso et al. 2014)
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omtrent det samme samtidig (Figur 45, til høyre). Her vil alle hemme seg selv 
og hverandre omtrent samtidig, og responsen blir stor, men enkel og kortvarig. 
Så dette synes å stemme godt med både observasjonene og teorien, IIT. 
   Når denne PCI-metoden brukes i praksis, beregner man kompleksiteten 
i responsene som måles med EEG, ved at man komprimerer dataene med 
en kompresjonsalgoritme (Lempel-Ziv kompresjon) omtrent slik man ellers 
ofte gjør med lyd- og videofiler (Figur 46). 
   Man får da et måltall mellom 0 og 1 som sier hvor mye man kan kom-
primere dataene uten å miste informasjon, som indikerer hvor mye infor-
masjon de målte responsene inneholder. Dette er altså indeksen PCI, som 
brukes til å si om personen er våken og bevisst eller bevisstløs.  
   Da denne metoden ble testet på mennesker under mange ulike forhold 
(Casali et al 2013), fant man at alle forsøkspersoner som var våkne og be-
visste viste høye PCI-verdier (over 0.3), mens alle som var bevisstløse, enten 
i dyp søvn eller i en eller annen form for narkose, viste lave PCI-verdier 

Figur 46 (Modifisert etter Casali et al. 2013)
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(under er 0.3) (Figur 47). PCI-metoden har senere også vært testet 
grundigere på flere grupper personer og pasienter, og ser stort sett ut til å 
virke veldig bra. 
   Vi innførte denne metoden i Norge i 2015–2018, med god hjelp fra Mas-
siminis gruppe, og har brukt den på flere grupper forsøkspersoner, under 
søvn, anestesi og så videre. Til venstre i Figur 48 A ser vi resultater fra en 
studie der lave doser av anestesimiddelet ketamin induserte en endret 
(«psykedelisk») bevissthetstilstand hos forsøkspersoner, og vi fant inter-
essante endringer i flere mål for kompleksitet (Farnes et al. 2020)  
   Vi har også endelig klart å tilpasse den avanserte PCI-metoden til for-
søksdyr, for første gang. Dette har vist seg å være forbausende vanskelig (vi 
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Figur 47 (Modifisert etter Casali et al. 2013)
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vet at bl.a. Tononis gruppe prøvde dette for noen år siden, men uten å helt 
få det til). Men Alessandro Arena hos oss klarte dette endelig etter flere års 
arbeid (Figur 48 B) (Arena et al. 2022). Dette gir en stor fordel, ved at vi nå 
kan bruke invasive metoder, som ikke kan brukes på mennesker, til å studere 
mekanismene som ligger til grunn for PCI og hvordan disse henger sammen 
med bevissthet (blant annet med målinger av signaler inni hjernecellene med 
patch-clamp-metoden; se et eksempel nederst til høyre i Figur 48 B). 
 

 
Ny testing av Globalt-arbeidsrom-teorien 
Figur 49 (neste side) viser resultater av en nyere testing av Globalt-arbeids-
rom-teorien (van Vugt et al.2018), som illustrerer noen interessante poenger. 
Her er en ape trenet til å se på en skjerm og legge merke til grå flekker som 
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Figur 48 A (Modifisert etter Farnes et al. 2020. Figur 48 B (Modifisert etter Arena et al. 2021) 
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dukker opp på skjermen, men som ofte er vanskelige å se på grunn av svak 
kontrast. Apen gir beskjed når den har sett stimulus ved å flytte blikket til et 
bestemt sted på skjermen, og rapporterer når den ikke kan se stimulus ved å 
flytte blikket til et annet punkt på skjermen. Slik kan man vite hva apen opp-
lever bevisst, og kan relatere dette til elektrisk aktivitet i ulike deler av 
hjernebarken, som måles med implanterte elektroder. Forskerne konkluderte 
at bare aktiviteten langt foran i hjernen, i panne lappene (prefrontale områder), 
var direkte korrelert med det apen rapporterte, og altså forutsa dens bevisste 
opplevelse (Figur 50). Derimot var aktiviteten i de primære og høyere syns-
områdene mye dårligere korrelert med apens bevisste opplevelser. Dette syntes 
å bekrefte den globale arbeidsrom-hypotesen.  
   Men det er et interessant problem med denne tolkningen, nemlig at ak-
tiviteten i pannelappene er sterkt korrelert med selve handlingen å 
rapportere. Dette er en mulig feilkilde: Det kan hende at aktiviteten her i 
fremre del av hjernen egentlig ikke har noe direkte å gjøre med selve opp-
levelsen av stimulus, men bare reflekterer at pannelappene forbereder den 
motoriske responsen som rapporteringen består i: Å flytte blikket (Figur 49). 
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Figur 49 (Modifisert etter van Vugt et al. 2018) 
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   For å unngå denne feilkilden, har man laget noen smarte metoder som 
kalles «INGEN-RAPPORT-paradigmer» (Figur 51A). Her kan man bruke 
en type automatiske øyebevegelser (såkalt nystagmus) som utløses av be-
vegelser i synsfeltet. Man kan la hvert øye se ulike (rødt, grønt) stripe -
mønstre som beveges i motsatte retninger, og man kan da se av 
øye bevegelsene hvilket av bildene som oppfattes bevisst i øyeblikket (dette 
veksler spontant pga. rivalisering mellom øynene; se Figur 26). Når 
personen sier hva hun ser bevisst, kan man se at det er perfekt samsvar mel-
lom disse rapportene og øyebevegelsene.  
   Da kan man be forsøkspersonen om å slutte å rapportere, og man ser 
da fra de automatiske øyebevegelsene hvilket av de to bildene personen 
opplever til enhver tid. Man oppdaget da at den stimulus-relaterte ak-
tiviteten i fremre del av hjernen (som man vanligvis ser tydelig ved aktiv 
rapportering) forsvant! (Figur 51 A) Det så altså ut til at denne fremre ak-
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Figur 50 (Modifisert etter van Vugt et al. 2018) 
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Figur 51 A 
(Modifisert etter 
Frässle-
Einhauser et al. 
2012)

Figur 51 B 
(Modifisert etter 

Panagiotar-
oppoulis et al. 

2012)
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tiviteten har mest å gjøre med rapporteringen og ikke med selve den be-
visste opplevelsen.  
   Dette støtter ideen om at selve opplevelsen er mest knyttet til aktivitet i 
bakre del av hjernen, slik Tononi og medarbeidere har hevdet i årevis. 
   Men dessverre, det finnes andre studier som har brukt litt andre metoder 
og er kommet til helt motsatt konklusjon (Figur 51 B). Så disse spørsmålene 
er fortsatt omdiskutert. Men disse eksemplene illustrerer noen av metodene 
og diskusjonene som foregår.   

Hvordan teste en teori? 
Å teste en teori er jo ofte krevende, og det gjelder i høy grad bevissthets-
teorier. Et stjerneeksempel (bokstavelig talt) på en overbevisende empirisk 
testing av en dristig fysisk teori, er testingen av Einsteins generelle 
relativitetsteori i 1919. Einsteins teori forutsa som kjent at lys fra en stjerne 
som passerer nær solens gravitasjonsfelt vil bli avbøyd, slik at stjernen vil 
synes å ha en annen posisjon enn den egentlig har (Figur 52).  
   Under en solformørkelse i 1919 fikk man anledning til å teste dette, og 
sendte ekspedisjoner fra England til både Sør-Amerika og Afrika, og mål-
ingene bekreftet Einsteins dristige prediksjoner. Dette ble det store gjen-
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Figur 52
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nombruddet for Einstein. Først da kunne mange virkelig tro på hans ideer, 
som tidligere virket svært spekulative og usikre for mange. Jeg nevner dette 
her for å minne om hva som skal til for å verifisere dristige teorier, og for å 
understreke at vi hittil dessverre mangler slike klare testresultater for be-
vissthetsteoriene. Dette er naturligvis en viktig grunn til at de fortsatt er 
svært omstridt. Men det er denne typen evidens som man må jakte etter: 
Direkte testing av klare prediksjoner som både strider mot andre, konkur-
rerende teorier, og også er svært uventet intuitivt. Det gjenstår å se om be-
vissthetsforskningen kommer så langt, og når. 
 
 
En ny bevissthetsteori på cellenivå: Dendritt-Integrasjons-Teorien 
(DIT). 
Helt til slutt skal jeg nevne kort en ny «bevissthetsteori» som legger vekt på 
biofysiske mekanismer på cellenivå: Dendritt-Integrasjons-Teorien (DIT). 
I vår gruppe er vi er glade for at denne teorien nylig er blitt fremsatt (Aru et 
al. 2020b), og har lenge vært inne på lignende tanker selv mens vi i 30–40 
år har jobbet med biofysiske signaler i de enkelte hjerneceller. Jeg har alltid 
tenkt at disse mekanismene på cellenivå nødvendigvis må være viktige også 
for nettverk og høyere nivåer (ellers ville disse cellulære mekanismene ikke 
ha evolvert). Heldigvis er disse hypotesene nå endelig blitt mye mer 
spesifikke, vi kan teste dem eksperimentelt. 
   Særlig har Matthew Larkum i Berlin, som vi også samarbeider litt med, 
vært en pioner på dette området. 
   Figur 53 illustrerer noen hovedideer i Dendritt-Integrasjons-Teorien 
(DIT): Her ser vi en stor pyramidecelle i lag 5 i et sensorisk område av 
hjernebarken, for eksempel synsbarken. Når det kommer inn sanseinfor-
masjon, treffer denne mest de nedre delene av cellen, nær cellekroppen. Men 
denne sanseinformasjonen er kodet som et svært abstrakt og mangetydig 
signal, bestående av bare mønstre av nerveimpulser. Disse mønstrene kan 
bety mange forskjellige ting og er nesten umulige å tolke hvis cellene bare 
får disse. Men heldigvis får hver celle samtidig også mye annen informasjon, 
blant annet om kontekst (fra andre sanseorganer etc.) og om hva hjernen tid-
ligere har lært om verden og har lagret i hukommelsen. Denne kunnskapen 
blir gitt til cellene helt øverst i de lange tre-lignende utløperne som vi kaller 
dendritter, og blir sammenlignet med den sanseinformasjonen som nå 
kommer inn nær cellekroppen. Når det er et godt samsvar (en god «match») 
mellom disse mønstrene, skjer det en plutselig forsterkning, nesten som en 
liten «eksplosjon» i dendrittene (det dannes en slags kraftig, lokal 
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nerveimpuls; en type kalsium-aksjonspotensial). Når dette skjer, sender 
cellen ut en liten «skur» av høyfrekvente nerveimpulser i aksonet, som 
signaliserer at «nå har vi gjenkjent noe». Og først da, når stimulus er gjen-
kjent og forstått, opplever man bevisst at man sanser det, ifølge teorien 
(DIT). Denne teorien sier altså at integrasjon av informasjon i disse cellenes 
dendritter er helt avgjørende for bevisste sanseopplevelser. 
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Figur 53 B (Modifisert etter Aru et al. 2020b)

Figur 53A
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   Denne teorien er høyst relevant både for Globalt-arbeidsrom-teorien 
(GNWT) og in (IIT), fordi begge forutsetter (på litt ulike måter) en høy grad 
av integrasjon og tilbakekobling i hjernebarkens nettverk. DIT et derfor for-
enlig med begge disse nettverksteoriene, og kan kanskje bidra til å forene dem. 
   Dessuten kan DIT kanskje bidra vesentlig til å forklare hvorfor generell 
anestesi gir bevisstløshet, som illustrert i Figur 54. Det ser nemlig ut til at flere 
vanlige anestesimidler hindrer at informasjonsstrømmen fra øverst i dendrittene 
sprer seg ned til cellekroppen (Suzuki & Larkum 2020), og dermed hindrer den 
integrasjonen og sammenlikningen mellom de to informasjonsstrømmene som 
ifølge DIT er nødvendig for bevisste sanseopplevelser (Figur 54).  
   Vi har nylig også utviklet disse ideene videre i samarbeid med andre, og 
foreslått hvordan drømmer og fantasier kan oppstå fra input til dendrittene 
via en prosess som vi kaller «Apical Drive» (Aru et al 2020b; Figur 55). Når 
mye av sanseinformasjonen utenfra dempes under drømmesøvn (REM), tror 
vi at pyramidecellenes aktivitet kan drives direkte av en strøm av «indre» 
informasjon (fra indre hukommelseslagre osv.) som kommer til toppen av 
dendrittene (apical dendrite). Vi har grunner til å tro at det spesielle nevro-
kjemiske miljøet i hjernen under REM-søvn (med svært mye acetylkolin og 
lite noradrenalin) fremmer at disse cellene fungerer slik, på en helt annen 
måte, når vi drømmer enn når vi er våkne.   
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Figur 54 (Modifisert etter Aru et al. 2020b)
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   Jeg rakk ikke å nevne mer enn dette; det er mer stoff å ta av en annen gang. 
Det finnes en lenke til et opptak av dette foredraget på DNVAs nettsider 
(https://dnva.no/ detskjer/2021/04/hvordan-oppstar-bevisste-opplevelser-i-
hjernen), og YouTube (https://www.youtube.com/watch?v= NMeDiCmv 
BD0&t=1059s). I tillegg en litt mer fullstendig video-versjon av dette fo-
redraget i roligere tempo her: https://youtu.be/sWeA_qCURYE 

Helt til slutt: De ekstra figurene de neste sidene (Figur 56–63) illustrerer litt 
om bevissthetsforskningen i Norge og HBP, som jeg ikke rekker å si mer 
om her. 

Takk for oppmerksomheten!
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Figur 55 (Fra J.F. Storm, Forskning.no 2021 basert på Aru et al. 2021a)
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Figurene 56–63 
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Hva er så stort med stordata?

Foredrag på møte 18. november 2021 

Ingrid K. Glad, professor i Statistikk ved Det matematiske institutt ved Uni-
versitetet i Oslo 

Sammendrag 
Foredraget omhandlet de eksisterende og fremtidige mulighetene som er 
knyttet til store data, maskinlæring og kunstig intelligens, med eksempler 
fra livsvitenskap, teknologi og forvaltning. Foredraget forklarte grunn-
leggende begreper, og la vekt på diskusjonen om de mulige farene som er 
knyttet til store data, som økte skjevheter og diskriminerende algoritmer. Til 
tross for disse fallgruvene er det fortsatt grunn til å være optimistisk med 
tanke på utviklingen og hvordan store data, inferens og algoritmer kan bidra 
til å løse fremtidens samfunnsutfordringer.  

Opptak av foredraget kan ses på Akademiets nettsider og Youtube-kanal.
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Kontrafaktisk historieskrivning – hva og hvorfor 
 
 
Foredrag på møte 9. desember 2021 
 
av Øystein Sørensen, professor i historie ved Institutt for arkeologi,  
konservering og historie, Universitetet i Oslo 
 
 
Hva ville skjedd hvis Hitler hadde vunnet annen verdenskrig?1 Og hvordan 
det i så fall skulle ha gått for seg – hadde Tyskland egentlig reelle 
muligheter? Hva med krig mellom Norge og Sverige i 1905 – hvor nære på 
var det, og hvordan ville det ha gått hvis krigen hadde brutt ut? Hva om Blü-
cher ikke var blitt senket i Drøbaksundet tidlig om morgenen den 9. april 
1940? Hva om norske vikinger og ikke normannerne hadde erobret England 
i 1066? Hva om arabiske muslimer hadde erobret Frankrike og deretter Italia 
på 700-tallet? Hva om det aldri var blitt noen Oktoberrevolusjon i Russland? 
   Å forsøke å besvare slike spørsmål er å begi seg inn i det som historikere 
kaller kontrafaktisk historieskrivning. Det dreier seg om det som ikke 
skjedde, men som kunne ha skjedd, i historien.    
   Er så dette bare en lek? Er det noe å befatte seg med for seriøse his-
torikere? Har det overhodet noe med seriøs historieforskning å gjøre? 
   Det har åpenbart elementer av lek i seg. Men for seriøse historikere er 
det også nødvendig og fruktbart – gitt visse betingelser. 
 
 
Tankeeksperimenter 
Kontrafaktisk historieskrivning – gjerne presisert til kontrafaktiske hypoteser 
– er en nødvendig del av enhver seriøs historieskrivning. Hver eneste gang 
en historiker forklarer hvorfor noe skjedde, så forklarer han eller hun im-
plisitt hvorfor noe annet ikke skjedde. Skal man bli noe mer abstrakt og 
presis, så kan man sette dette på en enkel formel: 

 
– Hvis ikke A, så ikke B. 

1. Stoffet i denne artikkelen er grundigere behandlet i min bok Historien om det som ikke 
skjedde. Kontrafaktisk historie. Oslo, Aschehoug 2004, ny utgave 2017. For nærmere 
litteraturhenvisninger viser jeg til denne boken. Den inneholder også drøftinger av en 
rekke verdenshistoriske og norgeshistoriske eksempler.
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Et eksempel: Hvis ikke den keiserlige tyske overkommandoen hadde ordnet 
det sånn at den ekstreme og marginaliserte eksilpolitikeren Lenin kunne 
komme seg fra Sveits til Russland våren 1917, så ikke noen Oktoberrevolu-
sjon.  
   I denne formelen er A det man kaller en nødvendig betingelse. Fjerner 
man den, så skjer det noe annet enn B.  
   I en abstrakt minimumsversjon angir vi ikke konkrete alternativer. Vi 
angir bare at det skjer «noe annet» – et sett ubestemte alternativer. Spørs-
målet er om det er legitimt for en historiker å gå fra å formulere ubestemte 
alternativer til å reflektere nærmere over hvilke alternativer som er mest 
sannsynlige eller interessante. Mitt eget svar er formodentlig allerede 
antydet: Ja, selvfølgelig.  

   Kontrafaktisk historieskrivning er egnet til å gi oss et perspektiv på at 
historien har vært full av muligheter. De aller fleste mulighetene ble aldri 
realisert. Det dreier seg om hensikter, planer og prosjekter som mislyktes. 
Det dreier seg også om muligheter som kunne ligge i den enkelte historiske 
situasjonen, uten at noen av aktørene i situasjonen var seg disse mulighetene 
bevisst. Men selv om mulighetene aldri ble realisert, kan det være flere 
grunner for å befatte seg med dem. 
   Den viktigste grunnen er at vi på denne måten vil kunne lære mer his-
torie. Vi vil kunne lære mer om de enkelte historiske hendelser, og vi vil 
kunne se tydeligere hvilke faktorer som har vært avgjørende når historien 
har tatt den ene eller den annen retning. Sagt på en annen måte: Vi vil kunne 
forstå bedre hva som er betydningsfullt i historien. 
   Historikere har ikke mulighet til å foreta kontrollerte eksperimenter i la-
boratorier eller i naturen. Det de – vi – kan ty til, er tankeeksperimenter. Og 
det er noe historikere driver med hele tiden. Når historikere formulerer his-
toriske årsaksforklaringer, så foretar de tankeeksperimenter. Med Ottar Dahls 
formulering: «historiske resonnementer omkring å[rsaks]forhold, først og 
fremst manifestert i «kontrafaktiske» hypoteser». Hvis man avviser slike 
tankeeksperimenter som ufruktbare, skriver Dahl videre, vil konsekvensen 
være «en avvisning av enhver årsaksproblematikk i historien». (Dahl 1956: 
159) 

Åpne historiske situasjoner 
Ikke alle muligheter i historien er like interessante å studere. Et nøkkelbegrep 
i forbindelse med kontrafaktisk historieskrivning er det jeg vil kalle åpne 
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(eller avgjørende) historiske situasjoner. Det er situasjoner med to egen-
skaper: Dels at to eller flere muligheter er plausible i situasjonen. Dels at 
disse mulighetene – konsekvensene av dem – skiller seg drastisk fra 
hverandre.  
   Det første sentrale kriteriet – det vi kan kalle plausibilitet eller sannsyn-
lighet – har med åpenheten i den historiske situasjonen å gjøre, med 
mulighetene for å endre den nødvendige betingelsen i en «hvis ikke a, så 
ikke b»-hypotese. Vi kan gå ut fra en enkel tredeling, i sin tid lansert av 
Isaiah Berlin. (Gardiner 1969: 321) I den enkelte historiske situasjon kan vi 
skille mellom 
 
– det som skjedde 
– det som kunne ha skjedd 
– det som ikke kunne ha skjedd 
 
Denne tredelingen er en forenkling, men den kan være klargjørende. I 1905 
ble unionen mellom Norge og Sverige oppløst på en fredelig måte. Men det 
kunne ha blitt krig – ut fra det vi vet, og ut fra flere metodiske kriterier, må 
vi si at det var en plausibel mulighet. Derimot var det, stadig utfra det vi 
vet, overhodet ikke noen aktuell mulighet at unionsvennlige krefter i Høyre 
skulle ha begått statskupp sammen med kongen og svenskene og forhindret 
unionsoppløsningen. Heller ikke var det aktuelt at Russland ville angrepet 
både Norge og Sverige i begynnelsen av juni 1905 og på den måten gjort 
selve unionsoppløsningen til et mindre akutt tema.  
   Et plausibelt kontrafaktisk scenario må kunne forlikes med det vi ellers 
vet eller har grunn til å tro – med veletablerte historiske fakta, teoretiske 
lovmessigheter og statistiske generaliseringer. 2 + 2 må være 4 også i slike 
scenarier. Samtidig kommer man ikke utenom at historien rett som det er 
byr på uventede vendinger. Antagelig var det ingen aktører i Norge eller 
Sverige sommeren 1904 som ville forestilt seg at unionen skulle bli oppløst 
et år senere. 
   Det andre sentrale kriteriet er at alternativene må ha store og vidtrekk-
ende konsekvenser. Om man vil, kan man kalle dette det avgjørende aspektet 
ved åpne historiske situasjoner. Det gjelder i den lille historien, som i våre 
egne liv, og det gjelder i den store historien. 
    I filmen Sliding Doors fra 1998 rekker hovedpersonen, spilt av  
Gwyneth Paltrow, så vidt toget – eller hun rekker det så vidt ikke. Med det 
utgangspunktet følger vi to parallelle fortellinger om hennes videre liv, for-
tellinger og liv som skiller seg dramatisk fra hverandre.  
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  På den annen side har vi slaget ved Waterloo. Napoleon kunne meget vel 
ha vunnet det slaget. Men Frankrike var så utmattet av langvarige kriger, og 
de allierte motstanderne var så overlegne og målbevisste at de ville ha kunnet 
påført Napoleon et avgjørende nederlag kort tid senere. Frankrike var ferdig 
likevel, og den videre historien ville stort sett blitt den samme. 
   Hva som er store og vidtrekkende konsekvenser, vil naturligvis være 
avhengig av perspektivet vi anlegger. Med et avgrenset svensk-norsk per-
spektiv er unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige i 1905 en sterk 
kandidat til en åpen historisk situasjon, med et bredere verdenshistorisk per-
spektiv kanskje ikke fullt så sterk. Krig var ikke bare en plausibel mulighet 
(man kan riktignok diskutere hvor stor muligheten var). En krig ville ganske 
sikkert gitt oss en helt annen utvikling på den skandinaviske halvøy i det 
20. århundre enn den stort sett harmoniske og fredelige vi har opplevd. Det
ville ha vært tilfelle selv om selve krigen hadde blitt en kortvarig og relativt
ublodig affære. I verste fall kunne en krigssituasjon mellom Norge og
Sverige hatt betydning for de store verdenshistoriske linjene også – den
kunne eskalert der og da eller noen år senere: Stormaktene kunne blitt
blandet inn på hver sin side, og vi kunne fått en verdenskrig utløst av kon-
flikten på den skandinaviske halvøy, ikke av konflikter på Balkan.
   En annen mulighet i 1905 ville forøvrig vært en fortsatt union mellom 
Norge og Sverige. Kanskje ville en union som hadde overlevd den politiske 
spenningen i 1905 til og med blitt styrket av erfaringen med verdenskrigen 
som ville kommet få år senere – man må huske på at hovedbegrunnelsen for 
unionen i 1814 var strategisk. (Om noen skulle innvende at de to landene 
greide å holde seg nøytrale som to selvstendige riker i vår historie også, så 
vil svaret på den innvendingen være at det ville jo ikke mennesker som ville 
levd i et kontrafaktisk historieforløp ha visst.)   
   De mest opplagte kandidatene til åpne historiske situasjoner er den util-
slørte dramatikken i historien: kriser, regimeskifter, store revolusjonære 
omveltninger, kriger. Der står i hvert fall tydelige alternativer mot hverandre. 
Men det er slett ikke sikkert at begge kriteriene er oppfylt, og at vi dermed 
har å gjøre med åpne situasjoner. Utfallet av de fleste slag og de fleste kriger 
i historien har antagelig ikke hatt noen særlig betydning i et større historisk 
perspektiv. Men noen kan ha hatt stor betydning. Noen ganger kan avgjør-
elser tatt der og da ha fått enorme konsekvenser; små og tilfeldige faktorer, 
satt inn i en sammenheng av store, strukturelle betingelser, kan ha vridd his-
torien inn i helt bestemte retninger. 

260  Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok 2021

Årbok 2021 materie09.qxp_Foredrag Sørensen  31.10.2022  12:45  Side 260



Historie og skjønnlitteratur 
Kontrafaktisk historieskrivning kan ha to forskjellige fokus. Man kan gå 
nærmere inn på mulighetene for brudd i historien. Da vil vi stille spørsmål 
som disse: Hadde Hitler-Tyskland noen realistisk mulighet til å vinne annen 
verdenskrig? Når og hvordan skulle det i så fall ha foregått? Vil det være 
mulig å finne én enkelt avgjørelse på tysk eller alliert side som hadde så 
store følger at en annen avgjørelse ville gitt gode muligheter for tysk seier? 
Eller for å ta noen andre eksempler fra historien: Hadde araberne noen realis-
tiske muligheter til å erobre store deler av Europa på 700-tallet? Hadde 
mongolene noen realistiske muligheter til å erobre store deler av Europa på 
1200-tallet? Under hvilke omstendigheter kunne kineserne ha oppdaget det 
kontinentet vi kjenner som Amerika tidlig på 1400-tallet? Hvor nær var vi 
egentlig en krig mellom Norge og Sverige i 1905?  
   Et annet aspekt er å gå ut fra et historisk brudd og stille spørsmål om 
hvordan det ville gått videre. Hvis Hitler hadde vunnet annen verdenskrig, 
hvordan ville det gått med Europa og verden da? Hvis Europa var blitt is-
lamisert på 700-tallet, hva slags Europa ville det blitt? Hvis mongolske 
styrker hadde brent Paris og Firenze og Roma på 1200-tallet, hvordan ville 
det gått med europeisk kultur og sivilisasjon da? Hvordan ville verden ha 
sett ut dersom en kinesisk admiral, og ikke Columbus, hadde oppdaget Ame-
rika? Hvordan ville en krig mellom Norge og Sverige forløpt i 1905, og hva 
ville skjedd med oss og naboene våre videre? 
   Det blir gjerne hevdet at faghistorikere vil kunne ha mest å bidra med 
når det gjelder det første aspektet. Men det betyr ikke at de bør avholde seg 
totalt fra å ha forestillinger om hvordan det kunne gått videre hvis historien 
hadde tatt en annen vending – som hvordan det kunne gått med Norge i 
annen verdenskrig og i etterkrigstiden dersom Hitler hadde vunnet. 
   Det å resonnere rundt alternative historiske muligheter og forløp vil gjøre 
oss i stand til å vurdere bedre betydningen av historiske hendelser og institu-
sjoner. Man kan til og med argumentere for at kontrafaktiske resonnementer 
ligger innbakt i enhver vurdering, spesielt vurderinger med tydelig verdi-
preg: gunstig eller ugunstig? godt eller ondt? for hvem da? på hvilken måte? 
Noen raske eksempler: 
 

Bruken av atombomben mot Japan i 1945 – hva var plausible alternativer, 
og hvilke konsekvenser ville de hatt? Når det gjelder vurderinger: En 
fullskala invasjon på de japanske øyene med konvensjonelle våpen – hva 
ville den ha kostet i menneskeliv (amerikanske og japanske)? 
 

Kontrafaktisk historieskrivning – hva og hvorfor  261

Årbok 2021 materie09.qxp_Foredrag Sørensen  31.10.2022  12:45  Side 261



Oktoberrevolusjonen i 1917 – antagelig den mest konsekvensrike 
enkelthendelse i det 20. århundre. Vi snakker om konsekvenser på godt 
og ondt, i svært mange tilfeller avhengig av hvem man spør. Hva ville 
være plausible kontrafaktiske utviklingsforløp hvis bolsjevikpartiet aldri 
hadde fått makten – for Russland, for Europa, for verden? 

Unionen mellom Norge og Sverige fra 1814 er blitt kalt en «ulykke» av 
opptil flere norske historikere gjennom tidene. En nærmere vurdering av 
unionens betydning for Norge – hva var plausible alternativer i 1814 (om 
noen) og hvordan ville de forløpt videre? Hva slags norsk 1800-tall ville 
det blitt med full norsk selvstendighet i 1814? Med en tettere union med 
utilslørt svensk overhøyhet? Hvis det ikke var blitt noe «1814» – hvis 
Norge fortsatt hadde vært underlagt Danmark? 

Her er det enda et poeng. Det er ikke bare historikere som befatter seg med 
kontrafaktisk historieskrivning. Også en lang rekke skjønnlitterære forfattere 
har skrevet om det som ikke skjedde, men som kunne ha skjedd, i historien. 
Det finnes en egen liten litterær sub-genre, ofte kalt «alternativ historie». 
Hva som kunne ha skjedd hvis Hitler hadde vunnet annen verdenskrig, for 
eksempel. Men hvor går egentlig skillet mellom vitenskapelig fundert his-
torieskrivning og skjønnlitteratur på dette området? Finnes det noen klare 
grenser, er grensene flytende, er det et tydelig avgrensbart område imellom? 
Slike spørsmål antyder at her er det høyst interessante historieteoretiske 
problemer, og det gir enda et historiefaglig argument for å befatte seg med 
kontrafaktisk historieskrivning. 

  Kontrafaktiske hypoteser er dessuten ikke bare nyttige og fruktbare. Midt 
opp i all seriøsiteten er de gøyale å befatte seg med. Litt mer nøkternt: Det 
å resonnere omkring kontrafaktiske muligheter, det stimulerer kreativitet. 
Og kreativitet er ikke noen dum egenskap, hverken for historikere eller 
andre. 
   Feltet gir endelig muligheter til å gå dypere inn i teoretiske problemer 
forbundet med historieskrivning. Stikkordsmessig:  

– Kausalitet: Årsaksforklaringer i historisk forskning
– Tilfeldighetenes rolle i historiske forløp
– Sannhet og plausibilitet – i ordinær historieskrivning og i kontrafaktiske

resonnementer.
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Motforestillinger 
Det er naturligvis motforestillinger mot en såpass positiv holdning til kontra-
faktisk historieskrivning som min. For enkelhets skyld kan man gruppere 
de viktigste i to hovedtendenser. 
   Motforestillinger vil særlig komme fra historikere og andre som i større 
eller mindre grad forfekter deterministiske historieoppfatninger, som vil gjøre 
historien til en rettlinjet bevegelse, styrt og gjennomdeterminert– om enn 
ikke i alle detaljer – av mektige, overhistoriske eller iboende krefter. Hvis 
man har for hardhendte forestillinger i denne retning, er det ikke så mye mer 
å diskutere. Kontrafaktiske hypoteser blir helt irrelevante og uinteressante. 
   En noe annen innvending er at kontrafaktisk historieskrivning åpner for 
alt mulig tull og tøys; alle kan formulere hva som helst uten særlige kunn-
skaper, uten kvalitetskontroll eller kritikk. Dette er etter min mening en bedre 
motforestilling og absolutt noe å ta en nærmere diskusjon om. Det er, for å 
si det sånn, mer enn nok av tull på dette feltet. Men mitt prinsipielle svar vil 
være at det er noe man bare må ta med på kjøpet, som en del av en pakke. 
En slik erkjennelse trenger ikke bety at man resignerer. Profesjonelle his-
torikere vil også utfra et slikt perspektiv kunne tilføre feltet både normer og 
standarder og kritisk sans. De vil kunne drøfte kriterier for god og dårlig 
kontrafaktisk historieskrivning, og de vil kunne demonstrere hvordan en 
drøfting av et kontrafaktisk scenario kan være fruktbart. I konkrete tilfeller 
kan faghistorikere kritisere det man oppfatter som kritikkverdig, hvis man 
finner det nødvendig og/eller bryet verdt.  
    Uansett vil det være interesse for fenomenet kontrafaktisk historieskriv-
ning enten man liker det eller ikke, og man bør ikke overlate til dilettantene 
å spekulere om Hitler-Tyskland hadde noen reelle muligheter til å vinne 
annen verdenskrig, eller om hvordan verden ville sett ut det siste århundret 
hvis bolsjevikene aldri hadde fått gjennomført noe statskupp i Russland og 
Lenin og Stalin aldri ville ha kommet i nærheten av politisk makt.  
 
 
Blücher 9. april 
Jeg vil bruke resten av min tilmålte plass på å gå nærmere inn på et par for-
håpentlig illustrerende eksempler. 
   La oss da stille opp følgende hypotese: Hvis ikke Blücher var blitt senket 
i Drøbaksundet grytidlig om morgenen 9. april 1940, så hadde ikke regje-
ringen og kongen kommet seg unna de tyske styrkene. Da ville regjeringen 
blitt tatt til fange av tyskerne, og vi ville fått en helt annen erfaring med tysk 
okkupasjon under annen verdenskrig. 
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   Hvordan kan vi sannsynliggjøre det? Vi kan slutte ut fra mange faktorer: 
De tyske planene for angrepet på Norge, det vi vet om de tyske styrkene 
som angrep, det vi vet om hvor forberedt – eller hvor lite forberedt, rettere 
sagt – kongen og regjeringen var på et slikt angrep, hendelsene 9. april i 
Danmark. For bare å ta noe. Det med Danmark er et viktig poeng i denne 
sammenheng.  
   De tyske planene for angrepene på Norge og Danmark var helt parallelle. 
Tyskerne regnet med samme forløp og samme reaksjoner. Det var ikke 
tilfeldig at de gjorde det. Danmark og Norge var i det store og hele samme 
typer samfunn i 1940, samme politiske system, samme politiske kultur, 
samme erfaringer fra første verdenskrig, samme holdninger til utenriks-
politikk og forsvarspolitikk i mellomkrigstiden. Stort sett i hvert fall. Det 
var all grunn til å tro at kongehusene, regjeringene, de militære lederne, ville 
reagere på samme måte i Danmark og i Norge. Men reaksjonene i Danmark 
og Norge var helt forskjellige 9. april. Angrepet forløp som tyskerne ventet 
i Danmark; i Norge skjedde uventede ting. De forskjellige reaksjonene 
skapte i sin tur forskjellige forløp videre under krigen, forskjellige okkupa-
sjonsregimer, forskjellige rettsoppgjør etter krigen, forskjellige krigs-
erfaringer og forskjeller i måten å bearbeide annen verdenskrig på i ettertid.  
   Naturligvis var angrepet på Norge militært sett langt mer dristig enn an-
grepet på Danmark. Det strategiske overfallet på Norge er blitt betegnet som 
militærhistoriens dristigste invasjon til da. Men den tyske dristigheten så ut 
til å lykkes fullt ut. Den tyske invasjonsflåten kom seg ut i Nordsjøen og 
styrte mot sine mål i Norge uten å bli forstyrret av britiske flåtestyrker. Den 
tyske planen var basert på total overraskelse. Norge var som ventet helt ufor-
beredt på et slikt strategisk overfall, og tyskerne kunne innta by etter by uten 
problemer av betydning, fra Kristiansand i sør til Narvik i nord. Bare ett sted 
gikk det galt. Oslofjorden, Drøbaksundet, Blücher. 
   De tyske planene for angrepet mot Oslo er vel kjente. De utgjør et 
sentralt element i hele den tyske invasjonsplanen, Weserübung. De er et 
stykke kontrafaktisk historie: Slik kunne det gått om Blücher ikke var blitt 
senket. (Hartmann 1965, Skodvin 1965)  
   Krysseren Blücher, i spissen for den tyske angrepsstyrken, skulle nå frem 
til havnen i Oslo noe over klokken fire om morgenen. Det tyske handels-
skipet D/S Widar lå ved kai i Oslo. Om bord var flere etterretningsoffiserer 
i den tyske marinen klare til å ta imot. 
   I spissen for de tyske landgangsstyrkene finner man generalmajor Engel-
brecht. Generalen får beskjed om at den tyske sendemannen i Oslo er i møte 
med den norske regjeringen og sender av gårde en spesialkommando for å 
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sikre seg de norske statsrådene. Andre spesialkommandoer sendes mot sine 
oppgitte mål: Jernbanestasjoner, postkontor, telefonsentraler, telegrafstasjon, 
kringkastingen. Det viktigste er Slottet, som blir omringet av tyske soldater. 
Engelbrecht og hans stab reiser til sitt hovedkvarter, KNA-hotellet. Litt over 
kl. 5 kan Engelbrecht sende telegram til øverstkommanderende for den tyske 
invasjonsstyrken, general von Falkenhorst, som fortsatt befinner seg i 
Hamburg. Telegrammet forteller at alt er gått etter planen, kongen og regje-
ringen er under kontroll, det er sendt ut ordre om å innstille alle fiendt-
ligheter. 
   Om bord på Blücher er også et militærorkester. De marsjerer fra kaia, 
forbi Rådhuset og opp mot Slottet. Der spiller de feiende militærmarsjer 
som en hyllest til kong Haakon, mens et æreskompani paraderer foran 
Slottet. Etterpå marsjerer orkesteret ned Slottsbakken til Musikkpaviljongen 
på Karl Johan. Der spiller de norsk musikk utover formiddagen. Som det 
ble uttrykt på tysk hold: Nordmennene skal beseires med Grieg, ikke med 
Krieg.  
   Sånn omtrent gikk det i København. Men sånn gikk det som kjent ikke 
i Oslo. 
   Den tyske flåten var noe forsinket og ankom ikke Drøbaksundet før 
rundt kl. 3.30. Oberst Birger Eriksen var informert om at ukjente krigsskip 
var på vei og at de hadde ignorert varselskudd lenger ut i Oslofjorden. Han 
beordret ild, og den tyske flåtestyrken ble i første omgang slått tilbake. Den 
tunge krysseren Blücher fikk så alvorlige skader at den sank. Overkom-
mandoen for angrepet mot Oslo, spesialkommandoer, militærmusikanter og 
andre måtte kare seg i land langt unna den norske hovedstaden – hvis de 
kunne. Regjeringen og kongen kom seg bort, det ble tatt beslutning om 
militær motstand og gitt en forvirret ordre om mobilisering. I all korthet: 
Norge møtte den tyske invasjonen med krig, og den videre utviklingen gikk 
inn i et helt annet spor enn Danmark og enn det tyskerne hadde planlagt. 
   Hvor sannsynlig er dette kontrafaktiske scenariet? Saktegående kryssere 
gjennom Drøbaksundet var et fett mål for kanonstillinger og torpedo -
batterier. At granater og torpedoer avfyrt i noenlunde rett tid skulle treffe 
målet, er kanskje ikke spesielt overraskende. Men at den norske ilden skulle 
gjøre så stor skade at den senket hele skipet, hadde nok i seg elementer av 
flaks og tilfeldigheter.  
   Et avgjørende punkt er når beslutningen om å gi ild fra Oscarsborg ble 
tatt. Oberst Eriksen tok sin avgjørelse mens meldingene fra Ytre Oslofjord 
kom inn og gjorde klar til å skyte fra første stund. Ørlite grann mer nøling, 
og Blücher ville vært igjennom. Det var tåke og mørkt og ukjente skip, så 
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det var slett ikke forutsigbart at ordren ville blitt gitt i rett tid. Tyskerne satset 
naturligvis på at det ikke ville bli skutt i det hele tatt – at overraskelsen ville 
vært så stor og at det norske kystforsvaret ville vært så uforberedt. Tyskerne 
var i det hele tatt så overbeviste om at nordmennene ikke ville gjøre mot-
stand, at Blücher ikke var gjort stridsklar engang. La oss si at litt mer nøling 
i tåken og mørket ikke ville vært helt usannsynlig. Eller at det ville blitt 
skutt, men at Blücher og de andre fartøyene ville kommet seg igjennom uten 
altfor store skader. Man kan tenke seg muligheten at de tyske angrepsplanene 
hadde vært litt bedre – at tyskerne i det minste hadde gjort Blücher stridsklar 
og dermed noe mindre sårbar.  
   Uansett – hvis den tyske flåten med Blücher i spissen var kommet hels-
kinnet gjennom Drøbaksundet, da ville ganske sikkert hovedpunktene i den 
tyske planen blitt gjennomført om morgenen 9. april. Kongen og regjeringen 
ville blitt tatt hånd om. De lovlige norske myndighetene ville ikke vært i en 
slik stilling at de ville kunnet ta noen beslutning om krig og gitt ordre om 
noen militær mobilisering. Norge ville, kort sagt, gjort som Danmark.  

Etter 9. april 
Om nå den tyske angrepsplanen mot Oslo hadde lykkes – hva ville så skjedd 
videre, både utover dagen den 9. april og resten av annen verdenskrig? 
   Skal vi resonnere rundt det, må vi legge til grunn mange faktorer – det 
danske eksemplet, det vi vet om den norske politiske eliten og om tyskernes 
planer for Norge. Men også om de allierte og om utviklingen i storkrigen. 
   Noe virker høyst sannsynlig på kort sikt. En dansk løsning ville betydd 
et fortsatt legalt politisk styre i Norge, under tysk overoppsyn. Det innebærer 
at storting og regjering og kongehus ville fortsatt å utøve sine funksjoner. 
Tyske tropper ville ha besatt strategiske posisjoner, særlig langs kysten. De 
allierte vestmaktene ville sikkert vært interessert i å åpne et krigsteater i 
Norge, men utover et og annet britisk flåteraid – som det i Narvik den 10. 
april i den virkelige historien – ville det vært begrenset hva de ville kunnet 
få til i første omgang. Særlig fordi de ville blitt mer enn opptatt av det tyske 
angrepet på vestfronten. I et alternativt scenario ville det garantert ha 
kommet, like tidlig og med samme kraft som det vi kjenner. 
   I Norge ville det ikke blitt noe statskupp over radio om kvelden den 9. 
april. Vidkun Quisling ville ikke ha kommet inn i noen fremtredende posi-
sjoner våren 1940. Han og hans NS ville ikke blitt så omgående og så mas-
sivt stigmatisert som landsforrædere. Ordet «quisling» ville ikke gått inn i 
det internasjonale vokabularet som synonym for forræder. I hvert fall ikke i 
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1940. Dersom det hadde blitt etablert et slikt synonym i 1940, ville det 
ganske sikkert ha vært «kuusin» (etter den finske kommunisten Otto Ville 
Kuusinen, som proklamerte en opprørs- og kollaborasjonsregjering da 
Sovjetunionen angrep Finland i 1939). 
   I det hele tatt ville NS blitt marginalisert, ikke helt ulikt søsterpartiet 
DNSAP i Danmark. Quislings kollega Frits Clausen i Danmark er det bare 
spesielt interesserte som kjenner til i dag. Riktignok er det forskjeller. Quis-
ling hadde flere mektige venner i Berlin, og Hitler selv hadde tydeligvis en 
stor godhet for ham. 
   I et alternativt scenario ville Quisling formodentlig ha presset kraftig på 
etter hvert for å få politisk innflytelse. Den tyske militære fremgangen i 
krigen og hans støttespillere i Berlin ville ha vært god hjelp. Spørsmålet er 
hvordan norske myndigheter ville ha taklet et slikt press. Det er slett ikke 
sikkert at et legalt politisk styre i Norge ville vært like stabilt og vart like 
lenge som i Danmark. Quisling ville ha vært en løs kanon på dekk og ville 
avgjort kunnet medvirke til at et systemskifte i det tyskokkuperte Norge 
hadde kommet raskere enn i Danmark. 
   Men Norge ville ha sluppet Terboven. Det ville ikke blitt opprettet et så 
omfattende og direkte tysk styre som Rikskommissariatet våren 1940. Når 
og hvis det ville blitt opprettet et slikt styre, så ville det vært langt senere i 
krigen og neppe med Gauleiteren i Essen som sjef. Det kunne ha betydd en 
mindre brutal okkupasjon. Men akkurat det er avhengig av svært mange 
faktorer. 
   For én gruppe nordmenn kunne et slikt kontrafaktisk scenario fått stor 
betydning. Det var påfallende mange danske jøder som ble reddet, sammen-
lignet med de norske. Om Norge hadde fått en dansk løsning, kunne det be-
tydd at flere jøder ville blitt reddet. Men det ville igjen vært avhengig av 
mange faktorer, blant dem utviklingen i det politiske klimaet i Norge. 
   Selv om en legal norsk regjering ville brutt sammen en gang i løpet av 
krigen, er det heller ikke uten videre opplagt at alternativet ville blitt et NS-
regime. Det var flere enn Quislings NS som var interessert i nært samarbeid 
med tyskerne i 1940, særlig på den autoritære høyresiden. Den rommet flere 
prominente venner av Tyskland som samtidig var motstandere av Quisling 
og NS. 
   Hvis et bredt kollaborasjonsalternativ var blitt stablet på bena og hadde 
erstattet regjeringen Nygaardsvold – spørsmålet er da følgende: Hvor store 
deler av den tradisjonelle politiske eliten i Norge ville sluttet opp om et slikt 
alternativ? Hvor store deler og hvilke kretser og enkeltpersoner ville tatt av-
stand fra det og kanskje gått over i en aktiv motstandsholdning? 
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   Svar på slike spørsmål må bli svært spekulative. De ville avhenge av så 
mangt, ikke minst av timingen og krigens gang. Men uansett virker det 
rimelig å anta at et rettsoppgjør i Norge etter krigen ville blitt ganske 
annerledes enn det vi kjenner, og mer likt det danske. Det ville blitt større 
problemer med grenseoppganger mellom kollaborasjon og ulike former for 
tilpasning. Det ville vært flere nyanser, mer grått, mindre håndterlig svart-
hvitt. Rettsoppgjøret ville kort sagt ha blitt mer kronglete enn det Norge 
faktisk opplevde. NS-medlemskap ville neppe i seg selv blitt kriminalisert, 
og et NS uten status som eksklusivt kollaborasjonsparti ville neppe hatt 50 
000 medlemmer heller. 
   Et Norge okkupert på samme måte som Danmark ville ikke hatt indre og 
ytre goodwill som en, i større eller mindre grad, krigsdeltager på den allierte 
siden. Den amerikanske presidenten ville neppe holdt noen tale i 1942 som 
ba verden se til Norge. Men Norge ville naturligvis, som Danmark, fått status 
som offer etter krigen. Selv Østerrike greide utrolig nok det. 
   Mer interessant vil det være om en slik alternativ okkupasjon av Norge 
ville fått noen innvirkning på selve storkrigen. Den ville neppe blitt altfor 
merkbar i den større sammenhengen. Men det kunne kanskje ha vært enkelte 
utslag som hadde hatt betydning for Norge.  
   Som antydet hadde Norge en annen og langt større strategisk betydning 
enn Danmark. Både den lange Atlanterhavskysten og isfrie havner i nord 
ville kunne spilt en noe annen rolle i de krigførende partenes vurderinger. 
Dersom de allierte vestmaktene skulle ha ønsket å trappe opp krigshand-
linger langs norskekysten eller i norske kystbyer, ville det i hvert fall ikke 
vært noen norsk Londonregjering å ta hensyn til.  
   En annen interessant faktor er den norske handelsflåten. Den utgjorde 
uten tvil og sammenligning Norges viktigste krigsinnsats på den allierte 
siden. I et Norge okkupert etter dansk mønster ville handelsflåten ha kommet 
i klemme. Den ville i høyeste grad ha vært interessant for Tyskland. Den 
ville også vært interessant, på ulike måter, for de allierte. Uten den norske 
handelsflåten ville konvoitjeneste i Atlanterhavet ha forløpt ganske 
annerledes. Det gjelder både forsyninger fra USA til Storbritannia og for-
syninger fra vestmaktene til Sovjet. I slaget om Atlanteren ville britene ha 
mistet et viktig kort. Hvor viktig, er vanskelig å si noe nærmere om. Det 
ville neppe vært avgjørende for utfallet av krigen. Men det ville ha gjort en 
alliert seier mer dyrekjøpt. 
   Med handelsflåten, eller størsteparten av den, under tysk kontroll, ville 
det på den annen side vært vanskelig å unngå fiendtligheter fra den britiske 
marinen. Det ville betydd ubehagelige valg for redere, skipssjefer og sjøfolk: 
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Bryte med myndighetene i Norge? Holde seg hjemme? Risikere å bli senket 
av britene? 
   Men nå var mesteparten av handelsflåten ikke i norske havner 9. april 
1940. Det betyr at norske skip var svært utsatt for å bli tatt som priser av 
britene. Det er antagelig det mest realistiske scenariet: Store deler av den 
norske handelsflåten ville blitt tatt som prise og kommet under britisk kon-
troll. Det ville ikke vært helt lett å håndtere for et legalt norsk regime under 
tysk kontroll. 
   Et annet moment ville vært Sovjetunionens holdning. Stalin skaffet seg 
mye velvilje i Norge da de sovjetiske styrkene trakk seg pent og pyntelig ut 
av Finnmark. Spørsmålet er hvordan det ville gått, både med krigsoperasjoner 
og fredsløsninger, i et alternativt scenario. Et Norge som var okkupert på linje 
med Danmark, og som, i likhet med Danmark, var blitt presset til å under-
tegne Anti-Kominternpakten, ville kanskje ikke hatt mye å slå i bordet med 
etter en alliert seier. Det ville vært et scenario der norske skip ikke, eller 
eventuelt bare som allierte priser, hadde gått i konvoifart til Murmansk.  
   Dersom Sovjetunionen i et slikt scenario skulle ha vist interesse for 
Svalbard for eksempel, så ville i hvert fall ikke hensynet til den norske regje-
ringen vært noen betydningsfull faktor. La oss tenke oss at Stalin ville ha 
stilt krav om Svalbard. Da ville Norge ha vært prisgitt Vestmaktenes stor-
politiske betraktninger og vilje til å stå imot. Det samme ville vært tilfelle 
om Stalin skulle ha forlangt konsesjoner, eller endog territorier, i Nord-
Norge. Dersom Den røde hær i et slikt alternativt scenario hadde jaget tys-
kerne ut av Finnmark, så er det ikke sikkert den ville ha trukket seg tilbake 
like pent og pyntelig som den faktisk gjorde.   
   Endelig er det et viktig poeng at den tyske marinen kom svært skadeskutt 
ut av angrepet på Norge. Det var ikke bare Blücher som ble senket. Den 
britiske marinens inntog i Narvik havn 10. april og enkelte senere aksjoner 
gjorde at noe sånt som halve den tyske marinens overflatestyrke ble satt ut 
av spill. Et resultat av det igjen var at den tyske marinen satset stort på ubåter 
i resten av krigen – de var raskere og billigere å bygge. I et alternativt 
scenario er det ikke sikkert at så store deler av den tyske flåten ville blitt 
uskadeliggjort, og i så fall ville ganske sikkert sjøkrigen videre blitt anner -
ledes. 
 
 
Et NS-Norge 
Det store, grufulle, kontrafaktiske scenariet i forbindelse med annen verdens-
krig er naturligvis tysk seier. Jeg skal i denne sammenheng begrense meg 
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til noen betraktninger om hva det kunne betydd for Norge. Men det vil natur-
ligvis være rimelig å utpensle kontrafaktiske resonnementer om Norge i nær 
tilknytning til ulike alternativer i den store krigen, så derfor helt kort:  

   Det er en diskusjon for seg om Nazi-Tyskland overhodet hadde realis-
tiske muligheter til å vinne annen verdenskrig. Noen vil kanskje mene at 
Hitlers tredje rike hadde bygd inn i seg så selvdestruktive og kaotiske ele-
menter at det var dømt til nederlag uansett. En annen tilnærming vil være å 
vurdere ulike muligheter mer konkret. Da vil det være naturlig å konsentrere 
seg om krigens første faser for å se mer sannsynlige åpninger for en mulig 
tysk seier. De vanligste kandidatene er separatfred med Storbritannia 
sommeren 1940 og/eller et alternativt og mer vellykket angrep på Sovjet-
unionen. 
   En tysk seier sommeren 1940 ville, i hvert fall på kort sikt, fått andre 
virkninger i Norge enn en tysk seier senere i krigen. Felttoget i Frankrike 
kunne endt med full kollaps, fredsvennlige krefter i Storbritannia kunne fått 
overtaket, britene kunne bedt om våpenhvile og gått ut av krigen allerede i 
juni 1940.       
   Med en hurtig tysk seier i vest, ville neppe NS fått en eksklusiv kontrakt 
som kollaborasjonspartner. I første omgang ville det antagelig ha blitt etablert 
et Riksråd med mer eller mindre samarbeidsvillige representanter for de fleste 
politiske partier og retninger. I den virkelige historien var det ingen mangel 
på krefter som bød seg frem som kollaborasjonspartnere sommeren 1940. 
Dersom Storbritannia hadde vært ute av bildet og krigen hadde vært slutt, ville 
formodentlig enda flere krefter ha stilt seg til disposisjon. Folk som J.B. Hjort 
og Victor Mogens – tyskvennlige, høyreautoritære miljøer fra Fedrelandslaget 
og andre steder – ville måtte finne en løsning sammen med Quisling og NS. 
Den såkalte Fagopposisjonen av 1940, med Håkon Meyer i spissen, ville ha 
bidratt til å bringe arbeiderbevegelsen inn i den nye orden. Også andre fra den 
gamle politiske eliten ville ha orientert seg mot den nye tingenes tilstand. For 
noen ville det vært viktig, kanskje avgjørende, hva kongehus og regjering i 
eksil hadde sagt og gjort. Andre ville lagt mindre vekt på det. 
    En slik løsning ville ha blitt midlertidig av flere grunner. En viktig grunn 
er at Hitler ville hatt videre krigsplaner: Det store oppgjøret med Sovjet-
unionen hadde gjenstått. 

I sum ville det vært tale om et autoritært, mer eller mindre åpent og rendyrket 
fascistisk regime, nøye overvåket og kontrollert av tyskerne. Regimet ville 
hatt mer enn nok av indre spenninger. Men det ville også vært et regime uten 
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umiddelbare ytre fiender og med begrenset aktiv motstand i den norske be-
folkningen. 
   Skal man tenke seg opplagte kandidater for motstand, vil naturligvis 
kommunistene peke seg ut. De ville, som i vår historie, i større eller mindre 
grad forberedt seg systematisk på den nye situasjonen som ville inntreffe 
når oppgjøret mellom Hitler og Stalin kom. Etter et tysk angrep på Sovjet, 
ville de utgjort en kjerne i aktivt motstands- og sabotasjearbeid. En annen 
gruppe, langt løsere, ville være intellektuelle. Antagelig ville ganske mange 
blant dem avsky det nye regimet og protestere på ulike måter. En tredje 
gruppe, muligens viktigere for befolkningen som helhet, ville være kirken. 
En fjerde kandidat for organisert motstandsarbeid ville være den ikke-kom-
munistiske delen av arbeiderbevegelsen, særlig fagbevegelsen. Men både 
for kirken og for fagbevegelsen gjelder at regimets politikk og holdninger 
ville kunne avgjøre mye av utviklingen. Det samme gjelder for enkelt -
personer og ulike miljøer i befolkningen forøvrig. 
   Et norsk kollaborasjonsregime ville forsøke å finne sin plass i Hitlers 
nye Europa. Dets store utfordring ville komme den dag Hitler proklamerte 
sitt korstog mot bolsjevismen og Sovjetunionen. Norge ville bli trukket inn 
for fullt på linje med andre tyskokkuperte land, og det norske militære bi-
draget ville neppe begrenset seg til 8000–10 000 frivillige soldater. 
   Hva så hvis Tyskland hadde vunnet krigen på et senere tidspunkt, etter 
at den politiske situasjonen i Norge var blitt avklart høsten 1940 og NS var 
blitt plassert i ledelsen for den norske staten? La oss for argumentets skyld 
ikke gå inn i storkrigens enkeltheter, men bare anta en tysk seier, også i 
krigen mot Sovjet. Da ville det vært tale om et NS-Norge som skulle kon-
solidere seg og bygge seg opp etter krigens slutt. 
   Et slikt NS-Norge ville vært en nasjonalsosialistisk førerstat, med alle 
førerstatens kjennetegn av diktatur og ensretting. Det ville vært en stat som 
ville vært underlagt et seierrikt Hitler-Tyskland. Men selv om de store linjene 
ville blitt trukket opp og diktert fra Berlin, så ville det likevel vært enkelte 
muligheter for slingringsmonn innenfor en slik ramme. Dels ville diktatene 
fra Berlin i noen grad, på enkelte områder, være avhengig av situasjonen i 
Norge. Dels ville det ikke vært entydig, på alle områder, hva som ville vært 
politikken fra Berlin.  
   Først og fremst ville det vært flere muligheter når det gjelder Norges 
statsrettslige stilling innenfor et tyskkontrollert Europa. En ytterlighet ville 
vært at den norske staten simpelthen ville opphørt som selvstendig enhet og 
blitt oppslukt av et storgermansk imperium. I den andre ytterligheten ville 
det vært tale om et relativt selvstendig NS-styrt Norge innenfor en løsere 
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sammenslutning av autoritære, fascistiske og nasjonalsosialistiske stater. 
Partiet NS ville vært sammensatt av miljøer og fløyer som ideologisk ville 
trukket i hver sin retning: Pangermanister mot nasjonalister. Også i Tyskland 
ville det vært krefter i den totalitære statens ulike maktinstanser som ville 
trukket i ulike retninger.  
   På det kulturelle plan ville formodentlig en heroisk, norrøn orientert na-
sjonalisme vært sterkt til stede i Norge. Det var nok av norrøne symboler 
og ritualer, av opptog, bautaer, sanger, stevner og ting i det NS-styrte Norge 
vi kjenner fra den virkelige historien. I en kontrafaktisk etterkrigstid ville 
slike manifestasjoner kunne tatt helt av. I tillegg til tradisjonelle nasjonale 
festdager som 17. mai og 29. juli, ville det blitt marsjert, hyllet og feiret på 
nye og gamle regimeorienterte dager: Hafrsfjord, Førerens fødselsdag, 
seieren over bolsjevismen. Regimet ville hatt som en av sine store oppgaver 
å bygge opp en nasjonal bevissthet i NS-forstand. NS´ nasjonsbygging ville 
blitt den dominerende faktoren i skolen, i historiefaget og i akademia for-
øvrig, i litteraturen, i musikklivet, i arkitektur, i film og i andre deler av 
kulturlivet. Kultsteder som Stiklestad, Hafrsfjord og Borrehaugene ville blitt 
bygget ut til storslåtte arenaer for dyrkelse av det gamle Norge og det nye 
regimet. Det ville blitt statuer av vikinger, høvdinger og middelalderkonger 
overalt. Historikere ville ha forsket i og formidlet om sammenhenger mel-
lom det gamle, store Norge og det nye Norge. Norges planlagte na-
sjonalmonument, Wilhelm Rasmussens Eidsvollssøyle, ville fått sin 
pro minente plass på Eidsvolls plass – i vår egen etterkrigshistorie er den 
blitt gjemt unna og først i nyere tid satt opp langt unna hovedstaden og på 
privat basis. Kirken ville også blitt presset inn i den nye orden.  
   Regimet ville kort sagt drevet indoktrinering på linje med andre 
totalitære regimer vi kjenner, og innholdet ville i stor grad vært en heroisk, 
autoritær og rasistisk NS-nasjonalisme. Uønskede kulturelle impulser ville 
blitt forsøkt luket ut; Norge ville for eksempel blitt forsøkt kulturelt avstengt 
fra USA. Alle kulturytringer regimet til enhver tid valgte å tolke som jødiske, 
bolsjevikiske, liberalistiske eller på annen måte fiendtlige og uønskede, ville 
blitt forfulgt, holdt nede og fjernet.  
   Men innad i regimet ville det også vært ideologiske spenninger. Enkelte 
ville holdt igjen når det gjaldt rent nasjonale manifestasjoner og orientert seg 
mer i retning av en rendyrket rasetenkning, med fokus på det germanske felles-
skapet. Kanskje ville spenninger av denne typen utviklet seg til store politiske 
konflikter innad i regimet, med muligheter for palassrevolusjoner og ideo-
logiske linjeskifter. Når Quisling en gang skulle forlate denne verden, for ek-
sempel, hvem skulle etterfølge ham? Ville det blitt nasjonalisten Rolf Jørgen 
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Fuglesang eller sjefen for Germanske SS Norge Jonas Lie? Utviklingen i det 
tyske regimet ville formodentlig avgjort de store politiske linjene. 
   Det ville også gjelde graden av radikalisme og fanatisme i den na-
sjonalsosialistiske staten, spesielt dens forhold til tradisjonelle institusjoner. 
Ut fra det vi vet om nasjonalsosialismen, er det grunn til å anta at radikale 
ideologiske krefter ville kunnet gå til angrep på en så sentral samfunns-
institusjon som kirken, og i forlengelsen av det på selve kristendommen. På 
den annen side ville en altfor rask og radikal omveltning på akkurat dette 
området kunne skapt uro i befolkningen, både i Tyskland og andre steder. 
   Alle grupper og enkeltindivider regimet hadde betraktet som opposi-
sjonelle eller uønsket, ville gått en trist skjebne i møte. De ville blitt forfulgt, 
innesperret, likvidert. Regimets lover til vern om folkeætten ville blitt 
videreutviklet til drakoniske lover med rasehygienisk og rasistisk innhold. 
Antisemittisk lovgivning ville blitt bygget kraftig ut. Alle mulige tegn til 
opposisjon ville blitt slått ned. Det ville for eksempel gjelde dersom det 
skulle ha dukket opp små grupper av ny-demokrater som en slags ungdom-
melig opposisjonell plage i 1970-årene.  
   Den totalitære undertrykkelsen ville i utgangspunktet neppe vært mildere 
i Norge enn i andre land. Men av raseideologiske grunner ville de fleste inn-
byggerne i Norge ikke blitt rammet spesielt hardt – i europeisk målestokk – 
av ren terror. Den store, rasistiske terroren ville først og fremst kommet i 
Øst-Europa.  
   Om den ideologiske fanatismen ville ha sluknet på sikt, er et åpent spørs-
mål. Andre totalitære regimer er blitt preget av tretthet og avmattelse etter 
en stund. Hvordan det ville gått i Norge, er igjen i stor grad avhengig av 
hvordan det ville gått i et tyskkontrollert Europa etter Hitlers død. 
   Uansett får vi, for å si det slik, være glade for at vi har sluppet å oppleve 
akkurat dette kontrafaktiske scenariet.  
   Skal vi forestille oss et mer konkret og detaljert scenario, glir vi raskt 
over i skjønnlitteratur. Av en eller annen grunn har den litterære subgenren 
alternativ historie gjort seg påfallende lite gjeldende i norsk skjønnlitteratur. 
Akkurat skildringen av et NS-Norge etter en tysk seier i annen verdenskrig 
burde by på rike muligheter i så henseende. Om ikke annet, er i hvert fall én 
skjønnlitterær fristelse nærliggende: Å utstyre romanfigurer i et alternativt 
NS-Norge med trekk fra personer i det virkelige Norge man har møtt og 
misliker: Hvordan tror De for eksempel sjef x, kollega y eller kritiker z 
hadde tedd seg i et nasjonalsosialistisk regime? Men norske forfattere er 
kanskje for snille eller for fantasiløse til å gjøre noe slikt.  
   Noe mer seriøst, kanskje: Å reflektere nærmere over et slikt scenario – 
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et nasjonalsosialistisk Norge i et nasjonalsosialistisk Europa – gir også 
anledning for hver og en av oss til å stille et nærgående spørsmål, og dermed 
åpne en moralsk dimensjon i dette kontrafaktiske terrenget: 
Hva ville jeg gjort? 
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Fridtjof Nansen – forskar og menneskerettsforkjempar

Nansen Minneforelesning 11. oktober 2021 

Av Jakob Lothe 

Det er ei ære å gi Nansen Minneforelesning i Det Norske Videnskaps-Aka-
demi i år. Akademiet har betydd og betyr framleis mykje for meg, ikkje 
minst sidan det er så tverrfagleg orientert og fagleg inspirerande.  
   Eg startar med eit fotografi eg tok for litt over eit år sidan. Vi ser ein 
havhest, fulmarus glacialis, som flyr over Billefjorden på veg mot Nordens-
kiöldbreen på Svalbard. Vingene på havhesten tangerer skykanten over 
breen, som er oppkalla etter den Finland-svenske polarforskaren Adolf Erik 
Nordenskiöld. Sjølv om han er mest kjend som den som oppdaga nord-aust 
passasjen i 1878–1880, leia Nordenskiöld på 1860-talet fleire ekspedisjonar 

Billefjorden, Svalbard, 18.9.2020. Foto: Jakob Lothe.
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til Svalbard. Isbreen som ber namnet hans markerer Nordenskiölds fascina-
sjon av Svalbard, og av Arktis. Eg ser havhesten som flyr mot breen, og slik 
på ein måte mot Nordenskiöld, som ein symbolsk representasjon av den til-
draginga mot Arktis som også Nansen opplevde.  

I 

Strukturen på forelesinga er tredelt. I første delen vil eg identifisere og di-
skutere menneskerettsaspekt ved Nansens forteljingar om reiser i og mot 
Arktis. Her vil eg løfte fram Grønlandsekspedisjonen 1888–89 slik han fram-
stiller den i bøkene På ski over Grønland (1890) og Eskimoliv (1891). Når 
det gjeld menneskerettsspørsmål og Nansens menneskerettsengasjement, ser 
eg ei linje frå desse to bøkene til den eg så vil diskutere, Gjennem Armenia 
(1927). Ut frå inspirasjonen frå desse bøkene, dei to første og ei av dei siste 
Nansen skreiv, vil eg i tredje delen av forelesinga presentere arbeidet til men-
neskerettskomiteen i Akademiet. Eg vel her å leggje vekt på situasjonen for 
forskarar i Tyrkia. Som avslutning vil eg knyte nokre ord til inspirasjonen 
Nansen gir meg til eiga forsking.  
   Etter intens forsking ved Bergens Museum tok Nansen i 1888 doktor-
graden ved Det Kongelige Frederiks Universitet i Kristiania. Avhandlinga 
om slimålens sentralnervesystem publiserte han på engelsk. Den var meir 
banebrytande enn samtida forstod, og dannar ein viktig del av grunnlaget 
for moderne nevrovitskap.  
   Berre ein månad etter disputasen reiste Nansen frå Norge for å starte 
Grønlands-ekspedisjonen han hadde konsipert og initiert. Han var blitt fas-
cinert av denne veldige øya alt i 1882, då han som 21-åring om bord i den 
norske selfangaren Viking blei sitjande fast i isen utanfor den ukjende delen 
av Grønlands austkyst. Så, året etter, las han i ei avis at «Nordenskiöld var 
kommen lykkelig tilbake fra sin ekspedisjon mot Grønlands indre, at han 
ingen oaser hadde funnet, men kun uendelige snemarker».1 Nordenskiöld 
var ein inspirator for Nansen, og draumen om å krysse Grønland manifes-
terte seg i ein plan: 

Den eneste sikre vei var efter min mening å gjennomtrenge drivisen og lande 
på Grønlands øde og isdekte østkyst og herfra gå mot den bebodde vestkyst. På 
den måten kastet man alle broer bak seg, ikke ble det nødvendig å drive mann-

1. Fridtjof Nansen, På ski over Grønland. En skildring av den norske Grønlands-ekspedi-
sjon 1888–89 (Oslo: Kagge Forlag, 2003), s. 22.
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skapet frem, østkysten skulle neppe lokke en tilbake, mens forut lå vestkysten, 
dragende med alle sivilisasjonens behageligheter. Der var intet valg, kun fremad, 
ordren ville lyde: Døden eller Grønlands vestkyst.2 

At denne strategien innebar stor risiko, er å formulere det forsiktig. Mange 
meinte planen var galskap, og Nansen og hans «fem kamerater på Grøn-
landsferden», som han dediserte På ski over Grønland til, heldt på å miste 
livet på austkysten alt før dei hadde fått på seg ski. 

«- - Vi slet oss frem i ukevis over en uendelig, flat sneørken- -» På ski over 
Grønland, s. 350. 

   Men ekspedisjonen lykkast mot alle odds, Nansen blei som ung mann 
ein norsk nasjonalhelt og også kjend internasjonalt. Her vil eg fokusere på 
mellomrommet – tida mellom då Nansen nådde vestkysten av Grønland og 
returen til Norge. Då ekspedisjonen kom fram til Nuuk (Godthåb), var det 

2. På ski over Grønland, s. 24.
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siste skipet til Skandinavia gått og dei måtte overvintre. Ein stor del av denne 
tida var Nansen saman med dei vest-grønlandske inuittane.  

I På ski over Grønland skriv han: 

Det er just ingen dådrik tilværelse jeg fører her – blir mere og mere fullstendig 
eskimo. Jeg lever deres liv, spiser deres mat, lærer å sette pris på deres lekrerier, 
som rått spekk, rått kveiteskinn, vinterfrossen krekling med harskt spekk o.s.v. 
Jeg prater med dem så godt jeg kan, arbeider med dem, ror i kajakk med dem, 
skyter, fisker, går på ski med dem. 

Og Nansen går lenger: 

Kort sagt, det går mere og mere opp for meg at det ikke ville være ganske umulig 
for en europeer å bli eskimo når han hadde tiden for seg.      
   Man befinner seg uvilkårlig vel i disse menneskers selskap. – Deres 
uskyldige, sorgløse vesen, deres fordringsløse tilfredshet og godhet smitter en 
og forjager uimotståelig alt mismot og urolig higen.3  

I Eskimoliv skriv Nansen meir detaljert om tida med inuittane og om det han 
kallar «Karakter og sociale forhold». Med «karakter» forstår han ein persons 
karaktereigenskapar, hans eller hennar etos. Han skriv: 

Grønlenderen er det skikkeligste menneske Vårherre har skapt. Godmodighet, 
fredsommelighet og makelighet er fremtredende trekk i hans karakter. Han vil 
gjerne stå på så god fot med sine medmennesker som mulig og unngår derfor å 
støte dem. […] I det hele tatt er grønlenderen et lykkelig menneske; hans sinn er 
muntert og lett som et barns. […] Det eneste som da kan forstyrre hans lykke, er 
å se andre lide mens hans selv har det godt, og derfor deler han så snart han har 
noe å dele av. Særlig går det ham nær til hjertet om han ser sine småbarn sulte.4  

Nansen avsluttar kapitlet med følgjande avsnitt: 

I flere henseender står eskimoenes moral gjennemgående høiere enn den man 
finner i de fleste kristne samfund. Jeg skal bare minne om deres opofrende næs-
tekjærlighet og deres hjelpsomhet mot hverandre – i vårt samfunn finnes der i 
almindelighet ikke sidestykke til det.5  

3. På ski over Grønland, s. 469–70.
4. Fridtjof Nansen, Eskimoliv (Oslo: Aschehoug, 1942), s. 41.
5. Eskimoliv, s. 60.
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Eit slikt synspunkt var uvanleg i Europa rundt 1890.Vi er no nær kulmina-
sjonen av den europeiske imperialismen, med Storbritannia som den førande 
og mektigaste nasjonen. Ein viktig del av det ideologiske grunnlaget for im-
perialismen var ei form for vitskapleg reise og utforsking der kunnskap om 
det eksotiske Andre blei kopla saman med ideen om at den kvite rasen var 
andre rasar overlegen. Forholdet mellom dei såkalla «ville» (eit anna ord 
for det Andre) og siviliserte nasjonar blei samanlikna med forholdet mellom 
barn og vaksne. 
   Eg snakkar no kort og unyansert om eit stort og komplisert saksforhold. 
Poenget mitt i denne samanhengen er at for si tid presenterer Nansen eit syn 
på, og ei forståing av, inuittane som er både meir nyansert og meir respektfull 
enn det som var vanleg på slutten av 1800-talet, og som på fleire måtar fo-
regrip moderne etnografi og sosialantropologi. Det er interessant at Nansen 
skriv så innsiktsfullt om inuittane som naturvitskapsmann – zoolog og osea-
nograf. Anders Johansen meiner i ein artikkel i boka Nordic Travels at Nan-
sens naturvitskaplege tilnærming var medverkande til å redusere hans 
samtids fordommar mot andre «rasar» enn den kvite. Samtidig, poengterer 
Johansen, er tidsfaktoren viktig: Sjølv om eit halvt år er avgrensa tid, er det 
like fullt lenge samanlikna med den korte tida mange samtidige europeiske 
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reisande meinte dei  trong for å kunne konstatere at den kvite rasen var andre 
overlegen.6  
   I tillegg har Anders Johansen eit poeng når han skriv at Nansens positive 
vurdering av inuittane inneber ein kritikk av moderne samfunn.7 Såkalla 
«framsteg» kan gjere menneska i  «siviliserte» samfunn nervøse og rastlause; 
avstanden deira til naturen kan skape spenning og disharmoni, og respekten 
for naturen kan bli mindre. Seinare kunne Nansen skrive meir kritisk, til og 
med rasistisk, om andre etniske grupper. Like fullt er forståinga hans av inu-
ittane eksepsjonell. Og karaktereigenskapane deira som han løfter fram, har 
ein menneskerettsdimensjon som peikar framover mot det sterke mennes-
kerettsengasjement hans etter første verdskrigen.  
   Av sitata eg har gitt frå På ski over Grønland og Eskimoliv vil eg særleg 
understreke to. Det einaste som kan forstyrre inuittens lykke, skriv Nansen, 
«er å se andre lide mens hans selv har det godt, og derfor deler han så snart 
han har noe å dele av». Og han minner om «deres opofrende næstekjærlighet 
og deres hjelpsomhet mot hverandre – i vårt samfunn finnes der i 
almindelighet ikke sidestykke til det».8  

II 

Eitt sidestykke kunne vere Nansen sjølv. I siste delen av det hektiske og ut-
forskande livet sitt arbeidde han intenst for å hjelpe dei som lir og svelt, og 
støtte dei som er offer for krig og internasjonale konfliktar. Eg meiner na-
turlegvis ikkje at dei to første bøkene til Nansen i seg sjølve kan forklare 
dette engasjementet. Men tida på Grønland utgjer ei formande erfaring som 
prega han livet ut, og som saman med andre moralske kvalitetar gjorde det 
umuleg for han å seie nei når han blei spurt om å hjelpe – sjølv om han heilt 
til det siste var aktiv som forskar.  
   Eg drar altså ei linje i Nansens menneskerettsengasjement frå dei to 
Grønlandsbøkene rundt 1890 til Gjennem Armenia frå 1927. I 1921 påtok 
Nansen seg etter oppdrag frå Folkeforbundet å leie arbeidet med repatriering 
av krigsfangar etter første verdskrigen. Nesten ein halv million krigsfangar 
fekk kome heim på grunn av dette arbeidet. Så gjorde han ein enorm innsats 
for å hjelpe millionar som svalt under hungersnaud i Russland tidleg i 1920-

6. Anders Johansen, «The Scientist as Ethnographer: Travelling in Time, Encountering
Contemporaries». I Nordic Travels, red. Janicke S. Kaasa, Jakob Lothe og Ulrike Spring
(Oslo: Novus Press, 2021), s. 191–92.

7. «The Scientist as Ethnographer», s. 193.
8. Eskimoliv, s. 60.
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åra. Då han mottok Nobels fredspris for dette arbeidet i 1922, foreslo han at 
prisen heller burde gå til den britiske politikaren Robert Cecil (som fekk 
fredsprisen i 1937). Prisbeløpet brukte Nansen i det humanitære arbeidet 
sitt, særleg i Ukraina.  
   Som Carl Emil Vogt skriv, var naudhjelpsarbeidet til Nansen med å 
danne grunnlaget for seinare naudhjelpsoperasjonar, ikkje minst organisa-
torisk. Redd Barna blei for eksempel betre organisert under Nansens hjelpe-
arbeid i Russland. Og gjennom Nansen-passet bidrog han til å utforme 
flyktninglovgivinga. Vår internasjonale flyktninglovgiving i dag byggjer på 
Nansens eksempel og innsats på 1920-talet.9 
   Frå 1925 var det særleg armenske flyktningar Nansen gjorde ein innsats 
for. Han gjekk inn for ei repatriering av armenske flyktningar og arbeidde 
for eit fritt og uavhengig Armenia. I 1925 sende Folkeforbundet ein kom-
misjon til Armenia. Nansen var leiar for kommisjonen og Vidkun Quisling 
sekretær. Nansen skriv om hjelpearbeidet i Armenia i Gjennem Armenia, 
som kom ut berre tre år før han døydde. Slik opnar denne boka: 

 
Det bar mot syden. Alpenes ville fjell-mur, nordgrensen for de gamles verden, 
lå bak; foran Po-sletta i sommer og sol som et fredens kvinnesmil. Endeløse 
marker med mais, hvete, ris, vin på rad, morbær-trær, slåttekarer i røde, lysende 
skjorter; Verona som et middelalderens dikt ved elven med sitt ærverdige amfi-
teater. Så ut til og inn igjen fra Venedig som en sovende sjø-fugl med brutte 
vinger, vuggende på Lidoen i drøm om Østerlans svunn’ne eventyr. – Og så om 
eftermiddagen fra Triest syd over Adriater-havet ombord på den italienske 
damperen «Semiramis».10 

 
Denne narrative begynnelsen bekreftar det boktittelen signaliserer: Gjennem 
Armenia er ei reiseskildring, eit bidrag til reiselitteraturen. Dette er ein 
sjanger som interesserer meg sterkt. Artikkelen til Anders Johansen som eg 
har vist til, er eit kapittel i boka Nordic Travels, som eg saman med to kol-
legaer og med verdifull støtte frå Akademiet utgir på Novus forlag. Nordic 
Travels diskuterer forteljingar om reiser frå Norden, i Norden og til Norden. 
Det spesielle med Nansen er at han reiste ut frå Norge, og dermed frå Nor-
den, i alle himmelretningar. Frå Norden reiste han vestover til Grønland, 
nordover mot Nordpolen, austover mot Sibir og her «mot syden». 

9. Carl Emil Vogt, «Fridtjof Nansen og hjelpearbeidet i Russland – Konstruksjonen av en 
myte om suksess». I Fridtjof Nansen Minneforelesninger. Et utvalg i anledning 150-års-
jubileet for Nansens fødsel (Oslo: Novus Forlag, 2011), s. 268.

10. Fridtjof Nansen, Gjennem Armenia (Oslo: Jacob Dybwads Forlag, 1927), s. 1.
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   Frå togkupeen skriv den reisande om det han ser, han assosierer ut frå 
det han ser. Og han temporaliserer og historiserer det han ser. Dei litterære 
kvalitetane ved denne begynnelsen inkluderer rytme, ordval, repetisjon, og 
samanlikning (eller simile) gjennom subjunksjonen «som». Den litterære 
dimensjonen ved begynnelsen blir forsterka når Nansen i neste avsnitt skriv 
at Romerrikets store diktar Vergil døydde i romarane si hamn Brundisium, 
ved enden av Via Appia. 
   Sjølv om denne begynnelsen ikkje har nokon eksplisitt menneskeretts-
dimensjon, dannar den eit grunnlag for menneskerettsengasjementet Nansen 
viser seinare i boka. Når eg les denne vakre begynnelsen om igjen, inneheld 
den for meg eit element av resignasjon. Dette elementet blir tydlegare på 
neste side då han, utan å nemne Armenia direkte, reflekterer over historias 
gang. Rundt Middelhavets kyster  

 
oppsto kulturer og verdens-riker, og gikk igjen til grunne. – Og vi? Vi stevner 
østover dette samme hav for om mulig å skaffe litt hjelp i livs-kampen for det 
lille folk som gjennem tidenes mangeartede skiftninger har lidd mest under bryt-
ningene mellom disse store riker.11  

 
Nansen er sliten då han reiser til Armenia, og han er oppgitt over manglande 
politisk støtte til å hjelpe dei som svelt og er på flukt. Likevel kan han ikkje 
anna enn prøve. Ein sentral del av oppdraget er å konstruere vatningsanlegg 
som kan gi grunnlag for dyrka jord, og dermed gjere det muleg for armenarar 
på flukt å vende tilbake til heimlandet. Han skriv detaljert om dette prosjek-
tet; oseanografen Nansen kan mykje om vatn. I eit menneskerettsperspektiv 
vil eg understreke verdien av siste delen av boka, der han vier nesten hundre 
sider til ei kunnskapsrik og engasjert framstilling av Armenias historie. 
   I meir enn 300 000 år har det budd folk i det som no er Armenia, som 
rundt år 300 blei den første kristne staten i historia. Seinare har området 
rundt Ararat som Nansen skriv vore ein kasteball mellom tilgrensande stor-
makter. Når Nansen kjem fram til folkemordet på armenarne i 1915–20, blir 
forteljinga hans prega av harme og indignasjon: 

 
Så brøt i juni 1915 de redsler løs, som intet sidestykke har i den kjente historie. 
Fra alle byer og landsbyer i Kilikia, Anatolia, Mesopotamia, dreves de kristne 
Armeniere ut på sin dødsmarsj; det ble gått metodisk frem, distrikt efter distrikt 
ble renset, enten de var nær krigs-skueplassen eller hundrer av kilometer borte.12  

11. Gjennem Armenia, s. 2.
12. Gjennem Armenia, s. 231–32. 
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Nansen er ikkje sikker på kor mange armenarar som blei drepne, men nem-
ner cirka ein million. Seinare forsking reknar med om lag same talet, sjølv 
om det er usikkert. Nansen er ikkje upartisk; han tar side for Armenia, og 
han er ytterst kritisk til dei politiske leiarane i overgangen frå det osmanske 
riket til det som i dag er Tyrkia.  
   Vi som les dette i dag, veit at uttrykket «intet sidestykke» blir feil: Ho-
locaust overgjekk folkemordet på armenarne. Hadde Nansen levd lenge nok 
til å få kjennskap til Holocaust, ville han blitt sjokkert. Men han hadde sett 
så mykje liding og død, og vore vitne til så mykje vald og kynisk maktspel, 
at han betre enn dei fleste ville ha forstått at det kunne skje sjølv i Tyskland, 
kulturnasjonen som betydde så mykje både for utviklinga fram mot norsk 
sjølvstende i 1905 og for hans eige universitet (gjennom impulsar frå Uni-
versitetet i Göttingen og Humboldt-universitetet i Berlin). 
   Forklaringa Nansen gir på folkemordet i Armenia er tankevekkjande. 
«All denne umenneskelighet», skriv han, «skyltes ikke religiøs fanatisme 
hverken hos lederne eller hos folket. […] Den hele utrydningsplan skyldtes 
alene koll politisk beregning; det gjaldt å slette ut et folke-element som var 
overlegent og kunde bli brysomt. Dertil kom griskhet».13 Nansens arbeid i 
Russland og Armenia redda nok ikkje så mange millionar som mytene som 
danna seg rundt Nansen ville ha det til. Heller ikkje var han den einaste som 
ytte konkret hjelp. I hjelpearbeidet i Russland spela USA ei viktig rolle, både 
gjennom politiske initiativ og økonomisk støtte. Like fullt redda han mange 
og hjelpte endå fleire.  
   Når det gjeld hjelp frå Norge vil eg i tillegg til Nansen nemne Bodil 
Biørn, som i år har fått sitt eige frimerke i Armenia. Bodil Biørn, som var 
frå Kragerø, arbeidde som misjonær og sjukepleiar i Armenia i 30 år.14 I til-
legg til å hjelpe mange bidrog ho til å dokumentere folkemordet gjennom 
fotografi ho tok. På baksida av eit av dei har Biørn skrive: «Heghin med 
sine 5 sønner, 2 opptatt i barnehjemmet. Innebrent under myrderiene i Musch 
i 1915». Bodil Biørns nøkterne konstatering av valdsbruk mot armenarne 
støttar framstillinga til Nansen. 
 

III 
 
Eg vil seie litt meir om det armenske folkemordet i relasjon til Holocaust. 
Sjølv om dei to folkemorda er forskjellige, er det fellestrekk mellom dei. 

13. Gjennem Armenia, s. 243.
14. https://snl.no/Bodil_Bi%C3%B8rn
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Noko som liknar er at det, med ei formulering frå Gjennem Armenia, «ble 
gått metodisk frem, distrikt efter distrikt ble renset».15 I tillegg koplar eg 
som lesar uunngåeleg Nansens bruk av ordet «tog», sjølv om han brukar 
ordet metaforisk, til toga som nazistane transporterte jødane til leirane med. 
Nansen skriv:  

De ulykkelige ble fra landsbyene jaget sammen i store tog og drevet frem over 
fjellene til de arabiske ørken-sletter […] Planen var jo at de som ikke stupte eller 
ble drept på veien, skulde i hvert fall dø av sult. […] Et utenlandsk vitne har 
sagt at disse deportasjons-tog ikke var annet enn «en høflig form for mas-
sakrer».16 

Det som er forskjellig er Tysklands og Tyrkias haldning til folkemorda i et-
tertid, og særleg evna og viljen til å ta eit oppgjer med dei.  Denne forskjellen 
gir meg ein overgang til tredje delen av forelesinga, som kort presenterer 
arbeidet som menneskerettskomiteen – inspirert av Nansen – gjer i Akade-
miet.  

15. Gjennem Armenia, s. 232.
16. Gjennem Armenia, s. 232.
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Eg knyter diskusjonen av forskjellen i haldning til folkemord til to bøker 
som menneskerettskomiteen i Akademiet har utgitt. Fotografiet på omslaget 
av boka til venstre, Forsking og menneskerettar frå 2016, viser delar av sju 
av dei 2711 betongklossane som dekkjer eit område på 19 000 kvadratmeter 
ved Brandenburger Tor i sentrum av Berlin. Utforminga og plasseringa av 
betongklossane gjer så sterkt inntrykk at sjølv ein tilskodar som ikkje kjenner 
ordet «Holocaust», vil ønskje å finne ut kva dei representerer.  
   Kjenner tilskodaren derimot til Holocaust, vil han eller ho som veit at 
ordet viser til Nazi-Tysklands systematiske, industrielle massemord av seks 
millionar jødar under andre verdskrigen, oppleve at denne kunnskapen blir 
aktualisert og gjort påtrengjande relevant av det sterke visuelle inntrykket 
som betongklossane gir. Særleg gjeld det om vi, som Gro Havelin som tok 
dette bildet, står på bakkenivå inne mellom klossane. Denkmal für die er-
mordeten Juden Europas, utforma av Peter Eisenman og opna i 2005, er eit 
sterkt minnesmerke over ein uhyrleg forbrytelse; det er også ei sterk påminn-
ing om ein ideologi som representerte eit motsett ytterpunkt til omgrepet 
«menneskerettar». Store norske leksikon definerer menneskerettar som «de 
rettigheter og friheter ethvert menneske har i kraft av å være menneske. Disse 
rettighetene er uavhengig av for eksempel kjønn, klasse eller etnisitet».17 Hit-
lers naziregime tilkjende ikkje mennesket slike rettar. Men etterkrigs-Tys-
kland gjer det, noko Holocaust-minnesmerket i Berlin doku men terer. Få 
hovudstadar har eit tilsvarande minnesmerke over sin eigen udåd. Du finn 
ikkje noko tilsvarande i Moskva eller Beijing – eller i Istanbul. 
   Tyrkias ansvar for det som hende med armenarne har alltid vore om-
stridd. Det offisielle tyrkiske standpunktet er å forklare den armenske tra-
gedien som eit resultat av krigshandlingar under den første verdskrigen, og 
av svolt og sjukdom som ikkje berre ramma det armenske folket. Tyrkia 
vedgår at det skjedde overgrep mot armenarne, men brukar helst uttrykket 
«det armenske spørsmålet» heller enn folkemord. Motstanden mot å vedgå 
det er framleis stor. Samtidig meiner mange tyrkarar, ikkje minst forskarar, 
at det er på høg tid for Tyrkia å beklage det Armenia blei utsett for.  
   Bildet av frimerket av Nansen på omslaget av boka Research and 
Human Rights, som menneskerettskomiteen publiserte i fjor, illustrerer Nan-
sens vedvarande heltestatus i Armenia. Rett nok klarte ikkje Folkeforbundet 
å gjennomføre planen om å skape ein nasjonal heim for armenarne i og rundt 
Jerevan. Denne hovudstaden i Armenia blei grunnlagt i år 782 f.Kr., altså 
tidlegare enn Roma. Men Det internasjonale kontoret for flyktningar som 

17. https://snl.no/menneskerettigheter
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Nansen leia, greidde å busetje rundt 10 000 armenarar i Jerevan og rundt 
40 000 i Syria og Libanon.  
   Som vi har sett, brukar Nansen ord om overgrepa mot armenarne frå 
1915 og utover som byggjer opp under ordet folkemord. Under andre verds-
krigen konstruerte den polsk-jødiske juristen og folkerettsforskaren Raphael 
Lemkin ordet genocide som han gav tydinga folkemord.18 Lemkin skreiv 
tekstutkastet til definisjonen av folkemord då FN i 1948 vedtok folkemords-
konvensjonen. Den slår fast at folkemord er «handlinger som er begått i den 
hensikt å ødelegge helt, eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller 
religiøs gruppe som sådan».19 For Lemkin var Holocaust det mest gra -
verande historiske eksempelet. Men folkemordet på armenarne spelte også 
med, og i 1949 var Lemkin den første som brukte betegnelsen «Armenian 
genocide».   
   At Akademiet har ein lang tradisjon for å engasjere seg i spørsmål om 
forsking og menneskerettar, er i høg grad Nansen å takke. Tradisjonen frå 
Nansen er blitt vidareført ikkje minst av Dagfinn Føllesdal, som tok ini-
tiativet til Akademiets menneskerettskomité, og av Arne Haaland, som var 
leiar av komiteen før eg tok over. Eit hovudformål med Forsking og mennes-
kerettar er å synleggjere menneskerettsdimensjonen i ulike fag ved norske 
universitet, høgskular og forskingsinstitutt. Research and Human Rights ut-
vidar perspektivet til menneskerettar i ein internasjonal kontekst i første 
halvdel av det 21. hundreåret. Begge bøkene er baserte på internasjonale 
konferansar her i Akademiet.  
   Det primære, løpande arbeidet som menneskerettskomiteen utfører gjeld 
brev vi sender til statsleiarar der vi støttar individuelle forskarar som har 
opplevd restriksjonar – truslar, fengsel, tortur – på grunn av forskinga si eller 
fordi dei med utgangspunkt i si forsking har protestert på vegne av andre. 
For at desse breva skal ha effekt er vi heilt avhengige av nøyaktig dokumen-
tasjon av dei forskjellige «cases». Denne dokumentasjonen får vi frå The 
International Human Rights Network, som vårt akademi er tilslutta saman 
med cirka 70 andre akademi.20 Vi var derfor glade for at direktøren i nett-
verkets sekretariat, Rebecca Everly, kunne delta på konferansen i 2019 og i 
tillegg skrive første kapitlet i Research and Human Rights.  
   Eit hovudpoeng for Everly er at menneskerettar er essensielle ikkje berre 
for korleis vitskap blir utført, men også for vitskapens mål: eit overordna 

18. https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/coining-a-word-and-championing-a-
cause-the-story-of-raphael-lemkin

19. https://www.fn.no/om-fn/avtaler/menneskerettigheter/folkemordkonvensjonen
20. https://www.internationalhrnetwork.org/
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ønske om å forbetre livsvilkåra og livskvaliteten til flest muleg menneske. 
Ein kvalitet ved boka som gjer den til noko meir enn eit akademisk for-
skingsbidrag, er at fleire av bidragsytarane sjølve har opplevd restriksjonar 
på grunn av forskinga si. Med andre ord har dei erfart kva forskingsintegritet 
kan koste, og kva personlege konsekvensar det kan ha å protestere mot po-
litiske beslutningar som reduserer akademisk fridom. I kapitlet sitt diskuterer 
Ayşe Erzan frå Istanbul Technical University den vanskelege situasjonen 
som forskarar i Tyrkia er i.  
   Kapitlet til Erzan knyter direkte an til Dagfinn Føllesdals bidrag til For-
sking og menneskerettar. Som Føllesdal skriv blei president Erdogan etter 
kvart så misfornøgd med TÜBA, det tyrkiske vitskapsakademiet som blei 
stifta i 1993, at han i 2011 bestemte at talet på medlemmer i Akademiet 
skulle utvidast frå 140 til 300: 100 medlemmer utnemnde av han, 100 av 
det regjeringsleia Råd for høgare utdanning, og resten – som då ville utgjere 
ein minoritet – av Akademiets medlemmer. Dette førte til at nesten alle med-
lemmene av TÜBA trekte seg og danna eit nytt akademi, Bilim Akademisi, 
som til forskjell frå det gamle må klare seg utan statsstøtte. Det er Bilim 
Akademisi Erzan representerer i Research and Human Rights. Regimekri-
tikken Erdogan ikkje likte retta seg dels mot brot på menneskerettane i kon-
flikten med kurdarane, dels mot regimets ønske om å gi presidenten meir 
makt. Erzans kapittel vidarefører denne kritikken samtidig som det uttryk-
kjer solidaritet med kollegaer som har fått rettsaker mot seg og har mista 
stillingane sine.  
   Hovedeksempelet til Erzan er oppropet ei gruppe tyrkiske forskarar tok 
initiativet til i 2016. Gruppa kalla seg Academics for Peace og oppropet pro-
testerte mot regimets brutalitet mot den kurdiske minoriteten sør-aust i Tyr-
kia. Eg understrekar dette initiativet fordi det så tydeleg illustrerer at 
forskarar kan engasjere seg på vegne av andre, også medborgarar som ikkje 
er forskarar, med betydelege personlege kostnader. Mange av dei som sig-
nerte oppropet blei stilte for retten og fekk dommar av ulik lengde. Eit lys-
punkt er at den konstitusjonelle retten i Tyrkia har støtta anken frå dei som 
signerte oppropet. Retten fann at dommane var ikkje-konstitusjonelle og at 
dei braut med retten til å ytre seg fritt. Erzan var ein av forskarane som der-
med fekk si fengselsstraff omgjort. Eg løfter også fram Academics for Peace 
sidan denne gruppa forskarar så tydeleg, så energisk og så modig, vidarefører 
arven etter Nansen når det gjeld å protestere mot eit regimes brutalitet mot 
eit etnisk mindretal.  
   Neste år er det 100 år sidan Nansen blei tildelt Nobels fredspris. Då er 
det også hundre år sidan den danske forskaren Niels Bohr fekk Nobelprisen 

Fridtjof Nansen – forskar og menneskerettsforkjempar  289

Årbok 2021 materie10.qxp_Foredrag Lothe  01.11.2022  12:31  Side 289



i fysikk. Akademiet vil i samarbeid med Det Kongelige Danske Videnska-
bernes Selskap arrangere to konferansar for å diskutere forskingsbidraga og 
menneskerettsengasjementet til Nansen og Bohr, her i Akademiet 22.–23. 
september og i København veka før. Vi samarbeider med Helle Porsdam, 
som er professor i juss ved Københavns Universitet og bidragsytar til Rese-
arch and Human Rights. Porsdams forskingsfelt er kulturelle rettar, inkludert 
retten til utdanning, og retten til vitskapleg forsking.  
   Det vil kome invitasjon til konferansen i Akademiet seinare. Dei norske 
forskarane som skal diskutere ulike sider ved Nansens ekstraordinære bidrag 
som forskar og for menneskerettar er Harald Dag Jølle, Kari Myklebust, Jon 
Storm-Mathisen, Linda Hildegard Bergersen, Cecilie Mauritzen, Ola B. Jo-
hannessen, Dag Hessen, Iver Neumann, Hans Petter Graver og Cecilie Hel-
lestveit. Foredraga om Nansen i Oslo og om Bohr i København vil bli 
publiserte i ei bok som vidarefører dei to eg har presentert her. Den tentative 
tittelen er Vitenskap, menneskerettigheter og diplomati. Fridtjof Nansen og 
Niels Bohr. 
   Avslutningsvis vil eg seie nokre ord om den inspirasjonen Nansen er for 
mi eiga forsking. Det er ikkje lett, for Nansens forskingsinnsats er så over-
veldande at i relasjon til den blir min eigen svært beskjeden. Like fullt er 
det trekk ved forskaren Nansen som inspirerer, og som utgjer eit forskar-
ideal: idérikdomen, motet og viljen til å realisere idéane, og ønsket om å ut-
føre forsking som kan bidra positivt i samfunnet. Dei siste åra er Nansens 
innsats for menneskerettar blitt spesielt inspirerande for meg. Dette kjem 
dels av arbeidet i menneskerettskomiteen, dels av eiga forsking, dels av at 
eg etter kvart forstår betre kor avgjerande dette arbeidet er.  
   Av dei over 770 jødane som blei deporterte frå Norge, 532 av dei på 
transportskipet Donau som gjekk ut frå Oslo hamn 26. november 1942, over-
levde 38. Nokre få av desse presenterer eg forteljingane til i boka Tidsvitner, 
som eg laga saman med Anette Storeide og publiserte i 2006.21 Dei som for-
tel i denne boka, er åtte norske menn. Eit spesielt, og uhyggeleg, trekk ved 
det norske Holocaust er at ingen av dei mange kvinnene og barna som blei 
deporterte til Auschwitz kom tilbake. Dette har som konsekvens at ingen 
overlevande kan vitne om det grufulle dei blei utsette for. 
   Boka eg utgav i 2013, Kvinnelige tidsvitner, kan sjølvsagt ikkje erstatte 
vitnesbyrd frå ei eller fleire av desse norske jødiske kvinnene.22 Men fleire 

21. Jakob Lothe og Anette Storeide (red.), Tidsvitner. Fortellinger fra Auschwitz og Sachsen -
hausen (Oslo: Gyldendal, 2006).

22. Jakob Lothe (red.), Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust (Oslo: Gyldendal,
2013).
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år etter den første tidsvitneboka fekk eg ideen til å lage ei ny ut frå samtaler 
med fire jødiske kvinner som kom til Norge etter krigen, og som hadde over-
levd ein nazistisk konsentrasjonsleir: Blanche Major, Isabella Wolf, Edith 
Notowicz og Maria Gabrielsen. Blanche Major døydde i 2014; dei tre andre 
lever enno.  
   I boka eg no skriv diskuterer eg forteljingane i Kvinnelige tidsvitner, 
særleg med tanke på narrativ framstillingsform. Eg ser desse vitnesbyrda 
som språklege uttrykk for erfaringar som er så vonde og smertefulle at dei 
unndrar seg språkleg kommunikasjon. Ei forteljing frå Holocaust aktualise-
rer vanskelege spørsmål om minne, om fortrenging og gløymsle, om narrativ 
etikk. Desse utfordrande spørsmåla gjeld ho som fortel, men dei gjeld også 
lesaren.  
   Frå diskusjonen av vitnesbyrd går eg vidare ved å lese eit utval filmar 
og litterære tekstar som på ulike måtar tematiserer Holocaust. Blant desse 
er den franske regissøren Claude Lanzmanns film Shoah, den tysk-britiske 
forfattaren Sebalds roman Austerlitz og den tyske forfattaren Jenny Erpen-
becks roman Alle dagers ende. Tittelen på boka er Memory and Narrative 
Ethics: Holocaust Testimony, Fiction, and Film.  
   Kunnskapen og minnet om Holocaust er samanfiltra med den mulige 
lærdomen vi kan trekkje av Holocaust. Den unike forma for autoritet og 
autentisitet som tidsvitna representerer, blir no borte i og med at dei siste 
overlevande døyr. Korleis skal vi då hugse – eller kanskje rettare, ikkje 
gløyme – dette uhyrlege folkemordet? Dette gjer forsking på Holocaust i 
dag spesielt presserande.  
   Til slutt kjem eg tilbake til fotografiet av havhesten på Svalbard. Vi legg 
merke til at Nordenskiöldbreen ikkje går heilt ned til Billefjorden. Årsaka 
er dei dramatiske klimaforandringane på Svalbard, ikkje minst høgare tem-
peratur i havet. Frå 1910 til 2015 har Nordenskiöldbreen trekt seg over to 
kilometer tilbake. Hadde Nansen sett desse fotografia, ville han blitt djupt 
bekymra. Og hadde han levd i dag, ville han vore intenst engasjert i klima-
debatten.  
   Betre enn dei aller fleste ville Nansen ha forstått korleis og kor sterkt 
klimaforandringane kompliserer arbeidet for menneskerettar. Det vil bli for 
lite mat, mange vil svelte i hel. Det vil bli mange klimaflyktningar, og det 
vil sannsynlegvis bli krig. Krig er det motsette av fred. Og fred, hevdar 
Henrik Syse i Forsking og menneskerettar, er kanskje den aller mest grunn-
leggjande menneskeretten.23 Dei grønlandske inutittane, skriv Nansen i Es-

23. Henrik Syse, «Hva er den mest grunnleggende av menneskerettighetene?» I Forsking 
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kimoliv, «anser det å drepe sine medmennesker for grusomt. Krig er derfor 
i deres øyne noe uforståelig og motbydelig, og deres sprog eier derfor ikke 
engang noe ord som svarer til krig».24  
   I sin innsiktsfulle biografi om Nansen skriv Harald Dag Jølle at då 
Nansen under svoltkatastrofen i Russland 30. september 1921 talte til Folke-
forbundets delegatforsamling, la folk i salen merke til at Nansen blei rørt 
medan han snakka: «forsøk å forestille Dem hva det vil si når det ikke finnes 
mat». Korleis ville det sjå ut når eit heilt folk «kom vandrende gjennom det 
tomme land, søkende efter noe å spise. Menn, kvinner og barn faller døde 
om i tusenvis i Russlands sne. Forsøk å forestille Dem hva det betyr!»25 Med 
eit ord han også brukar i Eskimoliv, etterlyste Nansen «næstekjærligheten i 
vår tid».26 Det ville han også gjort i dag. 

og menneskerettar, red. Jakob Lothe (Oslo: Novus Forlag, 2017), s. 105–6. 
24. Eskimoliv, s. 58.
25. Harald Dag Jølle, Nansen. Utfordreren. Bind 2 (Oslo: Gyldendal, 2020), s. 244.
26. Nansen. Utfordreren, s. 255.
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Pandemiers start og spredning – Hvilken innflytelse 
har vi mennesker? 
 
 
Sammendrag fra foredrag holdt på symposium arrangert av Det Norske  
Videnskaps-Akademis Komité for geomedisin – mat, miljø, helse, 14. oktober 
2021. 
 
Aksel Bernhoft (red.), leder av Komitéen og seniorforsker ved Veterinær-
instituttet 
 
 
Innledning 
På bakgrunn av erfaringene med COVID-19-pandemien gis en oppdatering 
om opphav og global spredning av koronaviruset og andre pandemiske 
agens. Her belyses sammenhenger mellom menneskers aktivitet på kloden 
og smittsomme agens som innebærer risiko for pandemier. Betydningen av 
mutasjoner i sammenheng med smittespredning og ny vaksineteknologi for 
å bekjempe pandemier diskuteres. Vi ser også på hvordan sosiale forhold og 
kostholdet kan ha sammenheng med smitterisiko og alvorlighetsgrad av pan-
demier som covid-19. Som avrunding diskuteres spørsmålet om norsk be-
redskap er klar for neste hendelse. 
 
 
Smitteveier for virus fra dyr til mennesker, og hvilken betydning har 
mutasjoner i dyrepopulasjonen? Quo vadis Corona? 
 
Carlos G. das Neves, veterinær, direktør for forskning og internasjona -
lisering, Veterinærinstituttet; professor II ved Det helsevitenskapelige 
fakultet, UiT 
 
Den pågående COVID-19-pandemien har med all tydelighet vist betydningen 
av å forstå at fremmarsj av nye sykdommer er knyttet til menneskelig påvirk-
ning av mikrobers biologiske mangfold og de artene som utgjør et verts-
reservoar. Hele 75 prosent av nye smittsomme sykdommer (sykdommer under 
fremmarsj) har «hoppet» fra dyr til mennesker, med viltlevende dyr i en 
nøkkelrolle. Evolusjon av mikroorganismer er naturlig, men to nylige rapporter 
fra IPBES (Det internasjonale naturpanelet) og UNEP (FNs miljøprogram) har 
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fremhevet flere drivere (veier) for evolusjonen som ligger bak zoonotiske hend-
elser hvor mikroorganismer gjør et vertshopp: økt etterspørsel etter animalsk 
protein; økt bruk av og utnyttelse av ville dyr; ikke-bærekraftig intensivering 
av jordbruk; globalisering; endringer i mat forsyningskjeder; ikke-bærekraftig 
bruk av naturressurser og arealbruksendringer; samt klimaendringer. 
   Koronavirus (CoVs) kan infisere både mennesker og dyr. Korona -
virusene som har menneske som hovedvert (HCoVs), HCoV-229E, HCoV-
OC43, HCoV-NL63 og HCoV-HKU1, er endemiske i humanbefolkningen 
og lite sykdomsfremkallende, mens patogene HCoVs som for eksempel al-
vorlig akutt respiratorisk syndrom koronavirus (SARS-CoV), Midtøsten res-
piratorisk syndrom koronavirus (MERS-CoV) og SARS-CoV-2 kan 
forårsake alvorlig sykdom hos mennesker. Alle kjente HCoVs antas å ha sin 
evolusjonære opprinnelse hos flaggermus eller gnagere, men vi kjenner ikke 
fullt ut hvilke dyrearter som er eller har vært reservoar eller mellomverter 
for dette viruset. Nyere studier på den evolusjonære forskjellen mellom 
SARS-CoV-2 og de nærmeste kjente slektningene, flaggermusvirusene b-
CoVs funnet i Sør-Kina (96,1 %) og i Laos (96,8 %), tyder på at endringene 
skjedde så langt tilbake som 40–70 år siden. 
   Evolusjonen av koronavirus sammen med sine verter er drevet av genet-
isk mangfold som er valgt gjennom evolusjonært press. CoVs har et relativt 
stort genom, høy mutasjonsrate og høy rekombinasjonsfrekvens. Mutasjoner 
som er til fordel for viruset, selekteres og fører til antigen drift (og unngår 
immunresponsen). Mutasjoner i det reseptorbindende domenet til SARS-
CoV-2 (i piggproteinet) har den høyeste mutasjonsraten, i likhet med hos 
andre koronavirus. I tillegg, er det et stort antall mutasjoner andre steder i 
genomet til sirkulerende SARS-CoV-2-stammer. Eksistensen av et furin 
spaltingssted i SARS-CoV-2 har blitt tolket som en indikasjon på en ikke-
naturlig opprinnelse av viruset, men slike spaltingssteder er faktisk vanlige 
i flere CoVs. 
   Til sammen fører den sannsynlige animalske opprinnelsen til SARS-
CoV-2 og virusets evne til å mutere, en risiko for at det kan tilbakeføres til 
dyr (omvendt zoonose). Så langt er dette demonstrert eksperimentelt i mer 
enn et dusin dyrearter. Mer bekymringsfullt er at naturlige infeksjoner er 
blitt rapportert hos katt, hund, oppdrettet mink, ilder, tiger, løve, puma, 
snøleopard, gorilla, oter og hvithalet hjort. Studier har også vist at SARS-
CoV-2-varianter raskt kan oppstå hos dyr, og at viruset kan endre seg og 
medføre en mulig risiko for smitte tilbake til menneske. Situasjonen hos 
mink er spesielt relevant og er det hittil eneste kjente eksemplet på at endring 
av viruset hos en dyrevert har ført til en ny variant som kunne infisere 
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mennesker. Nylig er SARS-CoV2-infeksjon beskrevet hos hvithalet hjort 
over et stort geografisk område i Nord-Amerika –  en dyreart med liten eller 
ingen kontakt med mennesker. Dette viser at det er en mulighet for at viruset 
kan etablere seg permanent i et animalsk reservoar. Dette vil kunne ha inn-
virkning på om SARS-Cov-2 vil bli endemisk i den humane befolkningen, 
og understreker betydningen av integrerte overvåkingssystemer på tvers av 
det humane-dyre-miljømessige grensesnittet – i et Én Helse-perspektiv. 
  
 
Naturødeleggelser, klimaendringer, metoder i husdyrholdet og pan-
demier 
 
Eystein Skjerve, veterinær, professor i veterinær samfunnsmedisin ved 
NMBU Veterinærhøgskolen  
 
Hele verden står overfor store naturødeleggelser koblet til klimaendringer 
og andre menneskeskapte endringer. Disse prosessene har også betydning 
for utvikling av nye zoonoser og (mulige) pandemier. Et av de store spørs-
målene som stilles, er hvordan strukturer og driftsformer i husdyrholdet 
påvirker dette. Her settes søkelys på opprinnelsen av og de viktigste 
økologiske og menneskedefinerte drivere for pandemier.  
   Forståelsen av hvordan nye infeksjoner oppstår, har vært på plass lenge. 
I moderne tid er første utgave av tidsskriftet Emerging Infectious Diseases 
med Stephen Morses artikkel en oppsummering av kunnskapsgrunnlaget på 
1990-tallet. Forståelsen er egentlig ikke endret etter dette og faktorene er 
følgende: Økologiske endringer, demografisk utvikling, handel og reising, 
teknologi og globalisering, mikrobiell tilpasning og sammenbrudd av 
folkehelsesystemer.  
   Pandemier og mange andre nye infeksjoner har oftest sin opprinnelse 
hos dyr i gamle, tropiske skoger, der særlig skogene i Sentral-Afrika og 
Sørøst-Asia har vært viktige. Mennesker trenger oftere inn i disse skogene, 
og dyr flykter inn til tett befolka områder ved habitatødeleggelse. Handel 
med levende dyr og kjøttvarer fra disse områder potenserer effekten. 
COVID-19 er et slikt eksempel, mens influensa er et unntak der det er inter-
aksjon mellom virus fra mennesker, ville dyr og husdyr som skaper nye 
varianter. Det er særlig gris og forskjellige fjørfe som har vært involvert.  
   Moderne husdyrhold har potensiale til både å skape nye infeksjoner og 
bidra til å spre dem over store områder. Vi vet at både for mennesker og dyr 
skjer det et skifte fra parasitter via bakterier til virussjukdommer når antallet 
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individer øker. En stadig større kjøttproduksjon kombinert med regional og 
internasjonal handel kan møtes med et sterkt søkelys på biosikkerhet i hver 
produksjonsenhet, men store industrielle enheter kan også være svært 
uheldig for dyrevelferd og bidra til utvikling av husdyrsjukdommer som 
medfører et overforbruk av antibiotika med påfølgende antibiotikaresistens. 
   Norsk husdyrhold har en stort sett isolert husdyrbestand med svært god 
helse, og det store spørsmålet er i hvilken grad infeksjonsrisiko og pandemi-
beredskap bør bestemme retningen og utviklingen også av vårt husdyrhold – 
sammen med alle hensyn til natur og biomangfold, klima og bærekraft. Det 
er vanskelig å se at et norsk/ nordisk husdyrhold skal være en pandemidriver. 
   Vi må bidra til en grunnleggende diskusjon om hvordan det internasjonale 
husdyrholdet kan løsrives fra globaliseringsparadigmet og slik bidra til en 
redusert infeksjonsrisiko. Så må vi oversette dette også til en norsk virkelighet. 

Referanse 
Morse, S.S. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect 
Dis. 1995;1(1):7–15. 

Spredning av pandemier – fra spanskesyken til covid-19 

Svenn-Erik Mamelund, professor ved OsloMet 

Den såkalte SIR (susceptible, infected, recovered)-modellen brukes for å 
studere epidemiske kurver. Dette sammendraget struktureres etter denne mo -
dellen, og det blir også stilt spørsmål om modellens ulike forutsetninger. Her 
sammenlignes Spanskesyken i 1918 med COVID-19. Globale og norske 
data blir benyttet for å vise hvem som er antatt mottakelige for disse pan-
demiene (susceptible), hvem som blir smittet (infected) og hvem som dør 
eller overlever og blir antatt immune (recovered). 
   Det er uklart hvor Spanskesyken startet, men akkurat som COVID-19, 
kom den i flere bølger. Spanskesyken tok livet av 50–100 millioner 
mennesker eller 2,5–5,0 prosent av jordens befolkning. COVID-19 er ikke 
over, men nåværende tallgrunnlag tyder heldigvis på en langt mindre alvorlig 
sykdomsbyrde enn for 100 år siden. 
   For et pandemisk virus og ifølge pandemisk teori, skal i utgangspunktet 
alle mennesker være mottakelige. Dette stemmer ikke nødvendigvis. Store 
variasjoner i pre-eksisterende immunitet i 1918 kan forklare variasjon i syk-
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domsbyrde for ulike regioner, alder og etniske grupper. Uten denne beskytt-
elsen hadde det antagelig gått enda verre for 100 år siden. Spanskesyke viruset 
var derfor antagelig verre enn sitt rykte. 
I 1918 var det hovedsakelig unge voksne mellom 20 og 40 år som ble smittet, 
mens COVID-19 har smittet de fleste aldersgrupper og også etter hvert barn.  
   Risikofaktorene for alvorlig sykdom og død er både like og forskjellige 
for Spanskesyken og COVID-19. Like fordi dem som er syke fra før av og 
sosialt sårbare, er også utsatte både nå og for 100 år siden. Ulike fordi det 
var unge voksne mellom 20 og 40 år som døde i 1918, mens det er de eldste 
som er hardest rammet i dag. 
   SIR-modellen tilsier at dem som overlever, blir friske og immune. Både 
for 100 år siden og i dag er det imidlertid trolig at noen pasienter sliter med 
ettervirkninger av sykdommene. Det store flertallet blir trolig immune etter å 
ha gått gjennom sykdommen, men hvor lenge immuniteten varer, er debattert. 
   Det kan konkluderes med 1) at ikke alle nødvendigvis er like mottakelige 
ved starten av en pandemi, og at dette kan skyldes at noen er delvis immune; 
2) at det er store variasjoner i dødelighet og at dette er bestemt av både 
medisinsk og sosial sårbarhet; 3) at de fleste overlever pandemier, selv etter 
å ha blitt smittet av spansksykeviruset som trolig var verre enn sitt rykte; og 
4) at COVID-19 ikke er over; det kan komme kombinerte utbrudd av syk-
dommen sammen med influensa og RS til vinteren. 
 
 
Mutasjoner av koronavirus i mennesker og seleksjon av mutanter 
 
Olav Hungnes, seniorforsker ved Avdeling for virologi, Folkehelseinstituttet 
 
I likhet med flere andre virus gjennomgår SARS-CoV- 2 evolusjon i hurtig-
togsfart. Genetisk variasjon oppstår stadig, og naturlig utvalg har i minst tre 
omganger ført til utskifting av virusvarianter over hele verden i løpet av få 
måneder. Først overtok en variant med mutasjonen D614G i spikeproteinet 
våren og sommeren 2020, deretter alfavarianten vinteren 2020/2021, og så 
deltavarianten våren og sommeren 2021.  
   De raske genetiske endringene beror på en rekke forutsetninger. Først 
må genetisk diversitet oppstå; så må viruset kunne tåle stadige mutasjoner 
uten å miste essensiell funksjonsevne; det må være mekanismer som 
favoriserer at noen genetiske varianter lykkes bedre enn andre, enten ved at 
de har bedre biologiske egenskaper, eller ved slump, og det må finnes veier 
for global spredning av suksessvarianter.  
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   Sannsynlige drivere av virusets raske evolusjon i pandemiens første år 
og måneder omfatter blant annet behovet for å tilpasse seg en ny verts-
organisme, hurtig ekspansjon i en stor populasjon sammen med genetiske 
flaskehalser, og fordeler ved antigene endringer i møte med framvoksende 
immunitet i individ og populasjon. I pandemiens første år var nok endringer 
som økte virusets spredningsevne en vesentlig drivkraft, etter hvert har end-
ringer som unnviker immunitet mot tidligere varianter blitt mer og mer 
viktig.  
   Noen bestemte mutasjonsmønstre har vist seg å oppstå flere ganger og 
fremstår som suksessoppskrifter for viruset. Blant disse er endringer i spike-
proteinet som modifiserer binding til celler, evne til å komme inn i celler, 
samt mutasjoner i to områder på proteinet (reseptorbindende domene og et 
«supersite» i N-terminalt domene) hvor mange antistoffer typisk binder. Det 
sistnevnte øker evnen til å unnvike immunitet vi har oppnådd etter smitte 
med tidligere virusvarianter eller vaksinasjon. 
   Hva vil framtiden bringe? Følgende faktorer kan bli bestemmende for 
virusets og vår framtid sammen: Hvis viruset etter hvert støter på grenser 
for sin genetiske variasjon der viruset ikke kan utvikle seg videre uten tap 
av spredningsevne, vil oppnådd immunitet trolig beskytte i lengre tid og 
COVID-19-sykdomsbyrden etter hvert minske. Hvis evolusjonen gir oss 
flere og flere varianter å forholde oss til samtidig, vil vi kanskje måtte lage 
multivalente vaksiner. Alternativt, hvis nye varianter fortsetter å erstatte de 
gamle slik vi har sett bekymringsvariantene gjøre det siste året, ender vi 
kanskje opp med å måtte oppdatere vaksinene jevnlig slik det gjøres for in-
fluensa. Videre vet vi ikke om viruset bli enda mer smittsomt, eller om 
viruset vil bli mer eller mindre sykdomsfremkallende. Historisk sett har 
mange nye smittestoffer utviklet seg til å gi mildere sykdom. Dette gir håp, 
men vi kjenner ikke godt til mekanismene og forutsetningene for en slik ut-
vikling og kan derfor ikke ta for gitt at dette vil skje.  
 
 
Kan ny vaksineteknologi gjøre oss bedre rustet til å bekjempe virus-
pandemier?  
 
Gunnveig Grødeland, seniorforsker ved UiO og OUS 
 
Med tilfeldige mellomrom har det i vår historie oppstått ulike viruspan-
demier som har forårsaket lidelse i befolkningen. Verdens helseorganisasjon 
driver kontinuerlig overvåkning av virus som kan inneha et potensiale for å 
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forårsake fremtidige pandemier. Hensikten er å forsøke å være forberedt, 
men både utbruddet av svineinfluensapandemien i 2009 og SARS-CoV-2 i 
slutten av 2019 har vist hvor vanskelig det er å forutsi fremtiden. Ved begge 
tidspunkt var vi forberedt på andre virus. Det sagt, så ble koronavirus vurdert 
i forbindelse med en rangering av hvilke virus vi burde prioritere 
vaksineutvikling mot i 2018, men nådde altså ikke opp. Dette sier først og 
fremst noe om hvor mange virus som har et potensiale for å forårsake store 
helseutfordringer i fremtiden, og at det er vanskelig å vurdere hvilket virus 
som kommer før det faktisk er her.  
   Vaksineutvikling mot virus har typisk som hovedformål å lage vaksiner 
som kan danne nøytraliserende antistoffer. Dette er den eneste formen for 
immunitet som fysisk kan hindre virus fra å trenge inn i cellene våre, og gir 
derfor veldig effektiv beskyttelse. Nøytraliserende antistoffer binder typisk 
proteiner på overflaten av et virus (f.eks. piggproteinet  på koronavirus, hem-
agglutinin for influensa, eller glykoproteinet på Ebola-viruset), og ofte på 
eller nær den regionen som har evnen til å binde cellene våre for igangsett-
else av inntrengning.  
   En utfordring for vaksineutvikling er de mutasjonene som oppstår i virus 
når det formerer seg. Når disse oppstår i det området der nøytraliserende 
antistoffer binder, vil effekten av denne immunresponsen reduseres. De 
virusene som har pandemisk potensiale, er ofte virus med RNA som 
arvemateriale, og som derfor har et økt potensiale for mutasjoner. Dersom 
vi var i stand til å forutsi hvilket virus som med høy sannsynlighet ville for-
årsake neste pandemi, ville det likevel være nærmest umulig å forutsi 
hvilken variant av dette som ville komme.  
   For vaksineutvikling impliserer uforutsigbarheten at vi må være for-
beredt på en rask respons. Det betyr at vi må ha tilgjengelig vaksinetyper 
som kan utvikles og produseres svært raskt slik at de kan rulles ut i befolk-
ningen helst i forkant av smittespredning. Under den pågående SARS-CoV-
2-pandemien har vi for første gang fått godkjent vaksiner som i fremtiden 
kan nå et mål om vaksinering innen fire måneder etter at viruset først ble 
identifisert. Både DNA og mRNA er vaksineformater som kan oppfylle dette 
kravet til hurtighet. Vi er dermed langt bedre rustet enn vi har vært tidligere 
når det gjelder å bekjempe viruspandemier.  
   Et av de mest kritiske punktene for vaksineutvikling er å sette inn riktig 
antigen i vaksinen. Det har fungert veldig fint med overflateproteinene for 
både koronavirus, influensa og Ebola, men det betyr ikke at dette valget vil 
være like effektivt mot Virus X. Vi trenger dermed også mer grunnforskning 
fremover på samspillet mellom immunsystemet vårt og ulike virus, slik at 
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vi etter hvert kan bli enda bedre på å forutsi hvilken type immunrespons 
som vil være mest relevant i møte med et nytt virus. Kanskje vi da også kan 
utvikle gode vaksiner med potensiale for bred beskyttelse mot mange virus-
varianter? I så fall vil det bli mulig å begynne å tenke på produksjon av 
vaksiner som kan ligge klar den dagen et virus med pandemisk potensiale 
kommer.  

Sammenhengen mellom sosiale forhold, smitterisiko og alvorlighetsgrad 
ved pandemier som COVID-19 

Espen Bjertness, professor ved Avdeling for samfunnsmedisin og global 
helse, UiO 

Primærstudier viser motstridende funn når det gjelder sammenhengen mel-
lom sosioøkonomisk status (SES) og pandemiers spredning og alvorlighets-
grad. Hensikten er å belyse sammenhengen ved å gjennomgå systematiske 
oversiktsartikler og metaanalyser, og utvalgte primærstudier, etter søk i 
PubMed, Epistemonikos og Cochrane. Vi stiller spørsmålet om sammen -
hengen mellom SES og pandemiers spredning varierer med tidsforløpet av 
pandemiene. Slik kunnskap vil være til nytte ved forberedelser til fremtidige 
pandemier.  
   Sammenheng mellom lav SES og pandemiers spredning og alvorlighets-
grad kan blant annet skyldes boforhold, yrke, økonomiske problemer, eller 
komorbiditet. Imidlertid kan man tenke seg at høy SES driver pandemispred-
ning i tidlige faser, spesielt før spredningsforebyggende tiltak er på plass. 
Det kan forklares med at personer med høy SES, sammenlignet med lav 
SES, har større geografisk mobilitet og sosial aktivitet. Når et virus ennå 
ikke er utbredt, bestemmer mangfoldet av sosiale kontakter sannsynligheten 
for infeksjon. 
   I en systematisk oversiktsartikkel med metaanalyse av Mamelund og 
medarbeidere [1] finner forfatterne 1,4 ganger høyere odds for sykelighet 
og død under spanskesyken og svineinfluensa-pandemien for de med lav 
SES sammenlignet med høy SES. Berkessel og medarbeidere [2] finner 
imidlertid at effekten av SES på mortalitet under spanskesyken varierer med 
tidsforløpet. Høy SES, sammenlignet med lav SES, var forbundet med en 
høyere risiko for død i den første fasen av pandemien. Rundt dag 55 av pan-
demien snudde effekten, slik at høy SES var assosiert med lavere risiko for 
død. 
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   I en ‘rapid review’ av Upshaw og medarbeidere [3] av SES og SARS-
CoV-2-smitte og alvorlighetsgrad ble det funnet sammenheng mellom sosio-
økonomisk deprivasjon og forekomst av COVID-19 og påfølgende 
syke husinnleggelse. Forfatterne fant begrenset bevis for sammenheng med 
andre viktige faktorer som yrke, utdannelse, boligstatus og matsikkerhet. I 
studien av Berkessel og medarbeidere [2] av daglig kumulativ infeksjonsrate 
av SARS-CoV-2 som funksjon av tid og median inntekt i USA, Tyskland 
og England, fant forfatterne en initialt raskere økning i COVID-19 tilfeller 
i områder med høy SES sammenlignet med lav SES. I USA og England 
endret smittebelastningen seg etter dag 70-80 etter starten av pandemien til 
å ramme områder med lav SES i større grad enn høy SES. I Tyskland gikk 
beregningene kun frem til dag 60, og smittemønstret viste en markert over-
vekt av smittebelastning i områder med høy SES.  
   I en rapport fra Folkehelseinstituttet [4] for perioden 15.6.2020 – 
31.3.2021 fant man endring i estimater for SARS-CoV-2-smitte og sykehus-
innleggelser etter justering for alder, kjønn og bostedskommune, men ytter-
ligere justering for medisinske risikofaktorer, utdanning og inntekt endret 
ikke estimatene i vesentlig grad. Det indikerer at SES ikke har sammenheng 
med smitterisiko eller sykehusinnleggelser i denne 290-dagers perioden. 
   Konklusjon: Sammenhengen mellom sosioøkonomisk status (SES) og 
SARS-CoV-2-smitte varierer trolig i ulike faser av pandemien. Angående 
spanskesyken og svineinfluensa er det i metaanalyser funnet sammenheng 
mellom lav SES og smittespredning eller sykehusinnleggelse. Det er behov 
for systematisk litteraturgjennomgang (med metaanalyser) for å fastslå størr-
elsen på eventuelle effekter og prediktiv nytte av sosioøkonomiske faktorer 
relatert til forekomst og utfall av COVID-19. Analysene må ta for seg ulike 
tidsperioder i pandemiene, skille mellom den initiale fasen og senere faser, 
og trolig ulike bølger av pandemiene. 
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Ernæring som nøkkel til global robusthet mot pandemier 

Bryndis Eva Birgisdottir, professor ved Enhet for ernæringsforskning, 
Fakultet for matvitenskap og ernæring, Islands Universitet og Landspitali 
Universitetssykehus, Island 

Uten tilstrekkelig tilgang til mat hos individer med dårlig ernæringsstatus, 
svekkes effekten av vaksiner. Vi har det første hint av bevis for viktigheten 
av ernæring, selv om matens kraft ofte ikke blir tatt på alvor nok i velstående 
land. Hvert måltid bringer tusenvis av forskjellige stoffer inn i kroppen og 
disse påvirker tusenvis av ulike biologiske prosesser på cellulært og sub-
cellulært nivå. Forskere begynner nå å forstå universet av betydningen av 
mat for kroppens biologiske aktivitet. I kampen mot pandemien er immun-
systemet svært sentralt. Vitenskapelige fremskritt har brakt med seg en større 
forståelse av gener og sammenkoblingen av immunsystemet og ernær-
ingsstatus, inkludert energimetabolisme og tarmmikrobiota. Imidlertid 
gjenstår det fortsatt mange gåter, og det er akutt behov for omfattende stu-
dier. Gitt ernæringens natur, er det klart at både reduksjonistiske og helhet-
lige vitenskapelige tilnærminger er nødvendige; at man ser på det samme 
forskningsspørsmålet fra mange forskjellige vinkler. Betydningen av mat er 
vanskelig å studere ettersom effekter blir tydelige først etter lengre tid, og 
maten er sammenvevd med andre livsstils- og sosialrelaterte faktorer. Noen 
parametre er lette å måle, som BMI og blodtrykk, og derfor ofte gitt stor 
oppmerksomhet. Den nåværende utfordringen er å forstå kompleksiteten i 
det flerdimensjonale samspillet.  
   Selv om vi ikke ser hele bildet ennå, vet vi at sunn mat av god kvalitet 
kan være vår første forsvarslinje mot sykdommer, inkludert immunforsvar 
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mot patogene organismer, som understreket av Verdens helseorganisasjon 
(WHO) og mange andre under pandemien. Imidlertid følger befolkningen 
generelt ikke de offisielle retningslinjene for næringsrik mat. Det er flere 
årsaker til dette, og noen av dem er av politisk art. Med tanke på hvor mye 
vi vet om den ødeleggende effekten av usunn mat på helsen generelt og kref-
tene som styrer våre valg hver dag, bør regjeringer øke innsatsen for bedre 
kosthold og ta det mer alvorlig. Et av regjeringes fremste ansvar er å beskytte 
befolkningen. Optimal beskyttelse gjennom bedre ernæring vil innebære 
nærmere overvåking av nasjoners og befolkningers ernæringsstatus, med 
fokus på sårbare grupper gjennom hele livssyklusen, inkludert parametre 
for immunstatus. De gamle, vanlige fokuspunktene under- og overvekt er 
dermed bare to av en rekke viktige ernæringsrelaterte faktorer å vurdere. 
Målrettede tiltak for å optimalisere ernæringsstatus i befolkningen, er ikke 
bare viktig for å øke motstandskraften mot smittsomme sykdommer, men 
de samme handlingene vil sannsynligvis også øke motstandskraften mot 
ikke-smittsomme sykdommer. Modige politiske handlinger og finansiering 
av inspirerende tiltak er nødvendig for å fornye matsystemer til å bli mer 
bærekraftige og ernæringsbaserte. Kunnskap fra atferdsvitenskap må anven-
des for å få til endring av holdninger og adferd fordi mat er nært knyttet til 
vår kultur og ikke minst følelser. Dette vil inkludere retningslinjer for re-
levant ernæringsopplæring gjennom hele skolesystemet med fokus både 
matsystemet og spisemiljø.  
   Mye avhenger av menneskene selv, men samfunnet bør legge til rette 
for mer bærekraftig og helsefremmende kosthold.   
Vi trenger raskt å vite mer om det avgjørende samspillet mellom kosthold 
og immunforsvar, men det er klart allerede nå at ernæring er en av nøklene 
til global motstandskraft både mot nåværende og fremtidige pandemier, og 
at den kan ha stor betydning for å redusere belastningen på helsevesenet. 
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Kan sink, selen og vitamin D beskytte mot COVID-19? 

Jan Alexander, prof. dr.med., tidl. fagdirektør ved Folkehelseinstituttet 

Alder, aldersrelaterte tilstander som diabetes type 2, hypertensjon, koronar 
hjertesykdom, metabolsk syndrom, og fedme med lavgradig inflammasjon 
disponerer for et alvorlig forløp av COVID-19 karakterisert av en over-
aktivering av det medfødte immunapparatet. Mangel på mikronæringsstoffene 
sink, selen og vitamin D er hyppig hos eldre [1]. Disse mikro næringsstoffene 
har betydning for immunsystemets funksjon og god status kan beskytte mot 
flere infeksjonssykdommer.  
   Sinkmangel svekker både humoral og cellemediert immunitet, øker 
risiko for pneumoni og øker inflammatoriske biomarkører. Tilskudd av sink 
i populasjoner med nedsatt sinkstatus reduserer varighet og bedrer utfall av 
spedbarnsdiaréer og flere bakterie- og virusinfeksjoner, blant annet hepatitt 
C. Økt intracellulært sink hemmer virus replikasjon av SARS-CoV2. Sink
og COVID-19 er lite studert. En RCT viste ingen effekt av sink på sykdoms-
varighet hos ikke-innlagte COVID-pasienter, mens en annen viste raskere
tilbakekomst av smaks- og luktesans hos dem som fikk sinktilskudd.
   Inntaket av selen er lavt i Europa på grunn av lavt nivå i jordsmonnet. I 
Norge har økt selvforsyningsgrad med korn (og mindre import av selenrik 
hvete) redusert selennivået i befolkningen. Selen forekommer som selenocy-
stein i 25 selenoproteiner hvorav en rekke deltar i reguleringen av redoks-nivået 
i kroppen. Svikt i antioksidantforsvaret øker inflammatoriske responser både 
med og uten infeksjon. Selentilskudd blant eldre svensker med en lav selen -
status viste seg å redusere nivået av inflammasjonsmarkører inklusive nivået 
av biomarkøren D-dimer – en kjent risikofaktor for utvikling av alvorlig 
COVID-19-forløp. Selen bidrar til et funksjonelt immunsystem, beskytter mot 
virusinfeksjoner og kan øke immunresponsen ved vaksinasjon. To økologiske 
studier fra Kina viste at tilfriskningsraten og mortalitet blant COVID-19- 
pasienter fra ulike områder var assosiert med selenstatus i populasjonen fra 
samme område. En liten studie fra Tyskland viste at overlevende COVID-19- 
pasienter hadde høyere selenstatus enn de som døde. SARS-CoV2 M(pro) 
protease som er viktig for virusreplikasjonen, viser seg å interagere med 
selenenzymet glutationperoksidase1 i vertscellen. SARS-CoV2 og andre virus 
kan forstyrre syntesen av selenproteiner i vertscellen. Selenmangel og økt ok-
sidativt stress øker mutasjonshyppigheten i virusets RNA-genom. Coxsackie 
3B virus og andre RNA-virus kan ved selenmangel i verten mutere til mer 
virulente varianter. 

306  Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok 2021

Årbok 2021 materie10.qxp_Foredrag Bernhoft  31.10.2022  15:58  Side 306



   Lav vitamin D-status er assosiert med et høyt nivå av inflammasjons-
biomarkører, økt risiko for luftveissykdommer hos eldre, «acute respiratory dis-
tress syndrome, ARDS». Vitamin D kan også hemme replikasjon av virus (RSV 
og RV) i luftveisepitel via interferon, antiviralt protein og andre immunmedierte 
antivirale mekanismer. Det foreligger en rekke observasjonsstudier som i meta-
analyser viser at lav vitamin D-status er assosiert med økt mottakelighet, økt 
risiko for alvorlig forløp og økt dødelighet av COVID-19. En RCT viser ikke 
effekt av høydose vitamin D hos COVID-19-pasienter på mortalitet. En liten 
RCT viste redusert risiko for å bli innlagt på intensivavdeling.  
   Det er liten evidens for at sink beskytter mot COVID-19. Økologiske 
studier viser at selen kan beskytte mot et alvorlig forløp av sykdommen, 
mens en rekke observasjonsstudier tyder på at god vitamin D-status både 
reduserer mottakelighet og er gunstig for forløpet. Det er grunn til å tro at 
en god status av disse stoffene før smitte er av betydning. 
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Hva kan kunnskap om fôring og stell av husdyr bidra med i forebygging 
av sykdom hos mennesker ved pandemier?  
 
Aksel Bernhoft, veterinær toksikolog, ansvarlig for fôrtrygghet og senior-
forsker ved Veterinærinstituttet 
 
Norsk dyrehelse er i verdenstoppen med fravær av mange alvorlige syk-
dommer som rundt i verden skaper store problemer for dyrevelferden og 
produksjonens bærekraft og økonomi. Forekomsten av antibiotikaresistente 
bakterier i norsk husdyrproduksjon er den laveste i verden, noe som har 
sammenheng med lite bruk av antibakterielle midler til dyr i Norge. God 
helse har sammenheng med riktig fôring og godt stell.  
   De fleste norske husdyr har bra velferd, og husdyrnæringen jobber med 
å legge til rette for dette. Det er fortsatt relativt små enheter som er en for-
utsetning for god kontakt mellom dyr og mennesker, og dyra kan utfolde 
seg naturlig. God dyrevelferd innebærer frihet fra sykdom, skade, ubehag, 
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frykt og stress, frihet til å utøve normal adferd, og frihet fra sult, tørst og 
feilernæring. Alt dette henger sammen. De fleste bønder og andre som 
håndterer dyr, vet at det er viktig å forebygge unødvendig stress hos dyra, 
og de vet hvordan de skal gjøre det. Både husdyr, ville dyr og mennesker 
opplever stress og har iboende og induserbare mekanismer for å takle det. 
Men det er grenser for hvor mye man tåler, og grensene er individuelle. Det 
er grunn til å spørre om menneskers velferd har vært tilstrekkelig ivaretatt 
under koronapandemien, selv om det har vært miljøer som har hatt opp-
merksomhet på dette. Allerede uken etter at utbruddet startet i Norge medio 
mars 2020, kom det et dokument fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og 
traumatisk stress om psykososiale konsekvenser av koronapandemien for 
barn, unge og voksne. Gjennom hele pandemien har nyhetene vært fulle av 
informasjon om det farlige viruset. Myndighetene har fremstilt situasjonen 
som dramatisk, og mange mennesker har vært redde. Senest i september i 
år, i forbindelse med gjenåpningen av samfunnet, mente helsemyndighetene 
at flere tusen barn kunne havne på sykehus etter gjenåpningen, en uttalelse 
barneombudet tok et oppgjør med. Den vanlige bonde og veterinær er opp-
tatt av å gi dyr ro og trygghet; å skåne dyr for unødvendig stress. 
   Når det gjelder dyras ernæring, vet vi mye om hva som trengs av 
proteiner, karbohydrater, fett, vitaminer og mineraler. Type fôr og sammen -
setning varierer med dyreart og produksjonsform. Diettene er vitenskapelig 
basert for å gi dyra optimal helse og god produksjon, noe som også er viktig 
for bondens økonomi. I tillegg til mange typer av kraftfôr lages tilskuddsfôr 
til ulike husdyr som får grovfôr, fordi det ofte er behov for tilskudd av 
enkelte mineraler og andre næringsstoffer. Eksempelvis gjelder dette 
mineraler som selen og sink som det er viktig at dyra får riktig mengde av, 
blant annet for å ha et balansert immunforsvar. Man har egentlig like god 
kunnskap om human ernæring, men her er forholdene mer kompliserte. 
Folks vaner og kulturer knyttet til mat er en side. Men det er mange andre 
faktorer: At næringene markedsfører billige, usunne produkter; at det å kose 
seg ofte er synonymt med inntak av stoffer vi ikke har godt av som sukker 
og andre raske karbohydrater og alkohol; at leger har sterk tiltro til lege-
midler og samtidig marginal interesse for ernæring; at sunn mat er lavt 
prioritert på helseinstitusjoner; at det er faglig uenighet mellom ernærings-
eksperter som gjør folk usikre på hva som er riktig. Eksempel på markeds-
kreftenes rolle er at en normal brusflaske har blitt 6 ganger større de siste 
40 årene, og at man ikke kommer til kassen i matbutikker uten å ha passert 
et hav av godterier. Behovet for ‘kos’ kan også illustreres med vin -
monopolenes lange tog foran inngangene, mens man ellers i koronatiden ble 
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oppfordret til å unngå kø og trengsel, og det var forbud mot barnas 17. mai-
tog. Sukker forstyrrer kroppens evne til å regulere naturlig blodsukker og 
tarmens mikrobiota, fremmer betennelser, og kan gi overvekt, karies og 
kreft. Alkohol fremmer betennelser, kan skade nervesystemet, øke blod-
trykket og gi kreft med mer. Slik kos kan dermed blant annet forstyrre natur-
lig forsvar mot infeksjoner.  
   Det er sannsynlig at det ville vært både direkte og indirekte helsefordeler 
om informasjon om optimal ernæring hadde hatt en politisk og medisinsk-
faglig rolle under håndteringen av pandemien.         
 
 
Betydningen av tilgjengelig matjord for human helse under pandemier  
 
Trine Sogn, professor ved NMBU og Bal Ram Singh, professor emeritus 
ved NMBU 
 
Et argument for opprettholdelse av norsk landbruk generelt og matjord, har 
vært selvforsyning i beredskapsøyemed. I Norge har vi et lovfestet jordvern 
[1] av dyrket og dyrkbar jord. Hva skjedde så i Norge under pandemien med 
hensyn på tilgjengelighet av matvarer?  
   I mars 2020 var det noe hamstring av vann og matvarer med lang 
holdbarhet, men var dette nødvendig? Nei, det ble ingen matmangel i Norge 
under pandemien. Import/ eksport av matvarer, vareflyten, selv over stengte 
grenser, fungerte fint. Det har vært noen problemer i norsk landbruk knyttet 
til mangel på billig arbeidskraft; det manglet jordbær- og salatplukkere, uten 
at vi forbrukere merket mye til dette. Denne pandemien har ikke støttet opp 
under behovet for å være selvforsynte, og bevare norsk landbruk og matjord. 
Så lenge Norge er et rikt land, og vi har evne til å betale det det koster, går 
det bra.  
   Hvordan er situasjonen globalt? På verdensmarkedet er prisen på korn i 
dag 37 prosent, på ris 25 prosent, høyere enn i fjor. Prisene på proteinvekster, 
soya- og rapsolje har steget enda mer. Den globale matproduksjonen er blitt 
mindre på grunn av pandemien. I fattige land har det vært en tragedie [2]. 
Før COVID-19 var 820 millioner mennesker underernært og i tillegg 2 
milliarder feilernært. Under pandemien med sosial isolasjon, tapt inntekt og 
økte matvarepriser er enda flere blitt under- og feilernært. Disse mangler 
økonomi og andre fysiske forutsetninger for egen produksjon. Krisen 
reduserer også kvaliteten på folks diett. Selv de som kan kjøpe, spiser mer 
høyprosessert mat med lang holdbarhet siden ferske produkter er blitt 
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mangelvare og er kostbare. Under pandemier knyttet til Ebola- og Marbug-
viruset ble det globale tapet av matjord grunnet mangel på bærekraftig ag-
ronomisk drift, beregnet til å være på ca. 2*109 tonn/år, og en tilhørende 
reduksjon i bruttonasjonalprodukt på 10 prosent [3].  
   En gruppe britiske forskere har sett nærmere på hva som skjer dersom 
vi får en pandemi verre enn COVID-19, kombinert med katastrofale følger 
av klimakrisen, og en alvorlig økonomisk krise. Alle disse er blant truslene 
mot menneskeheten som kan føre til at verden kollapser. Så langt har vi vært 
heldige med at disse tingene ikke har skjedd samtidig. Det er ingen reell 
grunn til at det ikke kan skje samme år, sier professor Aled Jones ved Anglia 
Ruskin University i Cambridge, England [4]. For å kunne overleve en slik 
krise, vil et lands evne til å dyrke mat til befolkningen, egen matjord og 
egenproduksjon være avgjørende, sammen med evne til å produsere og dis-
tribuere elektrisitet.   
   Så det er ingen tvil; En bærekraftig forvaltning av jordressurser er viktig 
for å ivareta jordas økosystemfunksjoner, sikre global matforsyning og 
dermed folks helse [5]. Planter i jorda er viktig som mat og fôr, men også 
for å regulere jordklodens klima. Fjernes biomasse fra jorda, må de nærings-
stoffene plantene tar opp, tilbakeføres jorda. Det samme gjelder organisk 
materiale. Humus i jord representerer en stabil lagring av karbon og gjør 
jorda til et karbonsluk. God drift gjennom god drenering, unngåelse av 
jordpakking, kalking og tilpasset gjødsling, hindrer lystgass, klimagass-
utslipp generelt. For å sikre rent vann og ren mat, og mat med god kvalitet, 
er det av stor betydning at jord ikke forurenses med plast, tungmetaller og 
organiske forurensinger. Samfunnet i dag benytter mange stoffer som er 
uønsket i næringskjeden.  
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Hva kan vi lære av Tsjernobyl- og Fukushima-ulykkene? 
 
Deborah Oughton, professor ved CERAD, NMBU 
 
Når store kriser oppstår, må samfunnet begrense skadevirkningene i lengre 
tid etter at selve hendelsen er over. Vi har mye å lære av det som ble gjort i 
årene etter Tsjernobyl- og Fukushima-ulykkene. Denne læringen kan hjelpe 
oss til å håndtere andre kriser, som COVID. 
   Etter atomulykker blir mange av tiltakene bestemt på basis av stråledoser 
med et mål om å beskytte helsen. Men tiltakene hadde enorme konsekvenser 
for menneskene og landområdene som ble rammet, og mange er fortsatt 
preget. Forflytting fra forurensede områder kan føre til nedbryting av det 
sosiale nettverket, tap av inntekt, stress-relaterte sykdommer. Det er viktig 
å tenke på helse som mer enn mangel på en sykdom, men et komplett fysisk, 
psykologisk og sosial velvære.  
   For å håndtere en krise, må det innføres en rekke tiltak, regler og 
prioriteringer som beskytter folkehelsen, hever samfunnsberedskapen og 
hjelper dem som er direkte eller indirekte rammet. Mye av dette innebærer 
etiske konflikter og dilemma. Hva vi skal legge vekt på når vi beslutter tiltak: 
helse eller økonomi? Alle tiltak må bygge på grundig vitenskapelig arbeid, 
men vitenskap alene er ikke nok her. Vi må ta høyde for usikkerheten og 
åpent inkludere etiske utfordringer i debatten. Erfaringen etter Tsjernobyl 
og Fukushima viser at det var spesielt viktig å inkludere lærere, sykepleiere 
og lokale leger i beslutningstakingen. Ikke bare fordi de ofte er direkte berørt 
av beslutningene og har relevant kunnskap, men også fordi de er en viktig 
informasjonskilde som den lokale befolkningen stoler på. 
   En annen etisk utfordring er forbundet med den teknologiske ut-
viklingen. Etter Fukushima-ulykken har flere apper og andre løsninger blitt 
utviklet til å måle radioaktivitet. Det har vært en pågående diskusjon om 
bruk av korona-smittesporings-apper eller vaksinasjonspass. Selv om inten-
sjonene til de som utvikler disse appene er de beste, og gevinstene store om 
dataene brukes riktig, gjør de teknologiske mulighetene det mulig med mer 
overvåking og kan føre til et dårligere personvern. Den etiske utfordringen 
ligger i hva som skjer om dataene misbrukes. Kan de brukes til å dis-
kriminere og er de tilgjengelig for alle?  
   Det er dem som allerede er sårbare som lider mest i krisetider. Etter 
atomulykken i Tsjernobyl var det de unge, de eldre og de som jobbet med 
landbruk og fiske og minoritetsmiljøene som slet mest – og fikk mest omtale. 
Det er viktig lærdom å prioritere arbeidet for de som er sårbare, og ikke ut-
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sette dette til senere. Her må myndighetene ha strategier på plass tidlig for 
at disse gruppene skal håndtere situasjonen best mulig, og å unngå at 
situasjonen forverrer seg for dem ettersom tiden går. Etter kjernefysiske 
ulykker har slike tiltak ofte handlet om evakuering av utsatte grupper. Nå 
under pandemien kan det være snakk om ekstra utsatte i risikogruppene, 
som må tåle mer isolasjon og ensomhet enn alle andre. Her må vi også sørge 
for at disse ikke blir utsatt for psykisk stress, stigmatisering eller dis-
kriminering som følge av tiltakene. 

Er beredskapen i Norge klar for neste hendelse?  

Espen Nakstad, assisterende helsedirektør ved Helsedirektoratet 

Beredskap defineres ofte som det å være forberedt på og kunne gjennomføre 
konsekvensreduserende tiltak i en kritisk situasjon. Analysearbeid, kom-
petansebygging, planverk, prosedyrer og fire grunnleggende nasjonale be-
redskapsprinsipper (ansvars-, nærhets-, likhets- og samvirkeprinsippene) 
står sentralt i enhver beredskapsorganisasjon.  
   Da koronaepidemien i Kina spredte seg globalt i februar og mars 2020, 
var det fortsatt stor usikkerhet knyttet til virusets smittsomhet og sykdoms-
fremkallende egenskaper. Foreløpige rapporter fra Wuhan tydet på at 
flertallet av innlagte pasienter var reelt behandlingstrengende, ikke bare iso-
lasjonstrengende. Cirka en av fire innlagte trengte intensivbehandling og 
forbruket av smittevernutstyr i og utenfor sykehus eskalerte voldsomt. Dette 
fikk umiddelbart konsekvenser for etterspørselen etter smittevernutstyr – 
som ble den første store beredskapsutfordringen i pandemien.  
   Neste utfordring ble strategivalget for hvordan smitten skulle håndteres 
nasjonalt i de enkelte landene ettersom den første smittebølgen spredte seg 
til Europa. For de fleste land stod valget mellom en eliminasjonsstrategi 
(zero-strategi), en «slå-ned-strategi», en «brems-strategi» eller ingen smitte-
begrensende tiltak over hodet. Valget av strategi hadde stor betydning for 
forbruket av materiell, analysekapasitet i laboratoriene og behandlings-
kapasitet i helsetjenesten. Etter hvert som pandemien utviklet seg, ble det 
neste viktige beredskapselementet i de fleste land det tverrsektorielle 
samvirket, ikke minst knyttet til utbruddshåndtering, grensekontroll og drift 
av samfunnsfunksjoner under pågående smitteverntiltak.  
   Det mest grunnleggende for pandemihåndteringen kan imidlertid 
sammenfattes med noen enkle tommelfingerregler: 1. vurdering av krisens 
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konsekvenspotensiale, 2. etablering av en mest mulig felles og korrekt situa-
sjonsforståelse, 3. en klar målsetting for krisehåndteringen, 4. kursjustering 
og evaluering underveis.  
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