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ET VITALISERT AKADEMI! 
 
 
Det er med stor glede jeg ser tilbake på tre år som preses. Det har vært spen-
nende år, og år med samarbeid med en særdeles profesjonell administrasjon og 
gode konstruktive og kritiske kolleger i styre og presidium. Under tittelen Et 
vitalisert Akademi ble jeg intervjuet av Akademiets leder for samfunnskontakt 
og kommunikasjon Marina Tofting.1 Jeg trekker der fram betydningen av den 
strategiske planen som ble laget i den første tiden av min presesperiode. Pla-
nen ga retning for virksomheten og ble fylt med innhold gjennom involvering 
av styret, gruppelederne, utvalgslederne og administrasjonen. ”Vitaliseringen” 
av Akademiet er ikke en ny prosess, men en videreutvikling av viktig arbeid 
som ble gjort av tidligere presides, styrer og generalsekretærer. Det er nok å 
peke på Akademiets engasjement i norsk forskningspolitikk, etableringen av 
Senter for grunn forskning, VISTA-samarbeidet, Abelprisen og Kavliprisene. 
Dette er viktige satsinger som har vitalisert Akademiet og gitt et tryggere fi-

nansielt grunnlag for virksomheten. Jeg 
vil også peke på arbeidet som Elverhøi-
utvalget gjorde og som førte til viktige 
statuttendringer. Styrets rolle ble tydeli-
gere definert, man innførte direktevalg 
av tre styremedlemmer og preses (ikke 
som før visepreses) og endret funksjons-
tiden for disse til tre år i sammenheng.2 
Preses og styret fikk dermed et mye ty-
deligere mandat av medlemsmøtet. Dette 
var solide fundamenter å bygge videre 
på. Ikke minst mener jeg at en sammen-
hengende presesperiode for tre år gir 
bedre muligheter for å kunne gjennom-
føre større prosjekter.  

1. http://www.dnva.no/c26754/nyheter/vis.html?tid=73925 
2. http://www.dnva.no/artikkel/vis.html?tid=66698 
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   Det viktigste prosjektet som også er utførlig omtalt i intervjuet og i års-
beretningen, er satsingen på Science Advice eller vitenråd, altså formidling 
av vitenskapsbasert kunnskap til sentrale beslutningstagere i statsapparatet, 
blant politikere og i arbeidslivet. Dette er behørig omtalt i min årstale både 
i 2017 og 2018.3 Akademiet har fått økt budsjett fra Kunnskapsdeparte-
mentet og har ansatt en medarbeider som arbeider i Brüssel hovedsakelig for 
EASAC – European Academies Science Advisory Council. Det er oppret-
tet et Science Advice utvalg med Rolf Reed som leder og med bred repre-
sentasjon fra mange fagområder. Det er opprettet to bistillinger for forskere 
innen humaniora/samfunnsfag og naturvitenskap og den ene er nå besatt. 
Gjennom min presesperiode har det vært arrangert en rekke møter om Sci-
ence Advice tematikken. Hvis noen skal trekkes fram må det kanskje være 
møtet med Sir Peter Gluckman (Chief Science Advisor to the New Zealand 
Prime Minister), rundebordskonferansen med Jerry Brown (Governor of 
California) og flere møter basert på aktuelle EASAC-rapporter. Utvalget 
for klima, miljø og ressursbruk med leder Nils Christian Stenseth har ar-
rangert flere møter med særdeles aktuelle temaer. Jeg vil også trekke fram 
samarbeidet med Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA). Satsingen 
har gjort Akademiet mye mer synlig i det offentlige rom. Etter min oppfat-
ning er det viktig. Akademiet må engasjere seg i aktuelle saker hvor aka-
demiske institusjoner og forskere har en viktig stemme. Akademiet må bidra 
til at kunnskap brukes og det er viktig at medlemmene bidrar til dette. Der-
for har generalsekretæren også lagt inn som et innvalgskriterium at kandi-
datene må ha vist ”vilje og evne til å ivareta hensynet til hovedoppgavene 
i Akademiets virksomhet”. Dette var også et hovedbudskap i årstalen i 2018.  
Jeg håper satsingen på Science Advice følges opp av kommende styrer. Hvis 
ikke er jeg redd for at Akademiet forvitrer. 
   Det har vært en glede å være til stede på alle de tradisjonelle Akademi-
møtene. Standarden har vært høy og temaene mangfoldige. Det er likevel en 
bekymring at Akademiets medlemmer i dag ikke representerer hele fag-
bredden i norsk akademia. Det er heller ikke slik at klassestruktur og grup-
pe  inndeling og størrelse av gruppene reflekterer disiplinene og fagene på en 
god måte. For å utrede dette ble det nedsatt et utvalg ledet av Arild Under-
dal. Utvalget mente at det ikke ville være riktig med noen gjennomgripende 
endring av Akademiets struktur. I stedet har presidiet lagt opp til at Akade-
miets utvalg må utgjøre tverrfaglige strukturer slik at man fanger opp beho-
vet for strukturelle tilpasninger gjennom en matrisestruktur. I tillegg til 

3. Det Norske Videnskaps-Akademi, Årbok 2017, s. 11 og 2018, s. 13, Novus Forlag, Oslo
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allerede eksisterende utvalg er det opprettet et Etikkutvalg ledet av Kirsti 
Strøm Bull og et Science Advice-utvalg som nevnt over.  
   Arbeidet med oppussing av huset har vært utfordrende og interessant. 
Byggingen av heisen i 2017 var viktig for Senter for grunnforskning som 
fikk en mye bedre atkomst, og bedre kontakt mellom loft og kjeller hvor de 
har kontorer og tilgang til handikap-toalett. For Akademiet var det en nød-
vendig oppgradering til såkalt universell utforming som sikrer alle med og 
uten funksjonshemning god tilgang til 2. etasje. Det som gjenstår er å få 
bygget en rampe utenfor inngangen slik at rullestolbrukere også kommer 
greit inn hoveddøren. Utfordringen var å finne en god plassering for heisen 
som ikke ødela for mye av byggets interiør. Jeg tror plasseringen var opti-
mal. Det har gått med noen kvadratmeter av garderoben nede og general-
sekretærens kontor i 2. etasje, men begge rommene er fortsatt fullt brukbare.  
   Etter heisbyggingen ble det gjort vedtak i styret om oppussing av møte salen 
og med god hjelp av Eilif Holte og Sondre Bjørnebye Solheim (byggkoordi-
nator) ble det lagt planer og gjennomført en total oppussing i 2018. Jeg viser 
til vedlegg til Årsberetningen for 2018 hvor Solheim redegjør for hele om-
byggingen. Årsberetningen viser også bilder fra den nye salen som heretter 
skal hete Kavlisalen (Fred Kavli Lecture Hall) for å hedre Fred Kavli som en 
stor mesén for forskning og for Kavliprisene. Finansieringen av oppussingen 
har vært mulig med inntektene fra salget av Sørnesset og en donasjon fra Kavli 
Foundation. Det har vært en spesiell glede å gjenskape en gallerivegg på den 
ene langveggen i tråd med hvordan den opprinnelig var. Sentrale bilder er Hans 
Gudes store bilde fra Fanestrand (Astrups fødested) som er utlånt fra Nasjo-
nalmuseet og Axel Revolds portrett av Fridtjof Nansen (Revold var Nansens 
svigersønn). De to bildene henger en face for de to inngangsdørene til salen. 
Det er bare to kvinneportretter, og de er hengt på hver sin flanke. Det er en 
kopi av Agnes Hjorts portrett av Kristine Bonnevie (Norges første kvinnelige 
professor og første kvinnelige medlem av Akademiet) og Tore Juells portrett 
av Inger Moen (Akademiets første kvinnelige preses). På hver side av Nan-
senportrettet finner vi en samling av tidligere embetsmenn i Akademiet, med 
Christian Krohgs portrett av Waldemar Christofer Brøgger sentralt på veggen. 
Over og til venstre for Gudes bilde finner vi en rekke sentrale medlemmer av 
Akademiet samt enkelte portretter av kjente utenlandske vitenskapsmenn.  
   Veggene i salen er kledd med akustiske plater og med et helt moderne 
lydanlegg er det nå blitt en prima akustikk og godt å høre alle steder. Det er 
installert ventilasjonsanlegg og lagt inn moderne belysning. Arne Fladagers 
frise langs taket er nå diskret opplyst av en list med LED-lamper og det er 
blitt overlys i taket for å illudere det opprinnelige takvinduet. Det viktigste 

Et vitalisert akademi  11

Akademiet2018.qxp_Akademiet2018  19.03.2019  15:41  Side 11



grepet var å snu retningen på salen. Dermed mistet man den klassiske halv-
sirkelen som stolene stod i, men fikk til gjengjeld bedre lyd- og lysforhold. 
To store ombyggingsprosjekter i to år på rad har vært en betydelig belastning 
for de ansatte. All ære til dem for å ha holdt ut og bidratt til at prosjektene 
har latt seg gjennomføre. 
   Vi har holdt Riksantikvar og Byantikvar godt orienterte om ombyg-
gingen, og har fått veldig positive tilbakemeldinger. Det er nå startet en pro-
sess med Riksantikvaren for å utrede om det er grunnlag for å frede deler 
av bygningen. 
   Salget av Sørnesset var en nødvendighet. Bygningene krevde et bety-
delig vedlikehold og inntektene fra stedet kunne på ingen måte dekke både 
driftsutgifter og nedbetaling av investeringer. Faglig sett hadde også stedet 
mistet sin betydning. Det er vemodig at den testamentariske gaven fra Cato 
Maximillian Guldberg (portrettet av ham henger rett over Brøgger på lang-
veggen i møtesalen) ikke lenger er i Akademiets eie. Stedet har hatt en stor 
betydning som feltstasjon for en rekke fag og det er mange som har gode 
minner fra dette stedet hvor utsikten er slik Harald Sohlberg så den da han 
malte Vinternatt i Rondane.  
   Akademiet har gjennom årenes løp mottatt mange testamentariske gaver 
som er blitt større og mindre stiftelser hvor Akademiets styre også har vært 
stiftelsenes styre. Dette var lite hensiktsmessig og flere av stiftelsene hadde 
lite kapital. I samråd med Stiftelsestilsynet ble det derfor gjort en sammen-
slåing slik at Akademiet nå har to større fond, Fylkesakers stiftelse og Ak-
tivitetsfondet. Det gjør det mye lettere å styre bruken av midler fra fondene. 
Vervet som preses har vært spennende og lærerikt. Jeg har i det foregående 
bare dekket en del av de aktivitetene som jeg har bidratt til. Det er mange 
andre ting som skjer, og høydepunkter er selvfølgelig utdelingene av Abel- 
og Kavliprisene. 
   Jeg vil særlig takke direktør og presidium for veldig godt samarbeid. 
Jeg retter en spesiell takk til de to generalsekretærene jeg har samarbeidet 
med, Øivind Andersen og Øystein Hov.  
 
Takk for meg! 
 
Oslo, 14. februar 2019 
Ole M Sejersted
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ET AKADEMI FOR FREMTIDEN 
 
 
basert på årsmøtetalen 3. mai 2018 
av Preses Ole M Sejersted 
 
 
Årsmøtet er en viktig markering og feiring for Akademiet og medlemmene og 
har stor oppslutning. Men vi må spørre oss selv – er det nok å slå ut i blomst en 
gang i året kort og intenst? Svaret er selvsagt nei. Akademiet er mye mer enn 
årsmøtet. Medlemmene er for eksempel svært flinke til å arrangere en rekke 
gode – og godt besøkte – fagseminarer. Likevel er vi litt bekymret over kon-
trasten til en del av de ordinære akademimøtene på torsdager hvor fremmøtet 
har vært begrenset. Temaene har vært i god akademistil, ganske varierte og med 
foredragsholdere som er eksperter på sine respektive felt. Møtene er åpne for 
alle. De annonseres ganske bredt på nettsiden vår og på sosiale medier. I tillegg 
sendes det eposter til enkeltpersoner vi mener burde ha interesse av møtete-
maet. Likevel er det sjelden vi ser ikke-medlemmer. 
   Det kan ha å gjøre med at vi oppfattes som en lukket krets – en slags losje 
– hvor man må kjenne koden for å føle seg velkommen. Alternativ forklaring 
på dårlig oppslutning er rett og slett at folks hverdag er blitt travlere og tilbu-
dene så mange flere. Vi konkurrerer med mange særdeles interessante arran-
gementer og møter hvor også våre medlemmer er aktive deltagere.  
   Vi har satt i gang et større prosjekt med våre kommunikasjonsmedarbei-
dere for å modernisere og bedre vår profil og håper dette skal ha effekt.  
   Det er mange grunner til at det er viktig for Akademiet å bli synligere. 
Ikke minst henger det sammen med vårt økende engasjement for å fremme 
betydningen av forskning og kunnskap for samfunnets utvikling og fremtid. 
Akademiet har nå ansatt en medarbeider som bor i Brüssel og arbeider for 
European Academies Science Advice Council (EASAC) mot EU-kommi-
sjonen. Som en spin-off skal vi også gjøre kunnskapsrapportene fra EASAC 
bedre tilgjengelige for norske miljøer og bringe dem inn i den norske de-
batten om det aktuelle temaet. Dette er en ny akademivirksomhet – utvik-
let i samsvar med Akademiets strategi – som vil kreve engasjement og 
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ressurser. Det er også styrets og presidiets håp at dette vil vinne gjenklang 
hos en betydelig del av medlemsmassen. Blant annet er vi avhengige av at 
medlemmer er villige til å stille opp og bidra i arbeidsgruppene som utar-
beider rapportene. Per i dag har vi god representasjon innen styringsgrup-
pene for de tre arbeidsområdene biovitenskap, energi og miljø. Men vi 
trenger stadig nye deltagere i arbeidsgruppene. Jeg ønsker altså et noe større 
engasjement og noe større deltagelse fra medlemmenes side. Bør vi for-
vente det? Ved innvalget av nye medlemmer i år, skrev generalsekretæren 
følgende til medlemmene: ”Akademiets medlemmer skal være (i) blant de 
fremste forskerne i landet, og vi trenger også flere som er (ii) egnet og vil-
lige til å realisere Akademiets strategi. Det er viktig at de nye medlemmene 
samlet sett fyller begge disse kravene. Innvalget har stor betydning for Aka-
demiets evne til å gjennomføre sin strategi. Hvis vi ikke lykkes med et hel-
hetlig og fremtidsrettet innvalg kan Akademiet komme på sidelinjen som et 
viktig samfunnsorgan”. Gamle tradisjoner for nominasjon og innvalg er 
vanskelig å gjøre noe med, men jeg er sikker på at de nye medlemmene i år 
fyller disse kravene. Det er imidlertid mange tidstyver i en travel hverdag 
hvor også kravene til prestasjon i forskning og undervisning er store. Jeg tror 
imidlertid at det fellesskapet man møter innen akademibevegelsen og i de 
internasjonale fora hvor akademiet deltar, gir bonus til egen karriere.  
   Gjennom vårt engasjement i Science Advice eller som vi også har kalt 
det, dog med en litt annen valør, Science for Service, deltar nå Akademiet 
tydelig og med tyngde i et internasjonalt arbeid som er helt nødvendig for 
å komme noen vei med å løse de store utfordringene verdenssamfunnet står 
overfor. Forskere er imidlertid vant med å arbeide internasjonalt og forsk-
ningen kjenner ingen grenser. Hovedargumentet for internasjonalisering av 
forskningen går på kvalitet. Gode forskere finner hverandre på tvers av lan-
degrenser og etablerer felles prosjekter. Det er vanligere i de matematisk-
naturvitenskapelige fagene enn i humaniora og samfunnsfag, men det er 
ingen tvil om at det er i ferd med å endre seg. Jeg vil imidlertid understreke 
at forskningssamarbeid som oftest er basert på personlige kontakter, god 
personlig kjemi og gjensidig respekt og tillit. De beste forskerne finner hver-
andre. Derfor tror jeg også det er korrekt at satsingen på fremragende forsk-
ning i Norge har en stor effekt på internasjonaliseringen av norsk forskning.  
   Hovedtyngden av Science Advice er i dag veldig orientert mot naturvi-
tenskapelige og teknologiske spørsmål. En hovedoppgave fremover vil være 
å få integrert humaniora og samfunnsfag i rapportutformingen. Dette skyl-
des ikke minst at utfordringene vi står overfor vil ha store samfunnsmessige 
konsekvenser uansett hvordan vi velger å løse dem. Skal vi lykkes med å 
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implementere løsningene må de ikke for sterkt utfordre rådende verdier i 
samfunnet, og skal de gjennomføres må folk ha tillit til at de riktige. Dette 
forutsetter en bred forståelse av hva kunnskap er og hvordan den kan bru-
kes. Økende interesse for fake news og alternative fakta tyder på at å 
fremme slik forståelse er vanskelig og vil kreve betydelig innsats. I vårt inn-
spill til revisjonen av Langtidsplanen for forskning la vi vekt på betydningen 
av det vi har kalt ”muliggjørende kulturer”, men i den reviderte meldingen 
er dessverre humaniora og samfunnsfag fortsatt ikke omtalt.   
   Politikk basert på kunnskap er selvfølgelig ikke nytt og det er heller 
ikke Science Advice. Det som skjer nå er imidlertid at det blir satt mer i 
system og i hvert fall i noen deler av verden blir mer etterspurt. Akademi-
ene verden over har spesielle forutsetninger for en slik viktig oppgave. Sci-
ence Advice er imidlertid bare en liten del av hvordan det internasjonale 
forskersamfunnet kan bidra til en bedre verden. Gjennom internasjonale 
kontakter har forskere i mange år bidratt til kontakt mellom nasjonene og til 
viktige politiske beslutninger til beste for verdenssamfunnet. Det kalles ofte 
Science Diplomacy.  
   Det kan omfatte mye. Foruten Science Advice-komponenten snakker 
man om Diplomacy for Science – altså å tilrettelegge for internasjonalt 
forskningssamarbeid og om Science for Diplomacy – altså å utnytte sam-
arbeidet til å bedre internasjonale relasjoner. Oftest vil dette gå hånd i hånd. 
Science Diplomacy har en lang historie, men er mer aktuelt enn noensinne. 
Royal Society opprettet allerede i 1723 en stilling som Foreign Secretary, 
som hadde som oppgave å sørge for at medlemmene var oppdatert på hva 
som foregikk av forskning verden over. Allerede da var fokus på sannhets-
gehalten. Det står i kontrast til diplomatene. Et berømt sitat fra Sir Henry 
Wotton, en 1600-talls diplomat, lyder ”While science is in the business of 
establishing truth, an ambassador is an honest man sent to lie abroad for the 
good of his country”. Forskningssamarbeid og diplomati er ikke alltid 
samme sak! 
   Når det gjelder internasjonalt samarbeid er det ikke vanskelig å peke på 
store suksesser. Forskningssamarbeidet innen Europa startet lenge før EU 
ble etablert, men er bygget videre gjennom store felles forskningsprogram-
mer hvor Norge også deltar. Mange norske forskere har fått verdifulle kon-
takter og gode erfaringer gjennom slikt samarbeid. En slik suksesshistorie 
er CERN som ble etablert i 1954. Det er en formidabel vitenskapelig suk-
sess og har hatt en stor innvirkning på europeisk forskning. Man snakker om 
opp mot 500 doktorgrader årlig som er kan knyttes til CERN-forskningen. 
Også spin-offs i form av ny teknologi og innovasjon er betydelig. 
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   En annen suksesshistorie er EMBL – The European Molecular Biology 
Laboratory – med hovedsete i Heidelberg og med aktivitet i fem andre byer. 
EMBL har også vært aktivt med og er partner i tilsvarende laboratorier opp-
rettet i de nordiske landene – kalt The Nordic Partnership for Molecular 
Medicine. I Norge er dette NCMM eller Norsk senter for molekylærmedi-
sin. Mange norske forskere har hatt forskningsopphold ved EMBL.  
   Jeg skal nøye meg med disse to eksemplene – som det er mange flere av 
blant annet innen mitt felt som er helse – hvor Norge både har bidratt og pro-
fitert sterkt på deltagelse i europeiske forskningsprogrammer. Det er også vik-
tig å peke på at Norge er aktivt med på å utvikle en europeisk infrastruktur for 
forskning. Mot en slik bakgrunn er det er med god grunn at våre britiske kol-
leger er bekymret for konsekvensene av Brexit. I skrivende stund er det helt 
uvisst hvordan dette vil påvirke forskningssamarbeidet, men det advares nå 
mot å ha med britiske forskere i søknader til EU om større prosjekter. 
   Det er heller ikke vanskelig å peke på i hvilken grad forskningssamar-
beid har ført til bedrede internasjonale relasjoner og politikkutvikling – altså 
Science for Diplomacy. Det er naturlig å innlemme forskningssamarbeid 
som et av virkemidlene knyttet til det man kaller soft power i internasjonal 
politikk – i motsetning til hard power som omfatter krigshandlinger, øko-
nomiske sanksjoner med mer.  
   I mange tilfeller er forskningssamarbeid og politikkutvikling tett knyt-
tet sammen. Antarktistraktaten fra 1959 er kanskje ett av de beste eksem-
plene på hvordan forskning og forskningssamarbeid var et viktig grunnlag 
for å utvikle en internasjonal enighet om forvaltningen av områdene i An-
tarktis og bevare det som et demilitarisert område. Forskningssamarbeidet 
ble mer formalisert gjennom opprettelsen av The Scientific Committee on 
Antarctic Research – SCAR i 1959 – som ligger under ICSU – The Inter-
national Council for Science hvor Akademiet er medlem (ICSU er nå slått 
sammen med International Social Science Council ISSC til International 
Science Council). 
   Norge har bred erfaring med slik virksomhet. Vi kan også peke på forvalt-
ningen av Barentshavet, Svalbard og Arktis. Fremtredende enkeltmedlemmer 
av Akademiet har spilt en vesentlig rolle i å utvikle forsknings programmer og 
prosjekter knyttet til ressurser og forvaltning av disse områdene. Dette har vært 
et viktig utgangspunkt for utvikling av praktisk politikk. Jeg vil spesielt nevne 
tidligere preses Lars Walløe som har bidratt betydelig.  
   Det er ingen tilfeldighet at en stor norsk delegasjon ledet av forsknings-
ministeren, nettopp besøkte Kina. Kina engasjerer seg nå sterkt internasjo-
nalt for å bygge allianser ikke minst innen forskning. På Forsk ningsrådets 

16  Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok 2018

Akademiet2018.qxp_Akademiet2018  19.03.2019  15:41  Side 16



veikart for forsknings- og utdanningssamarbeid med Kina 2018-2020 listes 
11 områder som egner seg godt for forskningssamarbeid. Det dreier seg ikke 
minst om de store utfordringene klima, miljø, energi og helse. Kina er også 
veldig interessert i polområdene. Her kan det bemerkes at de kaller Himalaya 
for den tredje pol. De har en egen Arktisstrategi som blant annet fokuserer 
på ressursene og ressursutnyttelsen. Ledelsen i Akademiet sammen med tid-
ligere preses Nils Christian Stenseth var også i Kina tidligere i år og hadde 
møter med Det kinesiske vitenskapsakademiet. Det er en stor organisasjon 
som har ansvar for finansiering av forskning og undervisning i tillegg til tra-
disjonell akademivirksomhet. De ønsker et samarbeid og allianser med eu-
ropeiske akademier for å styrke forskning innen en rekke områder og legger 
ikke skjul på at forskningssamarbeid og politikk er knyttet sammen. Deres 
store initiativ – One Belt One Road – som henspiller på Silkeveien – hvor 
også Arktis er innlemmet – har forskningssamarbeid som en viktig kompo-
nent. Akademiet har inntatt en avventende holdning til å delta i en slik aka-
demiallianse og er mer opptatt av bilateralt forskningssamarbeid.  
   Hvorfor trekker jeg fram disse små glimtene – ja for det er bare glimt – 
inn i Diplomacy for Science og Science for Diplomacy? Poenget – som ut-
spillene fra kineserne viser – er at Akademiet må engasjere seg sterkere. 
Med økende skepsis til autoriteter og myndigheter er det viktig med infor-
masjons- og samarbeidskanaler som er uavhengige av kulturelle, nasjonale 
eller religiøse bindinger. Det kan akademiene stå for. Akademiene kan også 
arbeide for bedre kår for akademisk frihet i en rekke land. I likhet med vår 
forskningsminister er jeg ”overbevist om at norske forskere er viktige am-
bassadører for våre verdier” (Aftenposten 3. mai 2018). Dialog og samar-
beid er viktig. 
   Mitt hovedbudskap er at Akademiet må bli mer utadvendt og engasjere 
seg sterkere i aktuelle samfunnsspørsmål. Man kan i dag ikke bidra til ”vi-
tenskapens fremme” slik det er formulert i statuttene våre uten et utadrettet 
engasjement som viser betydningen av vitenskap. Vitenskapen eksisterer 
ikke i et tomrom. Et sterkere utadrettet engasjement er nedfelt i vår gjel-
dende strategi. For å lykkes med det trenger vi medlemmenes bidrag til å ut-
vikle vårt akademi for fremtiden.
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AKADEMIETS STYRE 
 
Presidium 
Preses: Professor Ole Mathias Sejersted 
Generalsekretær: Professor Øystein Hov 
Visespreses og leder for Den matematisk-naturvitenskapelige klasse:  
Professor Anders Elverhøi 
Visepreses og leder for Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap:  
Professor Camilla Serck-Hanssen/ Professor Gunn Elisabeth Birkelund* 
 
Nestleder Den matematisk-naturvitenskapelige klasse:  
Professor Lise Øvreås 
Nestleder Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap:  
Professor Terje Lohndal 
 
Styremedlemmer 
Professor Dag L. Aksnes 
Professor Nils Lid Hjort 
Professor Kenneth Ruud 
 
Varamedlemmer  
Sekretær og vara for leder og nestleder i Den matematisk- 
naturviten skapelige klasse: Professor Dag O. Hessen 
Sekretær og vara for leder og nestleder i Klassen for humaniora og sam-
funnsvienskap: Professor Hilde Sandvik** 
 
Felles for begge klasser 
1. Varamedlem: Professor Nils Lid Hjort 
2. Varamedlem: Professor Sigmund Grønmo 
3. Varamedlem: Professor Kalle Moene 
 
Øyvind Sørensen er sekretær for styret 
 
* Camilla Serck Hansen satt som visespreses og leder for Klassen for humaniora og sam-

funnsvitenskap fram til 1. august 2018, da hun trakk seg fra vervet for å tiltre som vi-
tenskapelig leder for Senter for grunnforskning. Gunn Elisabeth Birkelund tiltrådte som 
visespreses og leder for klassen for humaniora og samfunnsvitenskap i hennes sted.  

** Hilde Sandvik ble valgt som sekretær som etterfølger etter Terje Lohndal, som rykket opp 
til nestleder for klassen i Gunn Elisabeth Birkelunds sted, etter at Birkelund tiltrådte som 
visepreses.  
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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 med-
lemmer og 100 utenlandske under 70 år. Klassen for humaniora og sam-
funnsvitenskap kan ha opptil 120 norske medlemmer og 60 utenlandske 
under 70 år. Også utenlandske statsborgere med fast bosted i Norge regnes 
som norske medlemmer. En plass blir ledig ved dødsfall eller når et med-
lem fyller 70 år. Medlemmer som passerer 70 år er fortsatt fullverdige med-
lemmer med forslags- og stemmerett.  
 
I 2018 fikk Akademiet 30 nye medlemmer; 19 norske og 11 utenlandske, in-
kludert årets Abelprisvinner og Kavliprisvinnere. 16 medlemmer avgikk 
ved døden i løpet av året.  
 
Akademiets medlemstall per 31. desember 2018 var 920. 
 
Den matematisk-naturvitenskapelige klasse 
A: Norske medlemmer 297 
B: Utenlandske medlemmer 229 
 
Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap 
A: Norske medlemmer: 265 
B: Utenlandske medlemmer: 129 
 
Av Akademiets medlemmer var 176 kvinner (19,2 %), av disse var 124 nor-
ske (22 %).   
 
Til sammen 920 
Antall avdøde: 16 
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INNVALG NYE MEDLEMMER 2018 
 
I 2018 fikk Akademiet 37 nye medlemmer, 19 norske og 18 utenlandske. 
Dette inkluderer årets Abelprisvinner og Kavliprisvinnere. 
 
Den matematisk-naturvitenskapelige klasse 
 
Norske 
Gr. Navn/Arbeidssted 
1 Malinnikova, Eugenia, NTNU 
2 Eriksen, Hans Kristian Kamfjord, Universitetet i Oslo 
3 Andreassen, Karin, Norges Arktiske Universitet UiT  
3 Jahren, Anne Hope, Universitetet i Oslo 
5 Brysting, Anne Krag, Universitetet i Oslo 
5 Vøllestad, Leif Asbjørn, Universitetet i Oslo 
6 Klungland, Arne, Universitetet i Oslo 

22  Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok 2018

Nyinnvalgte medlemmer av Den matematisk-naturvitenskapelige klasse av-
bildet på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte på Grand Hotel 3. mai. 
Fra venstre; Johanna Olweus, Jan Haavik, Arne Klungland, Leif Asbjørn 
Vøllestad, Anne Krag Brysting, Anne Hope Jahren og Karin Andreassen. 
Foto: Det Norske Videnskaps-Akademi/Thomas B. Eckhoff 
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7 Haavik, Jan, Universitetet i Bergen 
7 Olweus, Johanna, Universitetet i Oslo 
 
Utenlandske 
Gr. Navn/Arbeidssted 
1 Langlands, Robert P., Institute for Advanced Study, U. S. A. 
2 Chen, Deliang, Göteborgs universitet, Sverige 
2 De Pontieu, Bart, Lockheed Martin Solar and Astrophysics Labo-

ratory, Palo Alto, U.S.A. 
2 van Dishoeck, Ewine, Leiden Observatory, The Netherlands 
4 Gauss, Jürgen, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Tyskland 
5 Hutchings, Jeffrey A., Dalhousie University, Nova Scotia, Canada 
6 Attwell, David, University College London, U. K. 
6 Dingledine, Ray, Emory University School of Medicine, U. S. A. 
7 Charpentier, Emmanuelle, Max Planck Gesellschaft, Tyskland 
7 Doudna, Jennifer A., University of California, U. S. A. 
7 Hudspeth, Albert James, Rockefeller University, U. S. A. 
7 Petit, Christine, Collège de France, Frankrike 
7 Siksnys, Virginijus, Vilnius University, Litauen 
 
Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap 
Norske 
Gr. Navn/Arbeidssted 
1 Njølstad, Olav, Det Norske Nobelinstitutt 
1 Tønnesson, Stein, Institutt for fredsforskning 
2 Eriksen, Annelin, Universitetet i Bergen 
3 Gjesdal, Kristin, Temple University, Philadelphia, U. S. A. 
3 Laeng, Bruno, Universitetet i Oslo 
5 Janda, Laura, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet 
5 Maravela, Anastasia, Universitetet i Oslo 
6 Ulfstein, Geir, Universitetet i Oslo 
7 Pedersen, Willy, Universitetet i Oslo 
7 Storesletten, Kjetil, Universitetet i Oslo 
 
Utenlandske 
Gr. Navn/Arbeidssted 
1 Stråth, Bo, Universitetet i Helsinki, Finland 
3 Goodman, Gail S., University of California, U. S. A. 
3 Rayo, Agustín, Massachusetts Institute of Technology, U. S. A. 
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5 Alexiadou, Artemis, Humboldt Universität zu Berlin, Tyskland 
6 Tuori, Kaarlo Heikki, Universitetet i Helsinki, Finland 

 
 
Akademiets medlemstall per 31. desember 2018 var 920: 
 
Den matematisk-naturvitenskapelige klasse 
A og BA: Norske medlemmer 297 
B: Utenlandske medlemmer 229 
 
Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap 
A og BA: Norske medlemmer 265 
B: Utenlandske medlemmer 129 
 
Av Akademiets medlemmer var 176 kvinner (19,2 %) av disse var 124 nor-
ske (22 %). 

24  Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok 2018

Nyinnvalgte medlemmer av Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap 
avbildet på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte på Grand Hotel 3. 
mai. Fra venstre; Bo Stråth, Kjetil Storesletten, Willy Pedersen, Anastasia 
Maravela, Laura Janda, Bruno Laeng, Annelin Eriksen, Stein Tønnesson, 
Olav Njølstad og Geir Ulfstein. Foto: Det Norske Videnskaps-Akademi/ 
Thomas B. Eckhoff 
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Til sammen: 920 
Antall avdøde: 16 
 
A= Norske Medlemmer 
BA = Utenlandske medlemmer med samme rettigheter som norske; i dag 

innvalgt som norske medlemmer etter sist statuttendring 
B = Utenlandske medlemmer 
 

Akademiet  25

Akademiet2018.qxp_Akademiet2018  19.03.2019  15:41  Side 25



Akademiet2018.qxp_Akademiet2018  19.03.2019  15:41  Side 26



AKADEMIETS MEDLEMMER PR. 31.12.2018 
 
 
I. Den matematisk-naturvitenskapelige klasses medlemmer 
 
Årstallet angir når vedkommende er innvalgt i Akademiet. Det neste tallet beteg-
ner gruppen vedkommende er medlem av, og det siste tallet er medlemmenes ma-
trikkelnummer. 
 
 
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 
Alfsen, Erik Magnus (f. 1930). Professor. Matematisk analyse, Haslum, 1971. 1, 

824 
Alve, Elisabeth (f. 1957). Professor. Mikropaleontologi, Oslo, 2004. 3, 1299 
Amiry-Moghaddam, Mahmood Reza (f. 1971). Forsker. Medisin, Oslo, 2008. 7, 

1369 
Andersen, Per Oskar (f. 1930). Professor. Nevrofysiologi, Blommenholm, 1980. 7, 

927 
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 
Berg, Kristian (f. 1955). Professor. Farmasi, Heggedal, 2014. 8, 1456 
Berg, Rolf Yngvar (f. 1925). Professor emeritus. Botanikk, Oslo, 1966. 5, 772, †lør-

dag 25. august 2018 
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 
Bjørseth, Alf (f. 1941). Direktør. Teknologiske fag, Oslo, 2006. 8, 1338 
Bjørås, Magnar (f. 1965). Professor. Mikrobiologi, Oslo, 2017. 6, 1519 
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 
Brochmann, Christian (f. 1953). Professor. Botanikk, Oslo, 2004. 5, 1301 
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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 og evolusjon, 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 
Bøyum, Arne (f. 1928). Forskar. Strålebiologi, Oslo, 1995. 6, 1177, †mandag 3. 

desember 2018 
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 
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 
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 
Enger, Per Engebret Stockfleth (f. 1929). Professor. Zoofysiologi, Oslo, 1981. 5, 

944, †tirsdag 20. november 2018 
Engvold, Oddbjørn (f. 1938). Professor. Astrofysikk, Sandvika, 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 
Feder, Jens (f. 1939). Professor. Fysikk, Oslo, 1987. 2, 1028 
Fenstad, Jens Erik (f. 1935). Professor. Matematikk, Østerås, 1976. 1, 878 
Fjellvåg, Helmer (f. 1954). Professor. Kjemi, Oslo, 2007. 4, 1350 
Fjose, Anders (f. 1955). Professor. Molekylærbiologi, Nesttun, 1995. 6, 1174 
Flatmark, Torgeir (f. 1931). Professor. Nevrobiokjemi, Rådal, 1999. 6, 1246 
Foldvik, Arne (f. 1930). Professor. Fysisk oseanografi, Søreidgrend, 1992. 2, 1109 
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 
Fægri, Knut (f. 1946). Professor. Teoretisk kjemi, Oslo, 1997. 4, 1212 
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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 
Gjevik, Bjørn (f. 1939). Professor. Geofysikk, Jar, 1981. 2, 942 
Gjønnes, Jon Kjell (f. 1931). Professor. Materialvitenskap, Oslo, 1987. 8, 1037 
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 
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Heltoft, Lars (f. 1949). Professor. Språkvitenskap, Vedbæk, 2016. 5, 1271 
Horne, Merle (f. 1950). Professor. Lingvistikk, Malmø, 2011. 5, 1219 
Hornsby, Jennifer (f. 1951). Professor. Filosofi, London, 2009. 3, 1182 
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 
Jonsson, Nils Inge Einar (f. 1928). Professor. Litteratur, Saltsjö-Duvnäs, 1995. 4, 

992 
Jüngel, Klaus Eberhard (f. 1934). Professor. Religionsfilosofi, Tübingen, 1987. 8, 

828 
Jørgensen, Lise Bender (f. 1949). Professor. Arkeologi, Ranheim, 2008. 2, 1168 
Katicic, Radoslav (f. 1930). Professor. Slaviske språk, Wien, 1987. 5, 827 
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 
Kjellberg, Erik (f. 1939). Professor. Musikkvitenskap, Stockholm, 2004. 2, 1120 
Knudsen, Ebbe Egede (f. 1932). Professor. Semittisk, Værløse, 1969. 5, 673 
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Kolodny, Annette (f. 1941). Professor. Litteraturvitenskap, Tucson, 1993. 4, 940 
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 
Lindbeck, Carl A. Eugén (f. 1930). Professor. Økonomi, Stockholm, 1995. 7, 999 
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 
March, James G. (f. 1928). Professor. Statsvitenskap, Portola Valley, 1994. 7, 981, 

†torsdag 27. september 2018 
Markschies, Christoph (f. 1962). Professor. Eldre kirkehistorie, Berlin, 2017. 8, 

1288 
Meier, Christian (f. 1929). Professor. Historie, Hohenschäftlarn, 1997. 1, 1029 
Melberg, Arne (f. 1949). 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 
Nielsen, Eduard M. V. (f. 1923). Professor. Det gamle testamentet, Hellerup, 1987. 

8, 829 
Nilsson, Bror Göran (f. 1934). Professor emeritus. Historie, Lidköping, 1987. 1, 

819 
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). Professor. Filosofi og etikk, London, 2006. 3, 1143 
Ottosson, Magnus Yngve (f. 1929). Professor emeritus. Teologi, Uppsala, 1984. 8, 

779 
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 
Patzig, Günther (f. 1926). Professor. Gresk filosofi, Göttingen, 1997. 3, 1033, †fre-

dag 2. februar 2018 
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. Literature, Worthington, 2016. 4, 1270 
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Philippe, Xavier (f. 1960). Professor. Rettsvitenskap, Ventabren, 2014. 6, 1243 
Pinker, Steven A. (f. 1954). Professor. Psykologi, Boston, 2014. 3, 1240 
Pogge, Thomas Winfried Menko (f. 1953). Associate Professor. Filosofi, New York, 

1996. 3, 1015 
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. Philosophy, 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. Linguistics, 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 
Schwab, Heinrich Wilhelm (f. 1938). Professor. Musikkhistorie, Gettorf, 1998. 2, 

1058 
Sigurbjörnsson, Einar (f. 1944). Professor. Teologi, Reykjavík, 1988. 8, 855 
Sillars, Stuart (f. 1951). Professor. Litteraturvitenskap, Erdal, Askøy, 2007. 4, 1155 
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 (f. 1933). Professor. Nordisk etnologi, Åbo, 1993. 2, 936 
Strömholm, Stig (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 
Saari, Sandra (f. 1939). Professor. Litteraturvitenskap, Phelps, 1995. 4, 993 
Tchoubarian, Alexandre O. (f. 1931). Professor. Historie, Moscow, 1996. 1, 1010 
Teleman, Sven (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 
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Trudgill, Peter (f. 1943). Professor. Sosiolingvistikk, Norwich, 1995. 5, 995 
Tuori, Kaarlo Heikki (f. 1948). Professor. Rettsvitenskap, Helsinki, 2018. 6, 1300 
Török, László (f. 1941). Professor. Arkeologiens historie, Budapest, 1995. 2, 991 
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 
Zinkevicius, Zigmas (f. 1925). Professor. Baltiske språk, Vilnius, 1991. 5, 900, 

†tirsdag 20. februar 2018 
Österberg, Eva (f. 1942). Professor. Historie, Lund, 1992. 1, 916 
 
Antall medlemmer ved utgangen av 2018: 157 
 
 
Akademiets medlemstall var den 31. desember 2018 
 
Kl.I. A.Norske medlemmer 269 

B. Utenlandske medlemmer. 256 
 
Kl.II. A. Norske medlemmer 237 

B. Utenlandske medlemmer 157 
 
Til sammen 919 
Antall avdøde i løpet av 2018 16 
 
Totalt medlemsantall for 2018 935 
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NORSKE MEDLEMMER 
 
 
Gruppe 1: Matematiske fag 
Gruppeleder: Professor Dag Normann 
Antall medlemmer: 36 
 
Borgan, Ørnulf 
Frigessi, Arnoldo 
Grue, John 
Hjort, Nils Lid 
Holden, Helge 
Liestøl, Knut 
Malinnikova, Eugenia 
Munthe-Kaas, Hans Z. 
Ranestad, Kristian 
Risebro, Nils Henrik 
Rognes, John 
Rue, Håvard 
Seip, Kristian 
Smalø, Sverre Olaf 
Veierød, Marit B. 
Winther, Ragnar 
 
Over 70 år 
Alfsen, Erik Magnus 
Dysthe, Kristian Barstad 
Ellingsrud, Geir 
Engen, Steinar 
Faltinsen, Odd M. 
Fenstad, Jens Erik 
Fornæss, John Erik 
Laudal, Olav Arnfinn 
Lyche, Tom 
Normann, Dag 
Piene, Ragni 
Reiten, Idun 
Schweder, Tore 
Størmer, Erling 
Tjøstheim, Dag 
Tjøtta, Sigve 
Tverberg, Helge Arnulf 
Øksendal, Bernt Karsten 

Aalen, Odd  
Aanderaa, Stål 
 
 
Gruppe 2: Astronomi, fysikk og geofy-
sikk 
Gruppeleder: Professor Mats Carlsson 
Antall medlemmer: 51 
 
Brataas, Arne 
Carlsson, Mats 
Csernai, László Pál 
Elgarøy, Øystein 
Eriksen, Hans Kristian Kamfjord 
Gaina, Carmen 
Hansen, Alex 
Hansteen, Viggo H. 
Hjorth-Jensen, Morten 
Hov, Øystein 
Johansen, Tom Henning 
Larsen, Ann-Cecile 
Lilje, Per Barth 
Malthe-Sørenssen, Anders 
Mauritzen, Cecilie 
Moen, Jøran Idar 
Read, Alexander L. 
Siem, Sunniva 
Stapnes, Steinar 
Sudbø, Asle 
Torsvik, Trond Helge 
Viefers, Susanne F. 
 
Over 70 år 
Aharony, Amnon 
Aksnes, Kaare 
Egeland, Alv 
Engvold, Oddbjørn 
Feder, Jens 
Foldvik, Arne 
Fossheim, Kristian Johan 
Galperine, Iouri 
Gjevik, Bjørn 
Gottschalk, Lars 
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Havnes, Ove 
Hemmer, Per Christian Møller 
Høgåsen, Hallstein 
Johannessen, Ola Mathias 
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 
Sjøberg, Svein 
Skjeltorp, Arne Torbjørn 
Trulsen, Jan Karsten 
Weber, Jan Erik 
 
 
Gruppe 3: Geofag 
Gruppeleder: Professor Eystein Jansen 
Antall medlemmer: 23 
 
Alve, Elisabeth 
Andreassen, Karin 
Faleide, Jan Inge 
Jahren, Anne Hope 
Jamtveit, Bjørn 
Jansen, Eystein 
Pedersen, Rolf Birger 
Svendsen, John Inge 
Xu, Chong-Yu 
Aagaard, Per 
 
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 
Sellevoll, Markvard Armin 
 
 
Gruppe 4: Kjemi 
Gruppeleder: Professor Einar Uggerud 
Antall medlemmer: 25 
 
Børve, Knut J. 
Ebbesen, Thomas W. 
Einarsrud, Mari-Ann 
Fjellvåg, Helmer 
Grande, Tor 
Helgaker, Trygve Ulf 
Hoff, Per 
Kjelstrup, Signe Helene 
Lundanes, Elsa 
Nielsen, Claus Jørgen 
Norby, Truls Eivind 
Olsbye, Unni 
Ruud, Kenneth 
Skogestad, Sigurd 
Tilset, Mats 
Uggerud, Einar 
 
Over 70 år 
Fægri, Knut 
Greibrokk, Tyge 
Haaland, Arne 
Jensen, Synnøve Liaaen 
Klæboe, Peter 
Nyström, Bo Örjan Gunnar 
Skattebøl, Lars 
Sydnes, Leiv Kristen 
Øye, Harald Arnljot 
 
 
Gruppe 5: Biologi 
Gruppeleder: Professor Nils Chr. Stenseth 
Antall medlemmer: 42 
 
Aksnes, Dag Lorentz 
Brochmann, Christian 
Brysting, Anne Krag 

52  Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok 2018

Akademiet2018.qxp_Akademiet2018  19.03.2019  15:41  Side 52



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 
Stenseth, Nils Christian 
Swenson, Jon 
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 
Enger, Per Engebret Stockfleth † 
Fossum, Kåre 
Halvorsen, Odd 
Heide, Ola Mikal 
Junttila, Olavi 
Jørgensen, Per Magnus 
Landsverk, Thor 
Lindqvist, Björn Hardar 
Mustaparta, Hanna 
Nafstad, Inger 
Nissen, Per 
Nordal, Inger 
Ryvarden, Leif 
Rønningen, Knut 
Raa, Jan 
Sakshaug, Egil 
Slagsvold, Tore 
Sømme, Lauritz Sverdrup 
Thingstad, Tron Frede 
Venn, Kåre Olav 
Aastveit, Knut † 
  
 
 

Gruppe 6: Cellebiologi og molekylær-
biologi 
Gruppeleder: Professor Erik Boye 
Antall medlemmer: 40 
 
Bjørås, Magnar 
Blomhoff, Rune 
Blomhoff, Heidi Kiil 
Collas, Philippe 
Døskeland, Stein Ove 
Eijsink, Vincent G. H. 
Espevik, Terje 
Fjose, Anders 
Gabrielsen, Odd Stokke 
Gundersen, Kristian 
Johansen, Terje 
Klungland, Arne 
Lothe, Ragnhild A. 
Lønning, Per Eystein 
Martinez, Aurora 
Olsvik, Ørjan 
Prydz, Kristian 
Sandlie, Inger 
Sandvig, Kirsten 
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 
Bøyum, Arne † 
Flatmark, Torgeir 
Fossum, Sigbjørn 
Gautvik, Kaare M. 
Granum, Per Einar 
Griffiths, Gareth Wyn 
Hansson,  Vidar 
Helle, Karen Blaauw 
Kolstø, Anne-Brit 
Nes, Ingolf Figved 
Sand, Olav 
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Seglen, Per Ottar 
Sirevåg, Reidun 
 
 
Gruppe 7: Medisinske fag 
Gruppeleder: Professor  
Anne Spurkland 
Antall medlemmer: 66 
 
Akslen, Lars Andreas 
Amiry-Moghaddam, Mahmood Reza 
Andreassen, Ole Andreas 
Aukrust, Pål 
Bakke, Oddmund 
Bergersen, Linda Hildegard 
Bogen, Bjarne 
Bruland, Øyvind Sverre 
Chaudhry, Farrukh Abbas 
Danbolt, Niels Christian 
Glover, Joel C. 
Husebekk, Anne 
Haavik, Jan 
Jonsson, Sten Ture Roland 
Langeland, Nina 
Moser, Edvard 
Moser, May-Britt 
Njølstad, Pål Rasmus 
Olweus, Johanna 
Ottersen, Ole Petter 
Reed, Rolf Kåre 
Refsum, Helga Margareth 
Smeland, Erlend Bremertun 
Smiseth, Otto Armin 
Sollid, Ludvig Magne 
Sonnewald, Ursula 
Spurkland, Anne 
Storm, Johan Frederik 
Thoresen, Marianne 
Tønjum, Tone 
Undlien, Dag Erik 
Ursin, Giske 
Witter, Menno 
 
Over 70 år 
Andersen, Per Oskar 
Brundtland, Gro Harlem 

Evensen, Stein Arne 
Fonnum, Frode 
Frøland, Stig 
Harboe, Morten 
Hugdahl, Kenneth 
Husby, Gunnar 
Høst, Herman 
Kjekshus, John Karsten 
Kringlen, Einar 
Krokan, Hans Einar 
Larsen, Øivind 
Lie, Sverre Olaf 
Lærum, Ole Didrik 
Lømo, Terje 
Natvig, Jacob Birger 
Nicolaysen, Gunnar 
Norum, Kaare Reidar 
Nyberg-Hansen, Rolf 
Osen, Kirsten Kjelsberg 
Pedersen, Jan Ivar 
Saugstad, Ola Didrik 
Sejersted, Ole Mathias 
Seljelid, Rolf 
Sjøvold, Torstein 
Storm-Mathisen, Jon 
Thorsby, Erik 
Torvik, Ansgar 
Ueland, Per Magne 
Walløe, Lars 
Walaas, Sven Ivar 
Whitelaw, Andrew 
 
 
Gruppe 8: Teknologiske fag 
Gruppeleder: Professor May-Britt Hägg 
Antall medlemmer: 14 
 
Berg, Kristian 
Dale, Anders M. 
Hovig, Eivind 
Oughton, Deborah Helen 
 
Over 70 år 
Bjørseth, Alf 
Giæver, Ivar 
Gjønnes, Jon Kjell 
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Helleseth, Tor 
Hägg, May-Britt 
Moan, Torgeir 
Nakken, Odd 
Salbu, Bri 
Seip, Hans Martin 
Steinnes, Eiliv 
 
 
 
UTENLANDSKE MEDLEMMER 
 
Gruppe 1: Matematiske fag 
Gruppeleder: Professor Dag Normann 
Antall medlemmer: 36 
 
Arnold, Douglas N. 
Wiles, Sir Andrew J 
 
Over 70 år 
Atiyah, Sir Michael 
Ball, John Macleod 
Brillinger, David Ross 
Carleson, Lennart 
Connes, Alain 
Deligne, Pierre 
Ekeland, Ivar 
Engquist, Björn 
Gromov, Mikhail Leonidovich 
Kadison, Richard Vincen 
Keiding, Niels 
Kleiman, Steven L. 
Knuth, Donald Ervin 
Langlands, Robert P. 
Lax, Peter D. 
Lehto, Olli Erkki 
Meyer, Yves Francois 
Milnor, John Willard 
Mumford, David B. 
Newman, John Nicholas 
Nirenberg, Louis 
Palis, Jacob 
Peskine, Christian Francois 
Schumaker, Larry L. 
Serre, Jean-Pierre 
Shapiro, Melvyn A. 

Sinai, Yakov G. 
Singer, Isadore M. 
Szemerédi, Endre 
Tate, John Torrence 
Thompson, John Griggs 
Tits, Jacques 
Tong, Howell 
Varadhan, Srinivasa S. R. 
 
 
Gruppe 2: Astronomi, fysikk og geofy-
sikk 
Gruppeleder: Professor Mats Carlsson 
Antall medlemmer: 65 
 
Altshuler, Boris L. 
Brown, Michael E. 
Chen, Deliang 
Cloetingh, Sierd A. P. L. 
De Pontieu, Bart 
Denk, Winfried 
Eigler, Donald M. 
Fujii, Ryoichi 
Gurnis, Michael C. 
Hansson, Thors Hans 
Hell, Stefan W. 
Jewitt, David 
Luu, Jane 
Podladchikov, Yuri Yurievich 
Scharmer, Göran 
van Dishoeck, Ewine 
Vinokour, Valerii M. 
 
Over 70 år 
Als-Nielsen, Jens Aage 
Angel, James Roger Prior 
Bech Nielsen, Holger Frits 
Beckers, Jacques 
Binning, Gerd 
Brasseur, Guy Pierre 
Carlson, Herbert C. 
Culhane, John Leonard 
Davies, Peter Anthon 
Entin-Wohlman, Ora 
Gerber, Christoph 
Gubbins, David 
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Gustafsson, Bengt 
Guth, Alan H. 
Holzer, Thomas E. 
Hultqvist, Bengt Karl Gustaf 
Iijima, Sumio 
Jarlskog, Cecilia 
Lindblad, Per Olof 
Linde, Andrei D. 
Lindström, Ulf G. 
Lindzen, Richard Siegmund 
Livingston, William Charles 
Lynden-Bell, Donald † 
Mottelson, Ben 
Nelson, Jerry Earl 
Nordlund, Per-Åke 
Parker, Eugene Newman 
Peltier, Wm. Richard 
Pendry, John Brian 
Prather, Michael John 
Priest, Eric R. 
Pytte, Erlin 
Quate, Calvin 
Rees, Martin John 
Rikvold, Per Arne 
Rosner, Robert 
Rossby, Hans Thomas 
Schmidt, Maarten 
Starobinsky, Alexei A. 
Stein, Robert 
Stenflo, Jan Olo 
Sundqvist, Erik Hilding 
Thorne, Kip S. 
Veronis, George 
Wang, Wei-Chyun 
Weiss, Rainer 
Wilson, Raymond Neil † 
Zeitler, Elmar 
Zerefos, Christos S. 
 
 
Gruppe 3: Geofag 
Gruppeleder: Professor Eystein Jan-
sen Antall medlemmer: 20 
 
Jacobsen, Stein Bjørnar 
Larter, Stephen R. 

Ragnarsdóttir, Kristín Vala 
Spakman, Wim 
Steinberger, Bernhard 
Thybo, Hans 
Wilson, Blanche Marjorie 
 
Over 70 år 
Andrews, John T. 
Glässer, Ewald 
Griffin, William Lindsay 
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 
 
 
Gruppe 4: Kjemi 
Gruppeleder: Professor  
Einar Uggerud  
Antall medlemmer: 18 
 
Eisenstein, Odile 
Gauss, Jürgen 
Jones, Kevin Christopher 
Klopper, Willem M. 
 
Over 70 år 
Brus, Louis 
de Meijere, Armin 
Emons, Hans-Heinz 
Girichev, Georgiy V. 
Hargittai, István 
Hedberg, Kenneth 
Hopf, Henning 
Lüttke, Wolfgang † 
Nordén, Bengt 
Qiu, Zhuxian 
Salzer, Reiner 
Seeman, Nadrian C. 
Thulstrup, Erik W. 
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Vilkov, Lev Vasil’evich 
Welch, Barry 
 
 
Gruppe 5: Biologi 
Gruppeleder: Professor  
Nils Chr Stenseth  
Antall medlemmer: 24 
 
Ordinære medlemmer 
Ellegren, Hans 
Elser, James J. 
Hutchings, Jeffrey A. 
Rieseberg, Loren H. 
Taberlet, Pierre 
Willis, Katherine J. 
Zhang, Zhibin 
 
Over 70 år 
Ahti, Teuvo Tapio 
Batterbee, Richard William 
Cunningham, Edward Patrick 
Duda, Zbigniew 
Fenchel, Tom Michael 
Friis, Else Marie 
Hildebrand, John G. 
Jónasson, Pétur Mikkel 
Jonsell, Bengt Edvard 
Krebs, Charles J. 
Le Maho, Yvon 
Lindqvist, Björn Hardar 
Lusigi, Walter Jami 
Maloiy, Geoffrey Moriaso Ole 
Oberwinkler, Franz C. † 
Pegler, David Norman 
Pócs, Tamás 
Thornton, Iain 
Tinker, Philip Bernard 
 
 
Gruppe 6: Cellebiologi og molekylær-
biologi 
Gruppeleder: Professor Erik Boye 
Antall medlemmer: 21 
 
Attwell, David 

Bargmann, Cornelia 
Dingledine, Ray 
Gronenborn, Angela M. 
Heldin, Carl-Henrik 
Neefjes, Jacques 
Rothman, James E. 
Scheller, Richard H. 
Scott, John Donald 
Stevens, Raymond Charles 
 
Over 70 år 
Achtman, Mark 
Aunis, Dominique 
Capra, J. Donald 
Collier, R. John 
Doolittle, W. Ford 
Graybiel, Ann Martin 
Lindahl, Tomas 
Medlin, Linda Karen 
Nilsson, Kenneth 
Olsen, Bjørn Reino 
van Deurs, Bo 
 
 
Gruppe 7: Medisinske fag 
Gruppeleder: Professor  
Anne Spurkland 
Antall medlemmer: 43 
 
Blumberg, Richard Steven 
Charpentier, Emmanuelle 
Chien, Kenneth Randall 
Doudna, Jennifer Anne 
Jalkanen, Sirpa T. 
Jessell, Thomas M. 
Rubin, Kristofer 
Siksnys, Viginijus 
Südhof, Thomas C. 
 
Over 70 år 
Achté, Karl Aimo 
Björkhem, Ingemar 
Cohen, Maynard Manuel 
Curry, Fitz-Roy E. 
Ferluga, Dusan 
Fettiplace, Robert 
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Georgiev, Georgii P. 
Gjedde, Albert 
Grant, Gunnar 
Greengard, Paul 
Grillner, Sten 
Hanson, Lars Åke 
Hatle, Liv Kristin 
Hudspeth, A. James 
Hultborn, Hans Rurik Albert 
Lachmann, Peter Julius 
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 
Scheibel, Arnold B. 
Shatz, Carla J. 
Shen, Yucun 
Smith, Anthony David 
Stenflo, Per Johan 
Tandon, Prakash Narain 
Tienari, Pekka 
 
 
Gruppe 8: Teknologiske fag 
Antall medlemmer: 2 
Ingen ordinære medlemmer under 70 
år 
 
Over 70 år 
Hirth, John Price 
Hoffman, Darleane Christian 
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Gruppe 1: Historie  
Gruppeleder: Professor  
Jan Eivind Myhre 
Antall medlemmer: 37 
 
Andersen, Håkon With 
Andresen, Astri 
Collett, John Peter 
Fulsås, Narve 
Hestmark, Geir 
Lie, Einar 
Njølstad, Olav 
Sandvik, Hilde 
Sørensen, Øystein 
Tamnes, Rolf 
Tønnesson, Stein 
Westad, Odd Arne 
Waage, Hilde Henriksen 
 
Over 70 år 
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 
Tønnesson, Kåre 
 
 
Gruppe 2: Kulturfag og estetiske fag 
Gruppeleder: Professor  
Iver B. Neumann 
Antall medlemmer: 41 
 
Amundsen, Arne Bugge 
Brenna, Brita 
Eriksen, Annelin 
Eriksen, Thomas Hylland 
Hawkins, Stan 
Jørgensen, Lise Bender 
Kiilerich, Bente Knold 
Lexau, Siri Skjold 
Liepe, Lena 
Melhuus, Marit 
Neumann, Iver B. 
Olsen, Bjørnar 
Skre, Dagfinn 
Stige, Brynjulf 
von Bonsdorff, Jan 
Aavitsland, Kristin Bliksrud 
 
Over 70 år 
Bjørkvold, Jon-Roar 
Crawford, Barbara Elizabeth 
Edwards, Owain Tudor 
Fuglesang, Signe Horn 
Hedeager, Lotte 
Helliesen, Sidsel 
Herresthal, Harald 
Hodne, Bjarne 
Hohler, Erla B. 
Howell, Signe Lise 
Johansen, Arne Birger 
Klausen, Arne Martin † 
Klepp, Asbjørn 
Lidén, Hans-Emil W. 
Lunde, Øivind 
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Malmanger, Magne 
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 
 
 
Gruppe 3: Filosofi og psykologi 
Gruppeleder: Professor Olav Gjelsvik 
Antall medlemmer: 32 
 
Cappelen, Herman Wright 
Emilsson, Eyjólfur Kjalar 
Fjell, Anders Martin 
Fricke, Christel 
Føllesdal, Andreas 
Gjelsvik, Olav 
Gjesdal, Kristin 
Johansen, Thomas Kjeller 
Laeng, Bruno 
Linnebo, Øystein 
Morreau, Michael 
Ramberg, Bjørn Torgrim 
RundBjørn, Rishovd 
Serck-Hanssen, Camilla 
Vetlesen, Arne Johan 
Vollrath, Margarete Erika Maria 
Walhovd, Kristine Beate 
 
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 
Skirbekk, Gunnar 

Smedslund, Jan 
Sundet,  Jon Martin 
Teigen, Karl Halvor 
Torgersen, Svenn Omar 
Wyller, Egil Anders 
 
 
Gruppe 4: Litteraturvitenskap 
Gruppeleder: Professor Ellen Mortensen 
Antall medlemmer: 29 
 
Andersen, Per Thomas 
Bale, Kjersti 
Bjerck Hagen, Erik 
Haarberg, Jon 
Kondrup, Johnny 
Lothe, Jakob 
Lunde, Ingunn 
Melberg, Arne 
Moi, Toril 
Mortensen, Ellen 
Rem, Tore 
Selboe, Tone 
Sillars, Stuart 
 
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 
Olsen, Stein Haugom 
Sandberg, Beatrice 
Skei, Hans Hanssen 
Svensen, Åsfrid 
Tysdahl, Bjørn 
Ystad, Åse Vigdis 
Øverland, Orm 
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Gruppe 5: Filologi og språkvitenskap 
Gruppeleder:  
Professor Elizabeth Lanza 
Antall medlemmer: 38 
 
Aikio, Ante 
Asztalos, Monika 
Brendemoen, Bernt 
Edzard, Lutz E. 
Fløttum, Kjersti 
Haug, Dag Trygve Truslew 
Janda, Laura 
Lanza, Elizabeth 
Lohndal, Terje 
Maravela, Anastasia 
Sæbø, Kjell Johan 
Westergaard, Marit 
 
Over 70 år 
Andersen, Øivind 
Askedal, John Ole 
Benskin, Michael 
Berg, Rolf Yngvar † 
Bouvrie, Synnøve de 
Braarvig, Jens Erland 
Breivik, Leiv 
Bull, Tove 
Dyvik, Helge 
Faarlund, Jan Terje 
Hagland, Jan Ragnar 
Hansen, Cathrine Fabricius 
Harbsmeier, Christoph 
Hovdhaugen, Even † 
Jahr, Ernst Håkon 
Knudsen, Ebbe Egede 
Kraggerud, Egil 
Lindeman, Fredrik Otto 
Magga, Ole Henrik 
Montgomery, Hugo 
Mundal, Else 
Mønnesland, Svein Karl 
Nordahl, Helge † 
Rindal, Magnus 
Sandved, Arthur Olav 
Stenström, Anna-Brita 
Swan, Toril 

Vannebo, Kjell Ivar 
Venås, Kjell † 
Wiggen, Geirr 
 
 
Gruppe 6: Rettsvitenskap 
Gruppeleder: Professor  
Guiditta Cordero-Moss 
Antall medlemmer: 21 
 
Cordero-Moss, Giuditta 
Eng, Svein 
Graver, Hans Petter 
Haugli, Trude 
Holgersen, Gudrun 
Jacobsen, Jørn 
Michalsen, Dag 
Skoghøy, Jens E. A. 
Smith, Eivind 
Sverdrup, Tone 
Ulfstein, Geir 
Aarli, Ragna 
 
Over 70 år 
Bernt, Jan Fridthjof 
Boe, Erik Magnus 
Bull, Kirsti Strøm 
Falkanger, Thor 
Krüger, Kai 
Selvig, Erling Chr. 
Smith, Carsten 
Zimmer, Frederik 
Aarbakke, Magnus 
 
 
Gruppe 7: Samfunnsfag (herunder 
sosiologi, statsvitenskap og økonomi) 
Gruppeleder: Professor Øyvind Østerud  
Antall medlemmer: 49 
 
Asheim, Geir Bjarne 
Birkelund, Gunn Elisabeth 
Brochmann, Grete 
Christensen, Tom 
Gates, Scott 
Hegre, Håvard 
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Heidar, Knut 
Hylland, Aanund 
Knutsen, Oddbjørn 
Listhaug, Ola 
Lægreid, Per 
Malnes, Raino 
Mastekaasa, Arne 
Mjøset, Lars 
Moene, Karl Ove 
Pedersen, Willy 
Petersen, Trond 
Prieur, Annick 
Ramet, Sabrina Petra 
Rasch, Bjørn Erik 
Røvik, Kjell Arne 
Storesletten, Kjetil 
Strøm, Kaare 
Tungodden, Bertil 
 
Over 70 år 
Berg, Ole Trond 
Brox, Ottar 
Bråten, Stein 
Christiansen, Vidar 
Egeberg, Morten 
Førsund, Finn Ragnar 
Galtung, Johan 
Gleditsch, Nils Petter 
Grønmo, Sigmun 
Hagestad, Gunhild Oline 
Hagtvet, Bernt 
Hellevik, Ottar 
Hernes, Gudmund 
Hoel, Michael 
Kuhnle, Stein 
Kydland, Finn E. 
Midgaard, Knut 
Norman, Victor Danielsen 
Olsen, Johan P. 
Sandmo, John Agnar 
Stigum, Bernt Petter 
Strøm, Steinar 
Thonstad, Tore Sivert † 
Underdal, Arild 
Østerud, Øyvind 
Aase, Asbjørn 

Gruppe 8: Religionsvitenskap og teo-
logi:  
Gruppeleder: Professor  
Aud Valborg Tønnessen 
Antall medlemmer: 18 
 
Gilhus, Ingvild Sælid 
Jacobsen, Knut Axel 
Lundhaug, Hugo 
Rydving, Håkan 
Sandnes, Karl Olav 
Stausberg, Michael 
Thomassen, Einar 
Tønnessen, Aud Valborg 
 
Over 70 år 
Asheim, Ivar 
Barstad, Hans Magnus 
Borgen, Peder 
Christoffersen, Svein Aage 
Kværne, Per 
Montgomery, Ingun 
Moxnes, Halvor 
Skarsaune, Oskar 
Steinsland, Gro 
Sæbø, Magne 
 
 
UTENLANDSKE MEDLEMMER 
 
Gruppe 1: Historie 
Gruppeleder: Professor  
Jan Eivind Myhre 
Antall medlemmer: 17 
 
Clavin, Patricia 
Deighton, Anne 
Lind, Gunner 
Salmon, Patrick 
 
Over 70 år 
Burk, Kathleen 
Drake, Michael 
Imhof, Arthur Erwin 
Johansen, Hans Christian 
Lauren, Paul Gordo 
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Lovoll, Odd Sverre 
Meier, Christian 
Nilsson, Bror Göran 
Stråth, Bo 
Tchoubarian, Alexandre O. 
Torstendahl, Rolf 
Winter, Jay Murray 
Österberg, Eva 
 
 
Gruppe 2: Kulturfag og estetiske fag 
Gruppeleder: Professor  
Iver B. Neumann 
Antall medlemmer: 11 
 
Dinslage, Patrick 
 
Over 70 år 
Bergsagel, John 
Biró Tiborné, Katalin 
Hastrup, Kirsten B. 
Kjellberg, Erik 
Krummacher, Friedhelm 
Pace, Valentino 
Schwab, Heinrich Wilhelm 
Storå, Nils 
Svanberg, Jan 
Török, László 
Wilson, David Mackenzie 
 
 
Gruppe 3: Filosofi og psykologi 
Gruppeleder: Professor Olav Gjelsvik 
Antall medlemmer: 23 
 
Goodman, Gail S. 
Hornsby, Jennifer 
Meltzoff, Andrew N. 
Pinker, Steven A. 
Pogge, Thomas Winfried Menko 
Railton, Peter 
Rayo, Agustín 
Tong, Shijun 
Williamson, Timothy 
 
 

Over 70 år 
Alanen, Lilli Kristina 
Allison, Henry Edward 
Annas, Julia 
Bergström, Lars Olof 
Harris, Paul L. 
Jones, Andrew J. I. 
Kenny, Sir Anthony J. P. 
Kripke, Saul Aaron 
Kuhl, Patricia K. 
O’Neill, Onora 
Parsons, Charles Dacre 
Patzig, Günter † 
Perry, John R. 
Prawitz, Dag Hjalmar 
Trevarthen, Colwyn Boyd 
 
 
Gruppe 4: Litteraturvitenskap 
Gruppeleder: Professor  
Ellen Mortensen 
Antall medlemmer: 16 
 
Guyaux, André 
Heitmann, Annegret 
Phelan, James 
Rasmussen, Janet Elaine 
 
Over 70 år 
Cave, Terence 
Jonsson, Nils Inge Einar 
Kolodny, Annette 
Mori, Mitsuya 
Norseng, Mary Kay 
Ólason, Vésteinn 
Paul, Fritz 
Stenström, Thure Oscar 
Ståhle Sjönell, Barbro Maria 
Saari, Sandra 
Vendler, Helen H. 
Wrede, Johan 
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Gruppe 5: Filologi og språkvitenskap 
Gruppeleder:  
Professor Elizabeth Lanza  
Antall medlemmer: 34 
 
Alexiadou, Artemis 
Dillmann, François-Xavier 
Harrison, Stephen J. 
Heltoft, Lars 
Horne, Merle 
Laing, Margaret 
Linn, Andrew R. 
Mortensen, Lars Boje 
Romaine, Suzanne 
Vandenbussche, Wim Michiel 
 
Over 70 år 
Allén, Sture 
Barnes, Michael Patrick 
Bergenholtz, Henning 
Birkhan, Helmut 
Braunmüller, Kurt 
Chernigovskaya, Tatiana 
Dahl, Östen 
Düwel, Klaus 
Fisiak, Jacek Izydor 
Hardcastle, William 
Hunt, Anthony Blair 
Jensen, Minna Skafte 
Katičić, Radoslav 
Laurén, Hans Christer 
Lund, Jørn 
Mithun, Marianne 
Parpola, Simo Kaarlo Antero 
Puppel, Stanislaw 
Ralph Bo 
Sammallahti, Pekka 
Teleman, Sven 
Trudgill, Peter 
Uspenskij, Boris 
Voigt, Rainer 
Zinkevicius, Zigmas † 
 
 

Gruppe 6: Rettsvitenskap 
Gruppeleder: Professor  
Giuditta Cardero-Moss 
Antall medlemmer: 8 
 
Philippe, Xavier 
 
Over 70 år 
Bengtsson, Thorsten Bertil 
Delpérée, Francis P. 
Håstad, Torgny 
Ketscher, Kirsten 
Langendonck, Jozef Van 
Strömholm, Stig 
Tuori, Kaarlo Heikki 
 
 
Gruppe 7: Samfunnsfag (herunder 
sosiologi, statsvitenskap og økonomi) 
Gruppeleder: Professor  
Øivind Østerud 
Antall medlemmer: 5 
 
Hedström, Peter 
 
Over 70 år 
Allardt, Erik 
Bernitz, Ulf 
Lindbeck, Carl Assar Eugén 
March, James G. † 
Stefánsson, Björn S. 
 
 
Gruppe 8: Religionsvitenskap og teo-
logi 
Gruppeleder: Professor  
Aud Valborg Tønnessen 
Antall medlemmer: 14 
 
Markschies, Christoph 
Rubenson, Samuel 
 
Over 70 år 
Aune, David E. 
Barton, John 
Cappelørn, Niels Jørgen 
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Engberg-Pedersen, Troels 
Hagen, Kenneth George 
Hellholm, Nils David Theodor 
Jüngel, Klaus Eberhard 
Nielsen, Eduard Mikael Vanderborg 
Ottosson, Magnus Yngve 
Sigurbjörnsson, Einar 
Smend, Rudolf 
Staats, Reinhart 
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DØDSFALL I 2018 
 

 
Patzig, Günther (f. 1926), professor i gresk filosofi. Medlem av klasse II B, 
gruppe 3.  
Innvalgt i 1997. † 2. februar 2018 
 
Lynden-Bell, Donald (f. 1935), professor i astrofysikk. Medlem av klasse I 
B, gruppe 2.  
Innvalgt i 2008. † 5. februar 2018 
 
Zinkevicius, Zigmas (f. 1925), professor i baltiske språk. Medlem av klasse 
II B, gruppe 5.  
Innvalgt i 1991. † 20. februar 2018 
 
Venås, Kjell (f. 1927), professor i språkvitenskap. Medlem av klasse II A, 
gruppe 5.  
Innvalgt i 1974. † 7. mars 2018 
 
Oberwinkler, Franz C. (f. 1939), professor i botanikk. Medlem av klasse I 
B, gruppe 5.  
Innvalgt i 1995. † 15. mars 2018 
 
Wilson, Raymond Neil (f. 1928), professor i astrofysikk. Medlem av klasse 
I B, gruppe 2.  
Innvalgt i 2010. † 16. mars 2018 
 
Nordahl, Helge (f. 1927), professor i romansk filologi. Medlem av klasse II 
A, gruppe 5.  
Innvalgt i 1979. † 31. mars 2018 
 
Thonstad, Tore Sivert (f. 1930), professor i sosialøkonomi. Medlem av 
klasse II A, gruppe 7. 
Innvalgt i 1979. † 6. april 2018 
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Aastveit, Knut (f. 1921), professor i genetikk. Medlem av klasse I A, gruppe 
5.  
Innvalgt i 1984.† 14. juni 2018 
 
Klausen, Arne Martin (f. 1927), professor i generell kulturhistorie. Medlem 
av klasse II A, gruppe 2.  
Innvalgt i 1996.† 15. juni 2018 
 
March, James G. (f. 1928), professor i statsvitenskap. Medlem av klasse II 
B, gruppe 7.  
Innvalgt 1994. † 27. september 2018. 
 
Hovdhaugen, Even (f. 1941), professor i lingvistikk og polynesisk. Med-
lem av klasse II A, gruppe 5.  
Innvalgt 1976. † 16. oktober 2018. 
 
Lüttke, Wolfgang (f. 1919), professor i molecular spectroscopy. Medlem av 
klasse I B, gruppe 4.  
Innvalgt 1987. † 20. oktober 2018. 
 
Enger, Per Engebret Stockfleth (f. 1929), professor i zoofysiologi. Medlem 
av klasse I A, gruppe 5.  
Innvalgt 1981. † 20. november 2018.  
 
Bøyum, Arne (f. 1928), forskar i strålebiologi og eksperimentell hematologi. 
Medlem av klasse I A, gruppe 6.  
Innvalgt 1995. † 3. desember 2018.  
 
 
FRA 2017 
Smayda, Theodore J. (f. 1931), professor i biologisk oseanografi. Medlem 
av klasse I B, gruppe 5.  
Innvalgt i 1992. † 5. april 2017 
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Portrettmedalje utgitt til Kolbjørn Skaares 60-
års dag i 1991. Formgitt av myntgravør Øivind 
Hansen. Foto: Håkon Roland, Kultur historisk 
museum, UiO
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MINNETALE OVER  
PROFESSOR KOLBJØRN SKAARE 
 
holdt på møte 
18. januar 2018 
 
 
av Håkon Roland og Svein Harald Gullbekk  
 
Mangeårig bestyrer av Universitetets Myntkabinett, professor dr. philos. 
Kolbjørn Skaare, sovnet stille inn på Smestadhjemmet i Oslo lørdag 3. juni 
2017.  
   Ifølge seg selv ble Kolbjørn ”hjemmefødt 2. påskedag 1931 på Statens 
Forsøksgård for Trøndelag og Møre, og vokste opp på Felleskjøpets 
Stamsædgård på Vang på Hedmarken”. Etter artium på latinlinjen ved Hamar 
Katedralskole og endt militærtjeneste, gikk turen til Oslo og studier i gresk, 
latin og historie. Ved en ren tilfeldighet fikk han nyss om en assistentstilling 
ved Myntkabinettet – en institusjon han aldri før hadde hørt tale om. Den 
13. september 1954 startet Kolbjørn opp under dr. Hans Holsts ledelse. 
Senere ble Kolbjørn konservator, dosent i 1983 og professor i 1985. I 1976 
ble han dr. philos. på en avhandling om vikingtidens myntvesen i Norge. 
Han var museets bestyrer det meste av sitt yrkesaktive liv til han gikk av 
med pensjon i 2002.  
   Kolbjørns forskning har endret vikingtidens og middelalderens numis-
matiske landskap. Gjennom en lang og rik forskerkarriere er det skapt orden 
av kaos. Studiene av utmyntingene under Olav Haraldsson, Harald Hardråde, 
Magnus Berrføtt, Sverre Sigurdsson, Håkon Håkonsson, og, ikke minst, opp-
dagelsene av hertug Skule Bårdsson på mynt og erkebiskop Jon Raudes 
mynter, er betydningsfulle bidrag til forståelsen av middelalderens mynt- og 
pengehistorie. Gjennom forskningen på myntvesenet under Harald Hard -
rådes tid setter han utmyntning i sammenheng med konsolidering av kon-
gemakten. Han konkluderer med at dette var starten på et nasjonalt 
myntvesen, og videre at myntvesenet ble etablert som sentral nasjonal in-
stitusjon. Skaares forskning utgjør premisser for studier av middelalderens 
mynt- og pengevesen. Gjennom omfattende materialstudier må Kolbjørn 
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kalles empiriker. Han så det som en av sine viktigste oppgaver å tilrettelegge 
myntmaterialet for videre forskning innen flere disipliner. Og her har han 
lykkes.   
   I flere tiår fulgte Kolbjørn arkeologiske utgravninger og publiserte et 
stort antall rapporter, kommentarer og analyser der de arkeologiske oppdag-
elsene ble redegjort for og tolket inn i videre forståelseshorisonter. Om vi 
skal trekke frem noen eksempler må det bli bygravningene i Oslo, Bergen, 
Trondheim og Tunsberg, utgravningene av Skiringssalskaupangen i Vestfold 
og stavkirker som Lom, Ringebu og Kaupanger, for ikke å glemme funnet 
av den norske penningen fra en indianerboplass i Maine, på Østkysten av 
USA. Ingen norrøn gjenstand er funnet lenger sør på Det amerikanske kon-
tinent enn denne mynten, som er preget i Norge under Olav Kyrres tid, i 
1070- eller 1080-årene. Kolbjørns arbeid med dette funnet bidro til å befeste 
hans internasjonale ry som forsker på 1970-tallet.     
   Kolbjørn var tidlig ute med å benytte naturvitenskapelige metoder innen 
humanistisk forskning, og allerede på 1960-tallet innledet han samarbeid 
med Institutt for atomenergi på Kjeller. Flere hundre neutronaktiveringsana-
lyser ble utført, og disse utgjør mye av grunnlaget for dagens kunnskap om 
vikingtidens og middelalderens mynt- og pengevesen i Norge. Innenfor 
forskningen på myntenes metallurgi var Kolbjørn en pioner, ikke bare i 
Norge og Skandinavia, men også internasjonalt.  
   Gjennom årene kom over 500 publikasjoner fra hans hånd på en rekke 
områder som vikingtidens mynthistorie, medaljer, gresk og romersk numis-
matikk, myntdesign, pengesedler og generell myntkunnskap. Bibliografien 
avspeiler en bredde og kompetanse som ingen på feltet har vært i nærheten 
av verken før eller siden. Artiklene finner vi i lokale bygdeblader så vel som 
i internasjonale prestisjetidsskrifter. Blant de viktigste bøkene hans er Coins 
and Coinage in Viking -age Norway (1976), Mynt i Norge (1978), Norsk mynt 
i 1000 ar̊ (2 bind, til 1000-års jubileet for norsk mynt i 1995). Der opp-
summerer han mye av sin forskning og sitt syn på norsk mynthistorie. Hans 
siste større arbeid var Mynten, myntene og medaljene: Den kongelige mynts 
historie 1806–2004, med linjer tilbake til starten i 1668 (2008).1  
   Kolbjørns 60-års dag i 1991 ble behørig feiret i Videnskapsakademiet i 
Oslo, og han ble hedret med to festskrift. Et fra det norske fagmiljøet og et 
med internasjonale bidrag. 

1. Kolbjørn Skaares bibliografi er publisert i festskriftet til hans 60-års dag, Nordisk Nu-
mismatisk Årsskrift (NNÅ) 1991 (1992), s. 191–207
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   Gjennom årene er det ingen som har overgått Kolbjørn i formidling av 
numismatikken. Han var en populær foredragsholder i Norge og Norden. 
Under signaturen Monetarius hadde han sin faste myntspalte i Aftenpostens 
lørdagsnummer i en årrekke. Oppdraget som fagdommer i NRKs populære 
program Kvitt eller dobbelt hadde han stor moro av, og han stilte gjerne opp 
når aviser, radio og TV skulle lage innslag om pengerelaterte temaer.  
   Gjennom hele sitt virke hadde Kolbjørn ansvar for å ivareta de store 
samlingene ved Myntkabinettet. Han skaffet til veie midler for å gjen-
nomføre systematiske gjennomganger av sentrale deler av myntsamlingen, 
blant annet de spesielt viktige funnene fra norske middelalderkirker. Han 
bestemte og katalogiserte mesteparten av innkomne funn gjennom flere tiår, 
og satt også med et hovedansvar for det kontinuerlige arbeidet med å 
ajourføre og komplettere landets eneste numismatiske fagbibliotek. Digi -
taliseringen av museumsverdenen inntraff også i Kolbjørns periode, og 
arbeidet med en database over samlingene startet opp allerede i 1990.  
   Samlingene utgjorde også en utømmelig kilde for formidling gjennom 
utstillinger i Historisk Museum. Gjennom årene kuraterte Kolbjørn flere 
titalls utstillinger. Utstillingene har en imponerende tematisk spredning, fra 
romerske mynter til kronejubileer, fra fransk medaljekunst til utstillinger om 
fenomenet tid. 
   I løpet av sin tid som bestyrer av Universitetets Myntkabinett sørget han 
for en betydelig tilvekst til samlingene, blant annet gjennom kjøp av Norges 
største privatsamling med vikingtids- og middelaldermynt. Han var in-
strumentell i oppbyggingen av Norges Banks seddelsamling og Den Kon-
gelige Mynts myntsamling.  
   Numismatikk har vært og er et lite fagområde i randsonen av større fag 
som historie og arkeologi. Kolbjørn var i alle år bevisst fagets utsatte posisjon 
i de ulike rundene med fagdimensjoneringer og sentraliserte forskningssats-
ninger som i økende grad preget universitetene fra 1980-tallet av. Alene og 
med ryggen mot veggen forfattet Skaare saksinnlegg etter saksinnlegg med 
litterære kvaliteter for å opprettholde fagets status og stilling. En klassiker i 
fagkampsjangeren ”Et nødrop fra numismatikkens grunnfjell” vekket opp-
merksomhet langt inn i universitetets ledelse. Numismatikk ble skjermet for 
planlagte kutt, og har siden ikke vært utsatt for ytterligere kuttforsøk. Av 
strategiske rekrutteringshensyn klarte han å få opprettet magistergrad i numis-
matikk på begynnelsen av 1970-tallet, og første kandidat ble uteksaminert i 
1972. Siden skulle det bli to til innen magistergradene ble avviklet ved UiO.  
   Alle som fikk oppleve Kolbjørn i fri flyt solid plassert ved enden av det 
store seminarbordet i det ærverdige hjørnekontoret i annen etasje på His-
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torisk museum vil huske ham som en engasjert foreleser. Intrikate faglige 
emner ble ispedd et oppkomme av anekdoter, ofte om selvopplevde møter 
med interessante personer. Aldri et vondt ord om noen og ofte fremført med 
betydelig humoristisk sans. Kolbjørn søkte og fikk eksterne forsknings-
midler, i hovedsak fra NAFR (NFR). Det var særlig forskning på kirkefunn-
materialet fra middelalderen som sto i fokus. Flere av dem som fikk sine 
første faglige engasjementer ved Myntkabinettet under Kolbjørns ledelse 
har senere blitt sentrale fagpersoner i norsk museumsverden. Arbeidet for å 
sikre faget rekruttering bar frukter, og i dag er det flere disputerte numis-
matikere i virksomhet, både ved UiO og NTNU. Det er utvilsomt Kolbjørns 
utrettelige innsats og tro på faget som har ført til at norsk forskning innen 
numismatikk og førmoderne pengehistorie i dag står sterkt i nordisk 
sammenheng. 
   Kolbjørn var preses og visepreses i Det Norske Videnskaps-Akademi 
(1985–1989), sekretær (1979–1986) og president (1986–1991) i Commis-
sion internationale de numismatique, medlem i en rekke norske og nordiske 
råd og utvalg, og har blitt tildelt flere utmerkelser i inn- og utland. Han var 
innvalgt i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien i Sverige, 
og Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab i Trondheim. Kongens fortjenst-
medalje i gull ble tildelt i 1995.  
   Som norsk redaktør for Nordisk Tidskrift fra 1982 til 2002, og som leder 
for norsk avdeling av Letterstedtska föreningen i årene 2004 til 2013, utøvet 
han et bredt engasjement for nordisk kultur og samvirke mellom landene.  
   Kolbjørn var en drivende kraft i Norges Banks pregkomite fra 1967 til 
2013. Denne komiteen ble nedsatt i kjølvannet av striden som blusset opp 
etter utgivelsen av ny myntrekke i 1958. Olav Vs nye mynter ble formgitt 
av Per Palle Storm. Riksvåpen og annen heraldikk måtte vike for naturalis-
tiske gjengivelser av dyr fra norsk fauna. Dette vakte sterke reaksjoner, og 
debatten endte i munnhuggeri mellom finansminister Trygve Bratteli og 
senterpartimannen Jon Leirfall i Stortinget. For å forhindre lignende skan -
daler ble altså Norges Banks pregkomite nedsatt, og Kolbjørn ble med tiden 
komiteens leder. Gjennom dette arbeidet har han bokstavelig talt satt sitt 
preg på landets mynter gjennom flere tiår.  
   Kolbjørn var en av de få som maktet å balansere en internasjonal fors-
kerkarriere med utstrakt populær formidling. Likevel klarte han å ivareta 
personlige interesser gjennom hele sitt yrkesaktive liv. Sang og musikk var 
en viktig del av Kolbjørns liv. Han var mangeårig medlem av Den norske 
studentersangforening, en periode også som formann. Familie, venner og 
kolleger i inn og utland husker med glede Kolbjørns sanger til ulike anled-
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ninger, fra konfirmasjoner til formelle middager på internasjonale kon-
feranser. Fjell- og naturopplevelser var også viktige, og han nøt freden på 
sin fjellhytte der dagene gikk med til ørretfiske og artikkelskriving.   
   Det er mange over hele Norden som føler takknemlighet over å ha kjent 
en så omgjengelig, varm og dyktig person som Kolbjørn Skaare. Hans ry 
som landets nestor innen numismatikk og pengehistorie vil vare ved lenge 
etter hans bortgang. 
 
Vi vil hedre og lyse fred over Kolbjørn Skaares minne. 
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MINNETALE OVER  
PROFESSOR RAGNAR ROMMETVEIT 
 
holdt på møte 
18. januar 2018 
 
 
av professor Jan Smedslund 
 
Professor Ragnar Rommetveit døde i Oslo 11. juni 2017 i en alder av 93 år. 
Han ble født og vokste opp på Stord og bevarte gjennom hele livet kontakten 
med hjembygden. 
   Etter examen artium på Fana høgre skole i 1943 og lærerskolen på Stord 
i 1947 studerte han psykologi og tok magistergraden i 1950. Han giftet seg 
med Sigrid Larsen og paret fikk tre barn. Som universitetsstipendiat ved 
Universitetet i Oslo avla han doktorgraden i 1953. Han ble utnevnt til dosent 
i 1954 og professor i psykologi ved Universitetet i Oslo i 1959 og fungerte 
til han gikk av for aldersgrensen i 1994.  
   Jeg møtte Ragnar våren 1948. Vi var en liten gruppe på fire magister-
gradsstudenter som siktet på å bli forskere (de to andre var Olav Skårdal og 
Sverre Bruun Gulbrandsen). Vi var omgitt av et stort antall praktisk ori-
enterte psykologistudenter som siktet på å ta den nye embetseksamen, cand. 
psychol. Det var en tid med sterk fremtidstro. Krigen var over, vi trodde at 
samfunnet og menneskene var i stadig utvikling mot det bedre og at viten-
skapen ville åpne nye horisonter, også i psykologien. Det nye psykologistu-
diet var inspirert av professor Harald K. Schjelderup som både var filosof, 
eksperimentell psykolog, og psykoanalytiker. I sin lærebok til forberedende 
prøve ”Innføring i Psykologi”, som kom i mange opplag, skisserte han et 
bredt syn på psykologien som både vitenskap og praksis. Vi magistergrads-
studenter ble allikevel mest påvirket av filosofiprofessoren Arne Næss, hans 
avslappede forhold til autoriteter, hans klare analyser av tolkning, presisering 
og saklighet, og hans undervisning i symbolsk logikk. Med få lærere var vi 
i stor grad henvist til diskusjoner med hverandre, og vi utviklet et kritisk 
forhold til det amerikansk-dominerte pensumet og stilte strenge krav til 
presisjon og empirisk metodikk. Vi fikk også utfordring og inspirasjon fra 
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de mange amerikanske gjesteprofessorene som i vår studietid besøkte Norge. 
Ragnars doktoravhandling ”Social Norms and Roles” viser påvirkningen fra 
Arne Næss i form av presiseringer og definisjoner, men også fra den 
empiriske metode-orienteringen i vårt pensum i sosialpsykologi. Avhand -
lingen kombinerte høye aspirasjoner i retning av en generell sosialpsykologi, 
med empiriske studier av ungdommers oppfatning av egne og andres hold-
ninger.   
   Jeg tror at Ragnars selvstendige og aktivt utforskende og letende hold-
ning ble ytterligere styrket og utformet i de gjentatte diskusjonene og den 
konsekvente utfordringen av etablerte autoriteter som karakteriserte vår lille 
gruppe. Han hadde en karakteristisk intensitet i sitt engasjement, men selv 
i lange diskusjoner ble han aldri uvennlig, og han var alltid saksorientert. 
Han var en forsker i ordets dypeste betydning. I senere år kunne han ofte 
henvise til sitt ”tvisyn”, og til at ingen posisjoner og oppfatninger er endelig 
avsluttet og lukket. 
   I studietiden, etter gjennomført eksamen, og som universitetsstipendiat 
hadde han betydelig kontakt med miljøet ved Institutt for Samfunnsforsk-
ning, opprettet av Erik Rinde. Instituttet samlet mange unge som senere ble 
grunnleggere av norsk samfunnsvitenskap (bl.a. Sverre Lysgaard, Henry 
Valen, Vilhelm Aubert, og Harriet Holter). Institutt for samfunnsforskning, 
Instituttet for sosiologi, og Psykologisk institutt inviterte også en jevn strøm 
av utenlandske gjesteforelesere. Blant disse kan nevnes Paul Lazarsfeldt, 
Leon Festinger, Jean Piaget, Fritz Heider, Else Frenkel Brunswik, Margaret 
Mead, L.L. Thurstone, Lee Cronbach, George Kelly, m.fl. Blant de norske 
foredragsholderne som hadde stor innflytelse kan nevnes Stein Rokkan, 
Fredrik Barth og Ragnar Frisch. I denne nybrotts periode i norsk psykologi 
og samfunnsforskning var Ragnar en aktiv og lyttende ung deltaker som tid-
lig viste åpenhet overfor fag utenfor hans eget område sosialpsykologien, 
både samfunnsfag, humaniora, og filosofi. 
   Allerede i 1950-årene var Ragnar meget aktiv og produktiv, og i 1958 
utga han en bred teoretisk oversikt og diskusjon av ulike retninger i psyko-
logien i arbeidet ”Ego i moderne psykologi”, basert på forelesninger. 
Samtidig utkom ”Selectivity, intuition and halo effects in social perception” 
som presenterte resultatene av en rekke eksperimentelle studier, delvis utført 
ved University of Minnesota hvor han var gjesteprofessor i 1956–57. De to 
arbeidene viste både en bredt orientert og søkende teoretiker og en kreativ 
eksperimentator.  
   I de derpå følgende årene fulgte en rekke utenlandsopphold – han var 
gjesteprofessor ved University of Michigan (1961), Cornell University 
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(1964–65) og Fellow ved Center for Advanced Studies in the Behavioral 
Sciences, Stanford (1965–66). Av betydning for ham var også et sommer-
opphold ved Harvards Center for Cognitive Studies som var ledet av Jerome 
Bruner og George Miller og som var et arnested for det som i ettertid er blitt 
betegnet som den ”kognitive revolusjonen”. Man avviste den tidligere 
enerådende behaviorismen og åpnet for studiet av tenkning, følelser og språk 
og det nye begrepet ”informasjon” som ga utgangspunktet for computer-
epoken som vi i dag lever i. 
   Senere (1972–73) var han også Fellow ved The Netherlands Institute for 
Advanced Studies. Blant utmerkelser som avspeilet hans internasjonale posi-
sjon kan nevnes utnevnelse som Andrew D. White professor –at large ved 
Cornell University 1977–1983, deltakelse i en internasjonal studiegruppe 
med tittelen ”The dynamics of dialogue” som møttes i Bad Hamburg, Tys-
kland. Ragnar ble også utnevnt til æresdoktor ved universitetene i Bergen 
og Linkøping. 
   Som resultat av sine mange og omfattende møter med internasjonale 
forskningsmiljøer, egen tenkning og forskning skiftet Ragnar allerede fra 
begynnelsen av 1960-årene sin hovedinteresse fra generell sosialpsykologi 
til språkpsykologi. 
   Et resultat av hans nye orientering ble boka ”Words, Meanings, and Mes-
sages” som ble utgitt i 1968. I forordet karakteriserer han boka som et forsøk 
på å integrere den store mengden av foreliggende fragmentariske innsikter 
i forskningslitteraturen i et teoretisk sammenhengende bilde av ”human 
language in action”.  
   I 1974 kom boka ”On Message Structures” som var en konsentrert og 
presis presentasjon av Ragnars teoretiske posisjon. Han karakteriserer selv 
innholdet som en beskrivelse av det subtile samspillet mellom meta-kon-
trakter, forutsetninger, og hva som faktisk blir skrevet eller sagt i løpet av 
en dialog. 
   Ragnars bok på norsk med tittelen ”Språk. Tanke og kommunikasjon” 
som kom i 1972 bør også nevnes, fordi den hadde meget stor innflytelse i 
ulike norske faggrupper, som språkvitere, lærere, spesialpedagoger m.m.  
   Gjennom hele Ragnars produksjon har begreper som ”intersubjektivitet”, 
”kontekst”, ”mening” og ”dialog” vært grunnleggende. Hans livslange for-
søk på å føre den vitenskapelige psykologien nærmere en forståelse av 
menneskelig dagligspråk og dagligliv medførte en til dels skarp kritikk av 
samtidens amerikansk-dominerte psykologiske teorier, representert av 
Harvard-MIT tradisjonen i strukturell lingvistikk, opprinnelig inspirert av 
Chomsky. Men hans forskning førte ham også til kontakt med den russiske 
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tradisjonen fra Vygotsky og Bakthin som også hadde utviklet en dialogisk 
tilnærming til psykologien. 
   Ragnars utdyping av sin posisjon skjedde ikke primært på basis av funn 
fra hans kontrollerte empiriske studier, men gjennom kontinuerlige analyser 
av konkrete eksempler på hvordan språkbruk er påvirket av kontekst, og 
gjennom vedvarende kritisk refleksjon over faglitteraturens begreper, og 
ikke minst, over hva vi alle umiddelbart opplever i språklig samhandling. 
Enkeltmennesker og deres opplevelser kan bare forståes som resultatet av 
deres oppvekst og liv i kontinuerlig dialog med andre. Språket er hovedred-
skapet i dialogen, og setningenes og enkeltordenes mening er avhengig av 
deltakernes perspektiv og av hva som tas for gitt. Fullstendig objektivitet 
og verdinøytralitet blir derfor utopiske begreper. Ragnars analyser av 
dialoger er ikke påstander som må verifiseres eller falsifiseres gjennom kon-
trollerte studier, men er snarere reformuleringer og systematiseringer av hva 
vi alle tar for gitt.  
   Ragnars intense engasjement og hans glimrende klare analyser av teoret-
iske spørsmål gjorde ham til et inspirerende ”fyrtårn” for mange norske og 
utenlandske kolleger. Bedre enn mange erkjente han i det han skrev den tette 
sammenhengen mellom psykologiens faglige utfordringer, vårt dagligliv, og 
menneskenes dypeste eksistensielle problemer. 
   Ragnar Rommetveits forskning har satt spor i språkpsykologiens his-
torie, og han var en stemme som ble, og fortsatt vil bli, hørt av mange i den 
internasjonale samtalen.  
 
Jeg savner ham som en god venn og en nær og inspirerende kollega. Vi lyser 
fred over hans minne.  
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MINNETALE OVER  
PROFESSOR HANS CHRISTIAN HORNEMAN RØMMING 
 
holdt på møte  
15. februar 2018 
 
 
av professor Arvid Mostad 
 
Hans Christian Horneman Rømming kom til verden 16. februar 1928 og 
døde brått og uventet 15. desember 2017, to måneder før han ville fylt nitti 
år. Bare noen få dager tidligere var han på sitt kontor på Blindern.  
   Christian ble født på Rjukan av foreldre Andreas Rømming og Sara Fred -
rikke Nicoline Horneman Rømming som yngstemann i en familie med tre 
eldre søstre. Men allerede i 1933 flyttet familien til Oslo der Christians far 
ble matematikklærer på Fagerborg skole. Kanskje var det et ”matematisk 
gen” med i spillet, eller han må ha vært en utmerket lærer, for alle Christians 
søstre eksellerte i nettopp dette faget. Det skulle vise seg at matematikk også 
var en av Christians sterke sider. I 1946 tok han eksamen artium på Vestheim 
skole, og etter endt militærtjeneste fortsatte han sin utdannelse ved Uni-
versitetet i Oslo. Fagkretsen hans ble matematikk, fysikk og kjemi med 
kjemi som hovedfag. I hovedoppgaven i strukturkjemi, med røntgenkrys-
tallografi som metode, fikk han professor Odd Hassel som veileder. Han 
avla Cand.real.-eksamen våren 1954, og med et stipend fra ICI (Imperial 
Chemical Industries), dro han samme år med sin kjære Asbjørg til England. 
Men allerede etter ett år var han tilbake på Kjemisk institutt som forsknings-
assistent for professor Hassel, som nok hadde lagt merke til Christian under 
hans arbeide med hovedoppgaven.  
   Herfra gikk Christians akademiske karriere på skinner. I 1958 gikk han 
inn i stilling som Universitetsstipendiat, i 1961 som Universitetslektor og i 
1968 tok han sin doktorgrad. Han fikk stilling som dosent i 1972 og ble ut-
nevnt til professor ved Kjemisk institutt UiO i 1984. Han hadde lange forsk-
ningsopphold i utlandet, først ved Cornell, USA i 1968, så ved Tel Aviv 
University, Israel i 1978, og til sist ved Freie Universität Berlin i 1986. I 
1990 ble han innvalgt i Det Norske Videnskaps-Akademi. 
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Rømmings vitenskapelige aktivitet kan best karakteriseres som trefoldig. På 
den rent kjemiske siden var han opptatt av nitrogen. Som tema for doktor-
graden valgte han diazoniumsalter. På den ene siden var dette et godt valg, 
for slike forbindelser var av stor betydning både for syntetisk organisk kjemi 
og for industrien, og strukturen av dem hadde vært diskutert i nesten 100 år. 
På den andre siden var det også et modig, for ikke å si et dristig, valg. Selv 
om disse forbindelsene kan være greie nok i løsning, kan de være ekstremt 
ustabile og eksplosive i fast form. Og for en røntgenkrystallograf er fast 
form et ”must”. Han må ha en krystall. Det ble mange smell på Christians 
lab, og en og annen tur til øyeavdelingen på Ullevål sykehus ble det også. 
Men oppgaven ble omhyggelig gjennomført og problemene løst i av-
handlingen: ”Structure of Diazonium Salts and some related Compounds”. 
Han ble dermed også den første som gjennomførte en røntgenkrystallo-
grafisk undersøkelse av et diazonium salt. I forbindelse med doktorgraden 
kom også hans matematiske legning til syne i hans selvvalgte emne: 
”Anvendelse av foldings operasjoner i røntgenkrystallografisk metodikk”. 
Det fortalte også noe om hans dyptpløyende tilnærming til røntgenkrystallo-
grafi som metode. I hans lange publikasjonsliste går nitrogen igjen som en 
rød tråd, nå ofte i forbindelser med biokjemisk og medisinsk interesse. Han 
publiserte arbeider i internasjonale tidsskrifter i mer enn ti år etter pensjons-
alder. Samlet er hans arbeider en gullgruve av informasjon om nitrogen som 
strukturelement.  
   En annen side av Rømmings vitenskapelige innsats var et resultat av 
hans alltid hjelpsomme personlighet og at den metode han behersket viste 
seg å være særdeles nyttig for mange forskningsfelt innen kjemien. Re-
presentanter fra alle avdelinger på instituttet søkte fra tid til annen hjelp hos 
ham og fikk det. Dette skjedde for øvrig også med forskere ved uni-
versitetene både i Bergen, Trondheim og Tromsø og i enkelte utland. Her 
viser hans publikasjonsliste et imponerende mangfold av medarbeidere. 
   En tredje side av hans innsats kommer til syne gjennom hans arbeid for 
å holde røntgenkrystallografien ”up to date” ved instituttet. I løpet av hans 
karriere skjedde det en utvikling som nærmest kan karakteriseres som eks-
plosiv. Overgangen fra å benytte filmkameraer, fremkalle filmene og over-
føre data til tall ved manuelt å vurdere de eksponerte fotografiske filmene, 
til å bruke raffinerte diffraktometre og få eksperimentelle data direkte over-
ført til regnemaskiner, var en revolusjon som pågikk i hele hans forsker-
periode. Samtidig skjedde det en endring fra beregninger med papir, blyant 
og tabeller, til bruk av stadig mer avanserte regnemaskiner og programmer. 
Også her kom Christians matematiske legning til nytte. Allerede under 
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arbeidet for Hassel (med charge transfer-forbindelser), tok han initiativet til 
bruk av elektronisk databehandling. Det dreide seg først om den hjemme-
bygde regnemaskinen ‘Nusse’ og senere ‘Wegematic 1000’, ‘IBM1620’, og 
så videre. Fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets side ble Christian 
karakterisert som en ”nøkkelperson”. Kjemikerne var tidlig blant de største 
brukerne av EDB, og deres behov ble ofte brukt som argument når UiO 
ønsket å utvide regnekapasiteten. Christian lærte seg å programmere, og 
omvendte Hassel til EDB-entusiast. Det var kostbart å benytte sentrale reg-
neanlegg, så Christian trykket på for å få brukbare anlegg på Kjemisk In-
stitutt. Han fikk Hassel og Bastiansen engasjert, og den første regne maskinen 
kom på plass i kjelleren på Geologisk institutt (Wegematic 1000). Christian 
ble nå sentral på instituttet, både ved å skrive programmer og ved å im-
plementere importerte programmer. 
   Alt dette førte til utmerkelser, som ‘Norsk Varekrigsforsikringsfonds 
pris’ for arbeider med Charge Transfer kompleksenes kjemi i 1968, og Oslo 
bys stipend etter anbefaling fra UiO. Han ble norsk representant i European 
Crystallographic Commitee og medlem av IUC (International Union of 
Crystallography) data Commission. Av det Det matematisk-naturviten-
skapelige fakultet ble han oppnevnt som representant i Rådet for elektronisk 
databehandling i perioden 1966–71, og medlem av arbeidsutvalget for drift 
av universitetets dataanlegg i 1969–71. I 1968 ble han oppnevnt av Det 
Norske Videnskaps-Akademi som medlem av ‘Nasjonalkomiteen for Krys-
tallografi’, der han også ble formann i perioden 1987–98. I 1977 ble han 
også formann i fakultetsutvalget for vurdering av fakultetets databehand-
lingsbehov i en 10 års periode, og han var i flere perioder formann i EDB-
utvalget. Han fant også tid til å være redaktør av Acta Chemica Scandinavia 
fra 1996 til 2002 og bidro til dette tidsskriftets høye standard. 
   Rømmings tidligere veileder, professor Odd Hassel, viste stor interesse 
og respekt for Rømming og benyttet ham ikke bare som medarbeider, men 
også som venn og fortrolige. Hassel var aldri på Blindern uten å stikke 
innom Christians kontor. I sine senere år reiste Hassel nødig noe sted om 
Christian ikke kunne være med; så også med turen til Stockholm da han 
skulle motta Nobelprisen.  
   Men Christian var også så mye mer enn alt dette. Som så ofte er tilfelle 
var en matematisk legning knyttet til musikalitet. Hans musikkinteresse var 
stor, og han kunne håndtere et klaver. Dette preget også hans familie, som 
alltid hadde førsteprioritet. Riktignok kunne han glemme at kone og barn 
satt i bilen og ventet mens han bare skulle innom laboratoriet og sjekke at 
alt var i orden, men han kunne også slippe det han hadde i hendene når 
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familien trengte ham. Da han også etter hvert fikk oldebarn, måtte han medgi 
at disse var enda mer interessante enn krystaller. Det sier ikke lite. 
   Christian var også en god venn som var der når det trengtes. Hans 
lavmælte og stillfarende vesen vil bli dypt savnet av mange. 
 
Vi lyser fred over Hans Christians Hornemann Rømmings minne. 
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MINNETALE OVER  
PROFESSOR SVEN OLUF SØRENSEN 
 
holdt på møte 
15. mars 2018 
 
 
av professor Hallstein Høgåsen 
 
Sven Oluf August Cleve Sørensen kom til verda den 26. november 1920 i 
Paris (Montparnasse, 29 Rue Boulard), eitt år etter at den generelle 
relativitetsteorien fekk sin store fyrste verifikasjon, og fem år før den mo-
derne kvantemekanikken vart skapt. Han døydde 16. september 2017, to år 
etter at gravitasjonsbylgjer endeleg vart oppdaga, og fem år etter at oppdag-
inga av Higgspartikkelen krona teorien for mikrokosmos. Det var litt av ei 
tidsperiode.  
   Han var den einborne sonen til den store kunstnaren Henrik Sørensen 
og kona Gudrun f. Cleve. Dei fyrste sju åra av hans liv var det stort sett i 
Frankrike dei levde, bortsett frå om sumarane då dei var heime i Holmsbu. 
Han hugsa den tida som ein idyll. Faren var puritansk totalavhaldsmann, 
”fast i trua på kunsten, Norge og Värmland”. Foreldra krangla aldri, avdi 
faren, som Sven Oluf skriv, var den absolutte autoritet og mora hadde ei 
uendeleg evne til å underordne seg. 
   Han budde i eit museum, eller kanskje det skulle kallast eit mikro-kunst-
galleri, som liten, og held fram med det då han vart stor. På veggene heime 
hos Sørensens i Paris hekk det teikningar og grafiske blad av Renoir, Ma-
tisse, Delacroix og Rodin og han hadde fleire bilete av Derain, Picasso og 
Braque som han hadde kjøpt eller bytt til seg. 
   Nå vil kanskje mange lure på kvifor slik kjem inn i ei minnetale over 
ein professor i høgenergi kjernefysikk? Berre vent – Sven Oluf var ein 
mangslungen mann. Han fortalde at grunnen til at han vart fysikar og ikkje 
kunstmålar som faren, var at han fann ut at fysikk var enklare enn kunst. 
Han var forresten ein god amatørmålar og såg tidleg ei framtid i målarkun-
sten. I 19-års alderen hadde han laga eit bilete med pointillage teknikk (a la 
Pissarro) som han var så stolt av at han hadde det på staffeli i hagen i 
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Holmsbu. Thorvald Erichsen kom forbi, stoppa ti sekund og såg på biletet. 
Bløff, sa han og gjekk. 
   Til artium på Vestheim fekk han M i alle realfag og han byrja å studere 
på Universitetet i Oslo. Arne Næss hadde den tida ei rolle som åndeleg sto-
rebror for Sven Oluf, og for Næss var naturvitskapen den beste form for 
sannkjenning. Sven Oluf byrja då på realfagstudiet. 
   Så kom krigen og aksjonen mot studentane 30. november 1943. Heldig-
vis var Sørensen åtvara (av Arvid Brodersen) og da to soldatar kom for å 
hente han møtte dei berre far Henrik. Ein månad etterpå kryssa Svein Oluf 
svenskegrensa saman med fleire andre studentar og den 2. januar var han til 
forhøyr. Rapporten til den Kgl. Norske Legasjon slutta med ”Sven Sørensen 
gir et godt inntrykk”. 
   Til 20. august 1944 hadde han adresse i Uppsala der han kunne halde 
fram med realfagstudia. Då vart han overført til Mauritzberg, der polititrop-
per for det meste vart opplærde til teneste i kystartilleriet. Som no. 23490 
Sven Oluf Sørensen vart han plassert i ”radiokurset” slik at han seinare under 
krigen arbeidde ein heil del med kryptering. Freden kom, polititroppene fekk 
ikkje stort til takk, så Sørensen kom fort i gang att med realfag. 
   Han vart cand.real. i 1947 (Hovudoppgåve: ”Undersøkelser med en beta-
stråle-spektrograf”) og året etter fekk han ei stipendiatstilling ved Norges Tek-
nisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd som han hadde i 14 år. Dette var i ei 
tid då fysikk verkeleg var i vinden hos dei som styrde, og Sørensen fekk rei-
sestipend som han brukte til Bristol i 1949. På den tida var Bristol University 
eit av dei viktigaste forskningssentra i kjernefysikk i verda. I 1947 vart den 
fyrste av dei partiklane som held atomkjernane saman oppdaga der, av Lattes, 
Muirhead, Occhialini og Powell. Dette var pionet (eller pi-mesonet som det 
ofte blir kalla) og det var partikkelen som Yukawa hadde forutsagt i 1935. 
   Året etter at Sørensen kom til Bristol fekk Cecil Powell Nobelprisen i fysikk 
(1950). Det var han som hadde fått utvikla fotografiske emulsjonar til det som 
den gongen var verdens beste detektorar av kosmisk stråling. Desse observa-
sjonsteknikkane var det Sørensen ville lære, bruke og ta med seg heim att til 
Oslo. Ein av oppdagarane av emulsjonar som detektorar av kosmisk stråling, 
Marietta Blau, hadde vore ei tid i Oslo etter at ho måtte flykte frå Wien då na-
zistane tok over der. Ellen Gleditsch inviterte henne til å arbeide på instituttet 
for organisk kjemi. Ho vart ikkje verande der i stort meir enn eit halvt år (mars 
til november 1938) før ho reiste vidare til Mexico med hjelp av Albert Einstein. 
   Sven Oluf Sørensen vart svært godt motteken av Powell i Bristol. Det 
var eit skikkeleg internasjonalt miljø, der det på eit tidspunkt var fjorten 
ulike nasjonalitetar av dei atten fysikarane som arbeidde der. 
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   Den kosmiske strålinga var (og er) eit veldig interessant fenomen. Lenge 
trudde ein at det i det alt vesentlege var proton som kom inn frå universet. 
Men når ein fekk sendt fotografiske plater opp i store høgder vart det klart 
at det også var tyngre komponentar (som atomkjerner) som kom susande. 
Når desse primære partiklane møter jordatmosfæren kan dei kollidere med 
atoma der og produsere nye partiklar med så stutt levetid at dei normalt sett 
ikkje overlever turen gjennom luftlaget ned til jordoverflata. Den kosmiske 
strålinga skiftar difor karakter på vegen nedover i luftlaget.  
   Ein må opp i den øvre atmosfæren med dei fotografiske platene for å 
finne dei ustabile nye partiklane som vart oppdaga frå 1947 av. Høge fjell-
toppar var bra, fly var betre og ballongar var det beste dei hadde. Ballongar 
var det Sørensen likte best: 3 norske mil til vers var det han hevda at ein 
ballong han hadde hatt med seg frå Noreg, og sendt opp i England i desem-
ber 1952, nådde. 
   Alt i 1951 hadde han gjort ferdig doktoravhandlinga si: ”On the emission 
of heavy fragments in Nuclear disintegration”, som han forsvara for graden 
dr.philos. i 1952. 
   Nå var han verkeleg inne i varmen på universitetet og i 1954 skreiv han 
saman med den verdskjende professoren Egil Hylleraas boka ”Forskning og 
fremskritt i moderne fysikk”.  
   Han bygde opp ei gruppe i Oslo som hadde godt internasjonalt omdøme. 
Det han var mest interessert i var dei relativt tunge fragmenta som vart kasta 
ut når dei høgenergetiske partiklane i den kosmiske strålinga kolliderte med 
atomkjernene i den fotografiske emulsjonen. Han prøvde også å få ei kvali-
tativ forståing av dei kjernereaksjonane ved høge energiar som han karak-
teriserte som multippel fisjonsprosessar. 
   Sørensen heldt fram med å bruke fotoemulsjonar som detektor i heile si 
forskargjerning, men frå slutten av 1950-talet var det klårt for alle at Glasers 
boblekammer var langt betre enn emulsjonar når ein kunne få høgenerget-
iske partikkelstråler frå akseleratorar. 
   Noreg var medlem i CERN, som vel er den mest vellykka internasjonale 
(forskings)organisasjonen som har eksistert. I november 1959 var den fyrste 
store akseleratoren, protonsynkrotonen (PS) i drift. Denne kunne produsere 
protonstråler med energiar opp til 25 GeV. Nordmennene Odd Dahl og Kjell 
Johnsen hadde vore sentrale i bygginga av denne verdens kraftigaste par-
tikkelakselerator. Det var naturleg at ein prøvde å utnytte denne ved norske 
utdaningsinstitusjonar.  
   I Oslo hadde Sven Oluf Sørensen eit usikkert liv som stipendiat til i 
1961. Då vart det endeleg utlyst eit professorat i høgenergi kjernefysikk. 
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Sørensen søkte og vart innstilt som nummer to (av seinare Nobelprisvinnarar 
Aage Bohr og Kai Siegbahn).  
   Han vart plassert etter Arne Lundby. Lundby, som hadde arbeidd saman 
med Enrico Fermi i Chicago, var alt fast tilsett ved CERN i Genève då inn-
stillinga til professoratet kom. Han trekte seg sjølvsagt i Oslo.  
   Dr. Sven Oluf Kleve Sørensen vart så den 4. august 1961 professor ved 
Universitetet i Oslo. Brevet han fekk om utnemninga var det mest velkomne 
han i sitt liv hadde fått, sa han i 1970. Han skulle seinare vera glad for at 
han var god ven med Arne Lundby. 
   Arbeidet med å analysere CERN-bilete starta i det små med bilete frå 
det hydrogenfylte 30 cm kammeret. Snart kom 2 meter boblekammeret i 
drift og Sørensen fekk pengar til å bygge opp eit avansert laboratorium, slik 
at gruppa hans kunne analysere bilete som kom frå CERN. Det vart starten 
på det skandinaviske boblekammersamarbeidet (Helsingfors, København, 
Oslo, Stockholm) der dei studerte proton-proton kollisjonar ved 19 GeV 
energi.  
   Dette var eit eksperiment som førde til eit veldig framgangsrikt samar-
beid (1967–79). ”Spåtindkonferansen” som blir arrangert like etter nyttår 
kvart år vart eit symbol på dette samarbeidet. Ho blir halden også i dag, sjølv 
om det spesielle eksperimentet som førde til oppstartinga er avslutta for 
lenge sidan . 
   For Sørensen var starten på dette prosjektet ei utriveleg og turbulent tid. 
På universitetet var det sterke krefter som meinte at Noreg skulle trekkje 
seg ut av CERN. Dei hevda at dersom det skjedde kunne pengane som var 
medlemspengane til CERN, og det var ikkje småpengar, brukast på for-
skingsaktivitetar som heldt seg innafor Noregs grenser. 
   Ei utmelding av CERN var i realiteten aldri aktuell. For den norske re-
gjeringa var CERN medlemskapet ein del av utanrikspolitikken. Det var eit 
handslag til eit europeisk samarbeid for fundamental fysikk. Så bråket på 
dette feltet var berre bortkasta energi. Det var ingen pengar som ville koma 
til andre fagfelt ved ei utmelding av CERN. 
   Eit anna forslag som kom opp var meire skummelt. Det var forslaget om 
at all aktivitet mot CERN skulle koma gjennom eitt nasjonalt ”vekstsenter” 
som skulle ligga i Bergen. For Sørensen var det uaktuelt å flytte ut av Oslo. 
Ikkje berre fordi Oslo var plassen der han hadde storparten av sine vener, 
men også fordi han meinte at det var meiningslaust at Universitetet i Oslo 
ikkje skulle by studentane sine eit tilbod om utdaning i utforskinga av det 
minste av det minste. Det ville redusere ryktet til universitetet overfor intel-
ligente, romantiske studentar som er fascinerte av naturens minste bygge-
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steinar. Slik er det også i dag der ord som kvanteteori, samanfiltra tilstandar, 
supersymmetri, teoriar for alt, ekstra dimensjonar, mørk materie, superstren-
gar og mørk energi dreg intelligente ungdomar inn i realfagstudiet. Der dei 
så finn ut at det faktisk er andre ting som er interessante og! Det vart ingen 
ting av ”vekstsenteret”, men striden rundt 1970 sette merke i livet i Søren-
sen. 
   Ved sida av boblekammeraktiviteten voks smått om senn overtydinga 
om at ein i Noreg kunne utvikle elektroniske detektorar som kunne brukast 
på sveitsisk jord. Arne Lundby hadde vorte professor II ved Universitetet i 
Oslo og såg med største velvilje på alle som ville koma til CERN og arbeide 
saman med han. 
   Studenten Jan Myrheim var på plass i 1970, og fem år seinare var stor-
parten av Oslogruppa saman i Lundbys eksperiment. Sørensen støtta denne 
utviklinga, og i forskingsterminen som han fekk i 1977 var han ved CERN 
med kollegane sine. Han oppmuntra alltid dei yngre til å engasjere seg i nye 
prosjekt og overtydde dei om at han ynskte dei alt godt.  
   Då LEP akseleratoren kom i gang på 1980-talet såg han klårt kor viktig 
det var at dei gjekk inn i DELPHI eksperimentet. Stor interesse viste han 
også for streamerkammereksperimentet PS179 ved LEAR, der det var med-
lemmer frå Frascati, Padova, Pisa, Pawia ,Torino i Italia og frå Dubna i So-
vjetsamveldet. Grupper frå Oslo og Bergen vart med frå 1984. Dei studerte 
antiprotonreaksjonar på mange ulike gassar. Reaksjonane med 4He til 3He 
var av spesiell interesse i kosmologi avdi resultata kunne vera med og setja 
ei øvre grense på mengda av antimaterie i universet. Han var med i dette 
eksperimentet også etter han gjekk av som professor og vart seniorstipendiat 
i 1987. 
   I pensjonisttida si skreiv han mange historiske og populærvitskaplege 
artiklar i ” Fra Fysikkens Verden”. Han kom på Blindern mest dagleg til han 
var langt oppi dei nitti. Vi minnest han som ein venleg, kunnskapsrik og kul-
tivert mann som hadde ei uvanleg evne til å få folk til å stille opp for seg. 
   Han var medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og Det Kongelige 
Norske Videnskabers Selskab, han fekk Norsk Datas fysikkpris i 1987 og 
vart utnemnt til riddar av 1. klasse av St. Olavs Orden i 1992. Dette siste 
var ”for fortjeneste av naturvidenskapelig forskning og norsk bildende 
kunst”, og vi må her legge til litt om aktiviteten hans utanfor universitetet. 
   I 1963, året etter at far hans døydde, var han alt i gang med å realisere 
Holmsbu Billedgalleri, som sto ferdig ti år seinare. I 1991 vart så Vinje Bi-
letgalleri opna i grenda Smørklepp. Desse musea er heimstaden til mange 
av dei finaste bileta faren hadde laga. Arkitekten Bjart Mohr og lokale ar-
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beidarar gjorde desse bygga til perler i naturen. Sørensen gav dei bort, slik 
at folk i nåtid og framtid kan oppleva kunstverka under den himmelen der 
dei vart skapt. Han sjølv og venninna Solveig Myhre tok imot gjester i 
Holmsbu heilt til det siste. Hurum kommunes kulturpris, Buskerud fylkes 
kulturpris og Vinje kommunes kulturpris var av æresgåvene han fekk for 
dette. 
   Den vedunderlege boka han skreiv om far sin ”Søren, Henrik Sørensens 
liv og kunst” er også som ein sjølvbiografi om Sven Oluf Sørensens rike liv 
mellom åndsmenneske i kunsten. Den viser ei anna side ved Sven Oluf enn 
den vi har skildra her. Alle vil ha stor glede av å lesa henne. Lykke til med 
det! 
 
Vi lyser fred over Sven Oluf Sørensens minne. 
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MINNETALE OVER  
PROFESSOR KJELL VENÅS  
 
halden på møte  
7. juni 2018 
 
 
av professor Ernst Håkon Jahr 
 
Professor dr. philos. Kjell Venås blei fødd 30. november 1927 og døydde 7. 
mars i år, 90 år gammal. Han var medlem i vårt akademi i 43 år, frå 1974, 
og var ofte på møta inntil dei siste åra. Nordisk språkvitskap har med Kjell 
Venås mista den forskaren som var den fremste blant oss i siste halvdel av 
1900-talet. Han var den som vi yngre i faget såg mest opp til, som alltid var 
klar til å hjelpe med rettleiing og råd, t.d. med å lesa og kommentere bok- 
og artikkelutkast, som aldri sa at han ikkje hadde tid, som hadde eit over-
tydande fagleg skjønn, og som vi var veldig glade i. Det er eit tomrom etter 
han, fagleg og menneskeleg, som det blir vanskeleg å fylle.  
   Han hadde ein imponerande stor skriftleg produksjon. Bibliografien hans 
er på fleire hundre nummer frå den første i 1954 til den siste i 2013: bøker, 
artiklar, bokmeldingar, innlegg. Han var i mange år sentral i normerings-
arbeidet til Norsk språkråd, som nynorskrepresentant for universiteta, der 
han blei talsmann for ein moderat og varsam nynorsktradisjonalisme, han 
sat i talrike vurderingskomitear for doktorgradar og stillingar ved alle dei 
fire såkalla ”gamle” universiteta våre, og han var aktiv for målsaka. 
   Kjell Venås vaks opp som odelsgut på garden Bakko i Hemsedal, og 
heimbygda og folka der kom alltid til å bety mykje for han. Han har da også 
gitt atskilleg attende til dalen med bøker om hallingmålet, mange artiklar i 
lokalpressa og i andre publikasjonar, til og med ein prolog ved 100-års-
jubileet for Hemsedal som eigen kommune. Etter eige ønske blei han 
gravlagd i Hemsedal. 
   Men Kjell Venås var etla til eit liv som lærar og forskar, enda han sa om 
seg sjølv at inst inne var han alltid bonde. For å få utdanning måtte han ut 
av bygda, og først tok han lærarskolen i Volda i 1954. Etter eit par år som 
lærar i Sogndal tok han examen artium som privatist ved Voss landsgymnas 
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i 1956. Etter eit halvår med undervisning på Otta tok han til å studere ved 
Universitetet i Oslo. Her tok han hovudfag i nordisk med gammalnorsk i 
1960, og med engelsk og lærarprøva som bifag, som det heitte da. Hovud-
oppgåva var tradisjonell filologisk, ei undersøking av språket i Frostatings 
eldre kristenrett (Sth 35,4 hand b (blad 5a–14)), eit mellomalderdokument 
ved Kungliga biblioteket i Stockholm. For hovudfagseksamenen fekk Venås 
ein karakter som var betre enn det som gav innstilling til Kongen. 
   Etter tre år som vitskapleg assistent ved Universitetet i Bergen og tre år 
som NAVF-stipendiat blei han universitetslektor ved UiO 1966, dosent 1970 
og professor 1972. Han stod i denne stillinga til han gjekk av ved oppnådde 
70 år i 1997.  
   I 1967 blei han dr.philos. på avhandlinga Sterke verb i norske målføre. 
Da han heldt på med doktoravhandlinga, la han også grunnlaget for opp -
følgjaren Linne verb i norske målføre (1974). Til saman er desse bøkene 
hovudverka våre om verbbøying i norske dialektar. Etter doktoravhandlinga 
kom likevel først ei bok som var utvikla frå ei av prøveførelesingane. Til 
skilnad frå bøkene om verbbøying gjekk han her attende til norrønt. Boka 
heiter: Adjektivsuffikset germansk -ga- i norrønt. Med eit tillegg om ut-
viklinga i nyare mål (1971). 
   Desse tre svært omfattande studiane i tillegg til hovudoppgåva etablerte 
Venås som ein framifrå forskar i den junggrammatiske tradisjonen innan 
nordisk språkvitskap. Vi som da var studentar og yngre tilsette i faget, såg 
på han som ein representant for den lange historiske tradisjonen i nordisk 
språkvitskap i Noreg, ein tradisjon som vi meinte no burde få både ny teori 
og nye metodar. Det viktigaste, meinte vi, var å bringe språksosiale per-
spektiv inn i forskinga, å sjå på språk og sosiale faktorar, på språk og kjønn 
m.a., på språksosiologi og sosiolingvistikk. Vi var unge og pågåande, sikkert 
urimelege i ein del av kritikken mot tradisjonen. Da var det at Kjell Venås 
viste seg som den vidsynte fagmannen han var. Han let seg ikkje stenge inne 
i ein tradisjonell teoribås eller eit strikt metoderegime. Han salte om, las seg 
opp, tileigna seg ny teori og nye metodar, sette seg inn i nye problem og ret-
ningar, førelas om alt dette, og skreiv så den boka som i mange år blei sjølve 
grunnboka i språk og samfunn, og ikkje berre i Noreg, men i heile Norden: 
Mål og miljø. Innføring i språksosiologi eller sosiolingvistikk (1982), som 
kom i heile tre utgåver fram til 1991. 
   Mål og miljø-boka gav Kjell Venås noko av ein leiarposisjon i det ny-
orienterte nordiskfaget som vaks fram som resultat av den generative revolu-
sjonen frå Chomsky og sosiolingvistikken særleg med William Labov i USA 
og Peter Trudgill i Storbritannia. Peter Trudgill melde Mål og miljø i rosande 
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ordelag, og forfattaren og boka blei kjende også langt utanfor Norden. Venås 
blei t.d. beden om å skrive biografiar om norske språkforskarar i eit stort 
engelskspråkleg verk om lingvistar frå heile verda. 
   Frå no av kasta Kjell Venås seg ivrig og med all kraft inn i språkdebatten 
i samfunnet. Han var sentral i fagnemnda i Norsk språkråd 1980–1996, han 
deltok aktivt på språkvitskaplege konferansar i inn- og utland, han skreiv 
bøker og artiklar og innlegg om språk og samfunn, om språkstriden, heldt 
føredrag, leia språknormeringskomitear og andre nemnder, drog på føreles-
ingsturne til Storbritannia, han opponerte ved talrike disputasar over heile 
landet, og slik markerte han seg år etter år som den faglege einaren han var. 
Vi såg alle opp til han som den lærdaste og fremste i flokken. 
   Ikkje minst gjorde vi det i Tromsø. Venås likte seg godt i ishavsbyen, 
og han kom ofte. At han gjorde det, og så tydeleg viste at han sette pris på 
det vi gjorde fagleg der, hadde mykje å seia for at språkforskinga i Tromsø 
gjennom 80-åra fekk bygd seg opp og etablert seg nasjonalt og interna-
sjonalt. Vi var unge og utålmodige, og vi ville få forskinga vår raskt ut i 
verda. Men Kjell meinte at det ikkje gjorde noko om det tok litt tid: ”Vi skriv 
for æva og det uendelege,” skreiv han trøystande til meg (i brev av 13.6. 
1989). Og vi visste at når Kjell Venås kaverte for oss – som eit ungt og nytt 
språkvitskapleg miljø ved utkanten av den levelege verda – så ville andre 
godta oss også. Kjell Venås gav oss sjølvtillit og mot til å stå på. 
   Han var opptatt av trim og friluftsliv, sykla til jobb frå Skøyenåsen, der 
han budde i alle år, og til Blindern, og han gjekk på ski i marka kvar vinter. 
Han var tidlegare på kontoret enn nokon annan, men han gjekk gjerne heim 
tidlegare også, for av og til skulle han laga middag til familien. Kjell Venås 
og Alvhild Kleppenes gifta seg i 1963. Dei fekk to gutar, Atle og Bård, som 
Kjell alltid var svært stolt av.  
   Kjell Venås var ein hovding, og han har skrive store bøker om andre 
hovdingar i målrørsla og i nynorsk språkforsking. Den første biografien var 
om Gustav Indrebø (1984), som var ein leiande målaktivist og skreiv om 
namn og språkhistorie. Seinare skreiv Venås biografiar om Marius Hægstad 
(1992), den første som fekk det såkalla ”landsmålsprofessoratet” i 1899. 
Den neste var om Ivar Aasen sjølv (i 1996), så kom ei om Sigurd Kolsrud, 
som sat i professoratet etter Hægstad (2005), og til slutt om ordboksmannen 
Hans Ross, som arbeidde vidare med målsamling etter Aasen (2009). I til-
legg til biografiar i bokform har han portrettert mange andre sentrale 
fagfellar, t.d. Olav T. Beito, Hallfrid Christiansen og Ingeborg Hoff. Den 
akademiske giganten Didrik Arup Seip skreiv han om i det aller siste ori-
ginalarbeidet han publiserte, i 2013. 
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   Tematisk dekte Kjell Venås med arbeida sine så å seia alle område innan 
faget nordisk språkvitskap. Eg må vise til bibliografien hans her, det vil gå 
for langt å koma inn på alt. Innan namnegransking skreiv han t.d. to svære 
band om innsjønamn i Hedmark (1987) og Telemark (2002) fylke. For desse 
bøkene fekk han 2004 ein pris frå Kungliga Gustav Adolfs Akademien i 
Uppsala, eit akademi der han var utanlandsk medlem frå 1988.  
   Vi må òg nemne at han interesserte seg mykje for religiøs språkbruk. I 
samband med arbeidet fram mot det som blei til Norsk salmebok, skreiv han 
for Norsk språkråd kommentarar om alle dei nynorske salmane. Her gjorde 
han m.a. framlegg til betre ordleggjing i omsetjingar av dei utanlandske 
salmane. 
   Bak dette låg at han sjølv hadde ei sterk lyrisk åre, som vi kan få ein 
tokke av når vi les nokre av boktitlane hans. Han gav ut ei samling av norske 
tekstar frå dansketida, ho fekk tittelen: Den fyrste morgonblånen (1990). Og 
boka om Ivar Aasen kalla han Då tida var fullkomen. Ivar Aasen. 
Legendariske blant slekt og vener er julekorta hans, heilt ulike alle andre 
kort ein fekk til jul, biletrike i stilen og filosofiske i innhald. 
   Venås fekk Fridtjof Nansens belønning for framifrå forsking i 1993 her 
i Akademiet, og han har mottatt fleire prisar for nynorsk målbruk. 1997 fekk 
han Formidlingsprisen frå HF-fakultetet ved UiO. 
   Kjell Venås hadde mange vener og kollegaer som saknar han i dag. Vi 
kjenner med den næraste familien, som er til stades her. Vi er takksame for 
det han gjorde og for det han var. Både da han fylte 60 år og 70 år fekk han 
heidersskrift. Det fortel mykje om kor høgt han stod hos kollegaer, vener og 
andre. 
 
Vi lyser fred over Kjell Venås’ gode minne. 
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Bibliografi – Kjell Venås III 
 
I heidersskriftet Mål og medvit (1987, s. 11–22) har Tove Bull sett opp ei 
liste over skriftene til Kjell Venås fram til da, nummererte frå 1 til 136. I det 
andre festskriftet Venås fekk, Målvitskap og målrøkt (1997, s. 495–505) har 
Lars S. Vikør ført lista vidare til 1997, med nummerering frå 137 til 325. 
Her kjem så framhaldet med skriftene til Venås frå 1997, nr. 326 til nr. 401. 
Her bør òg nemnast eit arbeid av Geirr Wiggen: ”Skrivaren Kjell Venås – 
eit publikasjonshistorisk riss”, i Mål og Makt nr. 4, 1997, s. 36–47. 
 
1997 
 
326. ”Ivar Aasen: ‘Sprogformen bør kun være een’.” I: Dalen, Arnold (red.): 

Gransking av norsk mål i hundre år etter Ivar Aasen. Rapport frå eit 
faghistorisk seminar i Trondheim 3. og 4. oktober 1996 (= Det Kon-
gelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter 1997, nr. 3), s. 121–132. 

327. ”Med gudbrandsdølen Kristian Prestgard frå Heidal til Decorah.” 
[Melding av Kristian Prestgard: Frå Heidal til Decorah (= Norwegian-
American Historical Association – Norge nr. 6). Otta 1996.]. Mål og 
makt 1997, årg. 27, nr. 3. 

 
1998 
 
328. ”Liner og band. Om metodar i norsk målføregransking.” I: Karlsen, 

Knut E. (red.): Mål og middel i nordisk språkvitskap. Artiklar frå ein 
dugnad i faghistorie under Møte om norsk språk 7 i Trondheim 21. 
november 1997 (= HBO-rapport 4/1998), Høgskolen i Bodø 1998, s. 
69–86. 

329. ”Attersyn og framsyn.” I: Faarlund, Jan-Terje (red.): Ordtilfanget i 
nynorsk – synsmåtar og røynsler (= Norsk språkråds skrifter 5). Oslo 
1998: Norsk språkråd, s. 9–19. 

330. ”Dialekt og normaltalemål.” Apollon: Forskningsmagasin for Uni-
versitetet i Oslo 1998, nr. 1, s. 38–41. 

331. ”Engelsk bok om grammatikaren Ivar Aasen.” [Melding av Andrew R. 
Linn: Constructing the grammars of a language: Ivar Aasen and nine-
teenth century Norwegian linguistics. Münster 1997]. Vestmannen 1998. 
nr. 4, s. 5. 

332. [Melding av Andrew Robert Linn: Constructing the grammars of a lan-
guage: Ivar Aasen and nineteenth century Norwegian inguistics, Mün-
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ster 1997.] Bulletin (The Henry Sweet Society for the History of Lin-
guistic Ideas), Issue No. 30, May 1998, s. 51–57. 

333. ”Om dialektane våre.” [Melding av Martin Skjekkeland: Dei norske 
dialektane. Oslo 1997.] Språknytt 26, 1998, nr. 2, s. 14–16. 

334. ”Norsk språk i framtida.” Under dusken: studentavisa i Trond -
heim 1998, nr. 2. 

335. ”Om nye ord i nynorsk.” Dag og Tid 1998, nr. 9. 
 
1999 
 
336. ”Norsk riksmål i hundre år.” [Melding av Lars Roar Langslet: I kamp 

for norsk kultur. Riksmålsbevegelsens historie gjennom 100 år. Oslo 
1999.] Norsk Tidend 1999, nr. 3 (oktober), s. 18–19.  

337. ”Anfin Johannessøn Breder.” I: Arntzen, Jon Gunnar (red.): Norsk bio-
grafisk leksikon, Bd. 1: Abel-Bruusgaard. Oslo 1999: Kunnskapsfor-
laget. 

 
2000 
 
338. Ivar Aasen og Universitetet. Oslo 2000: Universitetet i Oslo. 96 s.  
339. ”Aasen er komen til seks.” Dag og Tid 2000, nr. 7, s. 20. 
340. ”Hallfrid Christiansen.” I: Arntzen, Jon Gunnar (red.): Norsk biografisk 

leksikon, Bd. 2: Bry-Ernø. Oslo 2000: Kunnskapsforlaget 2000, s. 195–
196. 

341. ”Då måltrolla kom til Universitetet.” Syn og Segn 2000, nr. 1, s. 64–75. 
342. ” ‘Dansk tunge’ og Håkon Melberg.” Syn og Segn 2000, nr. 4, s. 66–

79. 
343. ”Hans Ross og utviklingstanken i lingvistikken.” I: Elmevik, Lennart 

et al. (red.): Dialekter och folkminnen. Hyllningsskrift till Maj 
Reinhammar den 17 maj 2000. Uppsala 2000: Sällskapet för svensk 
dialektologi, s. 275–283. 

344. ”Hundre år og like sprek.” [Melding av Lars Roar Langslet: I kamp for 
norsk kultur. Riksmålsbevegelsens historie gjennom hundre år. Oslo 
1999.] Språklig Samling 2000, nr. 1, s. 7–9. 

345. ”Liv og lesnad på 1700-talet.” [Melding av Liv Bliksrud: Den smilende 
makten. Oslo 1999.] Dag og Tid 2000, nr. 3, 20. januar, s. 22–23. 

346. ”Norsk riksmål gjennom hundre år.” Nordisk tidskrift 2000, s. 329–
337. 

347. ”Treng vi nynorsk?” Norsk Tidend 2000, nr. 2, s. 16–17. 
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2001 
 
348. ”Arne Garborg og framvoksteren av nynorsk.” Språknytt 2001, nr. 3, 

s. 33–35, 48. 
349. ”Halvdan Halvorsen.” I: Arntzen, Jon Gunnar (red.): Norsk biografisk 

leksikon. Bd. 4: Halvorsen-Ibsen. Oslo 2001: Kunnskapsforlaget, s. 
18–19. 

350. ”Hans Ross – norske dialektar i eit utviklingshistorisk perspektiv.” I: 
Guleng, Mai Britt og Paulssen, Kjell M. (red.): Utviklingsteorier og 
historiesyn: 15 vitenskapshistoriske studier. Oslo 2001: Forum for uni-
versitetshistorie, UNIPUB, s. 101–107. 

351. ”Hallingmålet i går, i dag – og i morgon.” Dølaminne, årbok for Hal-
lingdal 2001. 

352. ”Leiv Heggstad.” I: Arntzen, Jon Gunnar (red.): Norsk biografisk 
leksikon. Bd. 4: Halvorsen-Ibsen. Oslo 2001: Kunnskapsforlaget, s. 
188. 

353. ”Ingeborg Hoff.” I: Arntzen, Jon Gunnar (red.): Norsk biografisk 
leksikon. Bd. 4: Halvorsen-Ibsen. Oslo 2001: Kunnskapsforlaget, s. 
310. 

354. ”Marius Hægstad.” I: Arntzen, Jon Gunnar (red.): Norsk biografisk 
leksikon. Bd. 4: Halvorsen-Ibsen. Oslo 2001: Kunnskapsforlaget, s. 
433–434. 

355. ”Jørn tyskar eller Georg Sauerwein i verda og i Noreg.” Maal og 
Minne 2001, s. 135–149. 

356. ”Knud Knudsen som turist.” Dag og Tid 2001, nr. 44. 
357. ” ‘lad os i Retskrivningen holde Lag med Danskerne saa længe og saa 

langt som mulig!’ Rapport frå Ultima Thûlê.” I: Jarvad, Pia; Gregersen, 
Frans; Heltoft, Lars; Lund, Lund; Togeby, Ole (red.): Sproglige åb-
ninger. E som Erik, H som 70. Festskrift til Erik Hansen 18. september 
2001. København 2001: Hans Reitzels Forlag, s. 372–382. 

358. ”Nokre merknader om det norske stoffet i The History of Linguistics 
in the Nordic Countries av Even Hovdhaugen, Fred Karlsson, Carol 
Henriksen og Bengt Sigurd.” Norsk lingvistisk tidsskrift 19, 2001, s. 
229–262. 

359. [Melding av: Oskar Vistdal: Georg Sauerwein – europear og døl. Ein 
dokumentasjon. Bergen 2000.] Norsk lingvistisk tidsskrift 19, 2001, s. 
321–324. 

360. [Melding av: Geirr Wiggen: Quando corpus morietur. Oslo 2000.] Dag 
og Tid 2001, nr. 6, s. 22–23. 
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361. ”Thor Heyerdahl og vitskapen.” Aftenposten (morgenutg.) 14. februar 
2001, s. 15. 
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362. Norske innsjønamn IV. Telemark fylke. Oslo 2002: Novus. 480 s.  
363. ”Andreas Bjørkum ved 70-årsleitet.” I: Almenningen, Olaf; Dalen, 

Arnold; Sandøy, Helge; Torp, Arne; Vikør, Lars S.; Wiggen, Geirr og 
Worren, Dagfinn (red.): Målgranskaren frå Årdal. Heidersskrift til And-
reas Bjørkum på 70-årsdagen 30. mars 2002. Oslo 2002: Universitetet 
i Oslo, Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Seksjon for leksiko-
grafi og målføregransking, s. 5–15. 

364. ”Gustav Indrebø.” I: Arntzen, Jon Gunnar (red.): Norsk biografisk 
leksikon. Bd. 5: Ihlen-Larsson. Oslo 2002: Kunnskapsforlaget, s. 20–
21. 

365. ”Amund Bredesen Larsen.” I: Arntzen, Jon Gunnar (red.): Norsk bio-
grafisk leksikon. Bd. 5: Ihlen-Larsson. Oslo 2002: Kunnskapsforlaget, 
s. 463–464. 

366. ”Den norske professor Higgins.” Kronikk i Bergens Tidende 26. 
oktober 2002. 

367. ”Ein søring talar for det høge nord.” I: Bull, Tove; Mørck, Endre, Swan, 
Toril (red.): Venneskrift til Gulbrand Alhaug. Tromsø 2002: Det 
humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø, s. 230–233. 

368. ”Ivar Aasen – mannen, tida og verket.” I: Askedal, John Ole og Breder, 
Ann-Berit Aarnes (red.): Ivar Aasen – vandreren og veiviseren. Oslo 
2002: Emilia forlag, s. 9–31. 

369. ”Ivar Aasen i Hallingdal og Valdres.” I: Aasen, Ivar: Ord, uttrykk og 
inntrykk frå Hallingdal og Valdres. Vats, Hallingdal 2002: Boksmia 
forlag. 

370. [Melding av Gustav Indrebø: Norsk Målsoga. 2. Utgåva 2001, auka og 
umvølt.] Norsk lingvistisk tidsskrift 20, 2002, s. 255–261. 

371. [Melding av Knud Knudsen: Reiseminner 1847–1892.] Maal og 
Minne 2002, s. 209–217. 
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372. ”Hans Matthias Elisæus Ross.” I: Arntzen, Jon Gunnar (red.): Norsk 

biografisk leksikon. Bd. 7: Njøs-Samuelsen. Oslo 2003: Kunnskapsfor-
laget, s. 423–424. 
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373. ”Hans Povelsen Paus.” I: Arntzen, Jon Gunnar (red.): Norsk biografisk 
leksikon. Bd. 7: Njøs-Samuelsen. Oslo 2003: Kunnskapsforlaget, s. 214. 

374. ”Edvard Os.” I: Arntzen, Jon Gunnar (red.): Norsk biografisk leksikon. 
Bd. 7: Njøs-Samuelsen. Oslo 2003: Kunnskapsforlaget, s. 177–178. 
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375. ”Thomas Rosing de Stockfleth.” I: Arntzen, Jon Gunnar (red.): Norsk 
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laget, s. 428. 

376. ”Olav T. Beito – liv og verk.” Årbok for Valdres 2004, s. 37–61. 
377. ”Steinar Schjøtt.” I: Arntzen, Jon Gunnar (red.): Norsk biografisk leksikon. 

Bd. 8: Sand-Sundquist. Oslo 2004: Kunnskapsforlaget, s. 95–96. 
378. ”Marcus Schnabel.” I: Arntzen, Jon Gunnar (red.): Norsk biografisk 

leksikon. Bd. 8: Sand-Sundquist. Oslo 2004: Kunnskapsforlaget, s. 
101–102.  

379. ”Arnulv Sigurd Sudmann.” I: Arntzen, Jon Gunnar (red.): Norsk bio-
grafisk leksikon. Bd. 8: Sand-Sundquist. Oslo 2004: Kunnskapsfor-
laget, 490–491.  

 
2005 
 
380. Sigurd Kolsrud. Oslo 2005: Novus. 325 s. 
381. ”Bibelmål.” Dag og Tid 5. mars 2005, s. 22. 
382. ”Eirik Vandvik – suldøl og europear.” Vestmannen 2005, nr. 3, s. 8–11. 
383. ”General tendencies in Nordic language cultivation and language plan-

ning.” I: Bandle, Oskar; Braunmüller, Kurt; Jahr, Ernst Håkon; Karker, 
Allan; Naumann, Hans-Peter og Teleman, Ulf (red.): The Nordic 
Languages. An International Handbook of the History of the North 
Germanic Languages. Berlin–New York 2005: Walter de Gruyter, s. 
2013–2024. 

384. ”Johan Storm – den største praktiske lingvisten i verda.” [Melding av 
Andrew Linn: Johan Storm: dhi gretest pràktikal liNgwist in dhi werld 
(= Publications of the Philological Society, 38). Oxford–Boston 
2004.] Maal og Minne 2005, s. 147–174. 

385. ”Men me hev ljos innvertes”. Norsk Tidend 2005, nr. 5. 
386. ”Previous attempts at establishing periods in Nordic language history.” 

I: Bandle, Oskar; Braunmüller, Kurt; Jahr, Ernst Håkon; Karker, Allan; 
Naumann, Hans-Peter og Teleman, Ulf (red.): The Nordic Languages. 
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An International Handbook of the History of the North Germanic Lan-
guages. Berlin-New York 2005: Walter de Gruyter, s. 31–38. 

387. ”Språkvitskapleg arbeid med norsk i 1905 og tidlegare.” Språknytt 2005, 
nr. 1–2, s. 30–35. 

2006 
 
388. ”Noam Chomsky og generativ grammatikk.” [Melding av Jan Terje 

Faarlund: Revolusjon i lingvistikken: Noam Chomskys språkteori. Oslo 
2005.] Målmannen: blad for norsk målreising 2006, nr. 1, s. 4–6. 

389. ”Om landsnamnet vårt i eit nytt tusenår.” Norsk Årbok. Andre rekkja. 
Utgjevar: Høgnorskringen. 2006, s. 42–63. 

 
2007 
 
390. ”Målgranskaren Ivar Aasen. Tekster av Ivar Aasen i eit verk på ti band.” 

[Melding av Jarle Bondevik, Oddvar Nes og Terje Aarset (utgjevarar): 
Skrifter frå Ivar Aasen-selskapet. Serie A: Tekster 1–10. Bergen: Norsk 
Bokreidingslag.]. Maal og Minne 2007, s. 88–98. 

391. ”Om Hans Ross og andre.” Vestmannen 2007, nr. 1, s. 7–9, og nr. 2,   
s. 7–10.  

392. ”Sigurd Kolsrud – ei framstelling av livet og arbeidet hans. Norsk 
Årbok. Andre rekkja. Utgjevar: Høgnorskringen. 2007, s. 126–143. 
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393. ”P. A. Munch om språket.” Språknytt 2008, nr. 1. 
394. ”Henrik Wergeland og norsk språk.” Syn og Segn 2008, nr. 2, s. 63–

70. 
395. ”Ivar Aasen og Smaalenene.” Norsk Årbok. Andre rekkja. Utgjevar: 

Høgnorskringen. 2008, s. 137–147. 
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396. Hans Ross. Oslo 2009: Novus. 264 s. 
397. ”Henrik Wergeland og språket frå 1800 til i dag.” I: Bø, Gudleiv og 

Aaby, Gudveig Henryette (red.): Sjeleild mot elementer Festskrift til 
Rolf Nyboe Nettum på 90-årsdagen 17. juni 2009. Oslo 2009: Novus, 
s. 100–120. 
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2011 
 
398. ”Ei innføring i norske dialektar.” Dag og Tid 2011, nr. 8, s. 27. 
399. ”Kløyvd infinitiv.” Dag og Tid 2011, nr. 9, s. 32. 
400. ”Om dialektlandet.” Hallingdølen 2011, nr. 9, s. 40. 
 
2013 
 
401. ”Didrik Arup Seip. Litt privat og mest fagleg.” I: Elmevik, Lennart og 

Jahr, Ernst Håkon (red.):  Talemålsforsking i Norden dei siste 100 åra. 
Eit symposium i Åseral i 2011 i høve 100-årsjubileet for Didrik Arup 
Seips hovudfagsavhandling om åsdølmålet (= Acta Academiae Regiae 
Gustavi Adolphi 127). Uppsala 2013: Kungl. Gustav Adolfs Aka-
demien för svensk folkkultur, s. 21–34. 

 
Intervju med Kjell Venås: 
 
”Arbeidar i fotefara til Ivar Aasen.” Hallingdølen, 59. årg., nr. 137, 29. nov. 

1997, s. 12–13 (med bilete).  

Minnetale over professor Kjell Venås  111

Minnetale - Venås.qxp_Venås  19.03.2019  15:41  Side 111



Minnetale - Nordahl.qxp_Minnetale - Nordahl  19.03.2019  15:41  Side 112



MINNETALE OVER  
PROFESSOR HELGE NORDAHL 
 
holdt på møte  
7. juni 2018 
 
 
av Christine Meklenborg Salvesen 
 
Professor emeritus dr.philos. Helge Nordahl døde 31. mars, 91 år gammel. 
Han etterlater seg kone, to sønner, to svigerdøtre og fire barnebarn.  
   Det siste brevet jeg fikk fra Nordahl var i februar i fjor, et takkebrev etter 
at kollegaene på fransk ved Universitetet i Oslo hadde sendt ham blomster 
til 90-årsdagen. Det hadde den smale, svakt skrånende håndskriften som var 
så karakteristisk. En skrift jeg kjente fra brev, kort og veiledningsdokumenter 
i gjennom mer enn 20 år. Helge Nordahl var en pennens mann. 
   Den første gangen jeg møtte Helge Nordahl var i 1995, da jeg tok latin 
som siste fag i cand.mag. Jeg hadde oppdaget en forskjell mellom latin og 
moderne fransk, og jeg ønsket å undersøke det samme fenomenet i gammel-
fransk. Jeg banket på flere dører på Klassisk og romansk institutt, og jeg ble 
vist stadig videre innover i korridoren. Helt til jeg sto foran døren til profes-
sor Helge Nordahl. Han inviterte meg inn, og jeg satte meg forsiktig ytterst 
på en kontorstol. 
   Nordahl hadde et typisk Blindern-kontor med kjønnsløse bokhyller, store 
mengder bøker og gardiner en innkjøpsansvarlig hadde fått en god pris på 
en gang på 80-tallet. På ett punkt skilte kontoret seg fra nabokontorene: På 
skrivebordet tronet en skrivemaskin. Ved siden av lå penner, blyanter, bøker 
og papirer. Det var ingen datamaskin å se. 
   Jeg frembrakte mitt ærend, og han lyttet interessert. Jeg ville undersøke 
modusbruk i indirekte spørresetninger i gammelfransk.  
– Det er en meeeeget interessant problemstilling, sa han. 
– Men den kan du vente med til din doktorgrad. I stedet vil jeg foreslå at du 
ser på modusbruk i at-setninger i gammelfransk.  
Så det gjorde jeg. Der og da, inne på et vestvendt kontor med trauste gardiner 
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bestemte jeg meg for å undersøke at-setninger på 1100-tallet. Og jeg fikk 
umiddelbart råd fra Nordahl: 
– Du må lese tekster. Forstå språket. Samle deg et korpus ved tekstlesing. 
Så skriver du setningene dine ned på kartotekkort. Når det er gjort, kan du 
sortere dem og se hvilke mønstre du finner. 
– Er det ikke lurt å bruke en datamaskin? spurte jeg forsiktig. Det var tross 
alt 1995. 
– Å nei, sa Nordahl og slo ut med armen mot skrivemaskinen. 
– Datamaskiner er nok vel og bra, men jeg har aldri hørt om noen som kan 
sortere språklige data.  
Hvilket resulterte i at jeg fire år senere satt med 4000 håndskrevne 
kartotekkort med gammelfranske setninger. 
   Men Nordahls metode var ikke feil. Og den var vel utprøvd. Helge 
Nordahl samlet tusenvis av setninger for sitt arbeide med både moderne og 
historisk fransk. På kontoret hadde han bunker med kartotekkort med 
adjektiver, med adverber, med leddsetninger, med alskens intrikate konstruk-
sjoner som hadde fanget oppmerksomheten hans.  
   Hovedoppgaven hans tok for seg adverbialets plassering i setninger. 
Da det ble nevnt i bisettelsen i april, humret de besøkende i kapellet. Det 
de ikke visste, er at akkurat det fremdeles er noe av det sentrale for dem 
som holder på med språkforskning. Adverbialene er lite flyttbare når de 
står inne i setningen – og de står i en fast rekkefølge, som er forbausende 
lik på tvers av språk. Nordahls bidrag til denne forskningen var en forløper 
for alt som skulle komme senere av italiensk generativ kartografisk ling-
vistikk. Selv om Nordahl selv langt fra var noen generativist eller chom-
skyaner. 
   Etter å ha blitt cand.philol. underviste Nordahl både i Oslo og i Trond -
heim, før han ble universitetslektor i Bergen. På siden drev han med et lite 
prosjekt: Han samlet på at-setninger. Ikke at-setninger fra middelalderen, 
men fra det levende, moderne franske språket. Gjennom årene vokste an-
tallet kartotekkort til han hadde 24.000 av dem, sortert på overordnet verb 
og markert for modus. 24.000 setninger, ekstrahert gjennom lesing av mer 
enn 400 romaner og et ukjent antall tidsskrifter. Alle setningene kopiert for 
hånd, med denne smale, skrå håndskriften. Det er et enormt arbeid. 
   Belønningen for arbeidet ble graden dr.philos. – og en monografi om 
distribusjonen av modus i disse setningene. Han ble kreert i 1969, og boken 
kom ut i samme år. Fremdeles er den et referanseverk for alle som har spørs-
mål knyttet til indikativ og konjunktiv i moderne fransk. Det finnes ingen 
bedre kilde til dette. 
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   Nordahl hadde en streng tilnærming til data. Data skulle tale for seg, 
uten at man nærmet seg dem med noen form for teoretisk forforståelse. Han 
advarte meg på det sterkeste mot å lese teori før jeg hadde sortert dataene 
mine og gjort meg opp min egen mening. Semantikk var han heller ikke 
spesielt interessert i: Først skulle man se etter mønstre og dimensjoner i 
syntaksen. Det var bare dersom den ikke kunne gi svar, at man kunne trekke 
inn semantikken. Siste utvei, rett og slett! På den annen side ga dette en stor 
frihet. 
– Du kan si hva som helst forutsatt at du har dekning i dataene dine, sa 
Nordahl. 
   Helge Nordahl var på alle måter en korpuslingvist, og det mange år før 
noen visste hva korpuslingvistikk var. Han så betydningen av store tekst-
mengder – big data – og han var villig til å gå den lange og møysommelige 
veien for å etablere det. Det fantes ingen snarveier. Bare detaljert grunn-
forskning. Grunnforskning av den typen som tar uendelig med tid, og hvor 
man hele tiden kjenner det nagende spørsmålet ”finner jeg noe?”. Men man 
gjør det. Alltid. Nordahl visste det.  
   Selv om Nordahl gikk den lange veien, betyr ikke det at han publiserte 
lite. Han forfattet 241 publikasjoner, hvorav 80 kom ut etter at han var blitt 
pensjonist. Bare i tiden som emeritus holdt han 230 foredrag og kåserier. 
Han var en hardt arbeidende forsker, som aldri egentlig tok seg fri – heller 
ikke etter at han var blitt pensjonist. Selv om han sjelden ytret seg negativt 
om andre, glapp det en gang ut av ham at det største problemet med den 
jevne nordmann, var hans trang til å løpe ut i hagen eller parken hver gang 
solen viste seg. Nordahl foretrakk å fortsette å arbeide, også når det var fint 
vær. 
   I dag, når vi minnes Nordahl, er det allikevel ikke nødvendigvis språk-
forskeren i moderne fransk vi tenker på. Nordahls navn er fremfor alt knyttet 
til middelalderen, både den franske og den skandinaviske. Akkurat det var 
ikke planen. 
   Som barn vokste Nordahl opp i Gamlebyen i Oslo. Sammen med vennene 
utforsket han de gamle ruinene, som ble avdekket når det ble gravd i gamle-
byen. Ganske tilfeldig valgte de seg ut ruinene av et middelalder kapell som 
hovedkvarter for den hemmelige klubben ”Den sorte hånd”. Ingen av dem 
tenkte nok noe spesielt over hva disse steinene nå egentlig var – det viktigste 
var klubben. Dette skulle vise seg å være noe nær et litterært frempek. Mange 
år senere skulle Helge Nordahl på nytt finne middelalderen uten egentlig å 
søke den. Da han ble ansatt ved Universitetet i Oslo i 1970, ønsket han nemlig 
å undervise om konjunktiv, men det var det allerede noen som gjorde. Deri-
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mot var det ingen som underviste i gammelfransk. Så som nyansatt fikk 
Nordahl i oppgave å sørge for dette. Han var ikke overbegeistret. 
   Møtet med gammelfransk ble en av disse tilfeldighetene som endrer et 
helt liv.  Nordahl oppdaget raskt skjønnheten ved middelalderfortellingene. 
Han snakket varmt om Tristan og Isolde og deres ulykkelige historie – 
verdens vakreste og tristeste kjærlighetshistorie, sa han. Han var på fornavn 
med Roland og Olivier og kjente deres skjebne på Ronsevollen bedre enn 
noen. Han kjente kong Artur og alle ridderne rundt det runde bord. Brutus’ 
historie om England. Eneas’ reise til Frankrike. Og han kjente helgenfortel-
lingene – hagiografiene. Sankt Alexis. Sankt Eustace. Sankt Brendan. Aller 
mildest i stemmen ble han når han snakket om Sankta Eulalia, som gikk i 
døden heller enn å oppgi den kristne tro. Sangen om Eulalia er fransk 
litteraturs eldste dikt, og i følge Nordahl umulig å yte noen form for rett-
ferdighet i en oversettelse. I møtet med middelalderlitteraturen var han ikke 
bare den strenge syntaktikeren. Han var genuint opptatt av fortellingene, 
men også språkføringen. Helge Nordahl var en fullkommen filolog, som 
studerte alle sider av de gamle tekstene på en måte som satte ham i stand til 
å oversette dem til et norsk publikum, alt til et korrekt riksmål. På den måten 
ble det ni gjendiktninger og oversettelser i Thorleif Dahls kulturbibliotek. 
For, som han sa,  
– Vi er ikke så mange som leser gammelfransk på sengen. 
   Etter at Nordahl ble pensjonist, fortsatte han å arbeide – hver eneste dag. 
Han fordypet seg i forfatterskapene til Ragnhild Jølsen og Johan Falkberget, 
og han kastet seg over den hellige Birgitta og hennes liv. Det resulterte i en 
rekke bøker og artikler, og han ble en av verdens ledende eksperter på 
helgenen. Legenden om den hellige Birgitta føyde seg naturlig inn i inter-
essefeltet til en middelalderforsker. 
   Arbeidet til Nordahl gikk ikke ubemerket hen. Han var medlem av Det 
norske akademi for språk og litteratur og var preses der fra 1988 til 1995. I 
1979 ble han medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi. I 1998 fikk han 
Fridtjof Nansens belønning for fremragende vitenskapelig forskning i den 
historisk-filosofiske klassen. 
   Jeg hadde gleden av å være Helge Nordahls siste student. Lite visste jeg 
at han hadde forsøkt å få noen til å skrive om at-setninger i gammelfransk 
de siste 20 årene den dagen jeg banket på døren hans. At han i det hele tatt 
tok meg som student, var nok utelukkende på grunn av problemstillingen. 
Høsten 1996 var hans siste som professor ved universitetet. Han veiledet 
meg til jeg gikk opp til hovedfagseksamen i 1999. Veiledningstimene ble 
tatt over et kakestykke og en kaffekopp i Frederikke. Alt jeg skrev, printet 
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jeg og sendte til ham i brune C4-konvolutter. Så fikk jeg dem tilbake med 
håndskrevne kommentarer i margen – med den samme smale håndskriften. 
   Nå har Helge Nordahl skrevet sine siste kommentarer, og pennen er lagt 
til hvile. Men han etterlater seg en enorm intellektuell arv, om fransk og 
skandinavisk middelalder og om fransk moderne språk. Hans betydning for 
franskfaget i Norge kan ikke overvurderes.  
 
Jeg lyser fred over Helge Nordahls minne. 
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MINNETALE OVER  
PROFESSOR TORE SIVERT THONSTAD 
 
holdt på møte  
18. oktober 2018 
 
 
av professor Steinar Strøm 
 
Professor Tore Sivert Thonstad døde den 6. april i år, 88 år gammel. Med 
hans bortgang er en epoke i norsk sosialøkonomi over. Thonstad var den 
siste av en gruppe av professorer, utdannet på 1950-tallet i Frederiksgate, 
som videreførte den intellektuelle arven fra Nobelprisvinnerne Ragnar Frisch 
og Trygve Haavelmo til et stort antall sosialøkonomer utdannet ved Uni-
versitetet i Oslo. Mange av disse sosialøkonomene befolket departementer 
og andre viktige samfunnsorgan og bidro gjennom sitt faglige arbeid til 
styringen av landet. Mye av den lærdom de brakte med seg var et resultat 
av den kunnskap som Thonstad og hans generasjon av lærere ved Sosial-
økonomisk institutt (nå Økonomisk institutt) hadde formidlet til dem gjen-
nom mange forelesninger og seminarer i årene 1960–1990.  
   Thonstad vokste opp i Trondheim og tok eksamen artium ved Trondheim 
katedralskole i 1949. Hans trønderske bakgrunn var tydelig gjennom hele 
livet, ikke minst hans humor som vi studenter og senere kolleger satte stor 
pris på. Etter fullført artium studerte Thonstad sosialøkonomi ved Uni-
versitetet i Oslo. I studietiden og den første tiden etter embetseksamen var 
han vitenskapelig assistent for Ragnar Frisch og Trygve Haavelmo. Begge 
disse Nobelprisvinnerne var internasjonalt kjente for sine bidrag som gjorde 
at økonomifaget, og ikke bare i Norge, la større vekt på kvantitative metoder. 
Økonomiske teorier skulle formuleres på en kvantitativ måte slik at teoriene 
kunne testes ved hjelp av økonometriske metoder. Da Thonstad begynte som 
student og vitenskapelig assistent ved Økonomisk institutt var dette in-
stituttet et verdensledende miljø i økonometri, takket være bidragene fra 
Frisch og Haavelmo. Selv begynte jeg som student i dette miljøet i 1963 og 
merkelig nok deltok Frisch (som da var nær pensjonsalderen) og Haavelmo 
lite i undervisningen av økonometri. Min og mange andres underviser i øko-
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nometri var Thonstad, et godt pedagogisk valg på Økonomisk institutt. 
Thonstad var en inspirerende lærer og vi lærte utrolig mye økonometri, selv 
etter dagens standard på lærebokfeltet.  
   Thonstad ble cand.oecon. i 1955. Etter korte mellomspill i Prisdirek -
toratet (1956–57) og Finansdepartementet (1958) vendte Thonstad tilbake 
til Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, først som universitets-
stipendiat (1959), senere som universitetslektor (1961), dosent (1963) og 
professor fra 1972 til han gikk av med pensjon 1997. Thonstad hadde også 
mange utenlandsopphold, blant annet underviste han i nærmere to år ved 
University of Minnesota, USA.  Tore Thonstad var medlem av Det Norske 
Videnskaps-Akademi og Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i 
Trondheim. 
   Arbeidet med Frischs store økonomiske modeller inspirerte Thonstad til 
egen forskning på samme område. Han utviklet modeller rettet mot anvend-
else på konkrete økonomiske problemstillinger for norsk økonomi. Noen av 
resultatene ble presentert i boken Produksjonsstruktur, import og sys-
selsetting fra 1959. Den behandlet sammenhengene mellom Norges import-
behov, produksjonsstrukturen og fordeling av sysselsettingen på næringer. 
I en av analysene ser han på mulighetene for å erstatte noe av norsk import 
med egen produksjon og de virkninger dette ville ha på sysselsettingen. 
Dette viktige bidraget innen kryssløpsanalyse ble belønnet med Kongens 
gullmedalje. Senere anvendte han dette analyseapparatet, sammen med 
yngre forskere, til å studere sammenhengen mellom produksjonsstruktur, 
utenrikshandel og omfanget av yrkesskader. 
   I 1969 ble Tore Thonstad dr.philos. på avhandlingen ”Education and 
Manpower”. Den inneholdt matematiske modeller som beskrev strømmene 
av elever og studenter gjennom hele utdanningssystemet, foruten en rekke re-
sultater om sammenhengen mellom arbeidskraftbehov og dimensjoneringen 
av undervisningssektoren. Avhandlingen førte til en rekke oppdrag for OECD 
og UNESCO, blant annet utarbeidingen av en manual for plan legging av ut-
danningssystemer i utviklingsland (Analysing and Projecting School Enroll-
ment in Developing Countries. A Manual of Methodology, Paris 1980). 
   I mange år var Thonstad en drivkraft i styrking av norsk demografi gjennom 
forskning og undervisning. Han var aktiv i opprettelsen av demografi-
programmet i Forskningsrådet på 1970-tallet, etablering av forsknings -
programmet ”Sosiale og økonomiske konsekvenser av stagnasjon og nedgang 
i folketallet” på 1980-tallet, og oppstart av demografi som et eget universitets-
fag i 1992 (under Økonomisk institutt). Særlig i de senere årene av sin yrkes-
aktive karriere skrev han flere artikler om demografiske spørsmål. Ett tema var 
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den norske emigrasjonen til Amerika. Han påviste at denne emigrasjonen førte 
til høyere realkapital per sysselsatt og derigjennom til høyere gjennomsnitts-
inntekt i Norge. Et annet funn er at til tross for sterke bølgebevegelser i emigra-
sjonen over tid, var den andel som reiste fra de enkelte kohorter (statistiske 
befolkningsgrupper), forbausende stabil. Hvis et fødselskull opplevde lite guns-
tige forhold for utvandring i ungdomsårene, ”kompenserte” de dette ved å ut-
vandre i høyere alder; omtrent 30 prosent av alle norske menn og 20 prosent 
av alle norske kvinner fra årskullene 1846–1886 utvandret før eller senere.   
   I en artikkel fra 1990 (”The environmental threats from rapid population 
growth”), drøftet Thonstad problemene ved å redusere opphopningen av 
klimagasser hvis befolkningen i verden stadig øker. Han viste til at tra-
disjonelle klimareduserende tiltak neppe vil være tilstrekkelig for å hindre 
klimaproblemene og at tiltak som reduserer befolkningsveksten kan være 
nødvendig for å gjøre noe som monner med hensyn til verdens klima-
problemer.  
   Gjennom skrift og tale kunne Thonstad være kritisk til overdreven tro 
på konkurranse og bruk av markeder. Til tross for dette var han, sammen 
med andre økonomer, en pådriver i artikler og offentlige utredninger for å 
bruke prismekanismen for å begrense sløsing med kraftressurser, i en tid da 
kraftkrevende industri ble sterkt subsidiert med lave kraftpriser. Han deltok 
i det såkalte Myrvoll-utvalget som leverte en utredning i 1979 om virkninger 
av økte kraftpriser for den kraftintensive industrien. I en senere artikkel 
(1984) beskrev Thonstad det valget en står overfor i kraftmarkedet: En 
regulerings- og forhandlingsøkonomi eller et mer markedsorientert system. 
Han argumenterte for en markedsbasert omsetning av kraft hvor kjøpere og 
selgere fikk insentiver til å utnytte ressursene mest mulig effektivt. For 
kraftsektoren var han derfor tilhenger av et system som ga en lik pris på 
elektrisitet for alle brukere, lik prisen en kunne få ved eksport av kraft, samt 
at en benyttet pris i forhold til langtidsgrensekostnad som et investerings-
kriterium. Slik var det ikke da Thonstad deltok i Myrvoll-utvalget og slik 
var det ikke da han skrev artikkelen i 1984, men slik er det blitt nå.   
   Som ung student skrev Thonstad i 1953/1954 et forelesningsreferat om 
internasjonal handel, basert på forelesninger av Trygve Haavelmo. Dette ble 
starten på en livslang interesse som førte til at Thonstad ble ansvarlig for 
faget Internasjonal handel ved Økonomisk institutt. Mange studenter har i 
årenes løp hatt stor glede av Thonstads klare, poengterte, aktuelle og en-
gasjerende forelesninger om dette temaet. Han kom selvsagt inn på fordelene 
med den frie handel mellom land og gevinstene knyttet til fri flyt av varer, 
tjenester og arbeidskraft mellom land. Men i forelesningene på 1970-tallet 
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reiste han også spørsmålet om den frie handelens og konkurransens 
kostnader, og de kompensasjonsordninger som burde være på plass for å ta 
vare på taperne i dette spillet. Mange erkjenner i dag uheldige utslag av en 
friere verdenshandel; det er både vinnere og tapere, noe som har ført til sosial 
uro og grobunn for populistiske bevegelser.  
   I et intervju med studentbladet Observator i 1997, året da han ble pen-
sjonist, ble han spurt om hvilke utfordringer ”sosialøkonomien står overfor 
nå”. Thonstad pekte på globaliseringens effektiviseringsgevinster, men også 
på de ulempene som kunne dukke opp: Mer ensrettede og markedsbaserte 
økonomier, mindre plass til sosiale eksperimenter, og ikke minst pekte han 
på de direkte kostnader knyttet til økt konkurranse og friere handel. Det er 
ikke alle som er tøffe nok til å fungere i et skarpt konkurransesamfunn. I 
intervjuet nevnte han at folk kunne falle ut av arbeidslivet, det kunne bli 
hyppigere omstillinger og liten trygghet på arbeidsplassen. Thonstad la til 
at økonomer har vært altfor ensidig fokusert på konkurranse og effektivitet.   
   Thonstad var helt fra starten av i sin akademiske karriere en aktiv og 
ruvende deltaker i den økonomisk-politiske samfunnsdebatten. Han var sær-
lig engasjert i spørsmål om økonomiske konsekvenser av norsk medlemskap 
i EEC/EF/EU og har gjennom flere tiår skrevet artikler og utredninger om 
EU-spørsmål. En viktig artikkel tidlig i EØS-debatten er ”EF’s indre 
marked”, i Nytt norsk tidsskrift i 1990. 
   Tore Thonstad bidro sterkt til at kjellerånden fra Frederiks gate ble tatt 
med til 12. etasje i SV-bygget på Blindern, da Sosialøkonomisk institutt 
flyttet dit i 1968. Her ble det skapt et sosialt miljø, der lærere, særlig Thon-
stad, og studenter møttes ved sjakkbordet til utallige timer, ofte til langt på 
natt, med lynsjakk. Og nettopp sjakken kom til å spille en viktig rolle for 
Thonstad da han ble pensjonist og flyttet til Moss.  

 
Tore Thonstad vil bli husket og savnet.  
Vi hedrer Tore Thonstad og lyser fred over hans minne.
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MINNETALE OVER  
PROFESSOR KJELL RAAHEIM 
 
holdt på møte  
1. november 2018 
 
 
av professor Tore Helstrup 
 
Kjell Raaheim ble født i Bergen 8. oktober 1930 og døde i samme by 23. 
april 2017. Kjell var hele sitt liv en ”bergenser” slik en skarve ”østlending” 
kan beundre denne bys egne innvånere: sosialt utadvendt, initiativrik, 
vennlig og hjelpsom, og slagferdig. 
   Som tjuagutt deltok Kjell under oppveksten i mange aktiviteter, 
Ynglingeforeningen og andre ungdomsorganisasjoner. Her fikk han mange 
varige venner, også sin Conny som ble hans livslange ledsagerske. 
   Sin interesse for mellommenneskelige forhold førte ham til psykolo -
gistudiet ved Universitetet i Oslo tidlig på 50-tallet. Her ble han knyttet til 
fagmiljøet rundt Per Saugstad, et forskningsmiljø som den gang ble kalt 
”eksperimentalpsykologi”. 
   Sammen med Per Saugstad gjennomførte Kjell Raaheim en rekke 
eksperimenter som skulle komme til å bli klassikere innen problem løsningens 
psykologi. På den tiden sto forskningsstriden mellom be  havio ristenes 
vektlegging av erfaringens betydning i alle psykologiske sammenhenger mot 
gestaltpsykologenes betoning av betydningen av perseptuell organisering mer 
styrt av faktorer i selve oppgavesituasjonen. Saugstad-Raaheims tilnærming 
søkte å forstå erfaringens rolle i lys av oppgavesituasjonens krav. Etter deres 
oppfatning er det springende punkt hvorvidt møtet med problemsituasjonen 
vil aktivere de kritiske erfarings elementer hos oppgaveløseren – gitt at 
oppgaveløseren har, om ikke direkte, så i alle fall relevante erfaringsbrokker. 
   Etter avlagt embetseksamen ved Universitetet i Oslo dro Kjell Raaheim 
til Bergen hvor han ved universitetet der ble ansatt som universitets -
stipendiat. Psykologi var på dette tidspunkt intet institusjonalisert fag ved 
universitetet, men var her som ved Universitetet i Oslo ett av de tre delfagene 
(sammen med filosofi og logikk) som utgjorde studentenes første møte med 
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universitetsstudier, de såkalte ”forberedende prøver”. Kjells arbeidsplass ble 
derfor ved Filosofisk institutt. Slik oppsto et varig forhold mellom forskere 
ved Filosofisk institutt og miljøet rundt Kjell Raaheim i Bergen. 
   Etter sin tilbakekomst til Bergen videreførte Kjell sine studier av 
problemløsningens psykologi, publiserte resultatene som Problem solving: 
A new approach (Acta Universitas Bergensis, 1961), og forsvarte denne 
avhandlingen for den filosofiske doktorgrad i 1963. 
   I de klassiske eksperimentelle studier av problemløsning (tenkning) ble 
forsøkspersoner gjerne gitt ulike typer praktiske konstruksjonsoppgaver. 
Grupper av forsøkspersoner med forskjellige begavelsesnivåer eller er -
faringsbakgrunner kunne så sammenlignes. Eller ulike grupper forsøks- 
personer kunne gis forskjellige ”erfaringer” for så å undersøke disse 
erfaringers funksjon i oppgaveløsning, for eksempel ulike hint om gjen -
standers egenskaper. 
   ”Hatteknaggproblemet” kan illustrere fremgangsmåten: Her blir 
forsøkspersonen gitt et sett gjenstander (for eksempel noen aviser og bøker, 
et tomt vannglass, noen blyanter, en stav ca. 2 meter lang, en annen stav ca. 
1.5 meter lang, en spiseskje, en skrutvinge og et par stearinlys, og bedt om 
å, ved hjelp av disse gjenstandene i det ellers tomme rom, lage til en 
hatteknagg (hatten vedlagt). Den løsning forsøkspersonen (om hun/han 
lykkes) var forventet å komme frem til består i å skru sammen de to stavene 
med skrutvingen slik at den forlengede staven presses fra gulv mot tak i stø 
stilling, og skrutvingen tjener som knagg. Settet av gjenstander forsøks -
personen blir gitt inneholder slik en blanding av relevante og irrelevante 
gjenstander. Settets sammensetning vil på denne måten igjen kunne påvirke 
løsningsfrekvensen. Poenget er at settet inneholder gjenstander som hvis 
brukt innsiktsfullt (og gjerne ”innovativt”) vil kunne føre til oppgave løsning. 
   Å oppfatte skrutvingen som en potensiell knagg er å se en kjent funksjon 
i en ukjent sammenheng. Eksperimentelt undersøkte en ulike betingelser 
som kan påvirke løsningsfrekvensen, for eksempel hva som kan bidra til å 
gjøre skrutvingens funksjon som knagg mer tilgjengelig. Det kan for 
eksempel være en hjelp bare å bli minnet om at gjenstander kan brukes på 
uvanlige måter. Demonstreres dette konkret, med en for hatteknagg -
problemet irrelevant gjenstand, kan dette ytterligere øke løsningsfrekvensen. 
Holder eksperimentator ”tilfeldig” skrutvingen mot veggen (mens forsøks -
personen vises til rette i oppgavesituasjonen), vil dette gjerne fremskynde 
løsningsprosessen, og så videre. 
   ”Erteproblemet” (som Kjell Raaheim benyttet seg av i sitt doktor -
gradsarbeid) er en annen variant av denne typen konstruksjonsoppgaver. 
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Problemet går ut på å få flyttet erter fra en beholder (for eksempel et glass) 
som befinner seg på et bord fremfor forsøkspersonen over i en annen 
beholder som befinner seg på et annet bord et par meter bortenfor, uten at 
forsøkspersonen har lov til å forlate sin anviste bordplassering. Løsningen 
kunne være å bruke noen aviser (blant settet av relevante og irrelevante 
gjenstander som forelå) til å danne et rør eller en renne som ertene kan trilles 
gjennom. Å oppfatte en rullet avis som en renne eller et rør, er igjen å se en 
kjent funksjon blant en gjenstands ukjente egenskaper. 
   I sitt doktorgradsarbeid tilrettela Kjell et utvalg slike praktiske pro -
blemløsningsoppgaver for skriftlig løsning, hvilket tillot gruppeforsøk som 
viste seg å gi tilsvarende resultater som tidligere ble oppnådd gjennom 
individuell testing av forsøkspersoner i konkrete oppgavesituasjoner. 
   Som nevnt er Kjell Raaheims tilnærming når det gjelder problemløsning 
en videreføring av professor Per Saugstads arbeider. Men i motsetning til 
Saugstad så Kjell tidlig hvordan erfaringens begrensning vil variere med 
oppgavesituasjonens nyhetsgrad for oppgaveløseren. Kjells slagord var ”finne 
det kjente i det ukjente”. Ifølge dette betraktningssett vil en kunne analysere 
enhver opplevelse av en ”ny” oppgavesituasjon i relasjon til ”gamle” (tidligere 
møtte) oppgavesituasjoner som om denne opplevelsen består av kjente og 
ukjente opplevelseselementer. Fremstår oppgave opplevelsen som for ukjent, 
vil oppgaveløseren ha vansker med å gjøre bruk av eventuell relevant erfaring. 
Lykkes imidlertid oppgaveløseren med å omforme tilstrekkelig mange ukjente 
elementer slik at oppgaven fremstår som tilstrekkelig kjent (altså se det kjente 
i det ukjente), vil sannsynligheten for problemløsning øke. 
   Ut fra denne betraktning hevdet Kjell Raaheim at intelligensens 
betydning i problemløsning stiger ettersom man beveger seg fra fullstendig 
kjente til middels kjente oppgavesituasjoner, for så å avta ettersom man 
beveger seg videre mot fullstendig ukjente oppgavesituasjoner. 
   Med andre ord er det ifølge dette syn ikke tenkning og forståelse det 
først og fremst kommer an på i møtet med velkjente eller fullstendig ukjente 
oppgavesituasjoner. I velkjente situasjoner aktiviseres rutiner som kan 
utføres uten videre ettertanke. I fullstendig ukjente situasjoner savnes 
kunnskaper som utnyttes på intelligent vis (etter Kjells oppfatning). I mangel 
av relevant erfaring er problemløseren henvist til prøving og feiling som 
angrepsmåte. Det er overfor oppgavesituasjoner som fremstår som til en viss 
grad kjent, men med innslag av ukjente sider, hvor problemløsning vil 
variere som funksjon av problemløserens intelligens. 
   Selv om andre forskere av problemløsningens psykologi har vurdert 
betydningen av tenkning og intelligens i møtet med oppgavesituasjoner av 
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ulik kjenthetsgrad noe annerledes, for eksempel vist til at resultatet av 
prøving og feiling kan bli brukt fornuftig og intelligent, eller på mer 
tilfeldige måter, har Kjell Raaheims arbeider hatt en stimulerende påvirkning 
i utviklingen av dette domenet av kognisjonspsykologien – kanskje nettopp 
ved å utfordre tradisjonelle oppfatninger om intelligensens funksjon. 
   Kjells betoning av det å se det kjente i det ukjente åpnet for nye måter å 
analysere hvordan oppgaveløsere bruker ulike kognitive ressurser i relasjon 
til ulike oppgavesituasjoners krav. For eksempel virket dette som et egnet 
springbrett for å undersøke hvordan henholdsvis visuelle og verbale 
løsningsstrategiers effektivitet varierer med oppgavesituasjonens kjent -
hetsgrad. 
   Etter sin stipendiatperiode ved Universitetet i Bergen arbeidet Kjell 
Raaheim frem til 1967 som leder av Arbeidspsykologisk institutt i Bergen. 
Etter at Jan Smedslund som første professor i psykologi ved Universitetet i 
Bergen fra 1964 til 1966 forlot sin stilling, og samtidig som professor Bjørn 
Christiansen sto for utbyggingen av det nye profesjonsstudiet i psykologi 
ved Universitetet i Bergen, ble Kjell ansatt som dosent i psykologi samme 
sted, og fra 1969 som professor i kognitiv psykologi (den nye betegnelsen 
på fagområdet tidligere kalt ”eksperimentalpsykologi”). 
   Rundt seg samlet professor Raaheim en liten kjerne av unge forskere 
som sammen skulle komme til å utgjøre en velintegrert gruppe som sam -
arbeidet tett både i forskning, undervisning og formidling av fagkunnskap. 
Kjell dro gruppen med seg på nasjonale og internasjonale møter hvor de 
gjerne presenterte seg som representanter for samme generelle orientering 
innen problemløsningens psykologi. Kjell Raaheim sørget for å stimulere 
hver enkelt medarbeider i deres videre individuelle forskningsutvikling. Som 
veileder var Kjell enestående. Uten å presse frem egne synspunkter, maktet 
han å få sine veiledete studenter og doktorander til å finne veien til sine mål. 
Vellykket veiledning er i stor grad et spørsmål om gjensidig tillit, og Kjell 
ga tillit – på mange plan: intellektuelt, sosialt, som rådgiver og trøster når 
det trengtes. Kjell visste å overlate ansvaret til andre, når det gjaldt forskning 
så vel som administrasjon og undervisning. Han var den vennlige 
kunnskapsrike inspirator, ikke den selvopptatte dirigent. Fra 1990 var Kjell 
Raaheim medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi. 
   Kjell Raaheim la mye arbeid ned i formidling av kunnskap. I samarbeid 
med forskningsgruppen ble det skrevet lærebøker, leksikonartikler, ordbøker, 
populære fremstillinger, avisinnlegg og holdt kurs og foredrag. 
   De av oss som i mange år hadde anledning til å arbeide i Kjells gruppe 
opplevde en hyggelig arbeidsplass. I de daglige lunsjpauser ble hverdags -
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livets gleder og problemer gjerne tatt opp. Vi kom til å kjenne hverandre 
som en storfamilie. Disse sammenkomstene fungerte også som et løpende 
faglig forum, ikke minst for diskusjon av de mange pedagogiske spørsmål 
som er så sentrale i et universitetsliv. I tilbakeblikk er det på mange måter 
Kjells stimulerende tilstedeværelse i slike uformelle sammenkomster som 
best representerer hans likefremme væremåte. 
   Etter hvert skulle forskningsinteressen hos Kjell forskyve seg fra 
fokusering på grunnproblemer i kognisjonspsykologien og mer i retning av 
anvendt problemløsningspsykologi i pedagogisk sammenheng. Snart ble han 
spesielt opptatt av universitetspedagogikk med et nært samarbeid med 
engelske forskningsmiljøer, blant annet som Honorary Visiting Professor ved 
University of East London. Hyppige visitter og gjenvisitter mellom engelske 
og norske forskere sørget for et løpende samarbeid og sterkt engasjement på 
feltet universitetspedagogikk. Med entusiasme ledet Kjell oppbyggingen av 
et senter på Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen kalt Program 
for læringsforskning. Målsettingen var å utvikle bedre forståelse av samspillet 
mellom undervisning og innlæring, og gjennom dette finne frem til mer 
egnete evalueringsformer til bruk ved universi tetseksamener og ved opp -
taksprøver til studier. Programmet fikk raskt et tverrfaglig preg, viste raskt 
sin praktiske berettigelse, og ga under Kjell Raaheims ledelse arbeidsplass 
for flere forskere som også arbeidet med grunnlagsproblemer innen feltet. 
Etter Kjells avgang ved aldersgrensen har programmet fortsatt hevdet sin rett, 
fra da av ledet av hans sønn og langvarige samarbeidspartner på dette feltet: 
professor Arild Raaheim. Kjell selv mottok i år 2002 Kristian Ottosen prisen 
for sin innsats for å bedre studentenes faglige vilkår og for sin omfattende 
forskning på studenters læring. 
   Når det gjelder forskningspublisering var Kjell Raaheim særlig viktig 
gjennom opprettelsen av sitt eget forlag kalt Sigma Forlag. Som forlegger 
og fagkonsulent hjalp Kjell frem publisering av mange lokale, nasjonale og 
internasjonale arbeider – ikke bare innen feltet psykologi. Også i denne 
sammenheng viste han seg som den varme, omsorgsfulle og effektive 
rådgiver og veileder som han alltid var – kunnskapsrik og generøs. 
   Kjell Raaheims overordnete forskningsfelt var problemløsningens 
psykologi: Hvordan mennesket bruker sin erfaring og intelligens i møte med 
oppgavesituasjoner. Han kalte seg selv noe selvironisk ”skolemesteren” i 
sin veiledningsvirksomhet. Vi lar skolemesteren selv avslutte denne 
minnetalen:  
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Kanskje er det slik at mennesket mottar en så høy grad av tilfredsstillelse 
ved å ha løst vanskelige problemer, at det går løs på nær sagt ethvert 
problem uten å spørre seg selv hvorfor problemet eksisterer?  
 

(Kjell Raaheim: Intelligensen – venn eller fiende?  
Cappelen, 1974, side 109) 

 
En kjenner igjen Kjells reflekterte tenksomhet. 
 
Kjell Raaheim var en person som alltid skapte hygge om seg, hjelpsom og 
sosialt innsiktsfull fikk han oss til å føle oss hjemme og trygge i hans 
nærvær. Og han var en familiens mann. Hans kone Conny og deres fire barn 
Arild, Tove, Anne Berit og Nina utgjorde hans livs faste forankring. Støtte 
hjemmefra hadde han alltid, noe som kom ham vel med i sine siste 
helsemessig vanskelige år. 
 
   Vi savner Kjell, men fortsatt nyter mange av oss godt av den hjelp – 
forskningsmessig og allment menneskelig – som han ga oss. Vi lyser fred 
over hans minne. 
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MINNETALE OVER  
PROFESSOR KNUT AASTVEIT 
 
holdt på møte  
22. november 2018 
 
 
av professor Åsmund Bjørnstad* 
 
Professor emeritus Knut Aastveit døydde den 14. juni, 96 ½ år gamal. Med 
han er ein av dei siste store som prega landbruksforskinga i etterkrigstida 
gått bort.  
   Odelsguten frå Mykland var jamgamal med og delte førenamn med 
søsken barnet Knut Mykland, historikaren. Begge blei medlemmer av Det 
Norske Videnskaps-Akademi, men Knut Aastveit gjekk ikkje rake vegen til 
utdanning. Heller enn framhaldskulen valde han bilmekanikarlære, arbeidde 
i skogen m.m. Hans første eldhug var hardingfela og han gjekk i lære hos 
tidas store spelemenn, til ein pris på fem kroner per melodi. Landbruksskulen 
på Holt i 1941 vekte trongen til utdanning, men den fekk vente på grunn av 
krigen. Dessutan gifte han seg i 1943 med Kari, som var dotter på granne-
garden til Holt. Då var det – bokstaveleg tala – slutt som ”ungkar og spele-
mann”.” Det mangla ikkje gode råd om at å stifte familie kunne spenne bein 
for utdanninga, men han svara, at då fekk det bli som det ville med den – 
Kari skulle han ha. Med artium som privatist på kveldstid kom han inn på 
Norges Landbrukshøgskole i 1946, tok eksamen på jordbruksavdelinga i 
1951 – altså i ein vaksen alder av 30 år – og vart straks tilsett som forskings-
assistent i genetikk og planteforedling.  
  Ein annan spelemann frå Mykland, Otto Fureholt, sa at ”Knut kunne blitt 
ein stor spelemann om han ikkje hadde rota seg bort med studiar på Ås, der 
han berre blei professor”. I seinare år vart det gjort mange opptak med Aas -
tveit på fela. Som han sjølv sa, livet hadde ikkje plass til meir enn eitt opp-
slukande engasjement, og han valde forskinga. 

 

* Denne minnetala er skriven av Åsmund Bjørnstad, Odd Arne Rognli og Odd-Arne Olsen. 
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   Ulikt sine samtidige som gjerne studerte vidare i USA, søkte Aastveit 
seg til leiande miljø i Europa. Han studerte botanikk og plantefysiologi i 
Oslo, genetikk i Lund og Svaløv i Sverige og Max Planck i Köln. Å auke 
den genetiske variasjonen ved mutasjonar indusert av stråling eller kjemiske 
stoff var den gong nye virkemiddel. Det viktigaste opphaldet var likevel i 
Birmingham. Der var Kenneth Mather den leiande i generasjonen etter Sir 
Ronald Fisher, som med si 1918-avhandling The Correlation between Re-
latives on the Supposition of Mendelian Inheritance hadde foreina den bio-
metrien etter Galton med den mendelske genetikken til biometrisk genetikk. 
Aastveit blei prega av den engelske skulen i populasjonsgenetikken med si 
sterke vekt på deterministiske krefter i evolusjon, som seleksjon, migrasjon 
og paringssystem. Dei er òg hovudverktøya i planteforedlinga som ”styrt 
mikroevolusjon”. Desse modellane lærte han seg til botns – og brukte dei 
til å forstå plantepopulasjonar i naturen eller i åker og eng. Seinare teori-ut-
viklingar i Japan og USA, som nøytralisme versus seleksjon, tok han nok 
til seg, men la mindre vekt på dei. Med seleksjon påverka ein dei viktige 
gena direkte. Aastveit ville særleg bruke modellane for å forstå kvantitative 
eigenskapar styrt av mange gen som kvar for seg var usynlege. Dette var 
emnet for doktoravhandlinga i 1961, Studies of quantitative characters and 
quantitative inheritance in barley (Aastveit, 1961). Her tok han for seg det 
velkjende genet for seks eller to radar i akset og korleis det påverkar kvan-
titative eigenskapar som fotosyntese, vekstrytme og avkasting. Tilpassing 
til klima er her sentralt. Kva ligg bak tilpassing til sørlege eller nordlege 
breiddegradar og korleis skal ein best finne ut kva som passar kvar – i tek-
nisk språk ”genotype x miljøsamspel” eller ”Genotype x Environment In-
teractions” (GEI)? Skal ein finne svar på dette i fleirårige gras, kan ein 
generasjonssyklus ta 7–8 år. Han interesserte seg derfor sterkt for erfaringane 
med 50- og 100-generasjonars seleksjonsforsøk i artar som bananfluge eller 
mais. Eit arbeid om heterosis (kryssingsfrodighet) i bygg (Aastveit, 1964) 
var sitert så seint som i fjor (van Ginkel & Ortiz, 2017).  
   I 1968 blei han utnemnd til professor i genetikk og planteforedling, eit em-
bete han fylte med stor kraft til han gjekk av i 1988. Som Kongens embetsmann 
på området hadde han mandat til å styre det – nyordningar som instituttdemo-
krati aksepterte han nok, men berre som formalitetar. Å foredle klimatilpassa 
plantesortar i korn, engvekstar, frukt og grønsaker kravde ei planteforedling 
lokalisert i dei rette distrikta kring i landet. Det gjaldt å finne stader som best 
fekk fram den arvelege variasjonen.  
   Verktøyet var å samarbeide med forsøksgardane landet rundt som han 
(og professor Birger Opsahl) i 1975 fekk samla til Statens Forskingsstasjo-
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ner i Landbruk – SFL, i dag NIBIO. Dei måtte ha gode fagfolk, og den ge-
nerasjonen av planteforedlarar som Aastveit utdanna, fekk (i utgangspunktet) 
stavnsband, men også æra av sortane. Eit eksempel var tidlegkålsorten Ladi, 
som dominerte i mange år, foredla av forskar Jon Vik ved Landvik (NIBIO 
Grimstad), med Aastveits myndige hjelp. Eit anna er den nye pæresorten 
Celina, avkom frå ei kryssing som doktoranden Stein Harald Hjeltnes ved 
forsøksstasjonen Njøs i Leikanger gjorde i 1985. Pære har ein lang ung-
domsfase før blomstring, og Celina bar frukt først i 1995, vart sett i omfat-
tande prøving i 2002 (i ein alder av 17 år) og godkjend som sort i 2010. Ho 
er på få år lisensiert til 11 land inkludert Sør-Afrika og Chile.1 Ein lang serie 
med forsøk i timotei (Schjelderup et al., 1994) synte at elveslettene i Alta 
hadde ei ideell blanding av barfrost, snø- og isdekke, så dei reelt robuste in-
divida kom til syne. Døma illustrerer på ulike vis det avgjerande i å finne 
dei stader og material som best får fram den arvelege variasjonen. 
   Ved sin avgang fekk han eit honnørskrift (Rognli, 1990) med 25 bidrag 
frå doktorgradsstudentar og kollegaer i inn og utland. Dei nordiske landa 
hadde alle små forskingsmiljø, og i 1974 fekk han – saman med sin svenske 
kollega James MacKey – i gang ambulerande nordiske forskarkurs i plante -
foredling. Denne modellen spreidde seg og er i dag brukt i mange fag. Dei 
faglege krava gjaldt også studentane, men han hadde alltid eit ryddig skrive -
bord, ein alltid uvaska kaffikopp og tid til en prat. Han sette seg i ein slitt 
enkel stol ved sidan av kontorpulten og tente pipa – det var jo lov den gon-
gen! Kaffipausen med Aastveit kunne bli lang, men var den beste skulering 
både fagleg og fagstrategisk.  
   Aastveits faglege krav var ufråvikelege. Opplegget for Nobels fredspris 
til Norman Borlaug i 1970 var først å gjera han til æresdoktor ved NLH i 
1969. Men Aastveit sette motkandidaten, den store husdyravlaren Lush, fag-
leg høgt over Borlaug. Til slutt klarte professor i husdyravl, Harald Skjer-
vold, å overtyde han til å ”stemme taktisk”. 
   Aastveits andre hovudverktøy var Norges Landbruksvitskaplege 
Forskings råd eller NLVF, som i den grøne bylgja på 1970-talet var ei 
grøn grein. Herifrå styrte Aastveit dei store prioriteringane. Han var i 
mangt ein ”grå eminense” som gjerne tenkte på fleire tiårs sikt. Som han 
sa då han fekk Plantearvenprisen i 2014: ”Jeg hadde stor makt i de årene, 
og den brukte jeg.” Professor Birger Opsahl har i honnørskriftet (s. 6) ein 
råkande karakteristikk av Knut Aastveit: ”Eit særmerke ved måten hans 
å tenkja på er å sjå dagsens problemstillingar med framtida i minnet (vår 
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utheving), med ein eineståande evne til å få bort fyllstoff og nå inn til 
kjernen i saka”. 
   Dette er illustrert ved dei store forskingsprogramma som Aastveit fekk i 
gang i NLVF: i kornforedling (med professor Erling Strand), engvekstar  og 
sist, men aller mest – i 1985 – Bioteknologiprogrammet i landbruket. Etter eit 
møte i Finland i januar 1981 forstod han rekkevidda av den nye bioteknologien 
og at den måtte på plass. Han skjøna nok òg at dette kom han for seint til sjølv 
å henge med på, men igjen kan vi sjå det langsiktige perspektivet hans. Han 
grunna lenge på kven som kunne seie dei forløysande ord til NLVFs årsmøte 
i april 1982, og valet fall på professor Ola Heide. Etter hans vekkingstale, med 
innslag i radio og fagpressa, kom så ei utgreiing frå NLVF, som var emne for 
ein konsensuskonferanse (før ordet fanst) på Ås i 1983, som utan støyande 
prioriteringar sende ei sterk tilråding til NLVF. Landbruksdepartementet kvit-
terte så med rause middel til NLVF i 1985. (Nemnast må óg Harald Skjervolds 
engasjement på denne tida for bio- og genteknologi i husdyravlen.) Med dette 
programmet (leidd av den like handfaste eleven, professor Øystein Simonsen) 
kom gen- og bioteknologi i bruk i norsk planteforedling, plantefysiologi, hus-
dyravl og på nye område som fiskehelse. Då det fasa ut kring 2000, var NLVF 
nedlagt, men landbruksforskinga fullt konkurransedyktig i det nye NFRs pro-
gram Funksjonell genomikk (FUGE). Slik la Aastveit, etter han gjekk av, 
grunnlaget for mykje av dagens norske landbruksforsking. Hans siste embets-
gjerning var å planlegge eit nytt bioteknologibygg ved NLH, som stod ferdig 
10 år etter. Det største auditoriet der (og ved NMBU) er oppkalla etter Knut 
Aastveit og sonen Are Halvor, professor i statistikk, som døydde i fjor. Dei 
var saman om mange publikasjonar, særleg etter at Knut Aastveit gjekk av og 
fram til han var 80. Dertil kjem fleire kilo i dobbel forstand vektige, men upub-
liserte arbeid etter den tid. Det siste er datert 2012. 
   Knut Aastveit hadde sentrale verv også som medlem av styringsutvalet 
i 1970-talets politiske flaggskip Sur nedbørs verknad på skog og fisk. Aas -
tveit var æresmedlem i Sveriges Utsädesförening. Han heldt seg oppdatert 
om faget og las nye artiklar og særleg nye PhD-avhandlingar i fagmiljøet til 
det siste. Det gjaldt også dagens store skule innan husdyr- og planteforedling, 
genomisk seleksjon. Han var ikkje heilt overtydd om denne i plantefored-
linga, på grunn av korleis tilpassing og uventa samspel med miljø kunne bli 
bakt inn i modellane. Han følgde også godt med i politikken, særleg land-
bruket, og las Nationen bokstaveleg tala til sin siste dag. Dagen før han 
døydde, flytte han på sjukeheim i Ås.  
   Professor Knut Aastveits grunnsyn var at planteforedlinga til ei kvar tid 
må kjenne og ta i bruk nyvinningane i genetikk og plantefysiologi. Ei slik 
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analytisk og disiplinorientert forsking – representert ved Aastveit, Opsahl 
og Ola Heide – stod ofte i strid med den meir empiriske agronomien. I Rei-
dar Almås sitt band av Norsk landbrukshistorie som omfattar 1900-talet, har 
planteforskinga fått liten plass, jamført med dei tilsvarande brytingane om 
husdyravl. Når denne historia skal bli skriven, vil Knut Aastveits namn stå 
sentralt.  
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MINNETALE OVER  
PROFESSOR ARNE MARTIN KLAUSEN 
 
holdt på møte  
22. november 2018 
 
 
av professor Thomas Hylland Eriksen   
 
Sosialantropologen Arne Martin Klausen ble født i Porsgrunn i 1927 og døde 
i Fredrikstad 15. juni 2018, 90 år gammel. Han avla magistergraden i 1957 
og tok doktorgraden i 1968. Etter mange år på Etnografisk Museum ble han 
professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo i 1973, en stilling han 
beholdt til han gikk av med pensjon i 1995. 
   Som studenter kom vi tidlig på fornavn med Arne Martin. Når du kom 
inn på kontoret hans, enten det var som grunnfagsstudent eller kollega, bad 
han deg alltid om å sette deg. Så satt han der, tynnhåret med skipperskjegg 
og et vennlig blikk, og lyttet til det du hadde å si, enten det var planer for 
feltarbeid eller en kinkig universitetspolitisk sak, tok av seg brillene (som 
han hadde i en snor rundt halsen) og ga et råd det alltid var verdt å lytte til. 
For Arne Martin var en lyttende mann som var i stand til å se en sak fra flere 
sider og ikke bare sin egen. Og han elsket å formidle faget, enten det var til 
studenter, bistandsarbeidere eller en større allmennhet. 
   Som student like etter krigen tilhørte Klausen den legendariske ‘lofts-
gjengen’ på museet, som under intellektuell ledelse av Fredrik Barth ut-
formet hovedsøylene i moderne norsk sosialantropologi. Klausen var i noen 
grad en fremmed fugl i dette borgerlige selskapet. Han hadde bakgrunn fra 
arbeiderklassen og kom fra et pietistisk, kristent miljø der komparativ kultur-
forskning var minst like fjernt som ateisme. I selvbiografien omtaler han 
reisen fra Grenland til Etnografisk museum som den største kulturkollisjonen 
han hadde opplevd. Dessuten hadde han en levende interesse for materiell 
kultur, og skrev sin magisteravhandling om kurvfletting hos dayakene på 
Borneo, med utgangspunkt i museets samlinger. De andre unge mennene 
(og kvinnene, etter hvert) kunne for sin del heller ha tenkt seg å selge iallfall 
deler av museets samlinger for å finansiere feltarbeid.  
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   Senere ble Klausen også etnografisk feltarbeider, og hans vitenskapelige 
hovedverk regnes som doktoravhandlingen Kerala Fishermen, som sprang 
ut av et prosjekt ved PRIO, fredsforskningsinstituttet, som han var med på 
å grunnlegge. Denne avhandlingen fra det sørlige India viser betydningen 
av antropologisk kunnskap for utviklingsarbeid, og er den første systematisk 
bistandskritiske studien fra Norge. Senere skulle Klausen holde kurs og fo-
redrag for bistandsarbeidere der han betonte at kultur ikke er en sektor, men 
et gjennomgripende aspekt ved alt sosialt liv, og at den varierte. Kort sagt 
var det annerledes å bygge en vei i Tanzania enn i India. Dette var ny kunn-
skap for ingeniørene og økonomene i NORAD.  
   Parallelt med arbeidet med doktorgraden på 1960-tallet var Klausen en 
av nøkkelpersonene i arbeidet med å utvikle et studieprogram i sosial-
antropologi ved Universitetet i Oslo. Likevel valgte han å bli igjen på museet 
da hans studiekamerater enten dro til Bergen eller Blindern. For til tross for 
bredden i Klausens bidrag til antropologi, tverrfaglig tenkning om kultur og 
norsk offentlighet, var det nok estetikk, kunst og materiell kultur som lå hans 
hjerte nærmest. Mange mener at den relativt ukjente Kunstsosiologi fra 1977 
er hans beste bok. 
   Klausen gjorde seg tidlig gjeldende som formidler, gjennom kronikker 
og debattinnlegg. Hans interesse for skolen gjorde at han allerede på 1950-
tallet engasjerte seg for å få opprettet en egen samfunnsfaglig linje i 
gymnaset. I hans fagpolitiske engasjement på sosialantropologenes vegne, 
var det særlig to felt som pekte seg ut. For det første argumenterte han for 
å skape et nytt integrert samfunnsfag som passet inn i grunnskolens og det 
samfunnsfaglige gymnas’ studieplaner. For det andre ivret han for å sikre 
at de nye grunn- og mellomfagene i faget kvalifiserte for undervisnings-
kompetanse i skolen på lik linje med de tradisjonelle humanistiske fag. 
Klausen ble medlem av en utredningskomite som fikk gjennomslag for å 
utvikle et samfunnsfag med elementer fra fag som statsvitenskap, sosiologi, 
økonomi og sosialantropologi. Hans bok Kultur: Variasjon og sammenheng 
ble umiddelbart satt på pensum da samfunnsfaglinjen omsider ble etablert 
på gymnaset. Det var et stort behov for etterutdanning av lærere, og 
Klausen holdt mange kurs i sosialantropologi som komponent i det nye 
faget.  
   Klausen var en glimrende pedagog. En periode holdt han ukentlige, opp-
summerende kveldsforelesninger på universitetet, av hensyn til de av 
studentene som ikke hadde anledning til å følge undervisning på dagtid. Men 
disse forelesningene var så klargjørende at ganske mange valgte å gå på dem 
selv om de ikke måtte. 
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   I offentlig debatt er det særlig kulturbegrepet Klausen har tatt opp. Som 
Klausen sa til meg tidlig på nittitallet: ‘Selvsagt kan vi ikke kvitte oss med 
kulturbegrepet. Men vi trenger flere kulturbegreper.’ Bakgrunnen var at 
mange kolleger i inn- og utland opplevde kulturbegrepet som en tvangstrøye, 
som førte til essensialisme, som ble misbrukt i identitetspolitikken, og som 
sløvet de analytiske skalpellene. Klausens konklusjon var tro mot hans 
pluralistiske tilnærming til faget og verden: Det er ønskelig med mer, ikke 
mindre. Han var sympatisk innstilt til ‘det utvidede kulturbegrep’ som også 
inkluderte fenomener som sport, men anså det som avgjørende å kunne skille 
tydelig mellom ‘kunst og kultur’, altså det avisenes kultursider handler om, 
og det antropologiske kulturbegrepet, som viser til kosmologi, verdier, 
religion osv. På dette området hadde han en fremtredende rolle i en of-
fentlighet som på denne tiden knapt hadde noe begrep om sosialantro -
pologien. At situasjonen i Norge er annerledes i dag, og internasjonalt ganske 
unik, skyldes ikke minst Klausens innsats som offentlig intellektuell.   
   Som den første professoren ved Institutt for Sosialantropologi skapte 
han et kollegialt miljø preget av mangfold og pluralisme, helt i tråd med 
fagets empiriske orientering, kan man si. Han var en udogmatisk veileder 
og oppmuntret til prosjekter som ble regnet for å være sære, for eksempel 
forskning i Norge eller på estetiske og materielle forhold. Og han stod 
stormen av gjennom de turbulente syttiårene, preget av ofte dogmatisk 
marxisme og intellektuell skråsikkerhet blant studentene. Klausen, som 
mistrivdes med fastlåste konflikter, ble preget av motstanden, men samtidig 
tok han studentene tilstrekkelig alvorlig til at han leste seg opp på marxisme 
og lette etter mulige kompromisser. Så sent som på 1980-tallet foreleste han 
om paralleller mellom Barths prosessanalyse og marxismens lære om basis 
og overbygning.  
   Etter Kerala og bistandskritikken konsentrerte Klausen seg lenge om 
formidling, undervisning og universitetspolitikk. Hans neste større empiriske 
arbeid var et tidlig bidrag til medieantropologien, nemlig studien av Dag-
bladets overgang til tabloidformat. Han kjente mange i Dagbladet, også i re-
daktørsjiktet, og fikk en tilgang til empirien mange kunne ha misunt ham. 
Her var han interessert i endringene i arbeidsformer og identitet, og 
eventuelle konflikter rundt disse, men han skrev også utførlig om endringene 
i medieestetikken. 1980-tallet var et tiår da kommersialisering og reklamees-
tetikk tok stadig større plass, og tabloidformatet i pressen ble betraktet om 
et symptom.   
   På omtrent samme tid redigerte Klausen en bok mange hadde glede av, 
både i og utenfor antropologien, nemlig Den norske væremåten. Som ved 
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flere tidligere anledninger, lå han i forkant av kommende trender og 
tendenser, og Væremåten var den første ironiske analysen av norsk kultur 
og samfunn skrevet av antropologer. Enkelte av de mer minneverdige bi-
dragene i boken var empirisk tynne, men presenterte originale grep, me-
taforer og perspektiver på det konsensusorienterte, likhetsfikserte landet der 
bygda er en totem og du kan ‘få meg ut av Valdres, men du får aldri Valdres 
ut av meg’. Senere har ironiske perspektiver på alt fra brunost til skigåing, 
fra selvgodhet til likhetsideologi, blitt en blomstrende attåtnæring for norske 
antropologer, som står i opplagt gjeld til Væremåten. Klausen videreutviklet 
noen av disse perspektivene i boken Kultur – mønster og kaos, med fokus 
på hvordan vi skal forholde oss til den omskiftelige virkeligheten, og hvilke 
verdier som skal styre den moderne kulturen. Hovedperspektivet er det an-
tropologiske, men perspektivet dreier fra det eksotiske og tradisjonelle til 
det hjemlige og moderne. 
   Klausens siste større forskningsprosjekt handlet om Lillehammer-OL i 
1994. Sammen med kolleger fra Oslo og Lillehammer studerte han vinter-
OL som ritual, som feiring av moderniteten og som uttrykk for bestemte es-
tetiske regimer. Som i alle vellykkede feltarbeid, fikk OL-gruppen noen 
overraskelser underveis. For eksempel hadde ingen på forhånd spådd at 
Fakkelstafetten, som gikk forut for selve OL, skulle få en så sentral rolle 
som den viste seg å gjøre. De var heller ikke forberedt på at sirkulasjonen 
av pins skulle bli så viktig for en ganske stor gruppe samlere. Dette 
fenomenet interesserte Klausen, som ikke hadde mistet sin lidenskap for es-
tetikk og materiell kultur, og han skrev en artikkel om pins allerede før OL.  
   Med unntak av den svært lesverdige selvbiografien Et liv i kulturkolli-
sjon, publiserte Klausen lite etter at han ble pensjonist. Imidlertid var han 
aktiv på andre områder, blant annet som initiativtager til filosofikafeen i 
Fredrikstad og som engasjert bidragsyter til musealt arbeid og lokalhistorie 
på Hvaler.  
   Arne Martin Klausen var en allsidig intellektuell og akademiker, en 
viktig brobygger mellom akademia og samfunnet for øvrig, en mer original 
forsker enn de fleste er klar over, og han var dessuten en dyktig faglig leder, 
en god kollega og en venn du kunne stole på. Hans holdning var at den 
intellektuelles oppgave må være å åpne flere dører enn han lukker, og slik 
levde han også.  
 
Jeg lyser hermed fred over Arne Martin Klausens minne.
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INNSPILL I DEBATTEN OM  
UTENLANDSKE FORSKERE 
 
 
Innledning holdt på debattmøte om internasjonalisering i akademia 
18. januar 2018 
 
av professor Malcolm Langford, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo 
 
 
Jeg vil begynne med å si at en debatt om konsekvensene av økningen i antall 
utenlandske forskere er legitim. Men samtidig er det viktig å tenke på 
premissene for debatten og spørre om vi stiller de viktigste spørsmålene. 
 
 
Empiri 
 
For det første trenger vi en debatt basert på empiri og ikke påstander. Når 
Østerud og Collett påstår at økningen av antallet utenlandske forskere 
skyldes internasjonalisering og press fra Kunnskapsdepartementet, er det 
feil. Økningen er en direkte konsekvens av et oppgjør med en lukket og ikke 
så meritokratisk ansettelsespolitikk. Husk at 60 av 74 stipendiater på 
Samfunnsvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) i 2010 hadde 
tatt sin mastergrad på samme lærested.  
   Dessuten må vi være forsiktige med å vifte rundt enestående, gamle og 
villedende tall. Som vi ser av illustrasjon 1 (neste side) har økningen skjedd 
primært innenfor matematisk-naturvitenskapelige og teknologiske fag, og i 
juniorstillinger. Så er det egentlig en krise? Eller er det bare en endring, over-
gang eller hverdagsutfordring? 
   Det samme fokus på empiri gjelder også diskusjonen om konsekvenser. 
Ja, det kan bli utfordringer. Men vi må også måle fordelene som følger med 
utenlandske forskere, som internasjonale nettverk; kunnskap; nye ideer; 
teori; metoder; språk; erfaring med eksternfinansiering, i tillegg til de kon-
krete utfordringene. For eksempel: Er påstanden om at vi innvandrere og 
utlendinger formidler mindre i den norske offentligheten alltid sann? Min 
statistikk fra Det juridiske fakultet viser at 1) vi ligger ikke så langt bak de 
norske; og 2) den største utfordringen er at mange forskere (norske eller 
utenlandske) ikke vil uttale seg til media eller ikke blir spurt. Det er også 
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verdt å huske at vi bringer nye perspektiver på norske forhold, kultur og po-
litikk, noe som er klart i UiO:Norden-prosjektet jeg leder, som har en bland-
ing av nordiske og ikke-nordiske forskere. 
 
 
Spørsmålene 
 
For det andre må vi spørre om vi stiller de riktige spørsmålene. Er det an-
tallet utenlandske forskere som er problemet, eller handler det om en debatt 
om språklig og kulturell kompetanse? Og, hvis dette er problemet, er det 
mindre utenlandske forskere som er løsningen, eller snarere en bedre sats-
ning på integrering og eventuelt språk-krav?  
   Eller handler spørsmålet egentlig om hvorvidt vi har neglisjert under-
visnings-, formidlings- og ledelseskompetanse i ansettelsesprosessene? I så 
fall kunne vi snu DNVAs spørsmål, som Johan Karlson Schaffer delvis har 
gjort i en Facebook- kommentar, og heller spørre: Hvor mange norske fors-
kere uten internasjonale publikasjoner, uten fremragende undervisningsevner, 
uten formidlingsevne og uten internasjonale nettverk og potensiale for ekstern 
finansiering kan vi egentlig tåle i Norge? Hva er den største risiko akkurat 
nå? Det farlige med debatten er at vi ser på nasjonalitet og ikke kvalitet. 
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   Eller er det et spørsmål om manglende forskermobilitet? Hvorfor reiser 
så få norske forskere ut i verden? Og er dét det underliggende problemet – 
som betyr at det er økt konkurranse om stillingene her hjemme?  
   Og hvorfor sliter vi med å tiltrekke og beholde de beste i verden? Alle 
som har jobbet med Sentre for fremragende forskning (SFF) og store forsk-
ningsprosjekter vet at det er vanskelig å få toppforskere til å flytte til Norge. 
Og vi har nå sett saker hvor noen av dem reiser hjem fordi de eller ektefellen 
sliter med integreringen, eller fordi andre steder er mer attraktive. Kanskje 
må vi også stille spørsmålet om hvor mange utenlandske forskere vi kan tåle 
å miste hvis vi ikke satser nok på integrering og arbeidsforhold – noe som 
ledelsen på UiO nå er bekymret for. 
 
Til slutt. Debatten er velkommen, men hvilken debatt burde vi egentlig ha?   
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INTERNASJONALISERING I AKADEMIA  
– HVA ER PROBLEMET? 
 
 
Innledning holdt på debattmøte om internasjonalisering i akademia 
18. januar 2018 
 
av Arnfinn H. Midtbøen, styremedlem i Akademiet for yngre forskere og 
forsker ved Institutt for samfunnsforskning  
 
 
Denne artikkelen er basert på en kronikk som ble publisert i Morgenbladet 
14. januar 2018 
 
Debatten om internasjonalisering av norsk akademia blusser stadig opp. 
Frontene er steile, ulike aktører snakker forbi hverandre og det er ofte uklart 
hvilke sider ved internasjonaliseringskomplekset man snakker om.  
   Akademiet for yngre forskere (AYF) har en særegen sammensetning. 
Per 1. januar 2018 består AYF av 34 unge forskere fra hele spekteret av de 
akademiske disiplinene, hvorav mange har bakgrunn fra andre land enn 
Norge. Dette gjør at vi ser flere sider ved internasjonalisering i akademia 
enn andre aktører i debatten har vektlagt.  
   Utgangspunktet vårt er at internasjonalisering grunnleggende sett er positivt 
og en nødvendig del av kunnskapsproduksjonen. Økningen i antallet interna-
sjonale forskere i norsk akademia er dessuten i stor grad en ønsket politisk ut-
vikling og i tråd med andre forskningspolitiske ambisjoner, som å fostre 
forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse, øke kvaliteten og omfanget av 
internasjonal publisering, og stimulere forskere fra Norge til forskningsopphold 
i utlandet. Alt dette reflekterer et ønske om å heve kvaliteten på norsk forskning.  
   Internasjonalisering reiser likevel noen dilemmaer som det er viktig å 
diskutere.  
   I diskusjoner om fordeler og ulemper ved økende internasjonalisering 
er det nyttig å skille mellom konsekvensene for institusjonene, for norske 
forskere – og for forskere født i utlandet. På institusjonsnivå er det opplagt 
at internasjonaliseringen har bidratt til økt konkurranse og tilgang på langt 
flere dyktige forskere enn før. Dette hever den samlede forskningskvaliteten, 
bidrar til flere perspektiver, og har vært en nødvendig modernisering av 
norsk akademia.  
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   Det har blitt reist spørsmål om økende internasjonalisering likevel kan 
være utfordrende, særlig innen forskning på norske samfunnsforhold, og 
med lange tradisjoner for formidling til en norsk offentlighet. Det er imid-
lertid viktig å peke på at veksten i utenlandske forskere er minst innen fag-
områdene der utfordringene angivelig er størst, nemlig samfunnsvitenskap 
og humaniora. Og det er verdt å spørre seg om ikke komparative per-
spektiver og «blikk utenfra» er vel så viktig på disse fagområdene som på 
andre.  
   For norske forskere innebærer internasjonalisering at de blir del av et 
internasjonalt fagfellesskap, noe som gir en større bredde i nettverk og fag-
lige tilnærminger. På den annen side er det ingen tvil at internasjonalisering 
forsterker konkurransen om allerede få stillinger, og kan gjøre usikkerheten 
på veien til en fast stilling enda større. I fag der undervisningen tradisjonelt 
har foregått på norsk kan internasjonalisering også innebære at norske fors-
kere får en uforholdsmessig stor undervisningsbyrde i lite meritterende 
emner på lavere nivå.  
   For utenlandske forskere i Norge, særlig på stipendiat- og postdocnivå, 
tilbyr det norske systemet arbeidsvilkår og velferdsrettigheter som forskere 
i de fleste land bare kan drømme om. Utenlandsfødte forskere kan imidlertid 
ha problemer med å finne sin plass i arbeidsmiljøet, de kan risikere dis-
kriminering i rekruttering og opprykk, og de kan oppleve å forbigås i utnev-
ning til meritterende utvalg og komiteer. AFI-rapporten «Å være utlending 
er ingen fordel» (2016) peker på slike utfordringer, men på dette området 
behøves det mer forskning.  
   Svarene på kompliserte spørsmål er gjerne avhengig av perspektivet som 
anlegges. Slik er det utvilsomt også her. For hva er egentlig problemet med 
internasjonalisering i akademia? At andelen utenlandske forskere i Norge øker 
– eller at den internasjonale mobiliteten blant norske studenter og forskere 
fortsetter å være lav? At enkelte fag innen samfunnsvitenskap og humaniora 
får for mange utenlandske forskere til å sikre forskning og undervisning om 
nasjonale forhold – eller at disse fagområdene ikke er mangfoldige nok? At 
utenlandske forskere ikke behersker språket eller har god nok kunnskap om 
norsk historie og politiske forhold – eller at de opplever utstøting eller mang-
lende inkludering ved norske forskningsinstitusjoner? Alle disse spørsmålene 
berører viktige sider ved internasjona liseringen av norsk akademia som vi 
håper blir gjenstand for videre debatt.  
   Så hvor mange internasjonale forskere tåler Norge? Etter mitt skjønn er 
akademisk aktivitet per definisjon internasjonal. Selv om en del fagområder 
innen samfunnsvitenskap og humaniora forutsetter god kjennskap til norsk 
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språk, historie, kultur og det politiske systemet, er ikke internasjonalisering 
i seg selv en trussel.  
   Spisskompetanse innen bestemte områder er det fullt mulig å ta inn som 
en del av kvalifikasjonene som vil vurderes i bedømming av søkere til viten-
skapelige stillinger – og forskere med utenlandsk bakgrunn kan opplagt både 
ha kompetanse i og interesse for norsk språk og kultur. Men det er avgjør-
ende at forskerne blir møtt med forventninger om å lære språket, at de bidrar 
med forskning og undervisning på alle nivåer – og at de inkluderes i arbeids-
miljøet og får de samme mulighetene til å avansere i hierarkiet som alle 
andre. I bunn og grunn er dette et lederansvar.
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UNIVERSITETENE SOM SAMFUNNS-
INSTITUSJONER – HVOR STOR ANDEL 
ANSATTE SOM IKKE FUNGERER  
FAGLIG PÅ NORSK TÅLER DE? 
 
 
Innledning holdt på debattmøte om Internasjonalisering i akademia 
18. januar 2018 
 
av professor Øyvind Østerud, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo 
 
 
Først fem presiseringer: 
 
1) Denne diskusjonen gjelder ikke Sentra for fremragende forskning 

(SFF). De er rene forskningsinstitusjoner, de er midlertidige og de er 
tematisk styrt. 

2) Diskusjonen gjelder ikke internasjonalisering generelt, som pub -
lisering, utveksling, utenlandsopphold – dette er nødvendig og 
positivt.  

3) Diskusjonen gjelder selvsagt heller ikke utenlandske forskere som be-
hersker norsk/nordisk og er fortrolige med norske forhold. 

4) Et innslag av utenlandske forskere er udelt positivt. Spørsmålet er 
hvorvidt det er udelt positivt uansett andel og kompetanse i norsk og 
om norske forhold. 

5) Spørsmålet angår alle fag, men det angår fagene i ulik grad. Også 
forskere innen fag der all forskning foregår på et internasjonalt 
symbolspråk, som matematikk, skal undervise for bruk i skolen og 
samfunnslivet for øvrig. Her er det nødvendig å beherske norsk 
terminologi. De skal også følge med i forskningspolitiske spørsmål 
som angår faget, og de skal fungere i administrative verv. Likevel er 
enkelte matematisk-naturvitenskapelige fag minst berørt, mens ut-
fordringen er størst for fag med norsk tekst som forskningsmateriale, 
som filologi, jus og deler av samfunnsforskningen. Utfordringen er 
også stor i fag med profesjonell publikumskontakt, som helsefag/ 
medisin. 
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Hvor stor andel fungerer ikke faglig på norsk? 
En presis opptelling er vanskelig, og det er stor variasjon mellom fag og 
universiteter. Anslagvis ligger det trolig på 20–30 % og oppover. Andelen 
har økt raskt de siste fem til ti årene. 
   Det er tre hovedgrunner til den raskt økende andelen utenlandske ansatte 
som ikke behersker norsk: 
 
– Internasjonal annonsering av stillinger og svekkede muligheter for 

akademikere i mange land 
– Mange er bedre kvalifisert enn norske doktorander og postdocs fordi 

de ofte har flere midlertidige stillinger bak seg  
– Det er blitt vanskeligere og tar lenger tid å lære tilstrekkelig godt 

norsk, dels fordi mange fra ikke-engelsktalende land har nok med å 
forbedre sin engelsk, og dels fordi det er mindre bruk av norsk i 
fagmiljøet etter hvert som andelen som er svake i norsk øker. Mange 
fagmiljøer er gått over til engelsk i interne sammenhenger. 

 
 
Hva er universitetenes oppgaver? 
Universitetene har et samfunnsoppdrag utover ren forskning for et interna-
sjonalt fagmiljø. Ved etableringen av et eget norsk universitet i 1811, var 
oppgavene å tilfredsstille et kunnskapsbehov i Norge, stå for embetsutdann-
ingen og gi grunnlag for kvalifisert samfunnsdeltakelse. I dag er hovedmålet 
tredelt: forskning, som er grunnleggende internasjonal; undervisning, som 
særlig er rettet mot norsk arbeidsliv; og formidling, som i hovedsak er rettet 
mot en norsk offentlighet.  
 
 
Hva er utfordringene? 
Med færre som er kompetente på norsk, blir arbeidsfordelingen innad 
skjevere. En mindre andel av de ansatte kan ta grunnundervisning, delta i 
sensur, drive veiledning i norske data og norske oppgaver, sitte i komiteer, 
utforme høringsuttalelser, påta seg administrative verv, osv. 
   Det blir også en skjevere arbeidsfordeling utad. En mindre andel kan 
delta i utredninger og utvalg, sitte i eksterne fagstyrer og ta eksterne verv, 
svare på spørsmål utenfra, drive formidling i offentligheten og i mindre fora 
som departementer og organisasjoner. 
   Slike systematiske skjevheter i jobbinnhold og vilkår har selvforsterkende 
konsekvenser for rekruttering, forskningsvilkår, karrieremuligheter og 
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arbeidsmiljø. Norske studenter og rekrutter kan bli mindre motivert når ut-
siktene synker og skjevfordelingen av oppgaver øker. 
 
 
Krav til kvalifikasjoner i norsk og om norske forhold ved noen stillings-
utlysninger eller for fast stilling? 
Slike krav vil ikke være vesensforskjellig fra de kompetansekravene som 
allerede blir stilt ved utlysninger. Disse reglementsfestede standardkravene 
omfatter undervisningsevne og -erfaring, evne til faglig og generell ledelse, 
faglig nettverk og samarbeidsevne. I tillegg blir det jevnlig foretatt øremerk-
ing innenfor fag for å sikre spredning og mangfold, og det blir foretatt en 
fagfordeling mellom institutter, mellom fakulteter og mellom universiteter. 
Alt dette modifiserer konkurransen på grunnlag av rendyrket forsknings-
kvalitet eller forskningsgjennomslag. 
 
 
Hva er følgen av en internasjonalisering uten hensyn til universitetene 
som samfunnsinstitusjoner? 
Det vil underminere det komparative fortrinnet som universitetene i Norge 
har – en særskilt og bred kompetanse i norske og nordiske emner. Blir dette 
fortrinnet neglisjert, forsvinner vitenskapelig basert innsikt i norsk historie, 
litteratur, institusjoner, kultur- og samfunnsliv. 
   Det vil svekke utdanningen for norsk arbeidsliv og redusere uni-
versitetenes relevans for samfunnslivet. 
   Det vil underminere det viktigste argumentet for å ha og bekoste uni-
versiteter i Norge. Hvis alle former for internasjonalisering er uten grenser, 
er det urasjonelt å ha universiteter i en språklig og geografisk utkant. 
 
 
Konklusjon 
Hvis nedprioriteringen av kompetanse på norsk går for langt, er det knapt 
noen vei tilbake. Ingen har full oversikt over hvor akutt utfordringen er i 
ulike fag. Derfor er en differensiert kartlegging, gjennomtenkning og strategi 
for å ivareta universitetenes samfunnsoppdrag nødvendig. 
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EKSPERTENES ROLLE I DEMOKRATIET: 
UTFORDRINGER FOR EN KUNNSKAPS-
BASERT POLITIKK1 
 
 
foredrag på møte  
15. februar 2018 
 
av professor Cathrine Holst, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, 
Universitetet i Oslo 
 
 
”Hvor lenge skal såkalte eksperter bestemme hva man bør mene og uttale? 
Norge er i dag et fjolleland hvor såkalte forskere og eksperter bestemmer 
dagsorden.” 
 
Meldingen ble lagt ut på Facebook av Holmestrand Fremskrittsparti (15. 
desember 2015). Jeg skal ikke si at den kan gis en saklig begrunnelse. Jeg 
tror heller ikke at de som kommer med utfall som dette nødvendigvis er så 
opptatt av å være ”saklige”, eller av hva jeg som ”såkalt forsker” måtte mene. 
   Forestillingen om at eksperter har fått større makt over politiske beslut-
ninger, er likevel ikke tatt ut av løse luften. Også samfunnsforskere og po-
litiske filosofer snakker om en tiltagende ”ekspertifisering” av politikk og 
samfunn og spør om demokratiet er i ferd med å erstattes av et epistokrati – 
et styre av de kunnige (Turner 2003, Estlund 2008, Holst og Molander 2017). 
Det finnes naturligvis ulike typer kunnskap, og ulike grupper av kunnige, 
men ekspertifiseringen tar, ifølge denne diagnosen, ikke minst form av en 
vitenskapeliggjøring av politikken (Gora, Holst og Warat 2018). Ekspertene 
som tar over samfunnsstyringen gjør det i kraft av sin akademiske utdanning 
og med basis i vitenskapelig kunnskap. De er ikke, eller i hvert fall sjelden, 
filosofer.2 Platon mente som kjent at de som hadde innsikt i det godes ide – 
filosofene – skulle styre staten. Eksperten utsendt fra akademiet i dag er 
gjerne heller økonom, jurist, ingeniør, medisiner eller samfunnsviter. 

1. Artikkelen er en revidert og utvidet versjon av «Ekspertene kommer», Morgenbladet 
27.09.2017 og «Kunnskapsbasert politikk – et demokratisk problem?» (2017), Stat og 
Styring 3: 6–9.

2. Se Wolff (2011) om filosofers rolle i moderne politikkutforming.
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”Forskning viser” 
 
Vitenskapeliggjøringen av politikken kommer til uttrykk på ulike måter. For 
det første er en rekke små og store beslutninger i moderne demokratier 
delegert til forvaltningen: til sentralbanken, departementer, direktorater, 
byråer, råd og tilsyn befolket av akademikere (Vibert 2007, Olsen 2010). 
For det andre har det i mange land vært en kraftig vekst i andelen politikere 
med høyere utdanning (Bovens og Wille 2017). Selv partiet i Norge for ”folk 
flest” har eller har hatt en rekke akademikere i sentrale posisjoner, fra 
samferdselsminister og sosialøkonom Ketil Solvik-Olsen til tidligere olje- 
og energiminister med hovedfag i historie, Tord Lien. For det tredje synes 
det å ha skjedd et skifte i den politiske legitimeringsgrammatikken (Fischer 
2009). Det har blitt stadig viktigere at politikk er ”kunnskapsbasert”, eller 
til og med ”evidensbasert”, og i tråd med forskningen på feltet. Et eksempel 
er hvordan et springende punkt i debatter mellom politikere, om lærertetthet, 
formueskatt eller prioriteringer i helsesektoren, blir hva ”forskning viser» 
og hvem som har ”kunnskapen” på sin side. Et annet eksempel er hvordan 
interessegrupper og sivilsamfunnsorganisasjoner stadig oftere henviser til 
sin ”kompetanse” og ”ekspertise” når de skal begrunne hvorfor politikere 
og forvaltning bør lytte til dem. Det er tilsynelatende ikke nok at de simpelt -
hen representerer viktige interesser eller verdier. 
   For det fjerde ser vi at politikere og byråkrater i mange land og i interna-
sjonale organisasjoner som Den Europeiske Union (EU) i tiltakende grad 
konsulterer ”ekspertgrupper”, ”ekspertkomiteer” og ”ekspertutvalg” når po-
litikk skal utformes. I et pågående forskningsprosjekt studerer statsviteren 
Johan Christensen og jeg i hvilken grad og på hvilken måte dette også skjer 
i Norden, hvor tradisjonen snarere har vært såkalte ”hybride” komiteer – 
rådgivende, politikkforberedende utvalg som består av forskere, men også 
av politikere, byråkrater og organisasjonsrepresentanter (Krick 2015, Holst 
og Krick 2018). I Norge konsentrerer vi oss om NOU-ene – Norges offentlige 
utredninger – en rapportserie som formelt løper tilbake til 1972. 
 
 
Vitenskap i utredningsvesenet? 
 
De offentlige utredningene har gjerne blitt betraktet som et sentralt element 
i den nordiske modellen (Christensen, Gornitzka og Holst 2017, Christensen 
og Holst 2017). De har på den ene siden blitt forstått som byråkratiets for-
lengede arm. Fra dette perspektivet er NOU-enes primære funksjon å supp-
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lere forvaltningens interne saksforberedelse, og vekten legges på forvalt-
ningens kontroll over utredningsvesenet. Dette er opplagt en relevant for-
ståelsesramme. Det er for eksempel departementene som formulerer 
NOU-enes mandater og bestemmer hvem som skal delta i og lede dem.  
   På den andre siden har NOU-ene og tilsvarende i andre nordiske land 
fungert som arenaer for partsforhandlinger. Utredningsutvalgene har brakt 
ulike interessegrupper i samfunnet rundt samme bord – og her har de stadig 
kommet frem til felles tilnærminger og forslag. Stein Rokkan skrev i sin tid 
om hvordan politikk i Norge ble til vel så mye i ”den korporative kanal”, 
gjennom forhandlinger mellom staten og organisasjonene, som i ”valg-
kanalen”, gjennom den parlamentariske styringskjeden. Dette bildet ble be-
kreftet av den første norske Maktutredningen (1972-1981) som beskrev den 
norske staten som ”segmentert” (Egeberg 1981). Bildet var at politikk innen-
for ulike felt, for eksempel landbruk eller arbeidsliv, ble til i segmenter der 
berørte parter og staten ble enige om virkelighets- og problemforståelse, 
tilnærminger og tiltak. De offentlige utredningene har vært en krumtapp i 
dette systemet, og selv om det har skjedd en av-korporativisering av det 
norske styringssystemet (Nordby 1994, 1999), fungerer en del offentlige ut-
valg fortsatt som fora for partsforhandlinger. 
   NOU-ene har imidlertid hele tiden også hatt en tredje funksjon, nemlig 
å hente inn kunnskapen som politikk innenfor ulike områder skal baseres 
på (Tellmann 2016). Et avgjørende spørsmål er selvfølgelig hva slags og 
hvem sin kunnskap (Ryymin 2017), og om vi, som en del av tendensene til 
vitenskapeliggjøring av politikken, også finner en større vektlegging av 
vitenskapelig kunnskap i utredningene og en økende bruk av forskere.   
 
 
NOU-ene: flere forskere, mer forskning 
 
Stine Hesstvedts pågående doktorgradsarbeid bekrefter langt på vei viten-
skapeliggjøringstesen (Christensen og Hesstvedt 2018). Alt i alt dreier det 
seg i perioden fra 1972 til 2016 om 1530 utvalgsrapporter som har involvert 
i alt 13590 utvalgsmedlemmer. I denne perioden har forskerandelen i ut-
valgene økt betydelig. Særlig kraftig er veksten i andelen forskere blant 
utvalgslederne. Et eksempel er familie- og likestillingspolitikken, som er et 
av politikkfeltene jeg særlig har sett på i min forskning, og hvor forskerne 
må sies å ha tilegnet seg et tilnærmet monopol på utredninger (Skjeie, Holst 
og Teigen 2017). En trenger ikke gå lenger tilbake enn til 1990-tallet for å 
finne utredningsutvalg innenfor dette området der et flertall av medlemmene 
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kom fra byråkrati og organisasjonsliv. Utvalg fra de siste årene har nesten 
utelukkende bestått av forskere. Skjeie-utvalget, der jeg selv satt, som leverte 
NOU 2011: 18 Struktur for likestilling og NOU 2012: 15 Politikk for likestil-
ling, og Ellingsæter-utvalget som nylig leverte NOU 2017: 6 Offentlig støtte 
til barnefamiliene, er de to ferskeste eksemplene (Holst 2018).  
   Vi har også sett nærmere på NOU-ene under Finansdepartementet fra 
1970-tallet og frem til i dag (Christensen & Holst 2017). Finansdeparte mentet 
nedsetter relativt mange utredningsutvalg, og også her ser vi en vekst i antall 
forskere rundt bordet – stadig flere av medlemmene og utvalgslederne er øko-
nomiprofessorer. En systematisk gjennomgang av litteratur lister viser des-
suten en sterk økning i referanser til vitenskapelige publi kasjoner, ikke minst 
til internasjonale topptidsskrifter i økonomi. 
   Når dette er sagt, er det en viss variasjon mellom politikkområder (Chris-
tensen og Hesstvedt 2018). Om vi holder oss til departementene som be-
stiller flest utredninger, er veksten i andelen forskere i utvalg tydelig 
innenfor for eksempel utdanningspolitikk, kommunal, administrasjon og 
modernisering. Innenfor arbeids- og velferdspolitikken er partsrepresenta-
sjon fortsatt viktig, og i lovutredningene er det vekst i antall universitetsjur-
ister, men departmentsjuristene dominerer fortsatt. 
 
 
Post-faktasamfunnet? 
 
En rekke andre forbehold må selvsagt også tas. Byråkratene har etter alt å 
dømme fortsatt stor makt i NOU-systemet, i tillegg til forskerne. De sitter 
ofte i utvalgene, og de dominerer sterkt i sekretariatene. Det er en vekst i 
antall utvalg som settes ned uten representanter fra interessegrupper blant 
medlemmene, men organisasjonene kan ha innflytelse på andre måter, gjen-
nom høringsrunden i etterkant, men også gjennom konsultasjon underveis.  
Hvorvidt vitenskapeliggjøring er en trend i Norden mer allment, vet vi fo-
reløpig ikke sikkert, men foreløpige tall fra Danmark tyder på flere forskere 
i utvalg også der (Christiansen 2017), og vi er spente på en planlagt studie 
av SOU-ene i Sverige. Forvaltningen henter dessuten inn kunnskap gjennom 
ulike kanaler. NOU-ene er fortsatt vesentlige, men det har blitt færre av dem 
årlig, og departementene setter stadig ned utvalg som leverer rapporter 
utenom NOU-serien – denne regjeringen kaller dem gjerne ”ekspertutvalg”. 
Vi tror det er blitt flere av dem – og saken er i ferd med å undersøkes 
nærmere, også for å finne ut hvilken rolle forskning spiller i disse ”andre” 
utvalgene som ikke leverer NOU-er, og hvem disse ”ekspertene” er, for flere 
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av disse nye ”ekspertutvalgene” er ikke nødvendigvis forskertunge.3 Andre 
oppdrag legges ut på anbud til konsulentselskaper. Det blir stadig flere fors-
kertunge NOU-er – men etter alt å dømme også stadig flere konsulent -
rapporter.  
   Tendensen til vitenskapeliggjøring av politikken må i det hele tatt holdes 
opp mot andre tendenser. Det blir stadig flere politiske rådgivere, kom-
munikasjonsrådgivere og tenketanker, og en del snakker i forlengelsen av 
dette om en tiltakende ”politisering” og ”medialisering” av embetsverket. 
Hvor mye av forsknings- og utredningsmidlene departementene beslutter å 
kanalisere gjennom Norges Forskningsråd fremover, gjenstår også å se. Vi 
har en relativt stor instituttsektor for oppdragsforskning i Norge relativt til 
mange andre land, men forvaltningen som en viktig oppdragsgiver. Det er 
samtidig verdt å nevne at Norge også mangler en del av kanalene for for-
midling av forskning inn i politikken som man har i andre land. Stortinget 
har for eksempel relativt lav utredningskapasitet komparativt sett, vi har 
ingen partipolitiske forskningsstiftelser, det finnes ikke vitenskapelige 
rådgivere i departementene, og få permanente vitenskapelige råd – NOU-
ene er som nevnt typisk midlertidige utvalg.  
   Parallelt med mer makt til, og tilsynelatende større tro på vitenskap og 
ekspertise, ser vi dessuten tegn på en svekket tillit til ”ekspertene” og det de 
fremstiller som ”fakta”. ”Post-truth” ble ikke uten grunn årets ord i 2016. 
Har man ambisjoner om å diagnostisere det norske styringssystemet og det 
norske samfunnet i stort, må kryssende utviklingstrekk avveies i forhold til 
hverandre.   
 
 
Bra eller dårlig for demokratiet? 
 
Vitenskapeliggjøringen av utredningsvesenet reiser flere spørsmål. Er det 
bestemte faggrupper som får økt makt på bekostning av andre? Tallene våre 
så langt viser at veksten i andelen økonomer i utredningsutvalgene er særlig 
sterk, og ikke bare i utvalgene under Finansdepartementet (Christensen og 
Hesstvedt 2018). Et annet spørsmål er om forskertunge utredninger får større 
eller mindre gjennomslag. Gir disse utredningene byråkratene og politikerne 
større manøvreringsrom til å foreta upopulære reformer på tvers av sektor-
interesser – eller blir forskerutredningene lagt i skuffen fordi de mangler 
forankring hos berørte parter? Hva gjør forskernes involvering i utrednings-

3. Ane Skjøtskift skriver sin masteroppgave i statsvitenskap om dette temaet.
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vesenet med forskningen? Blir den viktigere og mer relevant, eller mer ”ut-
redende”, tilpasset og mindre vitenskapelig nyskapende? Hvilke faktorer 
forklarer skiftet fra de gamle partssammensatte utvalgene til de nye ekspert-
utvalgene? 
   Og er det egentlig bra eller dårlig for demokratiet hvis ekspertene får 
mer å si? Debatten om dette kan bli ganske polarisert også blant samfunns-
forskere- og teoretikere. Der noen ser utviklingen av et ”fasadedemokrati” 
(Streeck 2014), eller et ”postdemokratisk” styre i kjølvannet av ekspertenes 
inntog i politikkutformingen (Habermas 2015), ser andre et velkomment 
gjennomslag for ideen om en mer opplyst og kunnskapsbasert politikk 
(Pincione og Tesón 2006, Caplan 2007). 
   Jeg tror problemstillingen med fordel kan nyanseres. Det finnes ulike 
mer eller mindre rimelige begreper om demokrati (Rawls 1993), og de som 
deltar i politisk diskusjon og strid kan mene forskjellig, avhengig av hvordan 
de forstår og rangerer verdier og prinsipper. Eller sagt på en annen måte: 
Om du ser på økt forskermakt som et problem eller ikke, avhenger en hel 
del av hvordan du ser for deg et godt demokratisk styre. 
 
 
Hva slags dyr er folkestyret? 
 
I demokratiteori skilles det for eksempel mellom deltagende demokrati og 
elitedemokrati, og mellom demokrati begrunnet moralsk og instrumentelt. 
Deltagerdemokrater mener, kort sagt, at borgerne bør delta på bred front i 
alle faser av politiske beslutningsprosesser. Elitedemokrater vektlegger 
hvordan et godt demokratisk styre fremfor alt avhenger av ansvarlig politisk 
lederskap og fredelig sirkulasjon av eliter.  
   Den moralske begrunnelsen for demokrati er at inkluderende beslut-
ningsprosedyrer og prinsipper om politisk likhet og lik deltagelse har verdi 
i seg selv. Men demokratiet kan også ses på som et instrument for å realisere 
andre viktige mål. Det kan for eksempel hevdes at demokrati er det eneste 
stabile styresettet – folk flest vil være med å bestemme over spørsmål som 
angår dem, og vil over tid ikke finne seg i noe annet. En annen viktig in-
strumentell begrunnelse, er at demokratiet antas, alt i alt, å bidra til god po-
litikk og rimelig fornuftige beslutninger. Vi vil gjerne tro at det gir bedre 
utfall med demokratiske prosedyrer enn å kaste kron og mynt. 
   Er det ut fra dette urovekkende eller løfterikt at forskere og vitenskapelig 
kunnskap ser ut til å få mer å si i NOU-ene? Deltagerdemokrater vil typisk 
se utviklingen som et problem, og argumentere for bredere sammensatte of-

162  Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok 2018

Foredrag - Holst.qxp_Foredrag Holst  19.03.2019  15:41  Side 162



fentlige utvalg, og at NOU-er erstattes av flere lekfolkskonferanser, mer lo-
kaldemokrati og mer makt til sosiale bevegelser. Elitedemokrater ser det 
ikke isolert sett som noe problem hvis en elite, for eksempel den aka-
demiske, får større politisk makt. De vil imidlertid gjerne være opptatt av 
om denne eliten får for stor makt i forhold til andre eliter, og om andre ”topp-
folk” kan styre bedre, for eksempel byråkratene eller næringslivseliten.  
   De med en sterk moralsk begrunnelse for sitt demokratiengasjement vil 
også kunne uroe seg. Innebærer ikke vitenskapeliggjøringen politiske 
privilegier til eksperter på bekostning av ikke-eksperter, og er ikke dette i 
strid med demokratiets grunnidé om politisk likhet? De som er opptatt av at 
politiske prosesser må utformes så de gir rasjonelle og opplyste beslutninger, 
vil antageligvis være mildere stemt. At det sitter forskere rundt bordet kan 
presumptivt bidra til mer argumenterende utvekslinger og en mer kunn-
skapsbasert politikk til borgernes beste.  
 
 
Vet ekspertene bedre? 
 
Vi kan håpe at det er slik, og under gunstige betingelser er det grunn til å tro 
at forskere kan bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget for politikk og opplyse 
politisk diskusjon – men det er ikke gitt at det er slik det faktisk blir.4 En 
ting er at det ikke alltid er like lett å avgjøre hvem som er ”egentlige” eller 
de ”fremste” ekspertene på noe – lekfolk mangler gjerne ekspertisen som 
skal til for å vurdere eksperters begrunnelser, vurderinger og prestasjoner, 
og ekspertene selv kan også være uenige om hvem som vet best. Er det for 
eksempel biologer, ingeniører eller økonomer som bør sette agendaen for 
miljøpolitikk? Politikk dreier seg dessuten stadig om fortolkning og 
rangering av verdier og prinsipper. Kan noen egentlig være ”eksperter” på 
dette? Det måtte kanskje være moralfilosofene, men mange moralfilosofer 
vil nok betakke seg for å bli sett på som ”moraleksperter”. Mye forskning, 
det være seg innenfor kognitiv psykologi eller innenfor vitenskapssosiologi- 
og historie, viser også at eksperter stadig tar feil og tenker skjevt. Det er 
selvfølgelig grunn til å tro at vitenskapsfolk er bedre i vitenskapelig metode 
og argumentasjon enn lekfolk, men også eksperter gjør elementære kognitive 
feil. Eksperter har dessuten en hang til å bli for skråsikre. De vet mye om 
noe, og har slik sett grunn til å være sikre, men tror stadig at de vet mer enn 

4. Holst og Molander (2018) inneholder en oversikt og diskusjon av vanlige innvendinger 
mot bruk av eksperter i politikken.
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de faktisk gjør. Ikke minst overvurderer de sin evne til å spå om fremtiden. 
Hva eksperter ser og vektlegger, er dessuten formet av hvilken disiplin de 
tilhører. Ber du økonomer om råd i miljøpolitikken, er svaret typisk skatter 
eller kvoter. Ingeniørene vil heller satse på ny teknologi, mens juristene 
mener svaret er bedre lovgivning.  
   Eksperter kan ha ideologiske oppfatninger og normative orienteringer 
som preger vurderingene deres. Vi sosiologer beskyldes stadig for å operere 
med faglige rammeverk som favoriserer venstresiden. Økonomer blir gjerne 
anklaget for å legge til grunn premisser som fremmer markedsløsninger. 
Eksperter kan også ha interesse i bestemte utfall. Velfungerende stater har 
regelverk som utelukker eksperter med økonomiske egeninteresser. Men in-
teressene kan være mer subtile, for eksempel når en forsker har investert 
mye av sin karriere og sin prestisje i en bestemt problemforståelse. Hvor 
mottagelig er hun da for motargumenter?  
   Sist, men ikke minst, beskyldes forskere gjerne for å mangle politisk 
dømmekraft og for å sveve i den villfarelse at politikk først og fremst dreier 
seg om fakta og logikk. Dette kan gi seg ulike utslag, for eksempel når fors-
kerutvalg anbefaler tiltak som er totalt urealistiske. Et annet problem er 
tendensen blant en del eksperter til å redusere verdispørsmål og genuin po-
litisk uenighet til spørsmål om tekniske løsninger og faktagrunnlag.  
 
 
Ekspertene vi vil ha 
 
Dessuten: Selv i tilfeller der ekspertene selv opptrer tilnærmet plettfritt, kan 
veien være lang til en kunnskapsbasert politikk. Det har nok skjedd at fors-
kere med de ”riktige” oppfatningene selektivt trekkes inn i politiske pro-
sesser, ikke primært for å forbedre beslutninger, men for å underbygge og 
”kunnskapsbasere” beslutninger som alt er tatt, eller for å skape inntrykk av 
at man er opptatt av forskning. 
   Slik jeg ser det, er dette ikke definitive argumenter mot å låne øre til 
forskere når politikk skal utformes. Skal man lage politikk for redusert 
arbeidsledighet, kan det være lurt å høre hva forskning viser om årsakene 
til ledighet og hva slags politikk som så langt har vist seg å virke, og ikke. 
Behovet for å trekke veksler på forskning må imidlertid avveies mot 
hensynet til demokratisk representativitet. Blir det politiske systemet for 
topptungt, kan det gå på tilliten løs. Blir det flere forskerutvalg, blir det desto 
viktigere at andre deler av det politiske systemet og politiske prosesser er 
og oppleves som reelt demokratisk inkluderende. Enda verre er det hvis fors-
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kerutvalg stadig er selektivt sammensatt for å fremme bestemte syn. ”Kirse-
bærplukking” kan gi politikere og forvaltning seire på kort sikt, men over 
tid vil utredningsvesenet politiseres og miste autoritet.  
   Av ekspertene selv må man kunne forvente at de besitter den fagkunn-
skapen de hevder å ha, men også, og ikke minst, at de er seg bevisst alt de 
ikke kan og alle sine begrensninger. 
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MÅLSTYRTE DNA-VAKSINER MOT  
INFEKSJONSSYKDOMMER OG KREFT 
 
 
foredrag på møte  
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av professor Bjarne Bogen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo 
 
 
Vaksiner har betydd svært mye for folkehelsen. Det er imidlertid et stort 
behov for utvikling av nye vaksiner. Vaksiner kan leveres som DNA, men 
dessverre har immunsvar ved DNA-vaksinasjon vært skuffende dårlige. 
Denne artikkelen vil belyse hvordan DNA-vaksiner kan gjøres mer effektive. 
Dette kan oppnås ved å konstruere vaksine-DNA slik at det koder for et 
vaksineprotein som oppsøker celler med evne til å igangsette kraftige 
immunsvar. Dette prinsippet blir kalt «målstyrende DNA vaksiner». 
Vaksineformatet kan forhåpentligvis føre til utvikling av mer virksomme 
vaksiner mot infeksjonssykdommer og kreft. En betydelig fordel er at mål-
styrte DNA-vaksiner kan produseres raskt og i store mengder, noe som er 
viktig ved truende pandemier som for eksempel fugleinfluensa. Rask og bil-
lig produksjon er også viktig for individtilpassede vaksiner mot kreft.  
 
 
Hvorfor trenger vi nye vaksiner? 
 
Til tross for store internasjonale satsninger mangler vi vaksiner mot vel-
kjente infeksjonssykdommer. For eksempel trengs effektive vaksiner mot 
HIV, malaria og tuberkulose, sykdommer som dreper flere millioner 
mennesker årlig. For andre vanlige infeksjonssykdommer har vi allerede 
vaksiner, men disse er dessverre ikke alltid optimale. Et eksempel er in-
fluensa, hvor årlige endringer i virusets arvestoff gjør at fjorårets vaksine 
ikke lenger er virksom mot årets influensavirus. Derfor må man hvert år lage 
nye vaksiner for å forsøke å holde tritt med disse endringene. Det er imid-
lertid et stort problem: Den lange produksjonstiden gjør at man må gjette 
hvilke influensatyper det er best å inkludere i neste års vaksine. Og av og til 
gjetter man feil slik at influensavaksinen har manglende effekt. Det er derfor 
et mål å utvikle nye vaksineformater som kan produseres svært raskt, ikke 
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bare ved influensa, men også når det brått dukker opp virus som kan for-
årsake uventede epidemier. Nærliggende eksempler er epidemiene forårsaket 
av Ebola- og Zika-virus, og hvor vaksineberedskapen har vært mangelfull. 
Den største trusselen er imidlertid faren for en verdensomspennende fug-
leinfluensa-pandemi, med en dødelighet som kan nå 50 %.   
   Det er ikke bare ved infeksjonssykdommer vi trenger nye vaksiner. 
Forskningsresultater publisert det siste året har vist at det er mulig å lage 
virksomme kreftvaksiner tilpasset hver enkelt pasient. Slike skreddersydde 
kreftvaksiner vil kreve et effektivt vaksineformat, og hvor vaksinen kan 
produseres raskt. 
 
 
Subenhetsvaksiner er et attraktivt vaksineformat  
 
De fleste effektive vaksiner består i dag av hele det sykdomsfremkallende 
smittestoffet, slik som for eksempel virus. I slike vaksiner er viruset enten 
drept eller svekket for å unngå at vaksinasjonen i seg selv skal kunne for-
årsake sykdom. Slike vaksiner, og særlig de som består av levende men 
svekkede virus, har ofte evnen til å indusere kraftige, langvarige og be-
skyttende immunsvar. Ulempen er at selve produksjonen av slike vaksiner 
kan medføre fare siden man dyrker levende virus, og prosessen er veldig 
tidkrevende. For vaksiner med svekket virus er det også en liten mulighet 
for at vaksineviruset kan gjenvinne sin evne til å fremkalle sykdom, så denne 
strategien er lite egnet for vaksiner mot farlige virus.  
   Ved subenhetsvaksiner, derimot, vil bare en liten del av viruset benyttes 
i vaksinen, en såkalt subenhet. Som subenhet velges gjerne et protein som 
det er mye av på overflaten av viruset, eller et protein som er viktig for 
virusets formering. Uansett er det viktig at man velger en subenhet som har 
evnen til å indusere et beskyttende immunsvar mot det aktuelle viruset. Sub-
enhetsvaksiner har den fordelen at de er trygge både når det gjelder produk-
sjon og bruk, siden den lille virusbiten i seg selv ikke kan utgjøre noen 
smittefare. Ulempen er at subenhetsvaksiner ofte fremkaller kun svake 
immunsvar sammenlignet med vaksiner basert på et helt virus.  
 
 
Subenhetsvaksiner kan leveres som DNA 
 
Det er i hovedsak smittestoffets proteiner som fremkaller et immunsvar. Der-
for består en subenhetsvaksine gjerne av protein, slik som for eksempel 
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Hepatitt B-vaksinen. Siden immunsvar utløst av subenhetsvaksiner er svake, 
gis proteinvaksiner sammen med et adjuvans (hjelpestoff) som har som opp-
gave å forsterke immunsvaret. En utfordring med protein-subenhetsvaksiner 
er å produsere tilstrekkelig store mengder protein. 
   Som alternativ kan man levere subenhetsvaksinen som en genomisk 
vaksine, enten i form av RNA eller DNA. RNA tatt opp i celler hos det 
vaksinerte individet vil direkte kode for vaksineproteinet, mens DNA vil 
indirekte kode for protein via RNA.  RNA-vaksiner har den fordelen at RNA 
ikke kan integreres i det vaksinerte individets arvemateriale. En ulempe er 
at RNA brytes ned relativt raskt. Dermed avsluttes også proteinproduk-
sjonen, som blir relativt kortvarig. En annen ulempe er at RNA er et relativt 
ustabilt molekyl, hvilket krever mer av både produksjon og oppbevaring før 
bruk.  
   DNA-vaksiner har den fordelen at DNA vil være lenge til stede i cellen, 
oversettes kontinuerlig til RNA, og dermed gi en langvarig proteinproduk-
sjon som kan vare opptil flere uker. En annen fordel er at DNA er svært 
stabilt, og dermed lett å produsere og oppbevare. Dette har en særlig stor 
betydning for lavinntektsland i varmere strøk, hvor en kuldekjede («cold 
chain») for oppbevaring av vaksiner er både kostbart og praktisk vanskelig. 
En tredje fordel med DNA er at man i laboratoriet enkelt kan endre hvilket 
protein DNAet koder for. DNA-vaksiner har imidlertid en potensiell ulempe 
ved at DNAet kan integreres i det vaksinerte individets arvemateriale. Særlig 
vil integrasjon i genomet til kjønnsceller være uheldig da dette medfører 
fare for overføring til avkom. Heldigvis har omfattende undersøkelser vist 
at risikoen for integrasjon er liten, og DNA-vaksinasjon anses i dag som 
trygt (Manam et al., 2000). Gitt DNAets mange fordeler vil den videre frem-
stillingen fokusere på levering av subenhetsvaksiner i DNA-format. 
 
 
DNA i virale vektorer versus nakent DNA (plasmider)   
 
DNA kan leveres i virale vektorer, slik som for eksempel adenovirus-baserte 
vektorer. Slike virale vektorer induserer som oftest kraftige immunsvar. 
Imidlertid vil immunsystemet også oppfatte selve den virale vektoren som 
fremmed, og indusere et kraftig immunsvar mot de delene som egentlig bare 
skulle sørge for effektiv levering av selve vaksine-DNAet. Dette ødelegger 
muligheten for gjentatt vaksinering, siden immunsystemet ved neste gangs 
vaksinasjon vil gjenkjenne den virale vektoren og eliminere denne før det 
kan dannes immunsvar mot vaksine-DNAet (det vil si proteinet) som 
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vektoren bærer. Dette ekskluderer også at man kan benytte den samme virale 
vektoren til å vaksinere mot ulike sykdommer. 
   DNA kan også leveres som nakent DNA i form av små sirkulære DNA-
molekyler (plasmider), renset fra bakteriekulturer (Tang et al., 1992; Ulmer 
et al., 1993). Fordelen med bruk av plasmider ved vaksinasjon er flere: (i) 
Immunisering med plasmid-DNA anses som trygt (ii) Plasmider kan gis et 
ubegrenset antall ganger da DNA i seg selv ikke induserer en immunrespons 
(iii) Det er raskt å lage nye konstruksjoner på plasmidnivå (iv) Det er lett å 
skalere opp produksjonen av plasmider (v) Produksjonen av plasmider er 
billig (vi) Plasmider er relativt resistente mot nedbrytning.  Disse faktorene 
(i-vi) gjør plasmid-DNA til et attraktivt vaksineformat. Dessverre har nakent 
plasmid-DNA en stor ulempe: Immunsvarene som utløses er som regel 
svake, spesielt i større dyr og mennesker (Li et al., 2012).  
 
 
Vaksinasjon med plasmid-DNA potensieres av elektroporering og  
jet-levering  
 
En strategi for å overkomme de svake immunsvarene har vært å øke antall 
celler som tar opp plasmider ved vaksinasjon, og samtidig få flere plasmider 
inn i hver enkelt celle. Dette kan oppnås ved umiddelbart å gi en rekke svært 
kortvarige elektriske pulser til vevet hvor DNA er blitt injisert, det være seg 
hud eller tverrstripet muskulatur (Tollefsen et al., 2002). Denne prosedyren 
heter elektroporering. De elektriske pulsene gjør at det dannes små hull i 
cellemembranen, noe som bedrer opptak av DNA i celler.  Resultatet er at 
flere celler tar opp flere plasmider, mer RNA og protein produseres, og 
dermed forbedres immunsvaret. En annen strategi for økt opptak av DNA 
er innkapsling av plasmider i liposomer. En tredje strategi er såkalt jet-
levering hvor plasmider skytes inn i overflatisk beliggende hud eller mus-
kulatur med høyt trykk (Grodeland et al., 2016; Manam et al., 2000). 
Sistnevnte teknikk er paradoksalt nok nærmest smertefri og har klare for-
deler i større dyr og mennesker (se senere).  
 
 
Målstyring potensierer DNA-vaksiner 
 
En ganske annerledes strategi for å øke immunsvaret utløst av nakent DNA 
er å benytte målstyrte DNA-vaksiner. Denne typen DNA-vaksiner er blitt 
utviklet i mitt laboratorium siden begynnelsen av 2002 (Fredriksen and 
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Bogen, 2007; Fredriksen et al., 2006; Schjetne et al., 2007b). I tillegg til å 
øke immunsvaret har denne teknologien muliggjort at den type immunsvar 
som utløses kan styres i bestemte retninger, enten mot antistoffsvar eller T-
cellesvar (Grodeland et al., 2015). Målstyrte DNA-vaksiner kan med fordel 
leveres med enten elektroporering (Fredriksen et al., 2006) eller jet-levering 
(Grodeland et al., 2016) som begge styrker immunsvaret som utløses.   
 

 
(i) Det har vært kjent siden 1980-tallet at proteiner som målstyres mot 

overflatemolekyler på celletyper som igangsetter immunsvar [såkalte 
antigen presenterende celler (APC)], forsterker immunsvaret be-
tydelig (Kawamura and Berzofsky, 1986; Snider and Segal, 1987). 
(Antigen er et immunologisk begrep; antigen tilsvarer en subenhet av 
et smittestoff, slik som et virus). Dette ble i tidlige forsøk oppnådd 
ved å kople antigen til målstyrende antistoff rettet mot APC. I senere 
forsøk har man satt antigen inn i målstyrende APC-spesifikke anti-
stoffer med bruk av genteknologi (Lunde et al., 1999).  
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Figur 1. Målstyrte DNA vaksiner representerer syntese av to prinsipper. (i) 
Målstyring av antigener til antigenpresenterende celler (APC) ved bruk av 
antistoff-antigen konjugater øker immunsvar mot antigenet med en faktor 
på rundt 1000 (ii) Antistoffgener levert til tverrstripet muskulatur resulterer 
i sekresjon av antistoffer. Man kan da kombinere (i) og (ii) ved å konstruere 
DNA på en slik måte at celler som tar opp DNA vaksinen utskiller antistoff-
baserte vaksinemolekyler som målstyrer antigen til APC. 
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ii) DNA som koder for henholdsvis den lette og den tunge kjeden av et 
monoklonalt antistoff kan injiseres (med elektroporering) i tverrstripet 
muskulatur. Transfekterte muskelceller som har tatt opp DNA vil så 
syntetisere monoklonale antistoffer som utskilles til ekstracellulær 
væske. Dette ble først vist av meg og medarbeidere i 2004 (Tjelle et 
al., 2004). Det var da en naturlig tanke at målstyrte DNA-vaksiner 
kunne leveres på samme måte. Min ide var altså å vaksinere med 
DNA som koder for målstyrt vaksineprotein med evne til å oppsøke 
APC i det vaksinerte individet (Fig. 1 neste side). 

 
 
 
Design av det målstyrte vaksinemolekylet. En bakgrunn.  
 
Sammen med Inger Sandlie (Universitetet i Oslo) hadde forfatteren i 1999 
utviklet såkalte Troybody molekyler (Lunde et al., 1999), tiltenkt vaksine-
formål. Et Troybody er et genmodifisert antistoff som er gjort målstyrende 
og hvor korte sekvenser av antigen (antigene peptider, p) er satt inn i hale-
regionen av antistoffmolekylet. Når et Troybody binder seg til APC vil de 
bli tatt inn i cellen (endocyttert) og delvis nedbrutt, hvilket frigjør de innsatte 
antigene peptidene. Disse kan så binde seg til vevstypeantigener [Major His-
tocompatibility Complex (MHC) molekyler] av type II i cellens endosomer. 
Kompleksene av antigent peptid og MHC klasse II molekyl (p:MHCII) 
fraktes så ut på overflaten av APC hvor de presenteres til T-celler av CD4+ 
typen.  
 
Troybody formatet har imidlertid to store ulemper som vaksinemolekyl:  

 
(i) MHC-molekyler varierer i utstrakt grad mellom forskjellige individer 

innen en art, og ulike MHC-molekyler binder og presenterer ulike 
antigene peptider derivert fra ett og samme antigen. Derfor vil en 
Troybody vaksine, med kun ett enkelt innsatt antigent peptid, bare 
være virksomt i den lille andelen av individer som har akkurat de 
MHC-molekylene som passer som hånd i hanske til det innsatte 
antigene peptidet. Fordi en vaksine nødvendigvis må virke i alle in-
divider innen en art for å være nyttig i vaksinesammenheng, var dette 
et stort problem som måtte løses.  

(i) Ved infeksjonssykdommer er antistoffer mot smittestoffet som regel 
av største viktighet. For å kunne indusere antistoffer må antigenet ha 
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en intakt tredimensjonal struktur. De korte antigene peptidene satt inn 
i et Troybody molekyl er defekte i så henseende.  

 
En tredje drivkraft for å utvikle nye og bedre vaksinemolekyler var at jeg 
under et forskningsopphold ved Stanford University i 1995/96 ble inspirert 
av professor Ron Levy’s arbeid med idiotype-vaksinering. Idiotyper (Id) er 
en betegnelse for antigene determinanter i de variable regionene av anti-
stoffer. Ved kreft i B-celler (eller plasmaceller) vil den ondartede klonen 
produsere et ensartet (monoklonalt) antistoff med unike variable regionene 
(Id); disse fungerer som et tumorspesifikt antigen på de maligne B-cellene. 
Ron Levy’s mål var derfor å vaksinere lymfekreftpasienter med deres eget 
Id slik at pasientene utviklet anti-Id antistoffer rettet mot de ondartede B-
cellenes monoklonale antistoff. Håpet var at slike anti-Id antistoffer kunne 
føre til utryddelse av kreftcellene. Jeg fikk da den tanke at hvis man kunne 
målstyre lymfekreftpasientens V regioner (idiotype) til antigenpresenterende 
celler ville dette kunne føre til økt dannelse av anti-Id antistoffer. 
 
 
Design av det målstyrte vaksinemolekylet. Den konkrete utformingen.  
 
Spørsmålet var da om en ny molekylær design av vaksineproteinet kunne 
tilfredsstille de to punktene (i-ii) beskrevet ovenfor. Forfatteren tok problem-
stillingen opp med Inger Sandlie, og etter overlegninger kom vi frem til en 
antistoffbasert vaksinestruktur som vist i Fig. 2. Vaksinemolekylet er en 
homodimer som består av to identiske kjeder. De midtre partiene av de to 
kjedene blir holdt sammen av en dimeriseringsenhet som består av (i) et 
immunglobulin domene (CH3) fra tungkjedens konstante region og (ii) en 
forkortet immunglobulin hengsleregion. Dette motivet forårsaker en 
dimerisering gjennom både nonkovalente krefter (mellom CH3 domene) og 
kovalente krefter (disulfidbroer mellom hengsleregionene). I den amino -
terminale enden, oppstrøms for dimeriseringsenheten, har kjedene en mål-
styrende enhet som kan binde overflatemolekyler på antigenpresenterende 
celler. Som målstyrende enhet benyttes gjerne de variable regionene fra et 
APC-spesifikt monoklonalt antistoff, sydd sammen i et «single chain 
Fragment variable» (scFv) format. Alternativt benyttes kjemokiner som 
binder kjemokinreseptorer i celleoverflaten på APC. I den karboksyterminale 
enden nedstrøms for dimeriseringsenheten har de to kjedene en antigen 
enhet. De første versjonene benyttet et tumorspesifikt antigen, nærmere be-
stemt de variable regionene (Id) fra et monoklonalt antistoff produsert av 
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en benmargskreft-cellelinje hos mus, sydd sammen i et scFv format. Slike 
bivalente vaksinemolekyler fikk navnet Vaccibody fordi de hadde en rela-
sjon til både vaksiner (vaccines) og antistoffer (antibodies). Betegnelsen 
Vaccibody benyttes ikke bare for det målstyrte vaksineproteinet, men også 
for plasmid DNA som koder for vaksineproteinet.  
 

174  Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok 2018

Figur 2. Design av det målstyrte vaksinemolekylet (Vaccibody). A. Protein-
struktur. Vaksinemolekylet er en homodimer som består av to identiske kjeder 
som i de midtre deler holdes sammen av en dimeriseringsenhet. Denne en-
heten består av et humant IgG3 CH3 domene som dimeriserer med 
hverandre gjennom nonkovalente krefter. I tillegg har dimeriseringsenheten 
en forkortet IgG3-hengsleregion som muliggjør dannelse av disulfid-broer 
mellom de to kjedene. I den ene (aminoterminale) enden har kjedene en mål-
styringsenhet. Denne kan bestå av Variable (V) regioner fra monoklonale 
antistoffer (mAs) som er spesifikke for et overflatemolekyl på APC. V 
regionene fra henholdsvis lett og tung kjede av mAs blir sydd sammen i et 
ˮsingle chain Fragment variable” (scFv) format. Alternativt kan mål-
styringsenheten bestå av naturlige ligander, som for eksempel kjemokiner 
som binder kjemokinreseptorer på APC. I den andre (karboksyterminale) 
enden har kjedene en antigen enhet som kan bestå av et proteinantigen fra 
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Virkningsmekanismen til målstyrt DNA 
 
Den postulerte virkningsmekanismen til Vaccibody-DNA er illustrert i Fig. 
3 & 4. Når Vaccibody-plasmider sprøytes inn i hud (eller tverrstripet mus-
kulatur), så vil DNA-transfekterte celler produsere proteinkjedene (Lovas 
et al., 2014). Disse vil dimeriseres (pares) intracellulært (i endoplasmatisk 
retikulum), og deretter utskilles som vaksineprotein til ekstracellulær væske.  
Det målstyrte vaksineproteinet binder seg så til APC av typen dendrittiske 
celler (DC) i det lokale vevet. DC med bundet Vaccibody-protein dreneres 
via afferente lymfekar til lymfeknuter hvor de setter i gang et immunsvar 
mot antigenet (Fig. 2). Det er neppe slik at alle Vaccibody-proteiner kun 
fraktes i cellebundet form til lymfeknuten. Vi tror at en del også fraktes som 
fritt, løselig protein i lymfevæsken. De to mulighetene, frakt av Vaccibody-
protein i respektive cellebunden og fri løselig form, er ikke gjensidig ute-
lukkende. Snarere tror vi at begge måter av frakt finner sted, uten at vi har 
eksperimentelle holdepunkter for dette. 
   Når APC binder Vaccibody (via de målstyrende enhetene) vil det 
endocytterte vaksineproteinet bli brutt ned i små peptider. Antigene peptider 
går så i kompleks med MHC klasse I og II molekyler. Kompleksene fraktes 
ut til overflaten hvor de kan gjenkjennes av antigen-spesifikke T-celler av 
henholdsvis CD8+ og CD4+ typen. Dette vil føre til forsterkede T-celle svar 
mot antigenet av to grunner (i) målstyring av vaksineproteinet øker kon-
sentrasjon av antigen i APC, dermed økes antall antigene peptider som 
presenteres på MHC molekyler, (ii) binding av Vaccibody-protein til cel-
leoverflate-molekyler aktiverer APC, og øker dermed deres evne til å 
stimulere T-celler. Den APC-medierte antigene stimuleringen av T-celler 
skjer i lymfeknuten, og mest sannsynlig i lymfeknutens paracortex hvor det 
er flest T-celler. 
   Det er et vesentlig poeng at antigenet inkorporert i Vaccibody-proteinet 
bør være så stort at det vil inneholde sekvenser som vil passe til ethvert 
MHC-molekyl som uttrykkes innen en art. Sagt på en annen måte, store 
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 enten et smittestoff slik som virus, eller fra en kreftcelle. B. Del av et 
Vaccibody DNA plasmid. Forskjellige genetiske elementer koder for de ulike 
delene av Vaccibody-proteinet, slik som anvist. Viktige restriksjonsenzym-
seter er indikert. De ulike genetiske elementene kan lett byttes ut som i en 
kassett-vektor. pCMV indikerer en Cytomegalovirus-promotor. L indiker en 
ledersekvens.

Foredrag - Bogen.qxp_Foredrag - Bogen  19.03.2019  15:41  Side 175



antigener vil presenteres som p:MHC komplekser til T-celler i mer eller 
mindre alle vaksinerte individer. Jo større antigenet er, jo flere sekvenser vil 
presenteres av MHC molekyler på overflaten av DC, og desto bedre blir T-
celle svaret på vaksinasjonen.   
   En essensiell del av Vaccibody-strategien er at antigendelen binder B-
celle-reseptor (BCR) på antigen-spesifikke B-celler. Dette er mulig fordi 
antigenet som settes inn i Vaccibody-proteinet er så stort at det vil ha en 
intakt tredimensjonal struktur. Dette er en viktig forutsetning for å binde seg 
til BCR, som ofte er spesifikk for struktur-avhengige antigene determinanter.  
En mulig mekanisme for dette er at frie løselige vaksineproteiner kommer 
via tilførende lymfe og binder seg til B-celler i lymfeknutens cortex (bark). 
B-cellen vil ta opp vaksineproteinet ved BCR-mediert endocytose og delvis 
degradere det til antigene peptider. Genererte p:MHCII komplekser fraktes 
ut på B-cellens overflate for stimulering av CD4 T-celler. 
   Antistoffsvaret mot vaksineproteinet er avhengig av et samarbeid mel-
lom antigen-reaktive CD4+ T- og B-celler, og dermed en samlokalisasjon av 
de to celletypene. Samarbeidet skjer sannsynligvis i lymfeknutens bark. En 
betingelse for en slik samlokalisasjon er at T-cellene, som først stimuleres 
av APC dypt i lymfeknuten (paracortex), vandrer ut til barken. B-cellene på 
sin side er allerede lokalisert til barken hvor de med sin BCR binder løselig 
Vaccibody-protein. Etter binding av Vaccibody-protein vil stimulerte B-
celler vandre ut av folliklene og møte T celler som har vandret ut fra 
paracortex. Her vil B-cellene presentere antigent peptid på sine MHCII 
molekyler til antigen-reaktive CD4+ T-celler. De to celletypene vil gjensidig 
stimulere hverandre, noe som fører til en kimsenter-reaksjon i barken med 
dannelse av plasmaceller og hukommelses B-celler. Plasmaceller generert i 
kimsentre vandrer til benmargen hvor de lever lenge og produserer stor 
mengder av antigen-spesifikke antistoffer som sirkulerer i blod og som be-
skytter individet mot smittestoff. Hukommelses B-cellene lever lenge og 
kan lettere stimuleres når individet på nytt eksponeres for smittestoff. Den 
beskrevne mekanismen for økte immunsvar er understøttet av ikke-
publiserte observasjoner i mitt laboratorium (Tor Kristian Andersen et al., 
2019).  
   Scenariet som utpensles over er konsistent med en konvensjonell for-
ståelse av samarbeidet mellom T- og B-celler. Imidlertid tyder upubliserte 
forsøk i Bogen-lab på at den immun-potensierende effekten av målstyrte 
Vaccibody-proteiner kanskje skyldes at APC, T- og B-celler danner tri-
cellulære komplekser med utstrakt synapsedannelse. Det vil gå for langt å 
gå inn på detaljene her.  
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Fig. 3. Vaksinasjon med målstyrte DNA vaksiner (Vaccibody). DNA plasmider 
blir injisert intradermalt eller intramuskulært med elektroporering (hos større 
dyr og mennesker benyttes nålefri jet-levering med høyt trykk). Celler som 
tar opp plasmider utskiller Vaccibody protein som binder seg til over-
flatemolekyler på APC. APC med bundet Vaccibody drenerer til lymfeknuter 
hvor de utløser et immunsvar ved å presentere antigenet til T- og B-celler. 

Fig. 4. Den cellulære og molekylære virkningsmekanismen til målstyrte DNA 
vaksiner. Stimulering av immunsvar i lymfeknuten. A. Når et Vaccibody 
protein binder et overflatemolekyl på APC (slik som dendrittiske celler) vil 
vaksineproteinet bli tatt inn i cellen ved endocytose og delvis nedbrytes til 
korte antigene peptider (røde triangler og streker). Slike peptider kan binde 
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De grunnleggende forsøkene med målstyrte DNA vaksiner 
 
Uttesting av Vaccibody levert som målstyrende DNA-vaksine ble først utført 
i mitt laboratorium av PhD-stipendiat Agnete B. Fredriksen.  Forsøkene viste 
at vaksinering med målstyrt Vaccibody-DNA i mus ga meget gode antistoff 
og T-celle svar. Disse forsøkene benyttet tumorspesifikt antigen fra B-cel-
lesvulster (Idiotype i form av scFv, dvs V regionene til monoklonalt 
immunglobulin). Vaksinerte mus var beskyttet mot kreftceller. Resultatene 
ble publisert i 2006–7 (Fredriksen and Bogen, 2007; Fredriksen et al., 2006; 
Schjetne et al., 2007a).  
   Siden har en lang rekke stipendiater, postdoktorer og forskere i Bogen-
lab arbeidet med videre utvikling av Vaccibody-formatet og med uttesting 
som målstyrte DNA-vaksiner mot infeksjonssykdommer og kreft. Det vil ta 
for lang tid å gå inn på detaljer. Nedenfor vil noen hovedfunn gjengis. 
 
 
De fleste antigener kan uttrykkes i målstyrte DNA Vaccibody-vaksiner 
 
Dersom målstyrende DNA Vaccibody-vaksiner skal være en nyttig vaksine-
plattform bør de fleste protein antigener, derivert fra forskjellige infeksiøse 
agens og kreftceller, kunne settes inn i antigenenheten med bibehold av 
antigenets tre-dimensjonale struktur, samt sekresjon fra DNA-transfekterte 
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 seg til Major Histocompatibility Complex (MHC) molekyler av henholdsvis 
klasse I eller II. Kompleksene fraktes så ut til celleoverflaten hvor de 
stimulerer henholdsvis CD8+ og CD4+ antigen-spesifikke T celler. CD8+ T-
celler kan drepe virusinfiserte celler og kreftceller. CD4+ T-celler kan hjelpe 
B-celler. B. B-celler har en B-celle reseptor (BCR) som kan binde antigen-
enheten i Vaccibodyproteinet. Dette fører til endocytose og delvis nedbryt-
ning av antigenet til korte antigene peptider (rødt triangel) som kan binde 
seg til MHC II molekyler. Kompleksene fraktes ut på overflaten av B-cellen 
hvor de kan stimulere CD4+ T-celler (disse CD4+ T-cellene er sannsynlig 
først stimulert slik som vist i A., dette er indikert med den tykke sorte pilen). 
De stimulerte CD4+ T-cellene vil så stimulere (hjelpe) B cellen slik som 
indikert med fiolette stjerner. C. Stimulerte B-celler vil utvikle seg til plas-
maceller som utskiller store mengder antigen-spesifikke antistoffer. Anti-
stoffer, CD4+ og CD8+ T-celler vil sammen kunne bekjempe infeksiøse 
sykdommer og muligens kreft.  
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celler.  Mer enn 50 forskjellige antigen-kodende nukleotidsekvenser er til 
nå satt inn i antigenenheten. Resultatene har vært overveiende vellykket ut 
fra følgende kriterier: (i) Etter transfeksjon av celler in vitro med Vaccibody-
plasmider utskiller transfekterte celler Vaccibody-proteiner i de aller fleste 
av tilfellene (ii) Bedømt ut i fra størrelse og karakterisering med mono-
klonale antistoffer ser de utskilte Vaccibody-proteinene ut til å ha forventet 
struktur (iii) Etter vaksinasjon med Vaccibody-plasmider produserer de 
immuniserte musene antistoffer som binder antigenet, hvilket indikerer at 
struktur av antigenet er konservert i vaksineproteinet som skilles ut av trans-
fekterte celler in vivo. Selv store proteiner opp til 523 aminosyrer (in-
fluensavirus hemagglutinin) uttrykkes. Ingen øvre grense er etablert 
(Andersen et al., 2017; Anderson et al., 2018; Baranowska et al., 2015; Fos-
sum et al., 2015; Fredriksen et al., 2006; Froyland et al., 2011; Grodeland et 
al., 2016; Grodeland et al., 2013a; Gudjonsson et al., 2017; Lovas et al., 
2014; Oynebraten et al., 2014; Oynebraten et al., 2012; Ruffini et al., 2014).  
 
 
Et stort antall forskjellige målstyringsenheter kan uttrykkes i DNA 
Vaccibody-vaksiner 
 
Målstyringsenhetene har vært av to typer: (i) scFv derivert fra monoklonale 
antistoffer med definert spesifisitet for overflatemolekyler på APC(Fred-
riksen et al., 2006; Grodeland et al., 2016; Schjetne et al., 2007a; Tunheim 
et al., 2007) (ii) Naturlige ligander med spesifisitet for overflatemolekyler 
på APC. Blant disse er kjemokiner, som binder kjemokinreseptor på APC, 
særlig blitt brukt (Ardouin et al., 2016; Braathen et al., 2018; Crozat et al., 
2011; Deloizy et al., 2016; Deloizy et al., 2017; Dutertre et al., 2014; Fossum 
et al., 2015; Fredriksen and Bogen, 2007; Grodeland et al., 2015; Gudjons-
son et al., 2017; Guilliams et al., 2016; Ruffini et al., 2010; Terhorst et al., 
2015; Zhou et al., 2016). Mer enn 20 målstyringsenheter har vært satt inn, 
stort sett uten problemer. Som en generell regel gir ikke scFv målstyrings-
enheter noen aktivering av APC da mAb hvorfra scFv er derivert som regel 
er antagonistiske og dermed ikke signalerer celler. Kjemokiner, derimot, 
virker ofte aktiverende på APC og induserer kjemotakse av disse.  
 
 
Målstyring potensierer DNA vaksiner 
 
I våre immuniseringsforsøk sammenlignes målstyrt DNA Vaccibody med en 
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ikke målstyrt versjon – for øvrig er de to versjonene identiske. En strategi for 
å oppheve målstyring er å innføre ødeleggende mutasjoner i målstyringsenheten 
slik at denne ikke lenger kan binde APC (Fossum et al., 2015; Fredriksen and 
Bogen, 2007). En annen strategi er å benytte en mål styrings ekvivalent som 
ikke har evnen til å binde APC [til dette formålet benytter vi et scFv som binder 
et lavmolekylært hapten (NIP) som ikke finnes i kroppen (Fredriksen et al., 
2006)]. Et stort antall publiserte forsøk har vist at målstyring av DNA-vaksiner 
i Vaccibody-format øker immunsvarene mot antigener, antistoffsvar så vel som 
T-cellesvar, med økt beskyttelse mot influensavirus og kreftceller som resultat 
(Anderson et al., 2018; Fossum et al., 2015; Fredriksen and Bogen, 2007; Fred-
riksen et al., 2006; Grodeland et al., 2016; Grodeland et al., 2013a; Schjetne et 
al., 2007a).    
 
 
Hvilket immunsvar som utløses kan skreddersys ved hjelp av ulike mål-
styringsenheter 
 
Ved infeksjonssykdommer er antistoffer av særlig stor betydning for be-
skyttelse. For eliminering av kreftceller ser det derimot ut til at T-celler 
spiller en særlig stor rolle. Det er derfor viktig å kunne manipulere hva slags 
type immunsvar som utløses. Det har vist seg at vi kan oppnå en polarisering 
mot henholdsvis antistoffsvar eller T-cellesvar ved å endre målstyrings-
enheten (Grodeland et al., 2015).  
   Flere typer kjemokiner gir spesielt gode T-celleresponser av typen CD8+ 
T-celler og Th1- celler (en undergruppe av CD4+ T-celler); slike T-celler har 
særlig stor betydning ved bekjempelse av kreft og enkelte typer virusinfek-
sjoner. Kjemokinene MIP-1α (CCL3) (Baranowska et al., 2015; Fredriksen 
and Bogen, 2007; Ruffini et al., 2010) og Xcl1 (Fossum et al., 2015; 
Gudjonsson et al., 2017) har vist seg særlig lovende. MIP-1α (CCL3) binder 
flere kjemokinreseptorer (CCR1,3,5) som uttrykkes relativt bredt på for-
skjellige APC celletyper. Bruk av Xcl1 har et klart rasjonale da Xcl1 
selektivt binder kjemokinreseptoren Xcr1 som er selektivt uttrykt på kryss-
presenterende DC, kjent for sin evne til å utløse nettopp CD8/Th1 svar.  
   Andre målstyringsenheter er særlig potente til å utløse antistoffsvar. Den 
beste målstyringsenheten vi hittil har funnet for dette formålet er MHC 
klasse II molekyler, som er relativt høyt uttrykt på en rekke forskjellige typer 
APC. Denne målstyringsenheten er derfor et naturlig valg for å oppnå 
steriliserende antistoffer for eksempel mot influensavirus (Andersen et al., 
2017; Anderson et al., 2018; Grodeland et al., 2016; Grodeland et al., 2013b) 
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(Braathen et al., 2018). Den nest beste målstyringsenheten for induksjon av 
antistoffer vi så langt har funnet er CD11c uttrykt på DC av både typen cDC1 
og cDC2 (Braathen et al., 2018). 
   Det bør understrekes at den polariserende effekten på type immunsvar 
ikke er absolutt. De fleste målstyringsenheter utløser både antistoffer og T-
celler, men balansen mellom de to er klart forskjellig (Grodeland et al., 
2015). 
 
 
Bivalens av vaksinemolekylet er viktig for induksjon av antistoffer 
 
Som nevnt over består Vaccibody-molekylet av to identiske kjeder bundet 
til hverandre gjennom et dimeriseringsmotiv. Dette gjør molekylet bivalent 
med hensyn til både målstyringsenheten og antigenet. Betydningen av biva-
lens for måstyringsenheten er fortsatt ikke fullstendig utforsket, men synes 
liten (Spang et al., 2012). Når det gjelder bivalens av antigenet i Vaccibody-
proteinet ser dette ut til å spille en stor rolle for induksjon av antistoffer 
(Fredriksen and Bogen, 2007). Faktisk ser bivalens av antigen ut til å spille 
en større rolle enn målstyring for nivåer av antistoffer, men de to faktorene 
har en klart synergistisk effekt (Hinke et al., upublisert). 
 
 
Forlenget tilstedeværelse av vaksineprotein på overflaten av APC øker 
antistoffsvaret 
 
Ved å benytte målstyringsenheter som binder overflatemolekyler på APC, 
men som ikke blir endocyttert, har vi vist at når det målstyrte vaksine -
molekylet forblir på overflaten av cellen oppnås et forsterket antistoffsvar 
(Gudjonsson et al., 2017). Dette funnet er blitt videreført ved å innføre sub-
tile endringer i målstyringsenheten, som fører til redusert endocytose av 
Vaccibody-proteinet og bedre antistoffsvar (Gudjonsson et al, upublisert).  
 
 
En hypotese: Målstyrte vaksineproteiner styrker antistoffsvar ved å 
fremme synapsedannelse mellom APC og antigen-spesifikke B-celler 
 
Tre faktorer, målstyring, bivalens og forlenget tilstedeværelse på overflaten 
av APC, bidrar alle til forbedrede antistoffresponser. Dette har ledet meg og 
medarbeidere til å fremsette en hypotese om at målstyrte DNA-vaksiner for-
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bedrer antistoffsvar ved at vaksineproteinet danner en bro mellom mål-
strukturer på APC- og B-celle reseptor, det vil si at det dannes en synapse 
mellom APC- og B-celler (Fredriksen et al., 2012; Gudjonsson et al., 2017). 
Bivalens av antigenet i vaksineproteinet er viktig fordi det tillater at to BCR 
på den antigen-spesifikke B cellen kan kryssbindes. Dette gir trolig et økt 
signal til B-cellen, økt dannelse av plasmaceller, og dermed økt produksjon 
av antigen-spesifikke antistoffer. 
 
 
Målstyrte DNA vaksiner gir en økt kimsenterreaksjon 
 
Det er velkjent at kimsenterreaksjonen ligger til grunn for økt produksjon 
av IgG antistoffer med økt binding til antigen og effektive biologiske ef-
fektorfunksjoner slik som komplementaktivering og økt fagocytose. Det er 
akkurat denne type antistoffer man ønsker å utløse ved vaksinasjon. Under 
pågående arbeider har vi nå direkte vist at bivalente målstyrte DNA-vaksiner 
har evnen til å øke kimsenterreaksjonen både når det gjelder rask induksjon 
og størrelse på reaksjonen. Således vil målstyring mot MHC klasse II 
molekyler øke antall kimsenter B-celler, follikulære T-hjelperceller, plas-
maceller, og nivået av antistoffer med evne til sterk binding til antigenet (økt 
affinitet) (Andersen et al., 2019). 
 
 
Målstyrte DNA vaksiner forbedrer immunsvar i større dyr 
 
Problemet med DNA-vaksinasjon er at lovende forsøk i mus har vært vans-
kelige å reprodusere i større dyr og mennesker. Immunsvarene har rett og 
slett vært svake. Det har vært vårt håp at målstyrt DNA-vaksinasjon kanskje 
kunne bøte på dette problemet. For å teste dette ut laget Grødeland og Fred-
riksen i mitt laboratorium en målstyringsenhet som binder nesten alle MHC 
klasse II molekyler hos mennesket (også kalt HLA klasse II). Målstyrings-
enheten er et scFv fra et monoklonalt museantistoff som binder nær sagt alle 
utgaver av HLA klasse II molekyler innen menneskearten (det monoklonale 
antistoffet er en gave fra Steinar Funderud, Oslo Universitetssykehus). Det 
faktum at denne panHLAII-spesifikke målstyringsenheten binder de fleste 
HLA klasse II molekyler er særdeles viktig da en målstyrt DNA vaksine må 
fungere i alle individer. Videre forsøk har vist, overraskende nok, at den 
panHLAII-spesifikke målstyringsenheten er i stand til å binde MHC klasse 
II molekyler fra en rekke arter. Vi kunne derfor teste ut DNA-vaksiner utstyrt 
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med denne målstyringsenheten i flere større dyrearter. Resultatene viser at 
Vaccibody-DNA med anti-panHLAII målstyringsenhet forbedrer antistoffs-
var i både ildere og gris (Grodeland et al., 2016), og både antistoff og T-cel-
lesvar i rhesus macaque aper (Mooij, Grodeland et al., 2019).  
 
 
Målstyrte DNA-vaksiner i mennesker 
 
På grunnlag av de ovenfor beskrevne resultater har KG Jebsen Centre for 
Influenza Vaccine Research (hvor forfatteren er leder) påbegynt planlegging 
av en fase I studie ved Oslo Universitetssykehus, med mulig oppstart innen 
2019.  Frivillige forsøkspersoner vil DNA-vaksineres med en panHLAII-
målstyrt fugleinfluensavaksine.  
 
 
Influensa som infeksjonsmodell for målstyrte Vaccibody DNA-vaksiner 
 
Vi har av flere grunner valgt influensa som infeksjonsmodell for målstyrte 
Vaccibody DNA-vaksiner.  For det første er en fugleinfluensapandemi en 
reell trussel med en mulig dødelighet på opp mot 50 %. Produksjon av 
hønseegg-baserte inaktiverte fugleinfluensavirusvaksiner vil ta minst seks 
måneder, og vil ikke engang i teorien kunne gi tilstrekkelig med vaksiner 
for hele jordens befolkning. Videre vil antivirale midler trolig ha en be-
grenset effekt ved en fugleinfluensaepidemi. Gode vaksinealternativer er 
derfor viktig. Målstyrte DNA-vaksiner kan ha en misjon i en slik kritisk 
situasjon, siden en vaksine kan konstrueres og produseres relativt raskt, 
sannsynligvis innen to–tre måneder. Under den meksikanske svineinfluensa-
pandemien i 2009 produserte og testet Grødeland i Bogen-lab en vaksine i 
løpet av fem uker. Denne vaksinen beskyttet vaksinerte mus mot svinein-
fluensa-viruset (Grodeland et al., 2013a). Vi har senere vist at en lignende 
hemagglutinin-basert DNA-vaksine målstyrt mot MHC klasse II kan be-
skytte mot fugleinfluensa av type H7 (Andersen et al., 2017). Som nevnt 
over er en fase I studie planlagt ved Ullevål Universitetssykehus for uttesting 
av en målstyrt DNA-vaksine for fugleinfluensa i friske forsøkspersoner. 
   For det andre er det behov for å utvikle en vaksine som kan beskytte 
mot vanlig sesonginfluensa, år etter år. En slik vaksine kalles en universell 
influensavaksine. Problemet ved sesonginfluensa er at influensavirus, som 
er et RNA-virus, muterer meget raskt. Virus som forårsaker dette årets in-
fluensaepidemi vil derfor ikke affiseres av immunsvar utløst av fjorårets 
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vaksine. Nye influensavirus vil derfor kunne forårsake sykdom.  En stor ut-
fordring er også at produksjonstiden til dagens vaksiner gjør at man allerede 
året før må foreta en kvalifisert gjetning av hvilke virus som skal inkluderes 
i neste års vaksine. Den kvalifiserte gjetningen er basert på enorme mengder 
data, innhentet fra hele verden, over hvilke influensatyper som sirkulerer. 
Men det er likevel vanskelig å alltid treffe riktig valg. Senest i 2017 gjorde 
man en skikkelig bom i så henseende, og vaksinene brukt i Norge var bare 
rundt 30 % virksomme. Forskere i Bogen-lab har angrepet problemet ved å 
lage en blanding av målstyrte DNA-vaksiner med seks ulike hem-
agglutininer fra forskjellige influensavirus. Resultatet etter immunisering av 
mus med blandingen er lovende (Anderson et al., 2018), og ytterligere hem-
agglutininer fra andre influensavirusstammer vil nå inkluderes i vaksinen.    
 
 
Individbaserte målstyrte Vaccibody-DNA vaksiner mot kreft 
 
Vaccibody-teknologien er patentert (oppfinnere: Agnete Fredriksen, Inger 
Sandlie og Bjarne Bogen), og et selskap, Vaccibody AS, ble etablert i 2007. 
Agnete Fredriksen, en tidligere PhD-stipendiat og postdoktor i Bogen-lab, 
er vitenskapelig leder av selskapet. Vaccibody AS har utviklet en terapeutisk 
DNA-vaksine mot forstadier av livmorhalskreft forårsaket av det vanligste 
papillomviruset, HPV16. To kreftfremkallende virale proteiner, E6 og E7, 
blir målstyrt med bruk av humant MIP-1α et Vaccibody DNA format. DNA-
vaksinen injiseres intramuskulært med jet-levering (Pharmajet). En fase I 
studie er gjennomført i Tyskland på kvinner med forstadier til livmorhals-
kreft, klassifisert som CIN2/3. Vaksinasjonen har vist seg å være skånsom 
og uten farlige bivirkninger. Immunsvarene (T-celler) var gode, og lesjonene 
i livmorhalsen regredierte i alle de seks kvinnene som gjennomførte behand-
lingen og kontroller. Basert på disse lovende resultatene er et fase IIa stu-
dium nå igangsatt (http://www.vaccibody.com/). 
   I tillegg til vaksinen mot HPV, utvikler Vaccibody-selskapet også en in-
dividbasert kreftvaksine. Basert på helgenom-sekvensering av pasienten og 
eksom-sekvensering av kreftcellene, kan kreft-spesifikke mutasjoner 
kartlegges. Man undersøker så om disse muterte sekvensene uttrykkes i 
proteiner, og om sekvensene binder seg til pasientens HLA klasse I og klasse 
II molekyler. Muterte sekvenser som oppfyller disse kriteriene settes inn i 
antigenenheten i Vaccibody-formatet som perler på en snor. Man kan sette 
inn opp til 20 korte peptider, med koplingssekvenser («linkere») i mellom. 
Grunnen til at man setter inn korte peptider og ikke hele antigener er at man 
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ved kreft kun er interessert i å utløse T-celle svar og ikke antistoffer. En fase 
I studie blir nå initiert i Tyskland (http://www.vaccibody.com/).  
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SAMFUNNSBORGERSKAPET  
I ENDRING: SAMHOLD OG TILLIT I DET 
FLER KULTURELLE NORGE 
 
 
foredrag på møte  
19. april 2018 
 
av professor Grete Brochmann, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, 
Universitetet i Oslo  
 
 
Jeg kommer i dette foredraget1 til å snakke om noen store og overgripende 
spørsmål i vår tid – som berører grunnleggende samfunnsforhold, som tillit, 
nasjon og forholdet mellom stat og nasjon. Og jeg skal se samtidshistorisk 
på det – det vil si, jeg skal beskrive noen linjer i norsk politikk på disse om-
rådene etter at den såkalte flerkulturelle innvandringen tok til på begynnelsen 
av 1970-tallet. Så det sier seg selv at dette må bli ganske sveipende. 
   For å ta konklusjonen først: dette politiske feltet har i grunnen vært ganske 
tynt begrunnet og svakt reflektert fra myndighetenes side hele veien. Når man 
leser sentrale dokumenter som berører flerkulturalitet, den nye nasjonen, 
kriteriene for medlemskap og hva som utgjør det normative og kulturelle 
fundamentet for nasjonalstaten åpenbares mye inkonsistens og usikkerhet – 
mye famling og uklarhet – mye god vilje til å inkludere, men også til å sette 
noen grenser, i det minste på papiret. Det engelske uttrykket ”muddling 
through” er i grunnen ganske dekkende for mye av den norske tilnærmingen. 
  

* 
 
Er nasjonen på vei ut eller inn, kan man spørre seg når man ser utover eu-
ropakartet og tilgrensende områder. Hva skjer med den nasjonale identiteten 
når samfunnet blir mer mangfoldig, og når det som har blitt oppfattet som 
selvfølgelig, blir satt på prøve? Hva skjer med etablerte samværsformer og 
samfunnsnormer når folk fra andre verdensdeler og med andre livsprosjekter 

1. Foredraget bygger delvis på egne tekster som er publisert i andre sammenhenger: Broch-
mann og Hagelund 2010; Brochmann 2012 og NOU 2017:2
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i stigende grad gjør seg gjeldende? Skjer det en vitalisering eller en forvitring 
– eller begge deler? Den kulturelle identiteten er både scene og objekt for de 
politiske spenningene. Den franske filosofen Chantal Mouffe (Mouffe 1994, 
111) hevder her: ”Where identities are multiplied, passions are divided”.  
   Så kan man spørre seg om svekkede følelser er bra eller uheldig. Jeg 
mener det er avhengig av konteksten. Det finnes i dag to diametralt forskjel-
lige engstelser i dette feltet: Engstelsen over at det nasjonale forsvinner, og 
over at det kommer for kraftig tilbake. Begge kan være godt begrunnet, 
enten man er bekymret for at ”samfunnslimet” oppløses – at fellesskapsføl-
elsen og solidariteten forsvinner – eller man er redd for at nasjonalfølelsen 
utvikler seg til fremmedfiendtlighet.  
   Norske myndigheter var på begynnelsen av 1970-tallet – etter kildene å 
bedømme – ikke særlig bekymret for noen av delene. Det var forsvinnende 
lite refleksjon over hva den nye innvandringen skulle bety for den nasjonale 
kulturen og for det som senere har blitt hetende sosial kohesjon, eller 
sammenbindingskreftene i samfunnet. Og det var ikke så rart. Innvandringen 
var ikke omfattende og ingen visste om nykommerne faktisk ville slå seg til 
og enda mindre i hvilken grad innvandring skulle komme til å prege 
samfunnet i tiårene som fulgte. 
   Spørsmål knyttet til sosial kohesjon var altså ikke blant de første temaene 
som ble diskutert i norsk offentlighet etter at den nye innvandringen tok til. 
Lenge dominerte mer funksjonelle målsettinger det offentlige ordskiftet; 
arbeidsliv, utdanning og helse. Det grunnleggende sosiologiske spørsmålet 
om sammenhengen mellom samfunnsmessig kohesjon og mangfold har tatt 
tid å formulere. Eller snarere, spørsmålet har fremkommet ved en historisk 
utvikling der dilemmaer og problemer har blitt synliggjort over tid.  
   50-tallets homogene konsensus-Norge hadde ikke forutsetninger for en 
gang å oppdage at problemet kunne formuleres; 1970-tallets kulturrelati-
visme overså problemstillingen av ideologiske grunner, og ville ha avvist 
den om den hadde blitt formulert. Mot slutten av det 20. århundre hadde 
disse spørsmålene kommet til overflaten – påvirket av internasjonale dis-
kusjoner om mangfoldets utfordringer og dilemmaer. Innvandringen bidro 
indirekte til å rette søkelyset mot mottakerlandene selv; deres historie og 
tradisjoner, politiske verdier, samt selvrefleksjon og identitet.  
   Som nesten alltid er det en serie faktorer som bidrar til å forklare at 
fenomener vokser fram. I dette tilfellet må en trolig trekke inn omfattende 
samfunnsmessige prosesser – langt utover innvandringsfeltet – for å få tak 
i hva endringene handler om. Stikkord som individualisering, globalisering 
og verdipluralisering berører sentrale temaer i denne sammenheng. 
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   Når det gjelder selve innvandringen og utviklingen av et kulturelt mer 
sammensatt samfunn, har fartstid og erfaring avdekket nye problemstillinger, 
og innvandringens økende omfang og tiltakende politisering har bidratt til å 
bringe spørsmål om samfunnsmessig samhold opp i dagen: Hvordan kan relativt 
homogene velferdsstater, med høye ambisjoner om materiell trygghet og sosial 
utjevning, håndtere forhold der folks religioner, lojaliteter og livsstils-preferanser 
blir mer og mer varierende? Hvordan reproduserer slike stater samfunnsmessig 
lojalitet, solidaritet og tillit under nye forhold? Med andre ord, hvordan kan man 
anerkjenne kulturell forskjell uten samtidig å svekke de båndene som holder 
samfunnet sammen – et fellesskap rundt noen grunnleggende verdier?  
   Det er nødvendig å dvele litt ved to sentrale begreper her i dag: Sosial 
kohesjon og samfunnsborgerskap.  
   Bekymring over utviklingen av parallellsamfunn i kjølvannet av økende 
innvandring og det som ofte sees som en utilstrekkelig integrasjonspolitikk, 
har økt bevisstheten – i fagmiljøer og i offentligheten – om det som altså har 
fått betegnelsen sosial kohesjon (nok en gang et begrepslån fra fysikken). Dette 
begrepet reflekterer en fornyet interesse for hvilke forutsetninger liberale, 
demokratiske velferdsstater bygger på, hvis en skal kunne fortsette å sikre inn-
byggerne gode liv. Sosial kohesjon betegner en tilstand der det eksisterer noen 
felles grunnverdier (en normstruktur) og mål i et samfunn – en definert enhet 
- og en følelse av tillit og samhold mellom mennesker som bor i denne en-
heten. Men kohesjon skapes og gjenskapes også gjennom sosialiseringspro-
sesser som inngir tilhørighet og anerkjennelse av andres tilhørighet. Og viktig 
i Skandinavia – samfunnskohesjonen hviler tungt i stabile institusjoner; kohe-
sjon er bindeleddet mellom kultur og sentrale samfunns-institusjoner. 
   Kohesjon er ikke noe nytt fenomen. Nasjonsbygging handler i bunn og 
grunn om å skape kohesjon. Tidligere i norsk sammenheng – i etterkrigstiden 
og gjennom oppbyggingen av velferdsstaten – var kohesjonsproblematikken 
knyttet til sosial ulikhet, klasseforskjeller og forskjeller mellom by og land. 
De senere årene har samholdstemaet i stigende grad blitt knyttet til etnisk 
mangfold, religion og innvandring.  
   Kohesjon og tillit er beslektede begreper, men mens tillit også kan eks-
istere mellom mennesker mer direkte, er kohesjon et begrep som mest 
brukes på samfunnsmessig nivå.  
   Jeg prøvde for en del år siden å introdusere begrepet ‘samfunnsborger-
skap’ i faglig sammenheng i Norge. Det klinger trolig litt tungt og rart i 
manges ører. Men jeg følte i stigende grad at man trenger – vi samfunns-
forskere trenger – et overgripende begrep på norsk, som dekker det samme 
som det engelske begrepet citizenship. Det vil si en samlebetegnelse for 
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statsborgerskap (formelle rettigheter og plikter), og de mindre formelle 
dimensjonene deltakelse, tilhørighet og identitet, som jeg kaller ‘medborger-
skap’. Jeg synes kanskje ikke at jeg har hatt noe omfattende gjennombrudd, 
men jeg gir meg ikke. ‘Borgerskap’ som jeg ser at en del kolleger prøver 
seg på i stedet, gir feil assosiasjoner i retning marxistisk klasseanalyse, og 
er derfor ikke egnet etter mitt syn. 
   Men altså samfunnsborgerskapet henger nært sammen med sammen -
bindingskreftene – kohesjonen – de er gjensidig konstituerende. Samfunns-
borgere skaper kohesjon gjennom praksis, og kohesjonen gir sam funns borgerne 
forhåpentlig evne og vilje til å skape og gjenskape sam holdet og kreftene som 
fremmer dette. 
   I Skandinavia og i Norge har dette samholdet i sterk grad vært koplet til 
samfunnets evne til å sikre sine medlemmer velferd gjennom å ivareta 
grunnleggende rettigheter, redusere ulikhet og hindre konfliktutvikling. Det 
er stort sett enighet blant fagfolk om at kohesjonen i seg selv ikke er 
avhengig av en etnisk homogen ramme. Hvilke samlende verdier man er 
avhengig av i stedet, er gjenstand for engasjert uenighet i internasjonal forsk-
ning, og i stigende grad i Norge.  
   I grove trekk kan fagfeltet deles i to. For det første de som mener at mo-
derne mennesker kan føle tilstrekkelig tilknytning og lojalitet til staten og 
til hverandre qua borgere uten henvisning til nasjonens kulturelle fellesskap. 
Frie og like borgere vil utvikle tilknytning til og medansvar for grunnloven 
som er forankret i en liberal demokratisk kultur og medhørende offentlighet. 
Jürgen Habermas har ledet an i dette feltet med sitt berømte begrep ‘forfat-
ningspatriotisme’. 
   For det andre har vi dem som mener man trenger noen samlende krefter 
som går ut over det rent rettsstatlige: Man kan ikke strippe samfunnsborger-
skapet for kulturelle elementer og bare satse på rettigheter, plikter og demo-
krati, for selve rettighetssamfunnet er et produkt av de samlende nasjonale 
verdier, selv om mange nasjoner har dette felles. Man er uansett avhengig 
av slike grunnleggende verdier for å kunne opprettholde rettighetspolitikken 
overfor nye medlemmer. Statsviteren Noah Pickus hevder her at interna-
sjonale rettighetsforsvarere har en tendens til å undervurdere hvor avhengig 
man er av en form for nasjonalt kulturelt samhold, for å forsvare frihet og 
rettferdighet. Sentrale sosiologer som Craig Calhoun og Rogers Brubaker 
tilhører også denne gruppen forskere som vektlegger samspillet mellom na-
sjonale verdier og et livskraftig liberalt demokrati. 2  

2. Pickus 2005. Se også Calhoun 2007 og Brubaker (2004:32), som understreker at man 
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   Nasjonen – og hva det vil si å være norsk i vår sammenheng – er ofte 
stridens kjerne, en strid som dukker opp med ujevne mellomrom i of-
fentligheten. Siden 1970-tallet har ‘nasjon’ hatt en problematisk klang i mange 
samfunnsforskeres ører. Man har såkalt ‘dekonstruert’ begrepet eller inntatt 
en ironisk distanse. Majoritetsnasjonen er noe, men den er ikke essensialistisk 
eller gudegitt – den er skapt, men den monteres lett fra hverandre ved nærmere 
ettersyn, den er inkonsistent, umulig – men samtidig foruroligende viktig.  
   Som det ble sagt i Sverige på 1930-tallet: Vi kan vara höger eller 
socialdemokrater, bolsjeviker eller fascister, men innerst inne sitter det nog 
en liten svensk djäkel …3  
   I dag vitner veksten i nasjonalistisk-populistiske bevegelser om at dette 
er mer enn teoretiske problemstillinger. Å dekonstruere folks følelser er et 
tveegget sverd. Nasjonalfølelsen viser seg ofte å være en nisse på lasset i 
internasjonaliseringens tid. 
   Men hva kan myndigheter gjøre i dette nervøse og vanskelige farvannet? 
Hva er handlingsmulighetene når det gjelder styring? 
   I utgangspunktet mangler stater politiske redskaper her. Forholdet mel-
lom lovgivning og spørsmål om kohesjon, tilhørighet og oppslutning er 
uklart: ”Identity cannot be legislated”, hevder statsviteren Christian Joppke 
spissformulert.4 En sannhet med visse modifikasjoner, vil jeg hevde. 
   Uansett, norske myndigheter manglet lenge både refleksjon og politikk som 
kunne knyttes til kultur- og verdispørsmål etter at den flerkulturelle innvand-
ringen økte i omfang. Det er lite å finne i offentlige dokumenter om innvandring 
og integrasjon før sent i utviklingen mot århundreskiftet.5 I stortingsmelding 
nr. 39 fra 1988 ble riktignok betydningen av deltakelse understreket, og det ble 
også knesatt noen grenser for nykommeres valgfrihet, som inntil da hadde vært 
ideologisk tungt autorisert i integrasjonspolitikken. Det ble her krevet tilslutning 
til de sentrale samfunnsverdiene demokrati, likestilling mellom kjønnene og 
barns rettigheter (for øvrig formuleringer som ble kopiert fra Sverige).6 Men 
hvordan dette skulle følges opp i praksis, sto det lite om.  

ikke kan «define civic nationalism without referring to ethno-cultural elements, such as 
notion of a «people» united by common language and by a specific political culture, 
which enable the political process holding the civic nation together to unfold».

3. Sitert fra Ehn et al. 1999, 55.
4. Joppke, C. (2008). Immigration and the identity of citizenship: the paradox of universa-

lism. Citizenship studies, 12(6), 533–546.
5. Brochmann, G., & Hagelund, A. (2010). Velferdens grenser. Innvandringspolitikk og 

velferdsstat i Skandinavia 1945–2010, 1945–2010.
6. St. meld. nr 39 (1987–88) Om innvandringspolitikken.
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   I beste fall har myndighetene håpet og trodd at de velkjente virkemidlene 
man hadde til rådighet i den norske modellen også skulle virke overfor inn-
vandrere; nemlig å satse på et økonomisk, sosialt og demokratisk samfunns-
borgerskap. At arbeid, sosiale rettigheter og stemmerett, i tillegg til 
sosialisering gjennom skolen, skulle dempe kultur- og verdimessige spenn-
inger over tid, og at den samfunnsmessige tilliten skulle bli gjenskapt både 
blant nykommerne og i majoriteten som konsekvens av denne tilnærmingen. 
Men en slik tankegang ble heller ikke reflektert i offentlige dokumenter.  
   Ethvert innvandringsland7 vil ha sitt særpreg. Både den opprinnelige be-
folkningen og de ulike nykommerne i samfunnet vil ha sin historiske og 
kulturelle arv, og denne preger kontakten som oppstår på tvers av kulturelle 
grupper. I tillegg vil de institusjonelle forholdene i mottakerlandet være 
viktige for hvordan myndighetene forholder seg til innvandring. Kulturen 
som dominerer, representerer handlingsbetingelser for hva det er mulig å 
gjøre innenfor en nasjonal sammenheng.  
   Med andre ord finnes det en nasjonal politisk, sosial og kulturell doxa 
eller meningshorisont, som er historisk skapt, og som danner et felles grunn-
lag for hva befolkningen oppfatter som godt og legitimt. Det finnes et språk 
i forveien vi ikke unnslipper, som Isaiah Berlin formulerer det. Den na-
sjonale kulturen former også hvordan innbyggerne er i stand til å vise åp-
enhet og solidaritet med hverandre og med nykommere. Her vet vi at det er 
til dels stor variasjon mellom land. 
   Innvandring har brakt med seg nye typer spenninger, nye former for 
sosial og kulturell differensiering og nye mønstre av ulikhet. Dette utfordrer 
etablerte forståelser av samfunnet, av kriterier for medlemskap, av 
solidaritet, av rettighetstildeling, av nasjonal kultur og av institusjoners 
relevans under nye forhold. 
   I det store og hele kan man hevde at befolkningens holdninger til de 
kulturelle utfordringene ved innvandring har vært temmelig positive i Norge 
– og med visse fluktuasjoner – har bedret seg de senere årene hvis man tar 
utgangspunkt i data fra Norsk Monitor (gjengitt i A-posten 9/4 2018). Drøyt 
60 % svarer at innvandrere beriker norsk kultur. Andre undersøkelser be-
krefter dette, for eksempel SSBs årlige holdningsundersøkelser. Samtidig er 
det neppe tvil om at innvandring skaper uro – noe som i sterk grad reflekteres 
i mediene. Ca. 1/3 av respondentene ønsker å begrense innvandring, og i 
2016 fremhevet 64% i en undersøkelse av THS Gallup at innvandring er en 
av de tre største utfordringene landet står overfor (NOU 2017:2:184). 

7. De følgende avsnittene om likhet og integrasjon er tatt fra NOU 2017:2
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* 
 
’Likhet’ er et viktig ord i Norge. Likhet er både en beskrivelse av samfunns-
forholdene, og et ideal man kan spille på i politiske sammenhenger. Norge 
har vært mer etnisk homogent enn mange andre land i Europa. Siden andre 
verdenskrig har velferdsstatsutvikling på mange måter vært ledd i et over-
ordnet likhetsskapende prosjekt, der demokrati, medborgerskap og moder -
nisering har vært viktige ingredienser. Lik rett til utdanning og omfattende 
innsats for å redusere inntektsforskjeller har vært sentrale virkemidler, i til-
legg til aktiv politikk for å redusere forskjeller basert på kjønn (kjønns-
likestilling). Idealene og ideologien om det likhetsorienterte sam funnet har 
etter hvert også spilt en viktig rolle i norsk politikkutvikling. Likhet er en 
norm og en referanse som setter rammer for hvilke argumenter som kan be-
nyttes i offentlig debatt.  
   Likhet som sosialt faktum og som verdi kan være utfordrende for 
personer med bakgrunn fra andre kulturer – noe som også er en høyst aktuell 
problemstilling for innvandrere og deres etterkommere i det moderne Norge. 
Samtidig kan majoritetsbefolkningen føle uro over at likhetsidealene for-
vitrer når samfunnet blir mer kulturelt heterogent. 
   Så kan man spørre seg hva det eventuelt er som svekker tilliten i sam -
funnet når innvandring fører til større mangfold. Flere forskere argu menterer 
for at det ikke er etnisk mangfold i seg selv som er problemet, men en kom-
binasjon av sosial ulikhet, økende kulturell heterogenitet og etnisk seg -
mentering.8 Flere studier tyder på at bosegregering og opphopning av sosiale 
problemer i områder med mange innvandrere er uheldig for den samfunns-
messige tilliten, selv om effekten kan være ulik for ulike personer i slike bo-
områder.9 
   Følgelig vil et samspill mellom kulturell og økonomisk ulikhet kunne 
påvirke den samfunnsmessige tilliten. Hvis de som systematisk tilhører lav-
inntektsgruppene også er de som oppleves som kulturelt og verdimessig 
mest forskjellige, kan systemet utfordres. 
   Ansvaret for å opprettholde den samfunnsmessige tilliten er et ansvar 
for alle samfunnsborgere. For innvandrere kan det være vanskelig å utvikle 
tillit til et nytt samfunn hvis de opplever diskriminering, hvis de oppfatter 
at institusjonene i landet de har kommet til, behandler dem vilkårlig og dår-

8. Se for eksempel Rothstein, Bo (2017); Mouritsen, Per (2016).
9. Ivarsflaten, E., & Strømsnes, K. (2013). Inequality, diversity and social trust in Norwe-

gian communities. Journal of Elections, Public Opinion & Parties, 23(3), 322–342. 
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lig, og hvis de ikke gis et rimelig rom for å leve som de ønsker. For 
majoriteten kan tilliten undergraves hvis de opplever at innvandrere i for 
liten grad bidrar til fellesskapet, og at det oppstår sterke tendenser til segrega-
sjon i enklaver preget av holdninger og praksiser majoriteten oppfatter som 
fremmede eller uakseptable.  
   Et viktig spørsmål når man snakker om forskjellighet og betydningen 
for tillitsskapelse, er om det handler om normer eller atferd. Er det nykom-
meres levemåte, religiøsitet og kulturuttrykk, eller er det graden av deltakelse 
(i arbeidsliv og sivilsamfunn) som eventuelt skaper misnøye?  
   Dette spørsmålet er ikke belyst empirisk i norsk forskning, men det er 
grunn til å tro at en kombinasjon av lav utdannelse, lav yrkesdeltakelse, dår-
lige levekår samt religion og tradisjon i sum kan skape sosiale realiteter i 
noen minoritetsmiljøer som påvirker holdninger i, i hvert fall deler av, 
majoriteten. Den danske forskeren Per Mouritsen gjorde en omfattende 
litteraturgjennomgang for den offentlige utredningen jeg ledet nylig – In-
tegrasjon og tillit – og konkluderte med at problemet i Skandinavia ikke er 
forskjellighet som sådan, men fravær av spesifikke normer av stor betydning 
for de nordiske velferdsmodellene: at ulikhet og bosegregering kan utfordre 
den solidariske samfunnskontrakten i en sjenerøs velferdsstat, først og fremst 
ved å underminere de gjensidighetsnormene samfunnsmodellens legitimitet 
er tuftet på – at man skal yte etter evne og nyte etter behov.  
   Men disse resonnementene har det altså tatt tid å formulere. Hvis vi nå 
konsentrerer oss om normsfæren, hvordan har det vært tenkt politisk i Norge 
rundt innlemming, sosialisering og krav til kulturell tilpasning? 
   Som jeg allerede har antydet, var det tenkt lite i utgangspunktet – det vil 
si tidlig på 1970-tallet. Innvandring fra land utenfor OECD var et nytt 
fenomen, og det var lite å støtte seg på av egen erfaring. Svensk politikk og 
ideologi fikk derfor sterk innflytelse i Norge. Sverige hadde allerede opp-
arbeidet seg erfaring gjennom mange års arbeidsinnvandring, først og fremst 
fra Finland, men også fra land i sør. 
   Da den nye integrasjonstenkningen ble introdusert på begynnelsen av 
1970-tallet ble den ansett som noe kvalitativt forskjellig fra det som ble kalt 
assimilasjon, og som var hentet fra den amerikanske innvandringslittera -
turen. I den dominerende integrasjonsforståelsen ble assimilasjon definert 
som en strategi mange stater fulgte overfor minoriteter tidligere i historien, 
der det ble brukt tvang og andre pressmidler for å få ”avvikere” til å tilpasse 
seg majoritetens levemåte.  
   Denne formen for strategi, som blant annet ble fulgt av norske myn -
digheter overfor den samiske urbefolkningen, fungerte som en negativ 
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referanse da en ny politikk skulle utformes overfor innvandrere og 
minoriteter. Sammen med en rekke andre europeiske stater tok Norge i bruk 
begrepet integrasjon, som var tilpasset en ny tid, det vil si det rommet en 
ny forståelse av relasjoner mellom majoritet og minoriteter. Integrasjon som 
strategi var inspirert av etterkrigstidens menneskerettighetsregime der 
”røtter” og identitet ble viktige referanser. Nykommere skulle ikke presses 
til å ”bli som majoriteten”, og det skulle legges til rette for at den medbrakte 
kulturen skulle kunne bevares i det nye hjemlandet. Denne typen inn-
lemming skulle ideelt skje ved at det ble utviklet gjensidige avhengighets- 
og tillitsbånd mellom gruppene, og at det mer formelt ble utviklet regler for 
gjensidige plikter og rettigheter. Fulle politiske rettigheter skulle oppnås 
gjennom botid og tildeling av statsborgerskap.  
   Både den tradisjonelle assimilasjonstenkningen og den nyere integra-
sjonstilnærmingen har velfungerende samfunn som målsetting. Veien dit blir 
imidlertid brolagt med ulike verdier og forskjellige redskaper. Innenfor den 
klassiske assimilasjonstradisjonen snakker man om en prosess, der in-
dividene vokser inn i et gitt kulturelt fellesskap og gradvis tilegner seg dette 
fellesskapets normer og verdier. Innvandreres opprinnelige kultur blir ikke 
tillagt vekt, eller blir oppfattet som en privatsak, og samfunnet gir ingen 
rettigheter basert på minoritetskultur. Samfunnets ”moraldannende aktører”, 
som familien, eventuelt religionsfellesskapet, skolen og lokalsamfunnet, 
skulle stå for sosial kontroll og støtte.10 
   Integrasjonstenkningen hadde et mer verdipluralistisk syn på samfunnet. 
Nye individer eller grupper skulle innlemmes ved å få en sideordnet plas-
sering i forhold til allerede etablerte grupper og til majoriteten. Ved å få like 
livsbetingelser eller muligheter skulle personer – også med sterkt ulike 
verdisyn – veves inn i samfunnet mer på egne premisser. Innvandrere ble 
betraktet som medlemmer av etniske grupper, ikke bare som individer, og 
individene kunne også bli tildelt rettigheter knyttet til gruppen de tilhørte 
eller ble henvist til. Canada har vært et ledende land når det gjelder 
gruppetilnærmingen, mens man i Norge har lagt større vekt på rettigheter 
knyttet til individet. 
   Disse to (stiliserte) tilnærmingene har altså ulikt syn på både hva slags 
samfunn innvandrere skal innlemmes i, og hva innholdet i selve inn-
lemmingen går ut på. Det har også historisk vært et faglig skille mellom 
dem som mener at ”disse prosessene bare skjer” (laissez faire-politikk), og 

10. Gordon, Milton (1964), Assimilation in American Life (New York: Oxford University 
Press).
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dem som mener de kan og bør styres. Innenfor assimilasjonsskolen har man 
ment at individer ensidig skal tilpasses majoritetskulturen over tid, enten 
ved å presses aktivt eller ved at ”det bare skjer av seg selv”. En statlig in-
tegrasjonspolitikk, derimot, fordrer at det tilrettelegges for mennesker med 
flere ulike kulturer i utformingen og organiseringen av samfunnets offentlige 
institusjoner. 
   Det norske likhetsprosjektet og nasjonsbyggingshistorien knyttet til 
velferdsstaten skulle på mange måter ha borget for en assimilerings-tilnærm-
ing til innvandrere i Norge. Da det ikke ble slik, må det tilskrives betyd-
ningen av ideologi på det tidspunktet da den nye innvandringen tok til. 
Kulturell liberalitet og valgfrihet når det gjaldt tilpasning til norske verdier 
ble altså de herskende tanker – på papiret – i denne tidlige fasen av politikk-
utviklingen.  
   Det var og er imidlertid store og viktige uklarheter, motsetninger og 
dilemmaer knyttet til integrasjonstenkningen, og rundt århundreskiftet tok 
flere forskere internasjonalt til orde for å revurdere assimilasjonsbegrepet.11 
Diskusjonene om premissene for assimilasjon og pluralisme har blitt mer 
nyanserte: Det er mulig å snakke om faktisk og/eller ønsket assimilering på 
noen samfunnsområder (for eksempel i arbeidsliv og utdanning) parallelt 
med faktisk og/eller ønsket opprettholdelse av kulturelle særtrekk i andre. 
Det diskuteres også hvorvidt majoriteten kan kreve assimilering langs noen 
kriterier, for eksempel tilslutning til det liberaldemokratiske fundamentet i 
samfunnet.  
   På den andre siden kan nye samfunnsmedlemmer også kreve at 
samfunnet lar dem assimilere seg – på noen eller alle områder. Det vil si at 
majoriteten er åpen for at nye innbyggere reelt blir en likeverdig del av 
samfunnet. Tidshorisonten er også viktig: Snakker man om de facto lang-
siktig (og frivillig) assimilasjon gjennom historiske prosesser, eller om en 
mer kortsiktig politisk strategi fra myndighetenes side? Og når det gjelder 
politisk strategi, på hvilke samfunnsområder har assimilasjon som målsetting 
legitimitet? 
   Det har i grove trekk vært enighet om at majoriteten har og bør ha rett 
til å beskytte det økonomiske og sosiale systemets livsbetingelser, eller med 
den politiske filosofen Michael Walzers ord: Et politisk fellesskap har rett 
til å bevare integriteten til sin livsform.12 Men hva som definerer ”sin livs-

11. Brubaker, Rogers (2003); Alba and Nee (2003).
12. Walzer, Michael (1983), Spheres of Justice: A Defence of Pluralism and Equality (New 

York: Basic Books).
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form”, har vært noe av stridens kjerne, utkrystallisert i de to hoved-
posisjonene jeg nevnte innledningsvis – betoningen av etnos vs. demos: Er 
nasjonal identitet og nasjonal/etnisk homogenitet for eksempel et basisvilkår 
for å gjenskape et samfunns livsform? Eller holder det med tilslutning til et 
felles politisk system og – i moderne demokratier – til rettsstatsprinsipper?  
   Hvor mye avvik skal aksepteres, og på hvilke områder? Hva tilhører 
privatsfæren og hva er et offentlig anliggende? Er det nok at nye grupper 
følger norsk lov, det vil si avstår fra direkte lovbrudd, men for øvrig følger 
sine egne normsett for god oppførsel?  
   I de vanskelige grenseflatene mellom det lovlige og det legitime, er det 
få retningslinjer å hente i integrasjonstenkningen. Også i praksisfeltet flytter 
grensene seg kontinuerlig. Selv om man skulle være enig med Walzer i at 
majoriteten har rett til å reprodusere sine livsformer, endrer samfunnet seg 
som følge av økt kulturelt mangfold. Nye samfunnsmedlemmer har 
rettigheter, de deltar i valg, og er de mange nok, kan de få gjennomslag for 
sine motstridende verdier og saker. Selve legitimitetsgrunnlaget kan forandre 
seg underveis.  
   Det finnes heller ikke klare skillelinjer mellom ”det nasjonale” og ”det 
etniske”. Disse begrepene brukes ofte om hverandre. Både det nasjonale og 
det etniske brukes som overbygninger og forestillinger om noe felles – en 
felles historie og en felles kultur. Det skapes gjerne samhold gjennom føl-
elsesladde symboler og praksiser, som språk, religion, mat, sport og musikk. 
Det handler i beste fall om trygghet, hjemmefølelse og tillit. Ikke desto 
mindre bunner konflikter mellom nasjoner eller etniske grupper ofte i øko-
nomiske og politiske forhold.  
   I alle fall er det fruktbart å skille mellom den hverdagslige praksis blant 
folk og de mer høystemte diskusjoner om nasjonen og nasjonalfølelsen. For 
de aller fleste er ”nasjonen” noe stort og kanskje abstrakt som man ikke går 
rundt og forholder seg til i lokalsamfunnet fra dag til dag. Hvor viktig det 
nasjonale i bunn og grunn er som referanseramme, kan diskuteres. Under 
den nasjonale overbygningen skjuler det seg en rekke kulturelle prosesser 
som kan være motstridende, opposisjonelle og annerledes enn de autoriserte 
fortellingene. Like fullt har de nasjonale fortellinger en tendens til å over-
skygge andre tilhørigheter – i det minste i offentligheten. Det er også gjerne 
de nasjonale fortellinger som dominerer når nykommeres ”kultur” skal vies 
oppmerksomhet i offentligheten: De nye samfunnsmedlemmene iden-
tifiseres med Pakistan, Somalia, Sri Lanka og så videre. 
   Kritikere av kohesjonstilnærmingen og det revitaliserte statsborger-
instituttet vil ofte ha et rendyrket politisk fellesskap – mest mulig strippet 
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for koplinger til den historisk utviklede nasjonen – for å skape åpenhet over-
for andre kulturer og dermed fremme integrasjon av nykommere. De nye, 
ulike flerkulturelle fortellingene er forsøk på å avvæpne vanskelige kultur-
forskjeller. Samtidig reifiserer dyrkingen av mangfold de samme for-
skjellene. Kulturelle forskjeller får vedvarende betydning i det store 
likestillingsprosjektet, blant annet ved at grupper skal sikres representasjon 
og politisk anerkjennelse. 
   Dette fremstår også som et paradoks: Det er jo nettopp fordi folk har 
med seg nasjonale og kulturelle identiteter fra sine respektive hjemland at 
dette blir spenningsfylt. Med andre ord vil det si at majoritetens tradisjonelle 
nasjonsbyggingsprosjekt er blitt mindre legitimt fordi nykommere har 
legitimitet til å opprettholde produktet av sine egne identitetsprosjekter.  
   Nå godt inn i det 21. århundre har virkeligheten innhentet integrasjons-
begrepet på nye måter. Erkjennelsen av at innvandrere (med innbyrdes stor 
variasjon) er marginalisert på flere viktige samfunnsområder, har brakt 
spørsmålet om rettighetssamfunnets grenser fram i dagen. For hva gjør 
velferdsstaten når kulturelt eller religiøst baserte livsformer synes å stå i 
motsetning til mål om levekårsmessig utjevning og sosial mobilitet? Når 
noen innvandrere later til å foretrekke selvsegregering? Når ”vedvarende 
lavinntekt” og barnefattigdom også henger sammen med kjønnsrolle -
mønstre?  
   Rosemary Crompton og John Scott oppsummerer nøkternt etter noen 
tiår med integrasjonsideologi: ”Winning the cultural battle, but losing the 
class war”.  
   Men selv om integrasjonsideologien har blitt utfordret, og selv om den 
kulturelle valgfriheten blir forsøkt begrenset, er det ikke gitt at forutset-
ningene for politisk styring har blitt så mye enklere. Velferdsstaten gir stadig 
noen vesentlige grunn-føringer, og styring av folks verdier og livsverden vil 
alltid by på problemer – heldigvis vil jeg på mange måter mene.  
   Sosialisering og produktiv inkludering i systemer som det norske – der 
man har grunnsikring av livsmidler uansett – vil alltid i siste instans være 
avhengig av å få folk ”med på laget”. Sanksjonsmidlene mangler, og hvis 
myndighetenes tilnærming oppleves som utilbørlig ”assimileringspress” ut-
løses ofte motstand – og kanskje tilbaketrekning og selvsegregering. Og 
regningen sendes til det offentlige. 
   Ikke dermed sagt at politikk er fånyttes eller likegyldig når det gjelder 
kulturell tilpasning. Nyere studier13 tyder på at de langsomme samfunns-

13. Friberg 2016
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messige mekanismene virker temmelig godt i Norge: Store grupper blant 
etterkommere tilpasser seg langt på vei norske forhold og norske li-
beraldemokratiske grunnverdier over noe tid. Sosialisering virker med andre 
ord – ikke minst ved hjelp av utdanningsvesenet.  
   Det er følgelig hold for en viss optimisme når det gjelder 2. generasjon. 
Når det gjelder 1. generasjon – som er definitivt flere mennesker (160 000 
vs. 725 000), er bildet som vi alle vet langt mer sammensatt. Etter min men-
ing er det både legitimt og fornuftig å sende tydeligere signaler om hva som 
forventes når det gjelder kulturell tilpasning i en velfungerende og omfor-
delende velferdsstat.  
   Forventningsdannelse er viktig, selv om man i siste instans ikke har virk-
somme sanksjoner. Her gjenstår det mye politisk håndverk på områder som 
stadig er kontroversielle i befolkningen. Ikke minst vil en økende andel blant 
innvandrerne med stemmerett ha innflytelse på rimelighet og grensesetting. 
Uansett, grensene for kulturell toleranse har kommet sterkere på dags-
ordenen de senere årene. Nødvendigheten av samfunnsmessig deltakelse for 
vellykket integrasjon – både kulturelt/sosialt og ikke minst i arbeidslivet, 
har fått sterkere oppmerksomhet og legitimitet. Forskere snakker om en 
”sivil vending” (”civic turn”) i integrasjonsdebatten.  
   Dette innebærer at krav til aktivt samfunnsborgerskap – gjennom bruk 
av både pisk og gulrot – har blitt mer utbredt. Man snakker om en mer be-
tinget liberalitet.  
   Hvordan en stat bidrar til å skape – sosialisere - nye samfunnsborgere 
har stor betydning for kvaliteten på og legitimiteten til det fremtidige demo-
krati. Følelse av medlemskap bidrar til sosial kohesjon ved å inngi in-
dividene verdier og ferdigheter samfunnet er avhengig av, og skape en 
vanskelig og nødvendig kombinasjon av ansvarlighet og autonomi, samhold 
og individualitet. Sosial kohesjon i liberale, demokratiske stater er nød -
vendig for å ha gode systemer for konfliktløsing og herav for å skape 
samfunnsmessig stabilitet. 
   Det sier seg selv at dette ikke er lett. I tillegg til spørsmål om hva som 
er lovlig og legitimt, blir det i hver sak også et spørsmål om hva som er 
klokt. Den store utfordringen er å beholde samfunnskohesjonen samtidig 
som den er fleksibel nok til å kunne inkludere nykommere.  

 
* 

 
Det er interessant å merke seg hvor friksjonsfritt etterkrigstidens ideologi 
om nasjonens enhet i velferdsintegreringens navn gikk over i en ny an-
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skuelse – mangfold – integrasjon gjennom toleranse for annerledeshet, når 
det gjelder nasjonal identitet og kulturell forankring. Refleksjoner rundt na-
sjonen har vært mangelvare - i betydningen majoritetens nasjonale identitet, 
bevaringsverdige grunnverdier, samholdsproduksjon og vilkår for samfunns-
solidaritet. Man har i all hovedsak nøyd seg med å konstatere at ”kulturelt 
mangfold er berikende og en styrke for fellesskapet”.14 Denne basis-fortel-
lingen er definitivt endret. 
   Jeg vil hevde at i løpet av de fire–fem tiårene som har gått siden den nye 
innvandringen begynte å gjøre seg gjeldende i Norge, har legitimitetsgrunn-
laget for innvandrings og integrasjonspolitikken forandret seg på to litt mot-
stridende måter: Det har skjedd en selvfølgeliggjøring av mangfold i 
offentligheten; religioner, mat, klesdrakter og språkbruk reflekterer dette. 
Samtidig har vi fått en mer selvhevdende majoritet som setter grenser eller 
ønsker å sette grenser. 
   Klassekompromisset som dannet grunnlaget for den norske velferds-
staten har blitt supplert av et kulturelt kompromiss, eller egentlig mange og 
løpende kulturelle kompromisser.  
   Holdbarheten i disse kompromissene vil være påvirket av befolkningens 
begreper om sosial rettferdighet og følelsesmessige tilknytning til den for-
anderlige nasjonen, det vil si til språk, tradisjoner og levemåter. 
 
 

14. St. meld. nr. 17 (1996–1997)
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THE MORPHOLOGY OF THE NERVE 
CELL: A NINETEENTH CENTURY 
MULTI-NATION SUCCESS STORY1 
 
 
foredrag på jubilumssymposiet Nansen’s Doctorate and the Neuron Doctrine 
– 130th anniversary symposium 
 
holdt 3. mai i Gamle festsal 
 
av Ortwin Bock, dr.med., Cape Town  
 
 
Introduction 
At the beginning of the nineteenth century virtually nothing was known of 
the morphology of the nerve cell, but by the end of the century the basic struc-
ture (histology) of the cell, now known as the neuron, had been described. In 
addition, one of the most important concepts in neuroscience – the Neuron 
Doctrine – had been formulated and received general acceptance. 
   Although the advances in knowledge that took place could in many in-
stances be attributed to the new histological techniques that became available 
during the century, the special attributes of the scientists who made the dis-
coveries cannot be denied. They came from England and all the corners of 
Europe, but mainly from the German-speaking countries. Not surprisingly 
they were all men because it was only towards the end of the century that 
women were allowed to study at a university.2, 3 
 
 
The ‘too pulpy’ brain – fixing and hardening: two Danes 
By 1800 the macroscopic anatomy of the brain and spinal cord was well-
known, but efforts to study the finer anatomy had failed because the excised 
brain tissue putrefied quickly and was too soft to cut into the thin slices 

 
 
1. The title of this essay was the sub-title of a talk Fridtjof Nansen and the Neuron given at 

Oslo on 3 May 2018 and includes some of the material used that day. 
2. A close version of this essay has been published elsewhere: Research 2018; 5: 2659 
3. Where needed the German into English translations were by the essayist. 
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needed for microscopic examination; in 1666 Marcello Malpighi (1628– 
1694) had boiled the excised human brain and then wiped ink over the cut-
surface to see what it looked like. [1]   
   Alcohol (‘spirits of wine’) came into use as a preservative of organic 
material during the latter part of the eighteenth century – Robert Boyle (1627 
– 1691), the Anglo-Irish polymath and one of the founders of chemistry, had 
suggested its use in 1666. Although the alcohol also hardened the tissue suf-
ficiently for thin slices to be cut by hand, the extraction of water caused the 
tissue to lose volume and the consequent compression distorted its in – life 
architecture. Johann Christian Reil (1759–1813), a Frieslander who became 
professor of medicine and town physician of Halle in 1788, reported in 1809 
that this loss of volume could to a large extent be prevented by adding car-
bonate of potash or ammonia to the solution. [2] This ‘… was an important 
landmark in the history of neuroanatomy’. [3]  
   The story now moves to Copenhagen. Ludvig Levin Jacobson (1783–
1843) was a surgeon who invented an instrument capable of crushing blad-
der stones. In 1806 he was appointed a lecturer in chemistry at the surgical 
academy (as a Jew he had been barred from studying at Copenhagen Uni-
versity; he refused to be baptized). A keen traveller he went to Paris to visit 
Louis Nicolas Vauquelin (1763–1829) who had a special interest in beryl-
lium and chrome. Vauquelin must have mentioned to Jacobson that he 
thought chrome might prevent putrefaction, because when he returned home 
Jacobson looked into this and found that potash of chromate had this prop-
erty. On a visit to Scotland in 1833 he told the Editor of the Edinburgh Philo-
sophical Journal that he had ‘…laid before the Medical Society of 
Copenhagen, the results of a series of experiments, relating to the oxides 
and salts of chrome, (and) that chrome is one of those metals which in a par-
ticular manner acts on the nervous system’. An abridged version of the com-
munication was published in German in Liebigs Annalen der Chemie the 
same year. [4] 
   This affinity of chromic acid for nervous tissue was taken much further 
by another Dane. Adolph Hannover (1814–1894), the brilliant son of a 
prominent Copenhagen Jewish family, went to Berlin to study with the leg-
endary professor of anatomy and physiology Johannes Petrus Müller (1801 
–1858) after obtaining his medical licence in 1839. There he met Robert 
Remak (1815–1865), undoubtedly Müller’s most brilliant assistant, who 
suggested that Hannover join him in the study of the microscopic anatomy 
of the central nervous system. From Berlin Hannover wrote Jacobson a long 
letter – Die Chromsӓure, ein vorzügliches Mittel bei mikroskopischen Un-
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tersuchengen – which was reproduced in Müller’s Archive of 1840 (10 
pages). The first paragraph includes these two sentences: ‘During my on-
going research I was looking for an agent that would preserve not only the 
outer appearance of the organ but also its inner structure, in particular that 
of the retina and the central nervous system’, and ‘The only fluid I found 
that preserved the outer form and the inner structure of the organ without 
making it too hard to cut into thin slices was chromic acid’. [5] 
   Hannover’s work opened the door for other researchers interested in the 
fine structure of the central nervous system. He had a passion for microscopy 
and his book on the construction and use of the microscope of 1847 was 
translated into English and several European languages. He was the author 
of many books. Despite his distinguished career as a clinician and adminis-
trator and the high regard with which he was held by medical societies 
throughout Europe, Hannover never became a professor at Copenhagen Uni-
versity. 
 
 
Staining: a German and an Italian 
Two stains, carmine and silver, helped to unlock the secrets of the nerve cell 
during the nineteenth century. 
   The rationale for staining organic tissue with chemical substances was 
explained by Salomon Stricker (1834–1898), Professor of Pathology in      
Vienna, in the first volume of his widely read textbook on human and animal 
histology (1870): ‘The contours (outlines) of the morphological elements 
not previously visible can often be made so by treating the preparations with 
certain colouring matters because not all the various constituents of the tissue 
combine with these agents. The tissue is left in a solution of the colouring 
agent for some time and then washed’. [6] 
   Carmine, a red pigment derived from the cochineal insects of Mexico 
and Peru, was used in 1770 by John Hill (1717–1775) to study the structure 
of wood, and by Alfonso Corti (1822–1876) when he studied the epithelial 
lining of the cochlea in 1851. But it was the work of Joseph Gerlach (1820–
1896) in the 1850s that promoted the virtues of carmine as a dye for use in 
neuro-histology. Gerlach was born in Mainz where his father worked as a 
dyer. In the autumn of 1838 he went to Würzburg to start his medical studies 
and by the time he returned to Mainz to open a practice in March 1846, he 
had graduated from Munich (12 August 1841), spent some time with Müller 
in Berlin and with the famous pathologist Carl Rokitanski (1804–1878) in 
Vienna, and visited Paris, London and Dublin. In Mainz Gerlach continued 
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his histological research and in 1848 published Handbuch der allgemeinen 
und speciellen Gewebelehre des Menschlichen Körpers für Aertze und Studi-
rende. Of the 500 pages of this book 45 pages are devoted to the histology 
of the nervous system in general and 46 pages to the histology of the eye, 
his special interest. [7] 
In 1850, when he was 30 years old, Gerlach was offered and accepted the 
Chair of Anatomy and Physiology at Erlangen. He flourished. In 1858 he 
completed Mikroskopische Studien aus dem Gebiete der menschelichen 
Morphologie. In his introduction he could hardly wait to extol the virtues 
of carmine. In 1854 he had started to inject a transparent mixture of carmine, 
ammonia and gelatine into the capillaries of tissue that had been fixed in 
potassium dichromate with a concentrated solution of carmine, and had 
noted that the nuclei took up the dye more avidly than the cytoplasm or in-
tercellular substance. One day, he continued, he emptied the flask of carmine 
but did not clean it. Pouring water into the flask produced a rose – coloured 
solution into which he dropped a piece of cerebellum before going home. 
The next morning the white matter of the convolutions were as before, but 
the inner layers of the grey matter were stained a deep red, much darker than 
the colour of the solution in which the tissue had laid overnight. Microscop-
ically the granules were stained dark red, whereas the ground substance and 
nerve fibres had not taken up the dye. He concluded the chapter by telling 
the reader exactly how to go about staining brain tissue with carmine; many 
did. [8] 
   Although carmine, usually combined with haematoxylin (an extract ob-
tained from the logwood Haematoxylon campechnianum), became the pre-
ferred stain for nervous tissue, it had its limitations because the dye picked 
out only bits and pieces of the cell. Gerlach touched on this issue in his trea-
tise on the spinal cord in the second volume of Stricker’s book (1872) where 
he compared the results obtained with carmine with those obtained with gold 
chloride. [9] It was clear that the search was still on for somebody to find a 
chemical substance that would stain the whole nerve cell.  
   The breakthrough came a year later. In a letter written on 16 February 
1873 by Camillo Golgi (1843–1926) to his close friend Nicoló Manfredi 
(1836–1916), the 30 year old recorded that ‘I have regained the energy that 
for a few months I had completely lost. I spend long hours at the microscope. 
I am delighted that I have found a new reaction to demonstrate even to the 
blind the structure of the interstitial stroma of the cerebral cortex. I let silver 
nitrate react on pieces of brain hardened in potassium dichromate. I have al-
ready obtained magnificent results and hope to do even better’. He reported 
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the new method in the Gazzette Medica Italiana – Lombardia of 2 August 
1873. [10]  
   Golgi, the son of a doctor, had graduated from Pavia in 1865. After a 
stint of military service he completed the internship needed to become an 
assistant physician. But Golgi longed to return to scientific research and by 
1869 he was once more studying the effects of a variety of fixing and stain-
ing substances on nervous tissue. Because there was no prospect of an early 
academic appointment at Pavia and because he needed financial security, 
Golgi applied for and was offered the position of Chief Physician and Sur-
geon at a hospital that cared for people with long – term physical and mental 
disabilities at Abbiategrasso near Milan. He started there on 1 June 1872 
and soon converted part of the kitchen in his lodgings into a laboratory.  
   The silver chromate had an affinity for membranes and stained the whole 
nerve black. But, for an as yet unknown reason, this applied to only 1–5 % 
of the cells in a microscopic field. This quirk of the stain had the advantage 
that it made it possible for an observer using thick sections to trace out the 
entire structure of an individual cell against a contrasting yellow back-
ground. The technique of the silver stain, also known as the black reaction 
or la reazione nera, was not easy to learn and the procedure took months to 
complete. Many scientists who tried it gave up, except for a young Spaniard 
who improved the stain and set the fledgling neuroscientific world alight 
with the results he obtained using it (of this more later).  
   It is of interest that if Golgi could have afforded to buy osmic acid, a 
better fixing agent for nervous tissue than potassium dichromate, he would 
not have discovered ‘Golgi’s stain’.  
 
 
The microscope gets better: the engineer from Modena and the Jena Trio 
At the beginning of the nineteenth century microscopy was no longer an ac-
tivity confined to scientists working away in dark rooms. In England and 
elsewhere it had become a social event like playing bridge; the Microscopic 
Society of London was founded on 20 December 1839. A wide variety of 
instruments made by firms in England, France and Germany were on the 
market. They were either simple, a single magnifying glass mounted on a 
stand, or compound with a lens at one end of a tube made from paper, wood 
or leather – the eye piece – and another at the other end of the tube – the ob-
jective; some instruments had a third lens mounted inside the tube. The col-
umn of lenses was attached to a stand and focussing was achieved by moving 
the object stage up or down.  
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   In skilled hands these microscopes offered a surprisingly high degree of 
magnification, but to a greater or lesser extent they all exhibited annoying 
spherical and colour aberrations which blurred the images being looked at. 
These aberrations were due to the curvature of the spherical lenses which 
refracted the transmitted light to different focal points. Joseph Jackson Lister 
(1786–1869), a London wine merchant and opticist, in 1830 offered a solu-
tion. On theoretical grounds and after experiments he found that an objective 
made by cementing a plano – concave lens made from flint glass to a spher-
ical lens made from crown glass considerably lessened the aberrations and 
brought two of the three primary colours of light, red and blue (the other is 
green), to the same focus. [11] 
   This development of the ‘achromatic doublet’ was the key to the con-
struction and widespread use of the achromatic microscope in the middle of 
the nineteenth century. To this Giovanni Battista Amici (1786–1863) of 
Modena made major contributions. Amici was an engineer, teacher of math-
ematics, astronomer and maker of telescopes and microscopes. In 1827 he 
travelled to London taking with him his newest achromatic microscope. 
There he met Lister – now regarded as the father of English microscopic 
optics – who owned a powerful achromatic instrument which compared 
favourably with the instrument Amici brought along. [12] Amici’s instru-
ments gained legendary status. He was a prolific correspondent and over a 
period of 50 years made microscopes for many of the scientists working in 
America, Britain, Europe and Russia. For some of these microscopes and 
telescopes Amici fashioned the lenses out of glass produced by Michael 
Faraday (1791–1867), better known as the discoverer of electromagnetic ro-
tation. 
   In 1886 there came onto the market a finely crafted sturdy microscope 
supplied with objectives which corrected for the three primary colours of 
light. The apochromatic microscope was the product of a co-operation be-
tween a 70 year old instrument maker, a 46 year old physicist and a 35 year 
old glassmaker. They lived and worked in Jena. Carl Zeiss (1816–1888) had 
started to repair scientific instruments and to make simple microscopes in 
1846 but in 1857 he decided to concentrate on constructing compound mi-
croscopes. His instruments were noted for their fine focus which was 
achieved by movements of the column that housed the lenses instead of ad-
justments of the optic stage. He found the trial and error method of selecting 
and placement of the lenses in the column tiresome and looked for help.  
   In 1866 he approached Ernst Abbe (1840–1905), a teacher of physics 
and mathematics at the local university. Zeiss and Abbe soon became part-
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ners. Defining the optics needed for microscopic work was not an easy task 
but by 1873 Abbe had proved that the resolution – equal sharpness of several 
non-adjacent points in one field – of a microscope is inversely dependent 
on its aperture and not on the curvature and placement of the lenses; he also 
determined the conditions that lenses had to fulfil to produce sharp images 
(Abbe sine condition). What Abbe and Zeiss wanted was glass with a higher 
refractive index where every batch met these criteria because their suppliers 
in England, France and Switzerland had been letting them down. They found 
their glassmaker in Otto Schott (1851–1935), the son of a window glass-
maker in Witten (Westphalia).  
   Schott had studied chemistry, minerology and physics at university with 
the intention of becoming a glassmaker and experimented with newer ways 
of making glass. He wrote to Abbe on 27 May 1879 and in January 1882 
moved to Jena to set up a glass technical laboratory. There he produced a 
glass of exceptional qualities that met the theoretical requirements. Together 
with Abbe, Zeiss and Zeiss’ son Roderick (1850–1919), Schott opened Je-
naer Glasswerk Schott und Genossen on 23 July 1885. The company flour-
ished and the manufacturing methods had to be adapted to meet the 
increasing demand for Zeiss apochromatic microscopes. Recovering from 
a stroke Zeiss was able to attend the celebration on the completion of the 10 
000th Zeiss microscope on 24 September 1886. He had several more strokes 
after that and died on 3 December 1888. [13]  
   The early microscopists had been aware that the images at high magni-
fication were blurred. This was because ‘When light passes from a material 
of one refractive index to material of another, as from glass to air or air to 
glass, it bends. Light of different wavelengths bends at different angles, so 
that as objects are magnified the images become less and less distinct. … 
Placing a drop of oil with the same refractive index of glass between the 
cover slip and the objective lens eliminates two refractive surfaces, so that 
magnifications of 1000 x or greater can be achieved while still preserving 
good resolution’. [14] 
   In 1840 Amici produced an immersion lens designed to be used with oil 
(obtained from a variety of plants) which had the same refraction as glass. 
However these oils were costly and could damage the surface of the lenses 
if allowed to dry on it. In addition the public were not keen to put oil on 
their expensive slides. So in 1853 Amici switched to water. Others followed 
suit, notably Edmund Hartnack (1826–1891), a young German working in 
the workshop of Georg Oberhӓuser (1798–1868) in Paris. In 1859 he exhib-
ited his water immersion objectives. He sold many and for many years his 
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objectives were regarded to be the best on the market. Zeiss produced a 
water immersion objective in 1871. But, Abbe having found an oily liquid 
that did not damage the lens, Zeiss from 1877 onwards supplied microscopes 
with oil immersion objectives – called homogeneous immersion objectives. 
In 1904 the firm presented Robert Koch (1843–1910) who had discovered 
the tubercle bacillus in 1882 with the 10 000th homogenous oil immersion 
objective.  
 
 
First look at the nerve cell: a star pupil, a Pole in a foreign land, and a 
German who died young  
The three were: Gabriel Gustav Valentin (1810–1883), Robert Remak 
(1815–1865) and Otto Friedrich Karl Deiters (1834–1863) who died from 
typhus at the age of 29.  
   At the Congress of the German Physicians and Naturalists held in the 
Prague National Museum on 23 September 1837 Jan Evangelista Purkynĕ 
(1787–1869), Professor of Physiology at Breslau (now Wroclac in Poland) 
described the features of large cells in the cerebellum which now carry his 
name. Although this is generally regarded by medical historians to be the 
first clear description of a nerve cell, this honour in fact belongs to his star 
pupil, the son of a Breslau jeweller. Valentin, who qualified in 1832, stunned 
the world of science in 1836 (the manuscript was dated 9 February) when 
Acta Leopoldina published Über den Verlauf und die letzten Ende der Ner-
ven. The text consisted of 199 pages and eight plates with 86 images. In 
image 54 on plate Vll Valentin picked out four components of the cell – the 
granular parenchyma, the nucleus, the nucleolus and the axonal cone. Rudolf 
Albert Kölliker (1817–1905)4, Professor of Anatomy at Würzburg and doyen 
of late nineteenth century histologists, in 1850 called the publication ‘An 
epoch-making treatise, the first description of the nerve elements ’. Through-
out the text Valentin gives credit to his teacher mentioning what Purkynĕ 
had taught and showed him. Purkynĕ had a large achromatic compound mi-
croscope made by Simon Plössl (1794–1868) of Vienna which he shared 
with his pupils. [15]  
   Valentin had to leave Breslau because his and Purkynĕ’s personalities 
made it impossible for them to share the same space. Valentin accepted the 
Chair of Physiology and Pathology at Berne where there was no anti-Jewish 
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sentiment. He started there on 16 June 1836 and stayed until his resignation 
45 years later; his research output in biochemistry, embryology, histology 
and physiology was enormous. 
   Valentin thought that the cell and the nerve fiber were not connected but 
were merely closely related to one another. This brought him into conflict 
with Remak, another Pole, another Jew, another touchy personality. Remak 
was born in Poznan but went to Berlin in 1833 to study medicine. He was 
soon attracted to microscopy and the histology of the nervous system and 
between 1835 and his graduation in 1838 published several papers on the 
subject. As far as Remak was concerned the nerve fiber was an extension of 
the nerve cell – the axon cylinder. That a twenty one year old could make 
such a radical suggestion upset Valentin a lot (there were other scientists 
who reacted sceptically at first) and it was only in 1842 after an unbecoming 
exchange of letters and public comments that Valentin conceded that Remak 
had been correct and that he had made a mistake. In 1859 Berlin University 
rather belatedly promoted Remak to associate professor. He retained a close 
relationship with Poland all his life. Complications of diabetes caused his 
death at the age of 50. [16] 
   But it was the studies of Deiters who was born and studied and worked 
at Bonn all his short life (he spent some time with Müller in Berlin as a stu-
dent) that brought the histology of the nerve cell to light. During the 1860s 
he identified the soma (nerve cell) and differentiated two kinds of processes, 
protoplasmic (dendrites) and axis cylinder (axon), and noted that each cell 
had a variable number of dendrites which frequently branched but only one 
prominent axon which did not branch. The axon originated from a distinctive 
part of the cell – later named the axon hillock or cone – whereas the dendrites 
were extensions of the cell. Deiters had fixed the tissue in weak chromic 
acid or potassium dichromate solutions and stained them with carmine be-
fore cutting the sections; he also teased out from fresh material with a fine 
needle the individual nerve cells and their branches. It is not known what 
microscope he used. A 300 page monograph, Untersuchen über Gehirn und 
Rückenmark des Menschen und der Säugenthiere, compiled from his notes 
by his musicologist brother Hermann (1833–1907) and his professor Max 
Schultze (1825–1874), was published posthumously in 1865; it contained 
16 lithographs of nerve cells that Deiters had drawn. [17] 
 
 
Contrary to the Cell Doctrine: the Erlangen anatomist 
Although Deiters’ observations – he saw no connections between adjoining 
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nerve cells – suggested that each nerve cell was an independent unit, the 
prevailing opinion at the time was that at some point the nerve cells must 
be joined together. So when Gerlach, one of the most influential anatomists 
of his day, announced on 4 May 1872 that he had new evidence to support 
this contention, it was no surprise that this fact was soon accepted: the Retic-
ular Theory was launched.  
   On that day Gerlach published a two page article in the Centralblatt für 
die medizinischen Wissenschaften with the title: ‘On the structure of the grey 
matter in the human cerebrum. Preliminary communication’. He reported 
that he had during the winter been studying the central convolutions of the 
human brain using the gold method and noted that the medullated nerve 
fibers (axons) were connected to one another to form a network (mesh or 
reticulum), and that this network was continuous with the protoplasmic pro-
jections (dendrites) of the nerve cells. [18] In his chapter on the spinal cord 
in Stricker’s book, which was published more or less at the same time, he 
surmised: ‘Had Deiters advanced one step further, he would have discovered 
the fine nerve fibers of the grey substance; but as he did not apply carminate 
of ammonia to his preparations, and was unacquainted with the chloride of 
gold method, this plexus escaped his observation’. [19] Of the several mi-
croscopes Gerlach had at his disposal he might have used the one made by 
George Oberhӓuser labelled 1840/50 No. 895 most often. 
   Gerlach’s study did much to underpin the Reticular Theory which stated 
that the cells of the central nervous system were joined together to form an 
enormous mesh of cells. Many scientists, including Camillo Golgi, agreed 
and joined the band of ‘reticularists’ whose concept held sway until the 
1930s when the amassed studies using the silver stain and apochromatic mi-
croscopes proved beyond doubt that Deiters had been correct when he sug-
gested that each nerve cell was an independent unit. 
   However, a puzzling aspect of the belief by the nineteenth century retic-
ularists that the central nervous system was made up of a network of anas-
tomosed cells, was the fact that by 1872 the Cell Doctrine was firmly 
established. As enunciated by botanist Mathias Schleiden (1804–1881) and 
his physiologist friend Theodor Schwann (1810–1882) in 1839, animals, 
like plants, were made of myriads of individual cells. 
   Gerlach was familiar with the Cell Doctrine. Why he ignored the doc-
trine when he drafted the ‘Preliminary Communication’ of 4 May 1872 is 
anybody’s guess because he did not write an autobiography and so far no-
body has produced a biography of him which might offer an explanation. 
He was succeeded by his son Leo Gerlach (1851–1918) in the chair, which 
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had been established in 1743. In 1904 Leo wrote a long essay detailing his 
father’s life as an anatomist. In it appears the following sentence: ‘This view 
of Gerlach (mesh) found almost universal acceptance; it had to be aban-
doned, however, when studies with the Golgi chrome method led to the Neu-
ron Theory which was adopted by the majority of neurologists ’. The only 
reference to the Cell Doctrine occurs early in the essay: ‘Theodor Schwann’s 
well-known descriptions of animal cells, which had such an impact on his-
tological research, coincided with Gerlach’s first years of study’. [20] Ger-
lach was knighted in 1880 and retired in 1891 at the age of 71. He died on 
17 December 1896 from an acute liver ailment. Gerlach never admitted that 
he had made a mistake when he proposed the concept of the cellular-mesh 
when he was a 52 year old. It must have pleased him that Emil Fischer (1852 
– 1919), who was married to his daughter Agnes, was awarded the Nobel 
Prize for Chemistry in 1902.  
 
 
The nerve cells are not joined: the first observations 
In 1878 there were two reports that the nerve cells are not joined together 
that did not receive any attention from the scientific community at that time 
and only came to light much later.  
   Edward Schӓfer (1850–1935), Assistant Professor of Physiology at Uni-
versity College, London, reported to the Royal Society on 10 January 1878 
in a communication read by Professor William Sharpey (1802–1880) that 
he had the previous August studied the nerve elements in the hoods of jel-
lyfish at the request of his friend George Romanes (1848–1894); he had used 
gold chloride as stain. He found that each fiber was entirely distinct and 
nowhere structurally continuous with any other fiber. The published report 
contains a foot note to a monograph that had just come to his notice. The 
authors were the Hertwig brothers of Jena. Oskar (1849–1927) and Richard 
(1850–1937) also studied jellyfish and noted that the two nerve rings were 
separated by what they thought was a delicate membrane. [21] 
   Years later – in 1935 – Schӓfer, now Sir Edward Sharpey-Schafer of en-
docrinology fame, wrote in pencil on the envelope enclosing the original 
1878 manuscript: ‘So far as I know this paper contains the first account of 
the nervous system being formed of separate nerve units without anatomical 
continuity. Previously it was universally held that the nervous system was 
composed of networks of nerve fibres’. [22] If he did know of the Reticular 
Theory he did not refer to or comment on the network in his paper.  
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A near dead – heat 
In late 1886 – early 1887 there appeared almost simultaneously three studies 
from different parts of Europe in which the authors, who were unknown to 
one another and were using different techniques, questioned the veracity of 
the concept that the nerve cells were all joined together to form a web.  
   The first was published in the Bergen Museums Årsberetning for 1886 
in 1887. Fridtjof Nansen (1861–1930), a trainee zoologist, went to Bergen 
in late 1882 as Curator of the Museum. At the suggestion of Willi Kükenthal 
(1861–1922), a visiting doctoral student of Jena who was interested in the 
nervous systems of marine invertebrates, Nansen decided to study the micro-
anatomy of the nervous systems of the primitive sea creatures he found in 
the fjords near Bergen. He tried his hand at the silver stain with the help of 
Gerhard Armauer Hansen (1841–1912) who had learnt the stain when he 
worked with Antoine Ranvier (1835–1922) in Paris. Hansen had a Zeiss 
achromatic microscope. In April 1886 Nansen went to Pavia to learn more 
about the silver stain. He continued his research at the Stazione Zoologica 
near Naples for about four months. The director of the research institute was 
Anton Dohrn (1840–1909) who was a friend of Ernst Abbe and always had 
a number of the latest Zeiss apochromatic microscopes on hand. On his re-
turn to Bergen Nansen completed The Structure and Combination of the 
Histological Elements of the Central Nervous System. On page 146 he wrote: 
‘If a direct combination is the common mode of combination between the 
cells as most authors suppose, direct anastomoses (connections) between 
their processes ought, of course, to be quite common. When one has exam-
ined so many preparations … as I have, without finding one anastomosis of 
indubitable nature, I think one must be entitled to say, that direct anastomosis 
between the processes of the ganglion cells does not exist, as a rule’ (his 
italics). [23] 
   The second article was written by Wilhelm His Sr. (1831–1904), the 
Swiss-born Professor of Anatomy at Leipzig. In October 1886 he reported 
that in the tissues of human embryos which he stained with haematoxilin he 
had found that in the early stages of development of the foetus the nervous 
system was a mass of independent cells: ‘I believe that one can also arrive 
at simple concepts regarding the nervous system if one abandons the idea 
that the nerve fibers, in order to affect a part, must necessarily be in conti-
nuity with each other’. [24] 
   The third paper came from Zurich. In January 1887, August-Henri Forel 
(1848–1931), Professor of Psychiatry, reported that he had used the tech-
nique of ‘secondary degeneration’ which he had learned while a student of 
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Bernhard Gudden (1824–1886) in Munich to trace the finer connections in 
the brain. He found that degeneration was sharply limited to cells whose 
fibers had been cut and did not spread to adjacent cells. He was of the opin-
ion that ‘… a nerve network does not exist and each cell is in contact with, 
but not in continuity with, its neighbour’. [25]  
   The authors of a review published in 1998 concluded: ‘These three, 
Nansen, His and Forel ... had sown the seeds of doubt concerning the retic-
ular theory. They became the co-founders of the modern view of the nervous 
system. Nansen’s English translation appeared in September 1886, followed 
by His’s paper on the subject in October and Forel’s in January 1887’. [26] 
   Whereas the two professors continued their academic activities until re-
tirement, Nansen changed tack as soon as he had defended his PhD thesis 
on 28 April 1888. He went on to become a polar explorer extraordinaire, 
oceanographer, a leading activist for the dissolution of the 1814 Union of 
Sweden and Norway, and the Nobel Peace Prize Laureate of 1922 for the 
humanitarian work he did in Eastern Europe after World War I on behalf of 
the League of Nations.  
 
 
Enters Santiago Ramón y Cajal (1852–1934) 
Working in Spain at the same time was Santiago Ramón y Cajal who became 
known to the scientific community by his mother’s surname, Cajal. 
   Cajal was born at Petilla in rural Spain where his father was a doctor. 
He wanted to be an artist but his father persuaded him to study medicine 
and he qualified at Zaragoza in 1873. A period of military service in Cuba 
followed. He obtained his doctorate in 1877 and was Director of the 
Anatomical Museums at Zaragoza before his appointment as Professor of 
General and Descriptive Anatomy at Valencia in 1883. Four years later he 
became Professor of Histology and Pathological Anatomy at Barcelona. 
While there he went to Madrid where he met Luis Simarro (1851–1921), a 
psychiatrist who had just returned from working with Ranvier in Paris. 
Simarro showed him slides of nervous tissue stained with the silver method.  
   Cajal was immediately captivated: ‘Realizing that I had discovered a 
rich field, I proceeded to take advantage of it, dedicating myself to work, 
no longer merely with earnestness, but with fury. In proportion as new facts 
appeared in my preparations, ideas boiled up and jostled each other in my 
mind. A fever for publication devoured me’. [27] He improved on Golgi’s 
recipe for the silver stain (‘slow procedure’) with his ‘double impregnation 
procedure’ and reduced the time for hardening from one to two months to 
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two to six days by using a mixture of potassium dichromate and osmic acid 
(‘rapid procedure’). ‘This mixture ... also produces staining that is even more 
delicate than the slow procedure’. [28] Cleverly, Cajal chose to study the 
brains of small immature animals because there was less myelin – the pro-
teinaceous substance that cossets the nerve fibers within the nerve sheath – 
to impede the impregnation of the silver. He used a Zeiss apochromatic mi-
croscope, the whereabouts of which are now unknown.  
On 1 May 1888, his 36th birthday, Cajal launched his own journal Revista 
trimestral de Histologia normal y patológica. The first 10-page article in it 
is now a neuroscience-literature classic. After studying the cells of the cere-
bellum of birds he concluded that the axons of the Stellate cells did not anas-
tomose with each other and seemed to end freely; the same applied to the 
axons of the Purkyně cells. [29] 
   Towards the end of 1888 Cajal decided that for reasons of language and 
geography he was too isolated from the main stream of neurological research 
in Europe, and that the time had come for him to meet other scientists inter-
ested in the histology of the nervous system. Their publications, he lamented, 
‘… either did not mention me or did so contemptuously … and without at-
tributing any importance to my opinions’. [30] He applied for membership 
of the German Anatomical Society and in October 1889 went to their meet-
ing in Berlin. This was a masterstroke. Not only did he meet ‘the then world 
celebrities’, but the demonstration of his work that he gave led him later to 
write: ‘Finally, the prejudice against the humble Spanish anatomist vanished 
and warm and sincere congratulations burst forth’. [31] 
   Cajal continued his studies of the nervous systems of animals and hu-
mans when he went to Madrid as Professor of Histology and Pathological 
Anatomy in 1892 where he worked until his retirement in 1922. He pub-
lished more than 200 scientific articles and 22 books, and his last book Neu-
ron Theory or Reticular Theory published in 1933 ‘… finally laid to rest the 
issue whether the nervous system was formed by structurally independent 
units or was a more or less continuous syncytial network as a vocal gener-
ation of his contemporaries had believed’. [32] 
 
 
Two Master collators: a Würzburger and a Berliner 
In 1852 Wilhelm Engelmann of Leipzig published Handbuch der Gewe-
belehre des Menschen für Aertze und Studirende. The author was Zurich-born 
Albert Koelliker, Professor of Physiology and Microscopic and Comparative 
Anatomy of Würzburg. Koelliker updated his text book regularly and the sixth 
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and final edition was published in three volumes in 1889, 1896 and 1902 re-
spectively; the latter in co-operation with Victor von Ebner (1842–1925), Pro-
fessor of Histology in Vienna. These books were regarded as the best of their 
genre and were translated into several languages, including English. 
   Koelliker had a special interest in the histology of the nervous system 
and quickly recognised the importance of the work of Golgi and Cajal. Koel-
liker and Golgi corresponded regularly before they met and became life-
long friends. It was at the Berlin meeting in October 1889 that Koelliker 
first met Cajal who wrote: ‘The most interested of my hearers was A. Köl-
liker, the venerable patriarch of German histology ’. Koelliker, who was also 
editor of the Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie, was so impressed 
by Cajal’s work that he learnt Spanish so as to spread the Cajal-news. Later 
Cajal recalled: ‘I am very deeply grateful to the distinguished master of 
Würzburg … it was due to the great authority of Kölliker that my ideas were 
rapidly disseminated and appreciated by the scientific world’. [33]  
   The other collator was Wilhelm Waldeyer (Heinrich Wilhelm Gottfried 
von Waldeyer-Hartz) (1836–1921), since 1883 Director of the Anatomical 
Institute of Berlin University. He was the editor of Deutsche medizinische 
Wochenschrift and in six articles published between 29 October and 10 De-
cember 1891 he reviewed the newer researches into the micro-anatomy of 
the central nervous system. In ‘Summary and physiological remarks’ pub-
lished on 10 December he wrote: ‘All these nerve fibers terminate freely ... 
without a network or anastomotic formation’. He added: ‘The nervous sys-
tem consists of innumerable nerve units (neurons) which are anatomically 
and genetically independent of each other. Each nerve unit consists of three 
parts: the nerve cell, the nerve fiber and the fiber aborizations (terminal 
aborizations)’. In the article Waldeyer coined the word ‘neuron’ for the nerve 
cell, a name which was almost immediately adopted by other scientists. [34] 
   A contributor to Waldeyer’s pool of information was the young Ham-
burg-born physiologist Wilhelm Friedrich Kühne (1837–1900) who in 1862 
had published a short monograph Über die Peripherischen Endorgane der 
Motorischen Nerven. In it he noted that the nerve – ending of each axon 
consists of several branches arising by division and that these ended freely 
and were not in continuity with the muscle fibers. Kühne had a distinguished 
academic career and in 1871 was appointed Professor of Physiology and Di-
rector of the Institute of Physiology at Heidelberg. [35] 
   Cajal was rather dismissive of Waldeyer, writing that although ‘… his-
tology is indebted (to him) for revelations of the utmost importance in other 
fields, (he) did not personally investigate the problem of interneuronal con-
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nections, confining himself to making a popular review of my works in a 
German weekly and inventing the word neuron, etc!’ (his italics). [36] 
The Neuron Doctrine was born.  
 
 
Another new term needed: the turn of the English  
Charles Scott Sherrington (1857–1952) in 1897 proposed the term ‘synapse’. 
He had been asked by Michael Foster (1836–1907) to write the section on 
the nervous system for the seventh edition of Foster’s Textbook of Physiol-
ogy. ‘I had begun it, and had not got far with it before I felt the need for 
some name to call the junction between the nerve-cell and nerve-cell (be-
cause the place of junction now entered physiology as carrying functional 
importance). I wrote to him of my difficulty, and my wish to introduce a 
specific name. I suggested using ‘syndesm’. He consulted his Trinity friend 
Verrall, the Euripidean scholar, about it, and Verrall suggested ‘synapse’ 
(from clasp) and as that yields a better adjectival form, it was adopted for 
the book ’. [37]5 
 
 
A short message from Stockholm: a Spaniard and an Italian  
‘I was surprised one morning in October, 1906, by a laconic telegram sent 
from Stockholm and written in German. It said merely: Carolinische Institut 
verliehen Sie Nobelpreiss’ wrote Cajal in his Recollections in my Life. [38] 
On the morning of 26 October 1906 Golgi received a short telegram: 
‘Flueckwuensche nobelpreis sie und cajal – Holmgren’ from Emil Algot 
Holmgren (1866–1922), Professor of Histology at Stockholm. [39] 
   Golgi and Cajal met for the first time in Stockholm on 6 December 1906. 
The shy and reticent 63 year old Golgi and the ebullient and self- promoting 
54 year old Cajal did not hit it off and never became friends. To make matters 
worse Golgi, in his Nobel Prize Lecture on 11 December, The neuron doc-
trine – theory and facts, defended the Reticular Theory despite the mounting 
evidence that this was most probably wrong and in spite of some of his own 
drawings which showed free nerve ending dendrites and axon collaterals. It 
is clear that Golgi had not kept up with the newer developments in the his-
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5. Arthur Woollgar Verrall (1851–1912) was the first occupant of the King Edward VII 

Chair of English at Cambridge University. Sherrington became famous for his book The 
Integrative Action of the Nervous System of 1906, and was awarded the Nobel Prize for 
Physiology or Medicine for 1932.
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tology of the central nervous system. After a brief sojourn at Siena he re-
turned to his alma mater, Pavia, in 1876 as Professor of Histology, and in 
March 1881 moved to the more senior post as Professor of General Pathol-
ogy. He devoted his energies to the establishment of the Laboratory of Ex-
perimental Pathology, the teaching of students and postgraduates, the study 
of the lifecycles of the malarial parasites, his duties as a local and national 
politician (he became a Life Senator for High Scientific Merits in June 1900) 
and his spells as Rector of the University. 
   The next day it was Cajal’s turn: The Structure and Connexions of the 
Neurons. ‘I set forth the most fundamental results of my (25 years) research 
work, adhering strictly to the facts and to conclusions naturally suggested 
by them’. This work, he wrote, ‘… confirms that the nerve elements possess 
reciprocal relationships in contiguity but not in continuity’ (his italics). ‘My 
lecture was, I believe, to the taste of the public. In any case, it received very 
kind praises in the local newspapers ’. [40] 
 
 
Final word: a New Zealander  
In 1994, a little more than 100 years after Wilhelm Waldeyer’s definition 
of the neuron, Edward G. Jones (1939–2011), New Zealand – born Di-
rector of Neuroscience at the University of California Davis and former 
President of the Society of Neuroscience, wrote: ‘ As we look back at the 
material assembled by Waldeyer, and especially if we consider along with 
it the additional contributions made almost immediately afterwards by 
those whom he had quoted, we can make a restatement of the neuron doc-
trine in the following terms: The neuron is the structural unit, the embry-
ological unit, the functional unit and the trophic unit of the nervous 
system ’ (his italics). [41] In the 1950s electron – microscopic studies had 
provided the final proof that there was no continuity between neighbour-
ing neurons.  
 
 
Endnote: from Cape Town 
When one has read, and reread, the texts that form the narrative for this 
essay, one comes away with considerable respect for the nineteenth century 
scientists who put so much effort into studying the histology of the neuron, 
particularly if one considers the makeshift laboratories in which they 
worked; it was only in the 1860s that the universities in Europe started to 
provide scientists with purpose-built facilities.  
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   Not only is it the quality of their research that impresses the modern 
reader, it is also the presentation and clarity of their reports; many of their 
self-drawn illustrations were stunningly beautiful.  
These scientists were multi-talented men and it is extraordinary that some, 
like Purkynĕ, continued to produce ground-breaking work despite never-
ending social, academic and personal setbacks. [15]  
   The neuron doctrine was a consequence of a synthesis of two histological 
techniques, the silver stain and the apochromatic microscope, the contribu-
tions of scientists of many nationalities, and the enthusiasm of two master 
collators who passed on new information as it became available.  
   However, to end on a sad note. In a long article published by the Royal 
Society during 2005 – ‘ Observations of synaptic structures: origins of the 
neuron doctrine and its current status ’ – Rainer Walter (Ray) Guillery (1929 
– 2017), who for decades had mentored budding neuroscientists at Chicago, 
Oxford and Wisconsin universities, mentioned that young scientists did not 
want to be told anything about the history of the Neuron Doctrine! [42]  
 
The essay is dedicated to Karen Blaauw Helle, Emeritus Professor of Phys-
iology, University of Bergen.  
 
 
Thank you  
I could not have completed the essay without the help of Michel Anctil in 
Montreal, Mary Bock in Cape Town, Juan De Carlos in Madrid, Sabine 
Tolksdorf in Berlin and Wolfgang Wimmer in Jena. 
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KAN KAPITALISTISK DYNAMIKK OG 
SOSIAL TRYGGHET KOMBINERES? 
 
 
foredrag på årsmøte  
3. mai 2018 
 
av professor Kalle Moene, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo 
 
 
Når tittelen på et foredrag eller en artikkel er et spørsmål1, er svaret alltid ja: Øko-
nomisk framgang og sosial sikkerhet kan kombineres i en markedsøkonomi. Det 
betyr ikke at alle markedsøkonomier automatisk oppnår begge deler. Det betyr 
at hensynet til en mer dynamisk utvikling med konkurranse, innovasjon og øko-
nomisk vekst ikke står i motstrid til å tilby innbyggerne en høy grad av sosial 
trygghet. Tvert om, dynamikk og trygghet kan kombineres. De understøtter 
hverandre gjensidig slik at hver side forsterker effekten av den andre. Selv sosiale 
vilkår som historisk har gått under betegnelser som sosialistisk trygghet kan bli 
– og har faktisk blitt – implementert med hell i en kapitalistisk markedsøkonomi. 
Slik kan markedsøkonomien bli mer effektiv og mer dynamisk, mens den 
sosialistiske tryggheten kan få et mer solid materielt fundament. 
   Slike påstander har gjerne blitt betraktet som en ukritisk og naiv oppfatning 
av hvordan kapitalismen faktisk virker. Kritikken er todelt. På den ene siden 
har vi dem som tror at sosiale reformer ikke kan overleve en sterk markeds-
konkurranse. I 1899 insisterte for eksempel den radikale økonomen Rosa 
Luxemburg på at arbeidet for sosiale reformer i en markedsøkonomi er som 
”Sisyfos arbeid”: markedskreftene kommer kontinuerlig til å utvanne partielle 
seire, mente hun (Luxemburg 1970 s. 43).  
   På den andre siden har vi dem som hevder at markedskonkurransen ikke 
kan overleve sosiale reformer og at den globale konkurransen leder til et po-
litisk kappløp mot bunnen når det gjelder sosiale reformer og en skatte-
finansiert velferdsstat. Den konservative økonomen Erik Lundberg, for 
eksempel, insisterte på 1980-tallet at sosiale reformer kontinuerlig kommer 
til å utvanne markedskreftene med katastrofale konsekvenser for øko-
nomiens utvikling (Lundberg 1985).  

1. Jeg holdt foredraget på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte 3. mai 2018 med en 
tittel oppgitt av Akademiet. 
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   Jeg tror begge tok feil. Dersom påstandene mine om kapitalismens 
fleksibilitet og om reformenes levedyktighet er riktige, inneholder de en im-
plisitt kritikk. Det store flertallet av verdens befolkning lever under vilkår, 
som det ikke selv har valgt, og som kunne vært mye bedre. Det er ikke øko-
nomiske forhold som gjør det vanskelig å få til endringer som sikrer både 
økt sosial trygghet og en raskere økonomisk framgang. Problemet er ikke 
økonomisk, men politisk. De som tjener på de rådende forholdene, kan tape 
på endringer som gagner det store flertallet. Men mindretallet kan ha politisk 
makt som de benytter i forsvaret av dagens usosiale ordninger.  
   Et aktuelt eksempel er en utredning fra president Trumps Council of 
Economic Advisors fra 2018 under tittelen ”The opportunity costs of 
Socialism”. På så å si alle områder er USAs økonomi bedre enn de nordiske, 
konkluderer Trumps økonomiske rådgivere i utredningen. De vil ha oss til 
å tro at å endre USAs økonomi i en mer nordeuropeisk retning ville innebære 
at amerikanerne måtte takke nei til de fortreffelige resultatene som den 
uregulerte kapitalismen ville gitt.  
   Et mer sosialt demokrati (det rapporten kaller sosialismen i Norden) 
motiverer i liten grad til innsats og innovasjon, heter det i rapporten. Men 
landene i Norden (særlig Sverige og Norge) har hatt en langvarig produk -
tivitetsvekst fra 1930 til i dag som er høyere enn USAs produktivitetsvekst 
i den samme perioden (selv når vi holder oljeinntektene utenfor). Norden 
har også en høyere innovasjonstakt, mer omstilling og mer nyskapning. FNs 
rangering av land etter bruk og utvikling av IT-teknologi viser et klart bilde: 
Island er nummer 1, Danmark nummer 4, Norge nummer 8 og Sverige 
nummer 11. Først nede på 16. plass følger USA. Dessuten er det lettere å 
legge ned ulønnsomme virksomheter i Norden enn i mange andre land. 
Gapet mellom de mest effektive og moderne og de minst effektive og umo-
derne produksjonsenhetene som er i drift, er derfor lavere i Norden enn i 
USA. Alt dette er nærmere drøftet i en artikkel av Barth, Moene og 
Willumsen fra 2014 og jeg skal komme tilbake til noen av argumentene og 
empirien nedenfor.  
   De spørsmålene som slike sammenligninger mellom USA og Norden 
åpner for, har en generell forskningsinteresse. De kan utfordre overfladiske 
oppfatninger av økonomisk teori og av økonomien selv. I dette foredraget 
skal jeg kort ta opp noen av utfordringene: Er frykt viktig som motivasjon i 
en markedsøkonomi? Bygger deler av økonomisk teori på en for snever og 
for statisk oppfatning av konkurranse? Jeg gir så noen eksempler på hvordan 
en mer balansert makt med et klarere innslag av sosial trygghet kan forbedre 
økonomiens virkemåte og hvordan markedsøkonomien kan forsterke slike 

230  Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok 2018

Foredrag - Moene.qxp_Foredrag - Moene  19.03.2019  15:41  Side 230



sosiale endringer. Jeg konkluderer med hvordan utviklingen av den nordiske 
samfunnsmodellen kan forstås som en evolusjonær prosess. 
 
 
Frykt som terror mot menneskesinnet 
Som nevnt tenker flere på kapitalistisk dynamikk og sosial trygghet som 
konkurrerende hensyn der mye av det ene må bety lite av det andre. Kapi -
talismen kan gi en ujevn utvikling med usikre jobber, brå endringer og lite 
forutsigbare leveforhold for folk flest. Men en kan ikke gjøre noe, heter det, 
fordi mer sosial trygghet i et land må lede til mindre kapitalistisk dynamikk.  
   Noen viser til det vi kan kalle utrygghetens jernlov: Kapitalismen trenger 
høye overskudd og lave lønninger og folk jobber best når de drives av en 
frykt for å tape om de ikke henger i stroppen. Sosiale støtteordninger og små 
lønnsforskjeller kan redusere folks frykt og true profitten og den kapitalis-
tiske konkurransen, hører vi – gjerne mens Adam Smiths navn nevnes i 
samme åndedrag.  
   Men Adam Smith og andre opplysningsfilosofer så det på en helt annen 
måte. De oppfattet frykt som ”terror mot menneskesinnet” og argumenterte 
for hvordan rettferdige og trygge ordninger som folk hadde tillit til, var 
nødvendige for å få økonomien til å blomstre. Adam Smith var dessuten 
opptatt av hvordan en høy profitt kunne være en alvorligere trussel mot øko-
nomisk framgang enn en høy lønn. I ”Wealth of Nations” så han på høye 
overskudd i næringslivet som en kostnad som hadde større betydning enn 
lønnskostnadene for at produktprisene ble høye (Smith 1776, book I).  
   I dag er det en utbredt misforståelse at høye overskudd er et tegn på ef-
fektivitet og framgang og derved ikke kan regnes som en kostnad. Men 
hvordan kan lønn være en kostnad dersom profitt ikke er det? Begge deler 
må dekkes av bedriftens inntekter og begge deler er en slags kompensasjon 
til innsatsfaktoreiere. Men bordet fanger: De som ser profitt som målet for 
utviklingen, finner selvsagt alltid en motsetning mellom trygghet og dy-
namikk. 
   Andre advarer mot frykten for konkurranse blant sosiale reformatorer. 
John Stuart Mill, for eksempel, hadde klare sympatier for arbeiderbeveg-
elsen og sosialistene på hans tid, men ikke for deres skepsis mot kon-
kurranse. Han sa blant annet: 
 

… while I agree and sympathize with Socialists …I utterly dissent from 
the most conspicuous and vehement part of their teaching, their decla-
mations against competition … They forget that wherever competition 
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is not, monopoly is; and that monopoly, in all its forms, is the taxation of 
the industrious for the support of indolence, if not of plunder. They forget, 
too, that with the exception of competition among labourers, all other 
competition is to benefit of labourers, by cheapening the articles they 
consume … (Mill 1848 s. 140-41)  

 
En grunn til at mange er skeptiske til konkurranse kan være at konkurransen 
i populære diskusjoner og i elementære lærebøker får et litt for snevert inn-
hold. Den dreier seg tilsynelatende bare om priser og kostander – og om for-
holdene i arbeidsmarkedet. 
 
 
Den reelle konkurransen  
Den viktigste konkurransen både nasjonalt og internasjonalt dreier seg ikke 
bare om priser og kostnader. Erling Barth og jeg har i flere sammenhenger 
framhevet forskjellen på det vi kaller reell og ideell konkurranse (se for ek-
sempel Barth og Moene 2017 – diskusjonen nedenfor bygger på denne ar-
tikkelen).  
   Vi framhever hvordan all konkurranse representerer kniving og rivalisering. 
I lærebøkene beskrives det meste av konkurransen ved at mange gjør det 
samme. Knivingen skjer mellom aktører som går hverandre i næringen. Det vi 
kaller den reelle konkurransen er derimot mer et kappløp om å være den ene 
som er først ute med noe nytt som erstatter det gamle. Mens den ideelle kon-
kurransen dekker de små justeringene, tar den reelle konkurransen opp diskrete 
valg og store sprang – inklusiv ordninger som gir økt sosial trygghet.  
   Den reelle konkurransen dreier seg om hva en skal gjøre og hvordan en 
skal gjøre det, om nye metoder, nye teknologier og nye produkter. Den dreier 
seg også om organisering, institusjoner og fordelingspolitikk. Den reelle 
konkurransen dreier seg ikke om å produsere det samme som andre land, på 
samme måte, med lavere kostnader. Den dreier seg om å produsere noe annet 
og under andre vilkår.  
   Lærebøkenes ideelle konkurranse kan være viktig nok. Men den er ikke 
like avgjørende som den reelle konkurransen som finner sted på et tidligere 
trinn. En samfunnsmodell med en stor grad av sosial trygghet for inn-
byggerne kan kanskje best forstås i lys av reell konkurranse bestemt av in-
stitusjoner og den gjensidige avhengigheten mellom politikk, organisasjoner 
og marked.  
   Økonomer snakker kanskje for mye om likevekt. Fagøkonomer kan være 
opptatte av det som kalles en generell likevekt for produksjon, inntekt og 
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priser. I slike analyser ser vi på samspillet mellom tilbud og etterspørsel i 
alle markeder der noens inntekter er andres kostander. Dette kan utgjøre 
kompliserte analyser. Til tross for navnet er analysen likevel nokså partiell. 
Den økonomiske politikken og de teknologiske mulighetene er gitt. Or-
ganisasjonenes rolle er utelatt. Den reelle konkurransen dreier seg nettopp 
om det som den generelle likevekten tar som gitt og derfor kan en ensidig 
vektlegging av den ideelle konkurransen innebære at vi ikke forstår sam-
spillet mellom trygghet og dynamikk og hvordan likhet kan være et kon-
kurransemessig fortrinn.  
   Den ideelle konkurransen premierer partielle gevinster. Vekten legges på 
personlige insentiver og individuelle løsninger. Den reelle konkurransen derimot 
premierer i sterkere grad oppfinnsomhet i å høste kollektive og sammenkoblete 
gevinster gjennom sosialt samarbeid, tillit og langsiktighet. Seleksjonsmekanis-
mene i den reelle konkurransen kan skape systematiske forskjeller mellom 
vinnere og tapere. Maktperspektivet er også forskjellig. Siden den reelle kon-
kurransen kan skape store forskjeller i inntekt og makt er det viktig med en sosial 
organisering av motmakt – som slik blir en del av den reelle konkurransen. En 
god utvikling krever maktbalanse, men den kommer ikke automatisk. 
Motmakten må skapes gjennom sosial organi sering og politikk.  
   Involvering nedenfra, for eksempel, bidrar ikke bare til motmakt, men 
leder også til organisasjonsmessige endringer som kan bidra til produk -
tivitetsvekst. Det er en positiv sammenheng mellom produktivitet og or-
ganisasjonsmessige omstillinger (Caroli og van Reenen, 2001) og bedrifter 
som gjennomfører både prosessinnovasjoner og organisasjonsmessige 
innovasjoner, er mer produktive enn bedrifter som bare gjennomfører en av 
omstillingene (Junge, Severgnini og Sørensen, 2013). 
 
 
Innovasjon: fagorganisering som involvering nedenfra 
Det nordiske forhandlingssystemet er basert på en høy grad av sentralisert 
lønnsfastsettelse og koordinering. Det er da lett å overse at det også 
inneholder en høy grad av desentralisering gjennom fagforeningenes lokale 
makt. Systemet innebærer også en høy grad av autonomi for grupper av 
arbeidstakere i arbeidsprosessen. Siden den reelle konkurransen belønner 
sammenkoblete gevinster og konsistens, belønner den komplementære ord-
ninger der lokal fagforeningsmakt motsvares av autonomi i arbeidspro-
sessen. Innflytelse nedenfra er en viktig del av sosiale demokratier.  
   Lokal fagforeningsmakt innebærer at de ansatte kan oppnå en andel av 
gevinstene av økt produktivitet, mens autonomi i arbeidsprosessen kan lede 
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dem til mer effektiv innsats for å øke produktiviteten, noe som kan gi dem 
mer i lokale lønnstillegg og jobbtilfredsstillelse. Dersom fagforeningsmakten 
var konsentrert om noen få beslutningsområder, for eksempel bare lønn, 
kunne den derimot lede til ineffektivitet. Fagforeningene kunne da motsette 
seg visse endringer uten selv å bære noen av de direkte kostnadene. Den 
reelle konkurransen i nordiske arbeidsmarkeder har imidlertid medført at de 
lokale fagforeningene etter hvert har oppnådd omtrent samme forhandlings-
makt når det gjelder jobbtilpasning, teknologi, bemanning og lønn (Barth, 
Moene og Willumsen, 2014).  
   Dette innebærer at de kan være tryggere på at teknologiske og organisa-
sjonsmessige endringer også kan komme medlemmene til gode. I tillegg har 
den reelle konkurransen ledet til et samarbeid om opplæring og omskolering 
også innad i den enkelte bedrift. Alt i alt medfører den lokale fagforenings-
makten en slags overskuddsdeling gjennom lokale forhandlinger. Denne 
involveringen gjør at de ansatte kan ha sterke interesser i produktivitets-
fremmende tiltak. Lokale forhandlinger kan bidra til å løse såkalte prinsipal-
agent problemer i produksjonen, fordi de lokale fagforeningene kan bidra 
til a måle og overvåke arbeidsinnsatsen (Barth, Bratsberg og Raaum, 2009).  
   Produktivitetsavtaler har derfor tradisjonelt vært mye brukt i lokale for-
handlinger i Norge. Et viktig element er at både lønn og produktivitet for-
handles lokalt, slik at de ansatte får del i produktivitetsgevinsten. 
   Reell konkurranse innebærer ofte betydelige omstillingskostnader, men 
måten omstillingene gjennomføres på kan redusere oppofringene for den 
enkelte. Omstillinger kan gi lavere subjektiv velvære og redusert jobbtil-
fredshet blant ansatte. Denne negative virkningen av omstillinger er imid-
lertid ikke til stede i virksomheter med sterke fagforeninger, som også 
forhandler om lønn (Barth, Bryson og Dale-Olsen, 2010). Det siste tyder på 
at de ansatte er med å påvirke innretningen på omstillingene og å høste deler 
av gevinstene. Det er hyppigere organisasjonsmessige omstillinger i norske 
virksomheter med høy fagforeningsandel (Barth og Ringdal, 2004). 
   Involvering nedenfra erstatter også i noen grad unødvendig administ-
rasjon og overvåking. De administrative hierarkiene blir derfor mindre og 
kommunikasjonen bedre. Vi ser noe av dette når nordiske bedrifter etablerer 
seg i utlandet og møter en annen og mer byråkratisk administrasjonskultur. 
Vi ser det også når nye arbeidsgrupper med en annen og mindre autonom 
arbeidslivskultur kommer inn på nordiske arbeidsplasser.  
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Innovasjon: velferdsstaten som en frihandelsinstitusjon 
Innføring av ny teknologi og omstillinger, for eksempel som følge av 
globalisering, har store gevinster, men også store kostnader. Mange av 
gevinstene ved globalisering og ny teknologi spres tynt, særlig i form av 
reduserte priser, eller begrenses til å tilfalle eierne av bedriftene alene. 
Kostnadene derimot, belastes ofte noen få som må omstille seg til nye 
arbeidsoppgaver og eventuelt flytte. De tyngste oppofringene kommer som 
følge av nedbemanning og nedlegging. Noe av uroen som er knyttet til tek-
nologisk utvikling, internasjonal handel og immigrasjon kan skyldes nettopp 
at kostnadene konsentreres på enkelte grupper, mens gevinstene ikke er like 
lette å se. 
   En vel fungerende velferdsstat gjør det lettere å innføre ny teknologi 
som innebærer store strukturendringer. Velferdsstaten tilbyr forsikringsord-
ninger i form av inntektssikring for den enkelte og familien, og muligheter 
for omskolering og utvikling av nye ferdigheter. Dermed spres også 
kostnadene på flere. Dette er antakelig en av grunnene til at oppslutningen 
om internasjonal handel og globalisering er sterkest i land med et godt 
sikkerhetsnett og en sjenerøs velferdsstat sammenlignet med land med et 
dårlig sikkerhetsnett. På slutten av 1990-tallet, da globaliseringen økte som 
mest, svarte bare litt over halvparten av de som ble spurt av World Value 
Survey i Norge at det er fornuftig å begrense importen. Til forskjell svarte 
hele tre firedeler av de spurte i USA at de ønsket importbegrensninger.  
   De sosiale reformene som ledet til velferdsstaten kan også i seg selv be-
traktes som reell konkurranse i grenselandet mellom marked, politikk og 
sosial organisering. Velferdsstaten er en viktig frihandelsinstitusjon. Det er 
ingen tilfeldighet at det er små åpne økonomier som har utviklet de beste 
forsikringsordninger som sprer risikoen ved globalisering, og dermed 
samtidig risikoen som kommer gjennom den teknologiske utviklingen og 
andre betydelige endringer. Dette illustrerer noe av komplementariteten mel-
lom kapitalistisk dynamikk og sosial trygghet. Den reelle konkurransen 
dreier seg også om hvordan nasjonalstater mestrer internasjonal konkurranse 
og hvordan ytre konkurransepress kan lede til indre samarbeidsløsninger. 
   Med data for en periode på 40 år finner Erling Barth og jeg at små lønns-
forskjeller systematisk går sammen med store velferdsstater – og at det 
faktisk er de landene i verden med de minste lønnsforskjellene og de største 
velferdsstatene som er mest eksponert for internasjonal konkurranse (Barth 
og Moene 2016). Disse små åpne økonomiene har også de mest levedyktige 
sosiale reformene og gjør det gjennomgående godt målt etter økonomisk 
vekst per innbygger.  
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   Levedyktigheten kan forstås i lys av hvordan den reelle konkurransen 
innebærer at likhet skaper mer Iikhet – og ulikhet skaper mer ulikhet. På 
den ene siden bremser ikke små lønnsforskjeller den politiske oppslutningen 
om velferdsstaten. Tvert om, små lønnsforskjeller stimulerer til økt oppslut-
ning. I land med små lønnsforskjeller er det ikke mulig å vinne politiske 
valg uten å forsvare viktige sider av velferdsstaten. På den andre siden 
motvirker ikke justeringer i arbeidsmarkedet velferdsstatens omfordeling. 
Tvert om, velferdsstaten forsterker eventuelle tendenser til lønnssammen-
pressing ved å gi de svakeste gruppene økt makt. Til sammen gir de to ef-
fektene en sterk Likhets-multiplikator som Erling Barth og jeg har studert i 
matematiske modeller og i empiriske undersøkelser (Barth og Moene 2016). 
Vi viser at effektene kan være store. En initial økning i velferdsstatens 
sjenerøsitet kan lede til en prosess av politiske og økonomiske justeringer 
som alt i alt leder til en ytterligere ekspansjon av velferdsstaten på hele femti 
prosent – dersom prosessen får gå upåvirket av andre endringer. 
   Å forstå de nordiske erfaringene med sosial trygghet og kapitalistisk dy-
namikk krever derfor at vi forstår bedre hvordan den reelle konkurransen 
kan gi en vekstskapende likhet og hvordan likhetsskapende vekst er preget 
av kontinuerlig omfordeling og kontinuerlig omstilling. Vi må forstå hvordan 
likhet og sosial beskyttelse slik kan gå sammen med store omstillinger og 
internasjonal konkurranse. Likhet, organisering og samarbeid kan være 
naturlige konkurransemessige reaksjoner på press utenfra i små åpne øko-
nomier som er utsatt for stor internasjonal konkurranse. 
 
 
Innovasjon: kapitalinvestering med nye og gamle jobber 
Kanskje det klareste eksemplet på reell konkurranse kan beskrives som en 
prosess med kreativ destruksjon som Joseph Schumpeter (1942) kalte det. 
Også her er det en komplementaritet mellom kapitalistisk dynamikk, 
trygghet og små forskjeller mellom folk.2 Prosessen med kreativ destruksjon 
gjelder alle samfunnsforhold – sosiale og økonomiske – og ikke bare tek-
nologi og investering. Jeg skal illustrere hvordan prosessen kan virke ved å 
se nærmere på hvordan den reelle konkurransen implementerer nye innova-
sjoner. 
   Såkalte årgangsmodeller fanger opp noe av denne delen av kreativ de-
struksjon – men ikke hele. I matematiske årgangsmodeller for kapitalakku -

2. Framstillingen i dette avsnittet bygger igjen på populariseringen i Barth og Moene 
(2017).
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mulasjon er de nye metodene innebygd i nye årganger av kapitalutstyr. 
Investering i nye og mer effektive produksjonsteknologier leder derfor til 
utrangering av gamle og ineffektive teknologier i en mer eller mindre jevn 
prosess av jobbskaping og jobbnedleggelser. 
   Vi kan studere bransjer som ekspanderer ved at bedriftene etablerer nye 
produksjonsenheter samtidig som de utrangerer de eldste og minst effektive 
enhetene. En enhet kan være en bedrift eller en del av en bedrift. Nye enheter 
kan ta i bruk de siste teknologiske nyvinningene. De er mer effektive enn 
de gamle, men de koster normalt også mer å etablere. 
   Store faste kostnader innebærer at nye enheter ikke umiddelbart erstatter 
alle eldre enheter selv når den dynamiske konkurransen er hard. På et be-
stemt tidspunkt eksisterer det følgelig produksjonsenheter med forskjellig 
produktivitet. De nyeste enhetene tjener monopolprofitt. De aller eldste 
dekker bare de variable kostnadene. Hvor mange produsenter som tar i bruk 
den nyeste teknologien avhenger av lønnsomheten. Selv med fornuftige for-
ventninger om hvor lønnsom innovasjonen vil være framover i tid – for-
ventninger som dreier seg blant annet om hvor raskt de nye metodene blir 
foreldet – kan høy lønnsomhet i dag lede mange bedrifter til raskt å ta i bruk 
de nyeste nyvinningene og den nyeste teknologien.  
   Når mange tar i bruk det nyeste utstyret kan vi kanskje si at hver årgang 
av teknologien i drift blir feitere ved at det er mange som benytter den. 
Produktivitetsforskjellen mellom den mest og den minst effektive tek-
nologien i drift – det vi kaller produktivitetsgapet – blir da relativt lite. Vi 
får en høy produktivitetsvekst ved å flytte arbeidskraft fra lavproduktive en-
heter til høyproduktive.  
   Mekanismen reflekterer knappheten på arbeidskraft som kan gjøre seg 
gjeldende når nye enheter etableres og sysselsetter mer av arbeidsstyrken. 
Etter hvert som da reallønningene stiger, presses de minst effektive produk-
sjonsenhetene ut av drift, noe som reduserer produktivitetsgapet og øker 
gjennomsnittproduktiviteten. Graden av reell konkurranse viser seg derfor 
blant annet i hvor høy den gjennomsnittlige produktivitetsveksten er og i 
hvor stort produktivitetsgapet er mellom gode og dårlige jobber. Hard kon-
kurranse innebærer at hver produksjonsenhet har en kort forventet levetid. 
For å dekke investeringskostnadene må monopolprofitten derfor være 
høyere enn den ellers ville vært i de første årene av enhetens levetid. 
   Reell konkurranse og monopolprofitt kan derfor også her være to sider 
av samme sak. Men det er ikke monopolsituasjonen som skaper innovasjon, 
men innovasjon som skaper et midlertidig monopol. Når monopolposi-
sjonene stadig utfordres, blir monopolprofitten en belønning til den mest 
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kreative. Monopoler som er skapt gjennom regulering og statlige inngrep, 
innebærer derimot at belønningen er delt ut på forhand, noe som ikke 
stimulerer til nyskapning og vekst. 
   Reell konkurranse uten koordinering i arbeidsmarkedet kan gi store 
lønnsforskjeller. Loven om én pris i arbeidsmarkedet er basert på en tro om 
at ideell konkurranse medfører at alle tilbydere oppnår like vilkår. I følge 
teorien om ideell konkurranse får samme type arbeidstakere derfor lik lønn 
uavhengig av bedriften de jobber i.  
   Men empirien viser at selv uten fagforeninger er lønningene knyttet til 
lokale forhold og at den reelle konkurransen blåser opp lønnsforskjellene 
(Krueger og Summers, 1999; Groschen, 1991; Gibbons og Katz, 1992). 
Faktisk skyldes det meste av den økte ulikheten i arbeidsmarkedet de siste 
tiårene i USA økte lønnsforskjeller mellom virksomheter som benytter like 
produktiv arbeidskraft (Barth, Bryson, Davis og Freeman, 2014). 
   Reell konkurranse i arbeidsmarkedet innebærer grovt sett at arbeids-
takernes lønn blir høyere jo mer produktive vilkår de arbeider under. Lønns-
forskjeller mellom arbeidstakere tenderer til å bli større enn deres 
indi viduelle produktivitetsforskjeller fordi folk arbeider under ulike vilkår 
og med forskjellige metoder og teknologier (Moene og Wallerstein, 1997). 
   De viktigste effektene av store sammenslutninger i arbeidsmarkedet er 
ikke å opptre som tradisjonelle monopoler. Den viktigste effekten er mindre 
lønnsforskjeller på tvers av bedrifter, bransjer og yrkesgrupper. Denne 
koordinerte lønnssammenpressingen påvirker prosessen med kreativ de-
struksjon. Lønnshevingen i de minst produktive enhetene innebærer at flere 
enheter blir nedlagt. Dersom dette var den eneste effekten av monopolisering 
i arbeidsmarkedet, ville vi få høyere produktivitet på bekostning av lavere 
sysselsetting. 
   Men koordinering innebærer også lønnsmoderasjon i de mest produktive 
enhetene og yrkene. Denne moderasjonen innebærer at det blir mer lønnsomt 
å investere i nye produksjonsenheter og ny teknologi. Dersom gjennom-
snittslønna blir fastlagt slik at den gir tilnærmet full sysselsetting, øker både 
sysselsetting, produktivitet og produksjon samtidig. Å ta lønnsdannelsen ut 
av markedskonkurransen kan på denne måten komplettere prosessen med 
kreativ destruksjon. Mindre ideell konkurranse om lønn gir derved mer reell 
konkurranse om nye teknologier og metoder. Prosessene går raskere, noe 
som innebærer raskere strukturendringer og økt modernisering. Samtidig 
blir hver årgang av teknologi feitere. Forskjellen mellom de mest og de minst 
effektive enhetene, produktivitetsgapet, blir mindre (Moene og Wallerstien, 
1997; Barth, Moene og Willumsen, 2014).  
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   Med lokal lønnsdannelse er det mer spredning i produktivitet og de minst 
produktive teknologiene lever lengre. De reduserte lønnsforskjellene mellom 
bedrifter og mellom næringer kan tolkes som om en subsidierer nye vekst-
næringer og skattlegger gamle lavproduktive næringer (Moene og Waller-
stein, 1997). Resultatet er en mer egalitær samfunnsøkonomi som er 
sammensatt av mer høyproduktive næringer og bedrifter enn den ellers ville 
hatt. 
   Prediksjonen fra denne teorien er derfor at land som tar lønnsdannelsen 
ut av markedskonkurransen, og flytter den over i et system av kollektive be-
slutninger på en måte som presser lønnsforskjellen sammen, får en mer 
sammenpresset produktivitetsfordeling mellom virksomheter, bedrifter og 
næringer. De får et mindre produktivitetsgap. Med andre ord finner vi igjen 
komplementariteten mellom likhet, trygghet og kapitalistisk dynamikk. 
Mindre lønnsforskjeller stimulerer til økt innovasjon.  
   En indikasjon på at disse resultatene holder empirisk, kan vi blant annet 
se ved å sammenlikne produktivitetsfordelingen mellom for eksempel Norge 
med koordinerte lønnsfastsettelse og USA med desentralisert ukoordinert 
lønnsfastsettelse. Vi finner klare forskjeller både i produktivitet og i 
produktivitetsforskjeller mellom produksjonsenheter i det enkelte land. 
Mens gapet mellom den niende og første desilen i produktivitetsfordelingen 
varierer et sted mellom 1,05 og 1,2 i USA, varierer den et sted mellom 0,7 
og 0,8 i Norge (Hsieh og Klenow, 2012 og Barth, Moene og Willumsen, 
2014). Dette er igjen indikasjoner av komplementariteten mellom kapitalis-
tisk dynamikk og sosial trygghet med små lønnsforskjeller og sterke or-
ganisasjoner i arbeidslivet.  
   La meg avslutte med å samle noen av trådene ved å se nærmere på den 
nordiske modellen som en evolusjonær prosess.  
 
 
Skapt sånn eller blitt sånn?  
Når det gjelder den nordiske samfunnsmodellen er svaret: blitt sånn. Som 
jeg kanskje har gjentatt for mange ganger i løpet av de siste tjue årene, er 
den nordiske modellen ikke et resultat av intelligent design, men av en 
evolusjonær prosess – den reelle konkurransen. Den nordiske modellen er 
preget av samspillet mellom små lønnsforskjeller og store velferdsstater, 
mellom omfattende organisasjoner i arbeidslivet og sterk internasjonal kon-
kurranse i næringslivet. Den nordiske modellen har blitt sånn – hevder jeg 
– nettopp fordi det er en komplementaritet mellom kapitalistisk dynamikk 
og sosialistisk trygghet.  
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   Modellen kom til gjennom gradvise reformer – en kumulativ prosess der 
framsteg på ett område la grunnlaget for nye framsteg på andre områder. I 
slike evolusjonære prosesser er komplementaritet mellom de forskjellige 
delene viktig. Kombinasjonen av kapitalistisk dynamikk og sosial trygghet 
er avgjørende i denne sammenhengen. Vi ser det når vi studerer hvordan 
inntektsforskjellene skapes i arbeidsmarkedet og hvordan de små for-
skjellene skaper små produktivitetsforskjeller mellom bedrifter og sektorer. 
Vi ser det også når vi studerer hvordan disse grunnleggende inntekts- og 
produktivitetsforskjellene bidrar til å opprettholde forskjellige velferdsstats-
ordninger. Vi ser det når vi studerer hvordan velferdsstatsordningene virker 
tilbake på lønnsfastsettelsen og innovasjoner både i næringslivet og arbeids-
livet.  
   Den reelle konkurransen leder til velferdsstatsinnovasjoner som sprer 
risikoen av innovasjonene i næringslivet og de omstillingene som disse 
innovasjonene medfører. Vi drar alle nytte av denne produktivitetsveksten, 
og da er det rimelig at vi alle bidrar til a finansiere risikospredningen. Forsk-
ning og utvikling, samt investeringer i kunnskapskapital, er viktige for inn-
føringen av nye ideer og utrangeringen av gamle. Det er imidlertid 
betydelige indirekte virkninger. Kunnskapen kan utnyttes av mange flere 
enn de som utvikler den og ny kunnskap bygger på gammel kunnskap. Der-
for kan vi ikke bare appellere til enkle markedskrefter.  
   Markedet gir dessuten ofte for mye av den fellesskapte verdien av ny 
innsikt til entreprenører som lager den siste lille kommersielle tilpasningen 
av det som har blitt skapt gjennom langvarig grunnleggende forskning i of-
fentlig regi. IT-næring er full av dette. Den samfunnsøkonomiske av-
kastningen kan derfor få for liten belønning gjennom markedet. Å høste alle 
gevinstene krever mer av fellesskapsløsninger og en stimulering av kollektiv 
rasjonalitet. Fellesskapte verdier krever omfordeling, slik at ikke at den kom-
mersielle vinneren tar alt.  
   Samfunnsutviklingen i Norden har klare elementer av slike fellesskaps-
løsninger preget av samarbeid og konsensus; en spesiell maktfordeling og 
på noen områder en form for maktbalanse; og av institusjoner, organisa-
sjoner og politikkutforminger som passer til hverandre. Samarbeidet for-
utsetter muligheten for konflikt, det vil si at det er et ris bak speilet dersom 
en skulle bli uenig. Konsensus forutsetter at det er et element av felles in-
teresser og derfor en mulig utvikling som majoriteten kan tjene på. Dette 
krever en form for maktdeling som i prinsippet gir alle en slags eierandel i 
gevinstene som samfunnsmodellen og den konkurransemessige eks-
poneringen innebærer.  
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   De nordiske landene har mer internasjonal konkurranse enn USA. Målt 
som andel av BNP har de nordiske landene nær tre ganger så høy utenriks-
handel som USA. Ifølge framtredende økonomer som Rosa Luxemburg 
skulle derfor Norden ikke ha levedyktige sosiale reformer så lenge vi er ut-
satt for så sterke globale markedskrefter. Men Norden har omtrent en dobbelt 
så sjenerøs velferdsstat som USA. Ifølge framtredende økonomer som Erik 
Lundberg skulle vi ikke kunne konkurrere på verdensmarkedet så lenge vi 
har de sterkeste organisasjonene i arbeidslivet, de minste lønnsforskjellene, 
de mest sjenerøse velferdsstatene og de høyeste skattene. Men igjen, Norden 
er tre ganger så eksponert for den internasjonale konkurransen som USA 
med sine store lønnsforskjeller, små velferdsordninger og lave skatter.  
   Norden er derfor et klart bevis på hvordan komplementariteten mellom 
kapitalistisk dynamikk og sosial trygghet kan gi konkurransemessige for-
trinn. Vi må ikke gi fra oss fordelene ved å etterape land med større for-
skjeller og mindre trygghet —- i et misforstått forsøk på å være moderne.  
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NORSK OLJEHISTORIE OG  
INSTITUSJONSOPPBYGGING FOR SIK-
RING AV GRUNNRENTEN AV OLJEFOR-
MUEN 
 
 
foredrag på møte  
7. juni 2018 
 
av professor Einar Lie, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Uni-
versitetet i Oslo 
 
 
Sammendrag 
Foredraget presenterte noen grunntrekk i oppbyggingen av institusjoner for 
å håndtere oljeformuen: Fra start av tre norske oljeselskaper, blant dem et 
fullt statlig selskap, en ny, relativt effektiv skattelovgivning, et særegent 
konsesjonssystem, og en systematisk oppbygging av en selvstendig leve -
randørindustri gjennom proteksjonistiske tiltak.  
   Fra midten av 1980-tallet fikk vi likere konkurransevilkår både på 
sokkelen og i leverandørindustrien, og norske selskaper opplevde en sterk 
internasjonal ekspansjon.  
   Foredraget diskuterte i hvor stor grad de norske løsningene har kommet 
til gjennom en helhetlig, systematisk tenkning, og i hvor stor grad de er et 
resultat av situasjonsbestemte løsninger. Avslutningsvis ble det også 
presentert enkelte betraktninger om hva andre land kan og ikke kan lære av 
de norske erfaringene. 
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AVALDSNES VED NORÐVEGR, EN SJØ-
KONGE-BASE FRA DET FØRSTE 
ÅRTUSEN E. KR 
 
 
foredrag på møte  
13. september 2018  
 
av professor Dagfinn Skre, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
 
 
Sammendrag 
Siden utgravningene på Avaldsnes ble avsluttet i 2012 har et internasjonalt 
team av 23 forskere arbeidet med å undersøke stedets historie gjennom det 
første årtusen etter Kristi fødsel. Den første av to vitenskapelige bøker fra 
prosjektet kom ut vinteren 2018.  
   Fra 200-tallet og i det følgende årtusen var Avaldsnes en base for sjø-
konger. Flere slike baser fantes langs seilingsleden Norðvegr (Nordvegen) 
fra Rogaland til Trøndelag, men Avaldsnes var den største og viktigste. 
Landkongene som holdt til lenger inn i landet, som på Jæren og Voss, i Hard-
anger og Sogn, bygde sin makt på kontroll over jord og andre landbaserte 
ressurser. Men sjøkongene hadde sjøen som sitt domene, og med sine skip 
og krigere kjempet de mot andre sjøkonger om kontroll over ferdselsveien 
på sjøen. De dro dessuten på tokt til fjernere farvann for å besøke venner og 
allierte og for å herje blant fiender og fremmede. Når de var i hjemlige far-
vann hentet de forråd og fikk reparert skip og utstyr på baser som Avaldsnes. 
   Gjennom århundrene bygde sjøkongemiljøet langs Norðvegr en suveren 
kompetanse på maritim krigføring. Det var denne kompetansen som lå til 
grunn for vikingenes suksess når de på slutten av 700-tallet utvidet sine herj-
inger og allianser til den andre siden av Nordsjøen og Østersjøen. Og det 
var fra dette sjøkongemiljøet Harald Hårfagre kom til makt. Han var bok-
stavelig talt den første kongen over seilingsleden Norðvegr. I løpet av sin 
lange karriere ble han også landkonge, og han la dermed grunnlaget for 
konge dømmet Norðvegr – Norge. 
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DET NORSKE VIDENSKAPS-AKADEMI 
I HANS RASMUS ASTRUPS VILLA 
TEGNET AV HERMAN MAJOR BACKER  
 
 
foredrag holdt i forbindelse med den nye forelesningssalens offisielle åpning  
10. oktober 2018 
 
av Ulf Holmene, fagdirektør hos Riksantikvaren 
 
 
Drammensveien 78 
Det er mange grunner til at Drammensveien 78 kan betraktes som et 
kulturminne av nasjonal verdi. Denne herskapsvillaen fra 1887, oppført av 

Herman Major Backers første utkast til villa for Astrup. Bygningen ble noe 
endret underveis.
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statsråd Hans Rasmus Astrup (1831–1898), og som siden 1911 har huset 
Det Norske Videnskaps-Akademi, er et viktig og representativt arkitek -
turmonument fra historismen, tegnet av en av tidens betydelige arkitekter, 
Herman Major Backer (1856–1932). Bygningen har vært et viktig møtested 
både politisk og kulturelt og er meget godt bevart med høy autentisitet. Eks-
teriøret er så godt som uendret og store deler av både første og annen etasje 
likeså, både i planløsning, arkitekturdetaljer dekor og overflater. Videnskaps-
akademiets omsorgsfulle bruk og eierskap har i stor grad bidratt til dette. 
   Herman Major Backer behersket de fleste stilarter, og tegnet en rekke 
herskapsvillaer både i Oslo og i landet for øvrig, som blant annet Villa 
Fridheim (Krødsherad), Atlungstad (Stange) og Skaugum som brant i 1930, 
men tegnet også forretningsgårder, leiegårder, landsteder, hoteller og kur-
steder, samt kirker og kapeller. Drammensveien 78, som han tegnet for stats-
råd Hans Rasmus Astrup, kan betraktes som hans store gjennombrudd som 
arkitekt.  
 
 
Hans Rasmus Astrup 
Hans Rasmus Astrup var verken født med en sølvskje i munnen eller med 
to tomme hender. Han kom fra en familie som talte både embedsmenn og 
militære. Selv om faren, kaptein og gårdbruker Ebbe Carsten Tønder Astrup, 
ikke satt spesielt godt i det, hadde han gode kontakter som sønnen kunne 
bruke for å komme seg frem i verden. Fra han var seksten gikk han i handels-
lære i Kristiansund hos konsul Hans Clausen, væreier, skipsreder og fis-
kehandler. Her viste han snart at han hadde store evner og anlegg for handel 
og forretninger og ble en av de sentrale handels- og industrigründere i 
Skandinavia i annen halvdel av 1800-tallet. 
   Sammen med kristiansunderen Nils Georg Sørensen bygget Astrup opp 
sin store formue først i Spania, siden i Sverige. Han begynte med klippfisk, 
men endte opp som trelasthandler og brukseier. Han valgte å avslutte sin 
virksomhet i Sverige i 1885 og flytte tilbake til Norge med 5 millioner kroner 
i bagasjen. Han hadde tenkt å flytte til Molde hvor han tidligere hadde kjøpt 
en større tomt rett ved sitt barndomshjem på Fanestranda og hvor han bygget 
en større villa i sveitserstil, Kviltorp, som siden ble brukt som familiens 
sommersted. Han ble imidlertid utnevnt til statsråd i Johan Sverdrup regje-
ring 1. september 1885 og slo seg ned i Christiania hvor han skapte et hjem 
som skulle bli et politisk og kulturelt samlingsted for alle som hadde viktige 
posisjoner i det norske samfunnet. Selv om Astrup selv var venstremann og 
sto sentralt i kampen for parlamentarisme og norsk selvstendighet i unionen 
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med Sverige, var han opptatt av å bringe politiske motstandere sammen, 
som ellers knapt snakket sammen. Kampen i 1880-årene mellom politiske 
motstandere var hard og uforsonlig og hadde skapt mye personlig fiendskap. 
Hans nye villa på Drammensveien ble derfor kanskje det eneste stedet for 
samtaler over de politiske skillelinjene som ellers var nærmest uover-
skridelige. 
   Slik har Francis Bull beskrevet dette:  
 

I de godt og vel ti år fra innflyttingen i 1887 til Astrups død i begynnelsen 
av 1898 gjorde han og hans hustru Akademiets hus til et festlig samlings-
sted, og han arbeidet bevisst på at toleranse og gjensidig forståelse kunne 
komme til å avløse det blinde partihat. Det hadde forferdet ham dypt å 
merke at mange høyre- og venstre menn i Norge var ytterst uvillige til å 
ha noe som helst selskapelig omgang med hverandre, ja nesten ikke 
engang ville snakke sammen. 

 
 
Fra løkker til villastrøk   
Da Christiania ble grunnlagt i 1624 av Christian IV, ble de nærmeste gårdene 
rundt den nye byen gitt av Kongen til bymark for felles benyttelse av Chris-
tianias borgere. Stikk i strid med dette begynte de rikeste borgerne i Chris-
tiania å privatisere bymarken rundt Christiania allerede på 1600-tallet. Slik 
oppsto Christianias løkker, og ”løkkeskatten” ble en av de viktigste inntekts-
kildene for byen og sementerte derfor denne privatiseringen. Utover på 
1700-tallet ble mange sommerboliger bygget på disse løkkene. Etter hvert 
som behovet for løkker økte, ble også deler av Frogner utparsellert til løkker, 
blant annet langs veien til Drammen.  
   Da befolkningen økte dramatisk på annen halvdel av 1800-tallet, ble 
løkkelandskapet ”spist” opp av Christianias byutvidelser, og leiegårder og 
helårsvillaer overtok. De rikeste byborgerne bygget villaer med frodige 
hager omkring. De første villaene kom bak slottet. De viktigste og mest fa-
sjonable ble etter hvert bygget i Homansbyen, langs Oscars gate og Josefines 
gate og utover på Drammensveien. Astrups villa er derfor en viktig kilde til 
forståelse og opplevelse av en sentral del av byutviklingen i Christiania/ 
Oslo.  
   Astrup kjøpte eiendommen på Drammensveien av Charlotte Tandberg. 
Eiendommen ble da kalt Fru Tandbergs løkke, men var opprinnelig del av 
løkken Terningsbækken, en tidligere husmannsplass under Frogner. Fru 
Tandberg hadde oppført en murbygning der i tidens typiske middelalderstil, 
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trolig rundt 1860, ettersom Charlotte Tandbergs mann, Peter Martin Tand-
berg, som var eier av Hurdal Glassverk, døde i 1859. Eiendommen gikk da 
over fra å være en løkke for sommerbruk og opphold til å bli helårsbolig. 
Professor Sophus Lie bodde der i 1870-årene.  
 
 
Astrups villa 
Den villaen som Herman Major Backer tegnet og som ble oppført for Astrup, 
ble en av de største og mest påkostede som ble bygget på slutten av 1800-
tallet i Norge. Ikke overaskende er nyrenessansen den valgte arkitekturstil 
både i eksteriør og interiør, og både villa og hage gir assosiasjoner til både 
romerske villaer (de romerske borgernes landsteder) og villaer i renessansens 
Italia. De mange og overdådige vegg- og takmaleriene i interiøret har imid-
lertid et mer nasjonalromantisk og nordisk preg, men også med et ikke ube-
tydelig innslag av tysk ”Wagner”-stil, utført av den svenske kunstneren 
Mårten Eskil Winge (1825–1896). Han var særlig kjent for sine motiver fra 
nordisk mytologi og fornnordiske sagn, motiver som åpenbart må ha tiltalt 
og begeistret Astrup og som kunne utrykke hans idealer, tanker og ideer.  
   Astrup må vel ha sett Winges mange dekorasjoner og vegg- og 
takmalerier i svenske hus og hjem og tenkt at denne kunstneren må jeg 
kunne bruke. Winge hadde blant annet dekorert den svenske industri-
gründeren Jean Bolinders store bypalé (Bolinderska palatset fra 1877) som 
var nærmeste nabo til det norske ministerhotellet, hvor de norske statsrådene 
bodde når de oppholdt seg i Stockholm. Datidens kanskje fremste norske 
dekorasjonsmaler Arne Fladager har også malt en del av dekorasjonene.  Så 
godt som alle flater er fylt av malerier eller dekorasjoner og er slik et riktig 
godt eksempel på tidens og stilens «angst» for det tomme rom: ”horror 
vacui”. 
   Familien Astrup, som bestod av Hans Rasmus Astrup, han hustru 
Augusta Elisabeth og deres 8 barn, bodde til daglig i den romslige første 
etasjen. De rikt utsmykkede selskapsrommene, samt Astrups kontor, ut-
gjorde annen etasje. Tjenerskapet, kjøkkenet og andre lager og arbeidsrom 
befant seg slik tradisjonen var, i kjelleretasjen. Annen etasjes representative 
betydning understrekes også i eksteriøret. Den er høyere enn første etasje, 
med større, høyere, og mer arkitektonisk markerte vinduer. Eksteriøret 
preges ellers av takoppløftet med overlyset over malerisalen eller galleriet 
(som nå er Akademiets auditorium) på høyre side mot Drammensveien og 
tårnoppbygget på motsatt side. Dette skaper en viss asymmetrisk spenning 
i et ellers symmetrisk uttrykk. Innredningen var overdådig og svært så ”over-
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lesset” i tidens typiske ”klunkestil”, fylt av møbler, blomster, tekstiler, 
skulpturer, malerier, fotografier, bøker og all slags nips. Slike overfylte hjem 
var selvsagt bare mulig med et stort tjenerskap som flittig måtte bruke 
støvkosten! 
   Til tross for at bygningen siden 1911 har huset en institusjon og ikke en 
familie, bærer den fremdeles med seg videre, slik den er bevart, den fysiske 

historien om Astrups villa som herskapelig bolig og politisk og kulturelt 
møtested.  
 
 
Ble fru Tandbergs villa revet? 
Mye tyder på at murvillaen som sto på eiendommen, ikke ble revet, men ble 
inkorporert i den nye bygningen som Backer tegnet for Astrup. På en av 
tegningene står det nemlig: ”Tilbygning til Fru Tanbergs (sic) Løkke 
Drammensveien. Den nuværende Bygning er bibeholdt. Anden Etage 
løftes”. 
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Det finnes flere fotografier av Fru Tandbergs bygning. Dersom man 
sammenligner denne med midtdelen av eksisterende bygning, er det slett 
ikke umulig at dette er deler av den gamle bygningen. Både kjeller og første 
etasje kan være ”gjenbrukt”, kanskje til og med deler av yttervegger i annen 
etasje. Selvsagt er dette basert på et noe spinkelt materiale og bør selvsagt 
undersøkes nærmere før endelig konklusjon.  
 
 
Bjørnson og Astrups datter Ebba 
Fremdeles går det an å forestille seg Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Ibsen 
eller Jonas Lie skride opp trappen til annen etasje. Det hevdes at Bjørnson 
til og med lot seg inspirere av rommene i annen etasje da han skrev 
skuespillet Paul Lange og Tora Parsberg. Annen akt foregår i et interiør 
med klare likhetstrekk selv om Bjørnson starter beskrivelsen slik: ”Anden 
handling foregår ude på landet i et høiloftet hus i empire stil” – altså et eldre 
hus enn Astrups. Den videre beskrivelse av rommene stemmer imidlertid 
godt. Ettersom Astrups datter Ebba og hennes forbindelse med statsminister 
Ole Richter som begikk selvmord i Det norske ministerhotellet i Stockholm, 
var utgangpunktet for skuespillet, er jo dette ganske nærliggende å tenke. 
Ebba tilga for øvrig aldri Bjørnson for at han brukte henne på denne måten.  
   Slik er også stedet en del av norsk litteraturhistorie. 
 
 
Ebba og Elisabeth Astrup, W.C. Brøgger og Videnskapsakademiet 
Etter Astrups død ble enken boende inntil hun døde i 1908. W.C. Brøgger, 
som hadde en sentral posisjon i Videnskapsakademiet, men som også hadde 
vært en nær venn av Astrup og hans familie, ble sentral i den prosess som 
førte til at Akademiet i 1911 kunne flytte inn i Astrups hjem. Søstrene Ebba 
og Elisabeth Astrup ga en betydelig sum av sin arv til Akademiet og bidro 
til en meget lav takst på bygningen slik at Akademiet så seg i stand til å 
kjøpe denne. I betingelsene sto det blant annet: 
 

”for derved at sikre deres foreldres eiendom en gavnlig og verdig anvend-
else frem gjennom tiderne”…  
 
Dermed håpet de at deres – ”skjønne kjære hjem kunne holdes oppe i en 
sfære hvor Mors skjønnhetssans og Fars kjærlige og glade offervillighet 
fremdeles kunne trives” 
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”I loftsetagen (taarnet) forbeholder frøkerne Ebba og Elisabeth Astrup 
sig ret til at mot en lav leie at bebo en liten bekvemmelighet så lenge de 
måtte ønske.” 

 
Videnskapsakademiet har utvilsomt vært dette bevisst gjennom sin tid som 
eier og forvalter av bygningen og dets historie. Samtidig er den historien og 
den betydning akademiet har i det norske samfunnet også med på å bringe 
nye bidrag til de kulturminneverdiene som gjør dette til det særdeles viktige 
kulturminnet det er.  
 
 
Konklusjon 
Eiendommen Drammensveien 78 innehar en rekke kulturminneverdier som 
både og hver for seg og selvsagt til sammen gjør at hus og hage er av na-
sjonal verdi. Den er et sentralt arkitekturmonument som er med på å 
dokumentere arkitekturhistorien og historismen som stil i Norge og er et be-
tydelig verk av den sentrale arkitekten Herman Major Backer.  Eiendommen 
er med på å dokumentere byutvikling, sosialhistorie og samfunnsforhold på 
slutten av 1800-tallet. Den representerer en viktig fortelling i norsk politisk 
historie og kulturhistorie. Den er av høy personalhistorisk verdi og re-
presenterer også en viktig del av norsk institusjons- og vitenskapshistorie 
som tilholdssted for Det Norske Videnskaps-Akademi siden 1911. Ettersom 
eiendommen er så godt bevart, er disse verdiene og hele denne mangfoldige 
historien tydelig tilstede og kan lett formidles og bli forstått.   
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KINAS VEKST 
 
 
foredrag på møte  
18. oktober 2018 
 
av professor Kjetil Storesletten, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo 
 
 
Sammendrag  
Siden 1970-tallet har Kina gått fra å være et av verdens fattigste land til å 
bli verdens nest største økonomi. Samtidig har det brede lag av befolkningen 
blitt løftet ut av ekstrem fattigdom. Dette er det største økonomiske miraklet 
verden har sett. Hvordan var det mulig å få til en slik forvandling?  
   Det skjedde ved hjelp av reformer på 1980- og 90-tallet som fremmet 
produktivitetsvekst i landbruket, investeringer i industrien, omstilling fra 
statseid til privat industri, kopiering av teknologi fra utlandet og en gradvis 
overgang til mer avansert industriell produksjon.  
   Kan Kinas vekst fortsette, eller vil økonomien stagnere? Det kan være 
lett for et fattig land å stimulere investeringer og å kopiere (enkel) teknologi 
fra utlandet når gapet opp til den mest avanserte teknologien er stort. Men 
når dette gapet krymper, blir det vanskelig å opprettholde veksten ved å bare 
kopiere fra andre. For Kina vil det derfor bli nødvendig å stimulere egne 
innovasjoner for å kunne konkurrere med utlandet. Dette er bakgrunnen for 
Kinas sterke satsing på innovasjonsledet vekst. Men resultatene av denne 
politikken er blandet og mye tyder på at produktivitetsveksten i industrien, 
som til nå har vært motoren bak Kinas vekst, er i ferd med å avta. Institu-
sjonelle og politiske reformer kan raskt bli nødvendige for å opprettholde 
Kinas utvikling. 
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LAVT INNHOLD AV JOD OG SELEN I 
NORSK KOSTHOLD OG FÔRVEKSTER – 
ET HELSEPROBLEM FOR MENNESKER 
OG PRODUKSJONSDYR? 
 
 
Sammendrag fra foredrag holdt på symposium arrangert av Det Norske 
Videnskaps-Akademis Komité for geomedisin – mat, miljø, helse  
30. oktober 2018  
 
Aksel Bernhoft (red.), leder av Komitéen og seniorforsker ved Veterinær-
instituttet 
  
 
Innledning 
Jod og selen er essensielle sporelementer for mennesker og husdyr. Mye taler 
for at inntaket av dem er lavere enn ønskelig i Norge. Dette har blant annet 
bakgrunn i at jordsmonnet er fattig på disse elementene. Jod og selen spiller 
sammen i viktige funksjoner i kroppen; I tillegg til å inngå i enzymer med 
antioksidantfunksjon, har selen blant annet betydning for dannelse og om-
setning av jodholdige skjoldbruskkjertelhormoner. Her beskrives nyere forsk-
ning på status for jod og selen hos dyr og mennesker i Norge, helsemessige 
konsekvenser av mangelfullt inntak og mulige tiltak for å bedre situasjonen. 
 
 
Hvorfor er jod og selen viktig? Fysiologiske virkninger og inntaket i den 
europeiske befolkningen i dag 
 
av Jan Alexander, tidl. fagdirektør og professor, Folkehelseinstituttet 
 
Jod og selen er to sentrale og livsviktige sporelementer. Jod er en nødvendig 
bestanddel av hormoner produsert i skjoldbruskkjertelen (tyreoidea): 
tyroksin eller 3,5,3’,5’-tetraiodotyronine (T4) og liotyronin eller 3,5,3’-
triiodotyronine (T3). Det meste av kroppens jod er bundet til T4 og 
tyroglobulin i kjertelen. T3, som er det aktive hormonet, dannes fra T4 både 
i kjertelen og perifert i lever og andre vev. Den biologiske aktiviteten for-
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midles genomisk gjennom binding av T3 til en kjernereseptor og ikke-
genomisk via reseptorer i cellemembran eller cytoplasma.  Hormonene er 
sentrale i reguleringen av energimetabolismen i mitokondriene, cellulære 
oksidasjonsprosesser, kroppstemperatur, stoffskifte, karbohydrat-, lipid- og 
proteinmetabolisme samt bevaring av nitrogen i kroppen. De er livsviktige 
for tidlig vekst og utvikling av de fleste organer, spesielt hjernen, musklene 
og hjertet, nyrene, reproduksjons-organene og hypofysen. Helseproblemer 
ses både ved for lite og for høyt jodinntak og ved hypo- og hyperfunksjon 
av tyreoidea.  
   Selen inngår som et nødvendig sporelement i den 21 aminosyren – 
selenocystein (SeCys). I det humane genom er det 25 gener som koder for 
selenproteiner. Selenocystein skiller seg fra cystein (Cys) ved at selenol-
gruppen er ionisert ved fysiologisk pH og har høyere nukleofilisitet og re-
aktivitet enn tiolgruppen i Cys. Mange selenproteiner inngår i redoks- 
reaksjoner og beskytter mot reaktive oksygenforbindelser som for eksempel 
glutationperoksidaser og tioreduktaser. I tillegg har selenproteinene mange 
andre kjente og ukjente funksjoner i kroppen. Selenoprotein P (SELENOP) 
er det viktigste ekstracellulære selenprotein. Det utskilles fra lever og trans-
porterer selen til perifere vev. I motsetning til de andre selenproteinene som 
inneholder ett SeCys, er det opptil 10 SeCys i SELENOP. Inkorporeringen 
av SeCys i selenproteiner skjer ved en spesiell mekanisme der selen om -
dannes til selenid før det bindes til serin-tRNA og inkorporeres i peptidkjeden 
ved hjelp av en spesiell mekanisme ulik den for andre aminosyrer. I tillegg 
til inkorporering ved denne spesifikke mekanismen kan selenome tionin, som 
er den vanligste formen for selen i kosten, bli uspesifikt inkorporert i proteiner 
(uten spesiell funksjon) i stedet for metionin og utgjøre et lager av selen.  
   Selen har stor betydning for jodomsetningen i kroppen. Tyreoidea er det 
organet med størst mengde selen. Tre deiodinaser som både aktiverer T4 til 
T3 og inaktiverer disse, er selenproteiner og finnes i tyreoidea, lever, hjerne 
og andre organer inklusive placenta. I tillegg er selenproteiner med på å be-
skytte tyreoidea mot peroksider som dannes under binding av jod til 
tyroglobulin, og regulere opptaket av jod via jodtransportøren. Helse-
problemer både hos dyr og mennesker kan oppstå ved både for lavt og for 
høyt inntak av selen.  
   Karakteristisk for det europeiske jordsmonnet er lavt innhold av selen 
og dermed et lavt innhold av selen i kostholdet. Store deler av den eu-
ropeiske befolkning ligger under referanseinntaket satt av EFSA. Inntaket 
av jod er også lavt i mange befolkningsgrupper i Europa. Berikning av salt 
eller dyrefôr med jod har gjort situasjonen bedre enn den i mange tilfelle 
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ville vært. 
 
 
Jod og selen i den norske befolkningen gjennom historien  
 
av Helle Margrete Meltzer, forskningssjef, Folkehelseinstituttet  
 
Berggrunnen og dens innhold av mineraler påvirker den kjemiske sammen -
setningen av jordsmonnet, som sammen med pH og andre forhold påvirker 
kjemien til planter og vann. I tillegg kommer bidraget fra regnvann og 
eventuell bruk av gjødsel og sprøytemidler. Beitende dyr kan derfor få et 
”avtrykk” av lokal geokjemi i kjøttet og melken. Jo større andel lokalt dyrket 
mat mennesker spiser, desto mer vil også vår mineraleksponering påvirkes 
av lokale jordbunnsforhold.  
   Det er store geografiske variasjoner i innholdet av mineraler i jords-
monnet, også innenfor Norges grenser. Både husdyr og mennesker med høy 
andel selvberging har derfor opp gjennom historien vært prisgitt både for 
mye og for lite av enkelte mineraler. Jod og selen er sporstoffer der eks-
poneringen må ha vært svært lav i deler av befolkningen, særlig innlands, 
men helseeffekten av dette har vi kun gode beskrivelser av for jodmangel.  
De siste 140 årene har lav selvforsyningsgrad for norsk korn ”reddet” se-
lenstatus til den norske befolkningen: Fra ca. 1880 skyllet amerikansk korn 
inn over det europeiske markedet og utkonkurrerte mange europeiske 
produsenter. Fram til ca. 1990 sikret derfor selenrikt amerikansk korn nord-
menns selenstatus, og vi hadde blant de høyeste blodverdiene i Europa. Fra 
ca. 1990-tallet har utviklingen av norske hvetesorter medført større andel 
norskprodusert korn i matmelet vårt, og tilsvarende har selenstatus i den 
norske befolkningen gått betraktelig ned. Betydningen av dette for folke -
helsen er ikke avklart. 
   Selv om jodmangel ble knyttet til struma allerede på 1820-tallet i 
Frankrike, skulle det ta nesten 120 år før norske leger var sikre på at denne 
utbredte og alvorlige plagen sikkert skyldtes jodmangel i kostholdet. Struma 
og strumaoperasjoner er beskrevet i SSBs historiske rapporter Beretning om 
Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene. Struma var ikke meldepliktig, 
så utbredelsen var antakelig langt høyere enn det enkelt amtsleger på eget 
initiativ melde inn. For eksempel beskrives 16 struma-operasjoner i 1868, og 
i 1877 leser vi at struma var ”temmelig almindelig” ved Tyristranden på 
Ringerike. Interessen fra medisinmiljøet i Norge varierte sterkt, men Carl 
Schiøtz, professor i hygiene og bakteriologi, beskrev utbredt struma blant 

Lavt innhold av jod og selen i norsk kosthold og fôrvekster  259

Foredrag - Bernhoft (red.).qxp_Foredrag - Bernhoft (red.)  19.03.2019  15:41  Side 259



skolebarn i Hamar-området i årene før 1917. Så sent som i juni 1938 skriver 
Aftenposten om strumaplagen i innlands-Norge, men at man nå har ”anbefalt 
at man til bekjempelse av strumaen skulde bruke jodert salt. Dette salt fo-
religger nu på markedet og fåes kjøpt i ferdige pakker. Det er spesielt å gjøre 
at barna får dette salt, da strumaanlegget kommer tidlig….” og så videre.  
   Fra 1950-årene forsvant struma nærmest over natten fra det norske helse-
bildet. Grunnen var at kraftfor til kyr fra da av ble tilsatt jod, og overskuddet 
fra denne tilsetningen spilt over i melken. Som et melkedrikkende folk har 
melk og melkeprodukter siden den gang vært vår viktigste jodkilde. Mange 
”tause” år fulgte, til jod igjen kom på dagsorden for noen år siden, spesielt 
takket være studier i Den norske mor og barnundersøkelsen. 
 
 
Jod i svangerskapet og barns helse 
 
av Marianne Hope Abel, klinisk ernæringsfysiolog og stipendiat, TINE SA 
/ OsloMet storbyuniversitetet / Folkehelseinstituttet  
 
Jod inngår i stoffskiftehormonene som blant annet er viktige for hjernens 
utvikling i fosterlivet. De bidrar i å styre mange prosesser i hjernecellenes 
utvikling som celledeling, cellevandring og dannelse av nervebaner. Fosteret 
har ingen egenproduksjon av stoffskiftehormoner før svangerskapsuke 18-
20 og er helt avhengig av tilførsel av hormoner fra mor. I fosterlivet dannes 
opptil 250 000 nerveceller per minutt, og ved termin inneholder barnets 
hjerne nesten alle nervecellene den vil ha for resten av livet. 
   Konsekvenser av alvorlig jodmangel i fosterlivet er godt dokumentert 
og omfatter blant annet veksthemning, irreversibel hjerneskade og økt risiko 
for død i fosterlivet og spedbarnsalder. I områder med kronisk moderat- til 
alvorlig jodmangel skårer barna i gjennomsnitt 8–10 IQ-poeng lavere enn i 
tilsvarende områder med adekvat jodinntak. Det er betydelig mindre kunn-
skap om potensielle effekter av mild- til moderat jodmangel. Resultater fra 
dyrestudier indikerer at selv mildere jodmangel i svangerskapet kan gi 
irreversible forandringer i hjernen og endret atferd og prestasjonsevne hos 
avkommet. Flere observasjonsstudier i populasjoner med mild til moderat 
jodmangel hos gravide har funnet assosiasjon mellom mors jodinntak i 
svangerskapet og mål for barnets nevroutvikling, blant annet IQ, skolepres-
tasjoner, språk og atferd. Dette inkluderer funn i Den norske mor og barn-
undersøkelsen (MoBa).  
   I Norge har gravide kvinner mild- til moderat jodmangel. MoBa er en 
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observasjonsstudie som inkluderer nesten 114 500 mor-barn par. I MoBa 
ble mors jodinntak i første halvdel av svangerskapet beregnet ut fra et om-
fattende matvarefrekvensskjema, og det ble også målt jod i urin hos et utvalg 
av kvinnene. Om lag 1/3 av kvinnene tok tilskudd med jod. Median jod i 
urin i MoBa var 68 µg/L (59 µg/L hos ikke-tilskuddsbrukerne), mens 
Verdens helseorganisasjon anbefaler at median jod i urin er minst 150 µg/L 
hos gravide. I MoBa fant man signifikant sammenheng mellom mors jod-
inntak og hennes nivåer av stoffskiftehormoner i plasma i svangerskapet. 
Barnets utvikling rapporteres av mødrene i flere spørreskjemaer ved ulike 
aldre. Lavt jodinntak hos mor var assosiert med barnets språk, finmotorikk 
og atferdsproblemer ved tre års alder, og med ADHD-symptomer ved 8-års- 
alder, men ikke signifikant med risiko for ADHD-diagnose. Alt i alt er 
funnene fra MoBa relativt konsistente, og et inntak lavere enn ca. 150 µg/dag 
(tilsvarer anbefalt inntak for ikke-gravide) er assosiert med dårligere pres-
tasjon og mer atferdsproblemer. Forskjellene er små, men likevel relevante 
siden det gjelder såpass mange (69 % av mødrene i MoBa hadde jodinntak 
fra kost <150 µg/dag). Verken i MoBa eller i randomiserte, kontrollerte stu-
dier har man imidlertid funnet at det å ta tilskudd med jod i svangerskapet 
når man har mild- til moderat jodmangel, er assosiert med gunstig effekt på 
barnets utvikling. Forskerne spekulerer i om det kan være for sent å starte 
med tilskudd i svangerskapet, og om at det kanskje også kan være uheldig 
å øke jodinntaket brått dersom det har vært lavt over tid. 
   Samlet peker forskningen i retning av at det er viktig å sikre en god jod-
status hos mor for å sikre optimal fosterutvikling. Det kan se ut til at en god 
jodstatus bør sikres før graviditet, men mer forskning er nødvendig for å 
konkludere.   
 
 
Jodberiking og risiko  
 
av Anne Lise Brantsæter, seniorforsker, Folkehelseinstituttet 
 
Jodstatus var ansett som god i den norske befolkningen de siste femti årene 
og fram til nylig. Rapporten ”Risiko for jodmangel i Norge” utarbeidet av 
Nasjonalt råd for ernæring for Helsedirektoratet slo i 2016 fast at unge 
kvinner og gravide har urovekkende lavt jodinntak. Forskningsresultater fra 
Den norske mor og barnundersøkelsen lå til grunn for rapporten. Nyere 
datainnsamlinger publisert etter 2016 bekrefter at mild til moderat 
jodmangel er utbredt, særlig hos kvinner i fertil alder, gravide og ammende, 
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mens barn og ungdom og voksne menn har tilfredsstillende inntak. Jod er i 
en særstilling blant næringsstoffene fordi både for lavt og for høyt inntak 
medfører risiko for tyreoideaforstyrrelser. Helsemyndighetene har igangsatt 
tiltak for å sikre bedre jodstatus hos kvinner i fertil alder. Helsedirektoratet 
har gitt Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) i oppdrag å gjen-
nomføre en nytte-risiko vurdering av tilsetning av jod til bordsalt, i brødvarer 
og i vegetabilske alternativer til kumelk. VKM skal vurdere hvilket nivå av 
jodtilsetting som kan forebygge moderat jodmangel hos kvinner uten at 
andre grupper i befolkningen får jodinntak som er høyere enn det som anses 
å være trygt.  
   Verdens helseorganisasjon anbefaler jodberiking av salt for å øke inn-
taket på befolkningsnivå. Bruk av jodberiket salt i husholdningen og i brød-
varer er innført i flere land, blant annet Danmark. Danskene gjennomførte 
en systematisk overvåking av jodstatus før og etter innføring av jodberiket 
salt i brød og av forekomsten av thyreoideaforstyrrelser.  Resultatene viste 
at jodinntaket økte i alle aldersgrupper og at forekomsten av struma og 
tyreoideaforstyrrelser endret seg selv ved relativt små endringer i jodinn-
taket. Ved lavt jodinntak øker thyreoida sitt opptak av jod og kompenserer 
for det lave inntaket så langt det er mulig. Når jodinntaket så økes, enten 
ved beriking eller ved bruk av jodtilskudd, blir det økning i forekomsten av 
hypotyreose og Graves sykdom (hypertyreose), men erfaringene fra andre 
land er at økningen er forbigående. Fosterutviklingen er den mest sårbare 
perioden for negative effekter av jodmangel. Verdens helseorganisasjon 
anser at helsegevinsten (nytten) av jodberiking (sikre god jodstatus hos 
gravide og unngå tyreoideaforstyrrelser på grunn av lavt jodinntak) er langt 
større enn helsetapet (risikoen) knyttet til tyreoideaforstyrrelser på grunn av 
høyt jodinntak.   
   Noen tang- og tarearter har forholdsvis høy konsentrasjon av jod, spesielt 
brunalger. Selv en liten mengde tørkede brunalger kan gi et svært høyt jod-
inntak. Tare og tilskudd laget av tare må brukes med forsiktighet for å unngå 
høyere enn anbefalt inntak av jod.  
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Selenstatus i svangerskapet og barnets helse 
 
av Anne Lise Bjørke-Monsen, overlege og førsteamanuensis, Haukeland 
universitetssykehus og Universitetet i Bergen  
 
Selen er et essensielt sporelement, og mangel er assosiert med negative ef-
fekter blant annet på immunsystem og hjerneutvikling. Et lavt maternalt 
selennivå i svangerskapet er rapportert å kunne gi misdannelser og redusert 
psykomotorisk utvikling hos barnet.  
   Behovet for selen er økt i perioder med rask vekst, og gravide og 
ammende kvinner og barn har en økt risiko for selenmangel. Det finnes 
imidlertid lite data på hva som er et optimalt seleninntak hos disse gruppene. 
Man antar at omkring 2 µg overføres til fosteret per dag i svangerskapet. 
Ettersom dette er en liten dose, er anbefalt daglig inntak hos norske gravide 
som hos voksne kvinner, 60 µg. Den norske mor og barnundersøkelsen 
(MoBa) viste at omkring 40 % av de gravide hadde et seleninntak som lå 
under denne anbefalingen.  
   Ved amming overføres omkring 11 µg selen i morsmelken per døgn. I de 
nordiske anbefalingene er anbefalt daglig inntak ikke økt hos ammende 
kvinner, mens de amerikanske anbefalingene gir et tillegg på 16 µg (totalt 
76 µg), basert på en biotilgjengelighet av selen i kosten på omkring 70 %.  
Selennivået i morsmelk reflekterer mors status og inntak av selen og varierer 
betydelig både mellom geografiske områder og i tid etter fødsel. Selennivået 
er høyest i kolostrum og reduseres utover i ammeperioden. I en nylig publisert 
norsk studie var median selennivå i morsmelk 0,13 µmol/L 6 uker etter fødsel 
og 0,10 µmol/L etter 4 måneder [1]. Dette er lavere enn det som er rapportert 
fra land utenfor Norden (nadir nivå ved 1–3 måneder: 0,19 µmol/L).  
   Anbefalt inntak i barnealder er basert på studier hos voksne og regulert 
i forhold til barnets alder. Det er ikke gitt anbefaling for aldersgruppen 0–6 
måneder fordi man antar at behovet dekkes ved fullamming. Studier viser 
imidlertid at omkring 30 % av fullammede spedbarn ikke får dekket sitt 
selenbehov.  
   Et serum selennivå på 1,57 µmol/L er hos voksne angitt å være optimalt, 
basert på en avflatning i plasmanivået av selenoprotein P. Betydelig lavere 
verdier, median 1,07 µmol/L, ble funnet hos norske kvinner i fertil alder [1], 
mens nivået var ytterligere redusert hos gravide kvinner. Maternalt serum 
selen sank utover i svangerskapet (median 0,96 i uke 18 til 0,87 µmol/L i 
uke 36), økte etter fødsel og holdt seg uendret de første 6 månedene post 
partum [1].  
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   Den samme studien fant at 6 måneder gamle barn født av mødre med 
serum selen ≤0,90 µmol/L i svangerskapsuke 18, skåret dårligere på en 
psykomotorisk test (ASQ), enn barn født av mødre med høyere selennivå [1]. 
Man fant også at maternalt serum selen ≤0,78 µmol/L i uke 36 var assosiert 
med en økt risiko for tidlig infeksjon hos barnet (første 6 leveuker) [1].  
   Det er imidlertid viktig å være klar over at også for høyt maternalt 
selennivå kan være farlig for fosteret. I en spansk undersøkelse fant man at 
maternalt serum selen >1,11 µmol/L i første trimester var assosiert med dår-
ligere kognitiv funksjon hos barnet ved 1 års alder.  
 
 
Referanser 
1. Varsi, K., et al., Impact of maternal selenium status on infant outcome 

during the first 6 months of life. Nutrients, 2017; 9(5). 
 
 
Hjärtsjukdom och selenbrist, med fokus på norden 
 
av Urban Alehagen, professor og overlege, Linköpings universitet og Uni-
versitetssjukhuset i Linköping 
 
Jordarna i Europa har generellt ett lågt innehåll av selen. Detta medför i all-
mänhet ett intag av selen som är lägre än vad som rekommenderas av 
myndigheterna. I litteraturen finns sparsamma data kring konsekvenserna 
av lågt selenintag. Inom det kardiovaskulära området blir informationen 
ännu sparsammare, vilket är förvånande. Selen har en central funktion vad 
gäller inflammation liksom i försvaret mot oxidativ stress. Bägge proces-
serna har stor betydelse vid utvecklig av hjärt-kärlsjukdom. 
   År 2003 publicerade Xia och medarbetare data som visade nära relation 
mellan selen och ubiquinon (coenzym Q10) i cellen. För reduktion av 
ubiquinon till den aktiva formen, ubiquinol, krävs närvaro av selen i cellens 
mevalonatcykel, samt närvaro av ubiquinon i cellen för optimal produktion 
av de selenhaltiga enzymer som bl. har viktig funktion i kroppens försvar. 
Med detta som bakgrund analyserades en grupp äldre friska pensionärer. 
Man kunde visa att intaget av selen var långt under rekommenderade nivåer. 
Studiepopulationen följdes under 6 år. Ökad kardiovaskulär dödlighet kunde 
påvisas hos de med lågt selenintag.  
   Baserat på dessa data genomfördes intervention med selen och coenzym 
Q10 till 443 friska äldre personer under 4 år. Primärt genomfördes en upp-
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följning på 5 år. Minskad kardiovaskulär dödlighet, förbättrad hjärtfunktion, 
samt minskad nivå av hjärtpeptiden NT-proBNP kunde påvisas som följd 
av interventionen. 
   Som ett resultat av dessa överraskande fynd genomfördes ytterligare 
analyser för att söka få en förklaringsmodell till de positiva kliniska re-
sultaten. 
   Som resultater av interventionen har analyser av biomarkörer för in-
flammation visat minskad inflammationsaktivering, biomarkörer för oxi da -
tiv stress visat minskad oxidativ stress, och analys av insulin growth factor 
1 (IGF-1) har visats ökad nivå, vilket positivt påverkar cellapoptosen. Analys 
av biomarkörer för fibros som ses vid åldrandet av det kardiovaskulära sys-
temet, uppvisade minskad fibros med selen och coenzym Q10. Även meta -
bolska profiler analyserats har visat signifikanta effekter som resultat av 
interventionen. Stora skillnader i microRNA expression har kunnat påvisas, 
som ett tecken på effekter också inne i cellen. Den patientorienterade 
hälsorelaterad livskvalitet har även analyserats. Resultatet visar en säker -
ställd positiv skillnad.  
   Slutligen har kardiovaskulär mortalitet analyserats också efter 10, och 
efter 12 års uppföljning. Trots att interventionen endast pågick i 4 år kunde 
lägre mortalitet också visas efter 10 års, respektive 12 års uppföljning. 
   Sammantaget visar resultaten att intervention hos de med lågt selenintag 
ger positiva folkhälsoeffekter. Det är snarast förvånande att inte större po-
litiskt intresse att påverka situationen för den Nordiska befolkningen kan 
noteras. 
 
 
Selen og jod – viktig for beskyttelse mot strålingseffekter  
 
av Brit Salbu, professor, leder av CERAD SFF, Norges miljø- og bioviten-
skapelige universitet (NMBU), Ås 
 
Menneskeskapte radioaktive stoffer (radionuklider) finnes i miljøet hoved-
sakelig på grunn av nedfall fra de atmosfæriske prøvesprengningene, særlig 
i perioden 1955–1963, utslipp i forbindelse med atomulykkene i Tsjernobyl 
og Fukushima, samt utslipp fra store resprosseringsanlegg i Europa og tid-
ligere Sovjetunionen. Utslippet fra Windscale-ulykken bidro også med ned-
fall av radioaktivt jod på Sørlandet 1957.  
   Ved fisjon splittes uranatomet, og radioaktive isotoper av en rekke 
grunnstoffer dannes. Flyktige radionuklider som radioaktivt jod kan lett unn-
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slippe som gass og blir spredt over store områder, mens radioaktivt cesium 
og strontium er mindre flyktig og en stor fraksjon kan transporteres i luft 
inkludert i brenselspartikler. Radionuklidene kan deretter tas opp i men -
nesker og dyr (intern stråling av alfa- og betastråling) via inhalasjon eller 
via mat og drikke, samtidig som vi alle utsettes for ekstern gammastråling. 
Når organismer utsettes for ioniserende stråling, eksiteres og ioniseres vann-
molekyler og fri radikaler dannes. Ved rekombinasjon, produseres perok -
sider og ROS (reaktive oksygen species) som gir opphav til oksidativt stress 
og skader på biomolekyler som DNA og RNA. Ved høye doser oppstår 
akutte effekter over en viss terskelverdi. Ved lave stråledoser kan langtids-
effekter oppstå, slik som ulike kreftformer; skjoldbruskkjertelkreft hvis 
radioaktivt jod akkumuleres i skjoldbruskkjertelen, leukemi om strontium-
90 akkumuleres i beinmarg, og svulster i diverse organer som kan skyldes 
akkumulering av cesium-137. Inntak av stabilt jod kan hindre opptak av 
radioaktivt jod, jod-131, i kritisk organ (skjoldbruskkjertelen), som danner 
viktige hormoner, mens stabilt selen og jod også har essensielle antioksidant-
effekter.  
   Marint miljø er rikt på selen og jod, og konsentrasjonen av disse ele-
mentene i nedbør og derved også i jord, avtar med avstanden fra havet. 
Fukushima ligger ved havet og dietten har stort innslag av marine produkter. 
Tsjernobyl ligger langt fra havet med suboptimale nivåer av jod (struma-
område). Til tross for utslipp av betydelige menger radioaktivt jod ved begge 
ulykkene (PBq, PetaBq=1015 Bq), viser komparative studier så langt ingen 
økning av skjoldbruskkjertelkreft i Fukushima, men opptil 9–10.000 tilfeller 
i området rundt Tsjernobyl som sannsynligvis kan tilskrives stråling (UNS-
CEAR, 2018). Selv om Tjernobyl-utslippet av jod-131 og stråledosen til 
skjoldbruskkjertelen antas å være noe høyere enn ved Fukushima, kunne 
også stabilt jod i japansk diett blokkere opptaket av radioaktivt jod i skjold-
bruskkjertelen og derved redusere risikoen for kreft.   
   Bortsett fra kystområdene er også Norge et selen- og jodfattig land. 
Selenrik hvete ble fra 1970-årene importert fra USA og Canada, og bidro til 
adekvate Se-konsentrasjoner i serum. Screening-analyser ved Isotop-
laboratoriet, NMBU viste at Se-nivået i serum i 2006 og 2007 var redusert 
til ca. 2/3 etter bruk av kun norsk hvete. Tilsvarende screening av norsk melk 
viste at jodnivået i vinterhalvåret var halvert i 2008 pga. endret kraftfôr-
sammensetning, og jodinnholdet i kraftfor til melkekyr måtte økes. I sam-
arbeid med Folkehelseinstituttet viste eksperimenter med Se-fattige hannmus 
som ble utsatt for gammastråling, at kombinasjon av suboptimalt Se-nivå 
og ioniserende stråling bidro til reproduksjonsproblemer: redusert sæd-
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kvalitet og sterile avkom. Antioksidant-status er derfor vesentlig for 
omfanget av skader som kan oppstå ved eksponering for ioniserende strål-
ing. Strålevernet har også anmodet den norske befolkningen om å anskaffe 
tabletter med stabilt jod fra apotek, slik at befolkningen kan beskyttes mot 
opptak av radioaktivt jod om en alvorlig nukleær hendelse skulle inntre.  
 
 
Kjemisk form av selen i fôret påvirker dyras helse og selenfordeling i 
kroppen  
 
av Michaela Falk, forsker, Veterinærinstituttet 
 
I 1970 ble uorganisk selen i form av natriumselenitt eller -selenat godkjent 
som supplement i dyrefôr i EU. Maksimalt lovlig seleninnhold i fôret er fort -
satt 0,5 mg Se/kg fullfôr. I 2006 ble den første organiske selenkilden, 
selenisert gjær, godkjent som tilsetningsstoff i EU på samme nivå som den 
uorganiske formen. Dette ble revidert i 2011 og den øvre grensen for tilset-
ning av organiske selenprodukter ble satt ned til 0,2 mg/kg fullfôr ut fra 
folkehelsemessige vurderinger. I praksis betyr det at fôrindustrien kan tilsette 
0,2 mg organisk selen og fylle opp med uorganisk selen til 0,5 mg Se/ kg i 
en fullfôrblanding. 
   Dette gjenspeiler at metabolismen av uorganisk og organisk selen til dels 
er forskjellig i kroppen og at organisk selen i motsetning til uorganisk selen 
bygges inn i kroppens proteiner, for eksempel melke- og muskelproteiner. 
Dermed overføres selen fra organiske selenkilder i en mye større grad til di-
ende dyr og konsumenter av animalske næringsmidler enn det gjøres ved 
bruk av uorganisk selen i dyrets fôr. Dette er spesielt hensiktsmessig med 
tanke på serumets selennivå i den norske befolkningen som har minket be-
traktelig etter at Norge sluttet å importere selenrikt korn fra Nord-Amerika 
i 1984. Lavt selennivå ses i sammenheng med både psykiske og fysiske lid-
elser, som for eksempel schizofreni, fertilitetsproblemer og noen kreftarter. 
   Avling av gris har gjennom tiårene ført til en kraftig reduksjon i grisens 
fettprosent (-75 % spekk de siste 100 år), veksthastigheten har økt spesielt 
på grunn av muskelvekst (+100 % de siste 100 år) og fôrutnyttelsen har blitt 
bedre. De siste årene har det i økende grad blitt påvist forekomst av syk-
domsbilder hos gris i alle aldersklasser som responderer på Se-behandling. 
Selv om vitamin E, en fettløselig antioksidant, blir tilsatt i høyere konsentra-
sjoner enn anbefalt, har ikke problemene blitt løst. Spørsmålet er dermed 
om den maksimale selentilsetningen, uendret siden 1970, ikke lenger opp-
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fyller grisenes behov eller om nye selenkilder, som for eksempel selen -
metionin, er bedre egnet til dette formålet.  
   På dette grunnlaget ble det, i 2014, startet et prosjekt om selenbehov i 
norsk griseproduksjon, og fôrprodusentene har i økende grad begynt å 
tilsette organisk selen i grisens fôr. Resultater oppnådd gjennom dette for-
søket antyder at natriumselenitt kan øke nivået av oksidativt stress i dyrene. 
Dette legges til et allerede økt stressnivå på grunn av både høyere veksthas-
tighet og fôrutnyttelse. I samsvar med funn hos andre dyrearter var immunre-
sponsen bedre hos gris fôret med den organiske selenkilden. Mens dyrene 
ved tilsetning av uorganisk selen i stor grad er avhengig av kontinuerlig til-
føring av selen via fôr, frigjøres selen som er lagret i form av selen metionin  
i kroppens proteiner gjennom den normale protein meta bolismen. Dermed 
er selennivået i dyrenes kropp mer stabilt og mindre avhengig av kontinuer-
lig fôrinntak. I perioder med økt stress, for eksempel ved av venning, om-
plassering eller sykdom, kan fôrinntaket være redusert. Dette kan medføre 
at de får underskudd av antioksidanter. Oppbygging av en viss buffer -
kapasitet med stoffer som har antioksidantfunksjon, slik som organisk selen 
kan tilby, er derfor ønskelig. 
 
 
Status av jod og selen i ammekyr i Norge  
 
av Aksel Bernhoft, seniorforsker, Veterinærinstituttet 
 
Det er ca. 70 000 ammekyr i Norge, der kalven går med mora gjennom hele 
beitesesongen. Driften er beitebasert i tillegg til innefôring i enkle, åpne fjøs 
med gjennomsnittlig 21 ammekyr per besetning. De viktigste rasene er im-
porterte: hereford, charolais, aberdeen angus, limousin og simmental, men 
også en del krysning med norsk rødt fe (NRF). Fordi disse besetningene 
gjennomgående fôres relativt ekstensivt og fordi vi vet at det kan være lite 
jod og selen i norske fôr- og beitevekster, ønsket vi å kartlegge status av 
disse sporelementene i ammekyr i Norge. Det var også et mål å se på 
sammen hengen mellom sporelementstatus og produksjons- og helsemessige 
forhold i besetningene. Undersøkelsen var et samarbeid mellom NMBU og 
Veterinærinstituttet og ble finansiert av Norges forskningsråd.  
   Blodprøver som var samlet inn til Mattilsynet/Veterinærinstituttets over-
våkings- og kartleggingsprogram for smittsomme sykdommer hos ammekyr 
i 2012, ble undersøkt. Utvalget til undersøkelsen bestod av 680 blodprøver, 
gjennomgående 3 kyr per besetning, der besetninger med helseregistreringer 
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ble foretrukket. De fleste besetningene hadde vårkalving. Resultatene viste 
regionsforskjeller i sporelementstatus hos kyrne, og jod og selen viste den 
samme fordelingen. Kyr fra Nord-Norge (Nordland, Troms) hadde de laveste 
gjennomsnittskonsentrasjonene av begge elementene (henholdsvis 59 og 17 
µg/kg blodserum av jod og selen), mens kystfylkene fra Vest-Agder til Sogn 
og Fjordane hadde de høyeste (88 og 32 µg/kg blodserum av jod og selen). 
Innlandsfylkene i Sør-Norge, samt Møre og Romsdal og Trøndelag skilte seg 
derimot ikke ut i noen retning. At kystområdene i vest hadde høyest innhold 
av jod og selen var forventet ut fra den naturlige geografiske fordelingen av 
disse elementene, men det var noe overraskende at det var Nord-Norge og 
ikke innlandsstrøkene som skilte seg ut i motsatt retning. Forklaringen på det 
siste er sannsynligvis forskjeller i bruk av mineraltilskudd. Det var en 
signifikant korrelasjon mellom jod og selen i prøve materialet. Det ble ikke 
funnet sammenheng mellom sporelementene og produksjonsmessige forhold 
(kalvingsintervall eller kalvingsnummer). Fordi registeringene av helsedata 
var mangelfulle, var materialet ikke egnet til å studere andre parametere 
knyttet til produksjon og helse. Ved vurdering av jod- og selenstatus i 
ammekyrne i Norge i forhold til referanseverdier, hadde kun 0,5 % av dyra 
et jodnivå under 25 µg jod/kg blodserum som kan indikere en mangelfull 
status, mens hele 45 % av dyra hadde mangelfullt selennivå (under 25 µg 
selen/kg blodserum). Mangelfullt selennivå ble påvist i alle norske regioner. 
Det må tilføyes at det er begrenset kunnskap om konsentrasjoner av jod i 
serum hos drøvtyggere, men det er antydet at ‘normal’ jodkonsentrasjon hos 
voksne storfe og sau ligger på 30–40 µg/kg (Suttle, Mineral Nutrition of 
Livestock, 4. ed., 2010). For selen er det derimot langt mer referansedata, og 
Veterinærinstituttet regner at 50–100 µg selen/kg i serum er tilfredsstillende.    
   Det lave nivået av selen i ammekyrne bekrefter tidligere erfaring av 
selenmangel hos husdyr på ekstensiv fôring i Norge. Det var derimot noe 
overraskende at såpass liten andel av dyra hadde mangelfullt jodnivå. Imid-
lertid er utbredelsen av klinisk jodmangel hos husdyr i Norge i dag temmelig 
sjelden og betyr antakelig langt mindre enn klinisk selenmangel.    
 
 
Jod og selen i beiteplanter og dyr  
 
av Tore Sivertsen, førsteamanuensis emeritus, NMBU Veterinærhøgskolen  
 
Bakgrunnen for dette foredraget er en undersøkelse fra 2006–07, der vi 
undersøkte sporelementer og andre mineraler i utvalgte beiteplanter fra ut-
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marksbeiter for sau, grasprøver fra ammekubeiter, og leverprøver fra sau, 
lam og ammeku som hadde gått på de aktuelle beitene i Norge. Innsamlingen 
av planteprøver fra sauebeitene ble utført av beitelagsansvarlige og andre 
sauebønder, i beiter som var utvalgt på forhånd. Innsamlingen av leverprøver 
ble gjort av kontrollveterinærer ved slakterier over hele landet, mens inn-
samling av grasprøver fra ammekubeiter ble gjort av ammeku-eierne året 
etter, sammen med opplysninger om fôring etc. Analysene ble utført med 
ICP-MS, ved NTNU. Totalt antall var ca. 700 planteprøver og 1200 lever-
prøver, og ca. 40 ulike elementer ble bestemt.   
   For jod var det bare planteprøvene som kunne gi relevant informasjon, 
fordi lever ikke er lagringsorgan for jod hos dyra. I tillegg fikk vi noen ana-
lytiske problemer, med tegn på kontaminering av jod mellom ulike prøver. 
Resultatene var likevel klare. I beiteplanter fra utmark var jodnivåene høye 
og tilstrekkelige for dyra i alle prøver tatt ute ved kysten, landet rundt. Mens 
nesten alle prøver fra innlandet, spesielt i Sør-Norge, viste lave verdier; stort 
sett langt under behovet hos husdyra.  
   For selen viste flertallet av planteprøvene sett under ett lave verdier; godt 
under behovet hos beitende dyr. Det var liten forskjell mellom ulike 
plantearter i utmarksbeitene, og mellom prøver tatt i utmark og innmark. På 
dette punktet skilte selenresultatene seg tydelig fra flere andre essensielle 
elementer, som kobber, sink og kobolt. Derimot var det en tydelig geografisk 
fordeling, med noe høyere og mer adekvate Se-verdier vest for Langfjella 
og langs kysten nordover, mens mange innlandsprøver fra Sør-Norge viste 
svært lave verdier. I leverprøvene var det imidlertid ikke et tilsvarende 
tydelig geografisk mønster, verken hos lam eller ammeku. Årsaken til dette 
er trolig at ulik bruk av mineraltilskudd i forskjellige besetninger har større 
betydning, og dekker over de geografiske forskjellene.  
   Ved sammenligning av det geografiske mønsteret for jod og selen i beite-
planter, var det tydelige forskjeller. Begge elementene viste høyere kon-
sentrasjoner langs kysten enn i innlandet, trolig som resultat av atmosfærisk 
transport. Jodnivåene synes imidlertid å falle raskere ved økende avstand 
fra kysten enn det selen gjør, noe som kan bero på ulike egenskaper hos de 
kjemiske forbindelsene som blir transportert atmosfærisk, for disse to ele-
mentene.  
 
 
Referanse  
Sivertsen T, Garmo TH, Lierhagen S, Bernhoft A, Steinnes E. Geographical 

and botanical variation in concentrations of selenium, cobalt, iodine, zinc 
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and other essential elements in sheep pasture plants in Norway. Acta 
Agric Scand, sect A, 2014; 64, 188–197.  

 
 
Nedgang i jodinnholdet i melk  
 
av Egil Prestløkken, førsteamanuensis, NMBU Ås 
 
Melk og melkeprodukter har siden 1950-tallet vært den viktigste jodkilden 
i norsk kosthold. Årsaken til det er tilsetting av jod i fôrrasjoner til melkekyr 
ut over dyrenes behov. Overføringsgraden av jod fra fôr til melk er høy, og 
mer enn 25 % av tilført jod kan finnes igjen i melka. Overføringen av jod til 
melk er imidlertid avhengig av fôret. Den viktigste faktoren i så måte er fôr-
ets innhold av jod, og økt innhold i fôret gir tilnærmet lineær økning av jod-
innhold i melk.  
   Tilførsel av fôr som inneholder glukosinolater, eller metabolitter av 
glukosinolater, som tiocyanat, vil imidlertid redusere innholdet av jod i melk. 
Årsaken er at anion som tiocyanat konkurrerer med jod ved opptaket fra blod 
til melk. De mest brukte fôrråvarene som har denne hemmende effekten er 
rapskake og rapsmel. Dette er proteinrike fôrmidler, og særlig bruken av raps-
kake i fôr til melkeku har økt sterkt fra ca. år 2000 og fram til i dag. Forsk-
ningsresultat fra NMBU har vist at innholdet av jod i melk kan bli mer enn 
halvert ved bruk av et rapsprodukt i fôret. Dette innebærer at jodinntaket i norsk 
kosthold kan bli betydelig påvirket, og særlig befolkningsgrupper med lavt inn-
tak av melk og melkeprodukt er i risiko for sub-optimal tilførsel av jod. Inn-
holdet av jod i melk bør imidlertid heller ikke være for høyt. Høyt innhold av 
jod i melk og melkeprodukter sammen med høyt inntak av jod fra annen mat 
(f.eks. sjømat), kan føre til et inntak av jod over anbefalt maksimal mengde.  
   Rapsproduktene som benyttes i fôr til melkeku er gode og kostnads-
effektive råvarer i fôr, og er hovedsakelig dyrket i Nord-Europa uten GMO-
problematikk. Det er derfor viktig å identifisere faktorer som påvirker 
overføringen av jod fra fôr til melk slik at innholdet av jod i melk kan bli 
styrt til et stabilt og ønsket nivå uavhengig av fôrrasjonen forøvrig. I pe-
rioden 2013 og ut 2015 ble det gjennomført et forskningsprosjekt ved 
NMBU der målsettingen var å kartlegge noen av disse forholdene. Det ble 
lagt spesiell vekt på mengde og kvalitet av rapsprodukter i fôr. Forsøkene 
viste en klar reduksjon i innholdet av jod i melk ved bruk av rapsprodukt. 
Videre viste forsøkene at reduksjonen var sterkere knyttet til bruk av et raps-
produkt i fôr enn mengde rapsprodukt og glukosinolatinnhold i dem.  
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   Ved bruk av et rapsprodukt i fôr vil økt tilsetting av jod være et effektivt 
tiltak for å motvirke reduksjon i innhold av jod i melk. Den mest brukte 
jodkilden i dag er kalsiumjodat (Ca(IO3)2), men kaliumjodid (KI) er også 
tillatt. Jodat blir raskt og tilnærmet fullstendig omdannet til jodid i vomma. 
I samråd med meieriindustrien har fôrindustrien økt innholdet av tilsatt jod 
i kraftfôr til melkeku fra 2,0 til 5,0 mg/kg. Sammen med naturlig innhold 
av jod i kraftfôr og grovfôr gir dette et jodinnhold i den samlede fôrrasjonen 
i området 2,5 til 3,5 mg/kg tørrstoff fôr. Dette sikrer ei melk med et stabilt 
innhold av jod også ved bruk av rapsprodukt i fôret. Innholdet av jod i melk 
blir i dag overvåket av TINE. Dersom det ikke benyttes rapsprodukt, må 
innholdet av jod i fôret reduseres da melka ellers kan få for høyt innhold av 
jod. Høyeste tillatte konsentrasjon av jod i fôr til melkeku i dag er 5 mg/kg 
fôr. En ekspertutredning fra EFSA har foreslått å redusere høyeste tillatte 
innhold til 2 mg/kg fôr, men dette er ikke implementert i den norske fôr-
vareforskriften. 
 
 
Bio-fortifisering av mat og fôrvekster med selen som strategi for økt 
humant seleninntak  
 
av Bal Ram Singh, professor emeritus, NMBU Ås 
 
Omtrent halvparten av verdens befolkning lider av mangel på sporelementer 
som selen på grunn av lavt innhold i maten, og ofte har det også 
sammenheng med for ensidig kosthold. Selenmangel kan unngås ved et mer 
variert kosthold, mineraltilskudd, mineralberikning av maten, eller ved å 
øke mineralkonsentrasjonene i mat- og fôrvekstene, noe som kalles biofor-
tifisering.  
   Biofortifisering av avlinger gjøres ved hjelp av agronomiske metoder 
der de ønskede sporelementene er tilsatt til gjødselen og ved bruk av 
plantesorter som lett tar opp elementene. Dette kan være gode strategier 
både for å øke sporelementkonsentrasjonene i plantene og for å forbedre av-
lingene i mineralfattig jord. Slike metoder har vært suksessfulle for å øke 
sporelementer som selen i mat- og fôrvekster. Selen som dyra tar opp gjen-
nom fôrplantene, kan både være bedre helsemessig for dyra og gi bedre for-
deling til produkter som konsumeres, enn kjemiske fôrtilsetninger direkte i 
fôret. 
   Feltforsøk utført i Balkanlandene og andre steder viser positiv biofor-
tifesering av selen i den spiselige delen av vinterhvete og mais. Bladgjøds-
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ling av selen til disse vekstene var mer effektivt enn gjødsling i jord.  Akutt 
mangel på selen hos ku og sau er observert i alle Balkanlandene, som viser 
behov for biofortifisering av mat og fôrvekster med selen som nødvendig 
tiltak. Forbruk av biofortifisert mat og fôrvekster har økt sporelementnivået 
i blod og resultert i positive helseeffekter.     
 
 
Sjømat som kilde til selen og jod  
 
av Lisbeth Dahl, seniorforsker, Havforskningsinstituttet 
 
Selen og jod er begge essensielle sporstoffer som fisk og annen sjømat kan 
være gode kilder til. For å kunne vurdere hvor stor betydning sjømaten kan 
ha som kilde til selen og jod i kostholdet vårt, trenger vi oppdaterte ana-
lyserte verdier på ulike fiskearter og annen sjømat. Matvaretabellen 
(http://www.matvaretabellen.no/) gir oss en samlet oversikt på innhold av 
energi og næringsstoffer for de vanligste matvarene vi spiser i Norge. Ved 
Havforskningsinstituttet har vi en egen database ”Sjømatdata” hvor du kan 
søke etter, og sammenligne, innholdet av næringsstoffer og uønskede stoffer 
i fisk og annen sjømat (https://sjomatdata.hi.no/#search/).  
   Torsk har en gjennomsnittlig selenkonsentrasjon på 25 µg/100 g filet. 
Andre magre arter som sei og hyse inneholder omtrent samme nivå, mens 
fet fisk som sild og makrell har i gjennomsnitt 50 µg selen/100 g. Når det 
gjelder jod, er det færre analysedata, men de magre fiskeartene inneholder 
mer jod enn de fete fiskeartene. De nyeste resultatene av jod i torsk viser 
gjennomsnittlig 190 µg/100 g filet, mens hyse har i gjennomsnitt 400 µg/100 
g, men det kan være stor variasjon mellom prøvene. Fete fiskearter som sild 
og makrell inneholder gjennomsnittlig 20 µg jod/100 g filet. 
   I oppdrettslaks ligger selenkonsentrasjonen gjennomsnittlig på 17 
µg/100 g filet, mens den for jod kun er 4 µg/100 g filet. For fiskeprodukter 
som fiskepinner, fiskekaker og fiskepudding viser analysene at innholdet av 
selen er betydelig lavere enn av jod.  
   Noen tang- og tarearter har forholdsvis høy konsentrasjon av jod, spesielt 
brunalger. Selv en liten mengde tørkede brunalger kan gi et svært høyt jod-
inntak. Tare og tilskudd laget av tare må brukes med forsiktighet for å unngå 
høyere enn anbefalt inntak av jod.  
   Samlet sett viser dette at man bør ha et variert inntak av fisk og annen 
sjømat som kilde for selen og jod i kostholdet. 
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MEDISINSK TRANSLASJONSFORSKNING 
MED EKSEMPLER FRA MODERNE          
PSYKIATRI OG KREFTFORSKNING 
 
Basert på foredrag med tittelen ”Forskeren ved pasientens side: Erfaring fra 
forskning i molekylærbiologi og basalfag i kombinasjon med kliniske stu-
dier” 
 
holdt på møte i Bergen  
1. november 2018 
 
av professor Per Eystein Lønning, K.G. Jebsen Senter for Genom-rettet 
kreftterapi, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen  
 
og professor Jan Haavik, K.G. Jebsen Senter for Nevropsykiatriske lidelser, 
Institutt for Biomedisin, Universitetet i Bergen 
 
 
Hvorfor translasjonsforskning? 
Biomedisinsk forskning og kunnskap har i de siste tiår gjennomgått en 
rivende utvikling. I dag vet vi veldig mye om menneskets normale biologi, 
risikofaktorer for sykdom og sykdomsmekanismer. Spesielt etter kartlegg-
ingen av det menneskelige genom og store teknologiske gjennombrudd i 
molekylærgenetisk forskning, har denne forskningen skutt fart. Kunnskapen 
har likevel i liten grad påvirket medisinsk praksis, eller ført til nye tera -
peutiske framskritt. Moderne medisin benytter fortsatt i stor grad medi -
kamenter oppdaget på tilfeldig vis for mange år siden og diagnostiske 
prosedyrer fra den pre-genomiske æra.   
   Stadig færre nye legemidler blir lansert og i snitt dobles kostnadene til 
legemiddelutvikling hvert niende år. De gjennomsnittlige kostnadene for å 
utvikle ett nytt legemiddel var i 2013 estimert til 2.6 milliarder dollar (1). 
Dette misforholdet har delvis blitt forklart med mangelfull kommunikasjon 
mellom tradisjonelle fagdisipliner og lite effektiv ”translasjon” av kunnskap 
til forbedret diagnostikk og behandling. Tidligere forventninger om en auto-
matisk diffusjon av kunnskap mellom forskningsdisipliner og til nye ap-
plikasjoner, har tilsynelatende ikke blitt innfridd. Som et resultat av økt 
spesialisering, har medisinsk forskning fremstått fragmentert og lite egnet 
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til å svare på pasientenes behov. Delvis drevet av denne frustrasjonen, opp-
stod det på 1990-tallet et økt fokus på behovet for ”translasjonsforskning”. 
Dette behovet har materialisert seg gjennom nye forskningsprogrammer, in-
stitutter, tidsskrifter og systematisk utdanning i translasjonsforskning.  
   Det eksisterer mange ulike definisjoner av (medisinsk) translasjonsforsk-
ning. Et fellestrekk for de fleste definisjoner er vektleggingen av en tverr-
faglig tilnærming for (mer effektivt) å bringe kunnskap både fra laboratoriet 
og befolkningsstudier til klinikken (”bench to bedside”), og motsatt: effektivt 
kommunisere pasientenes behov til forskere, slik at en kan prioritere forsk-
ning som leder til ny kunnskap, teknologi og medisinsk praksis. Satsingen 
på translasjonsforskning, på bekostning av ren grunnforskning eller tra-
disjonell klinisk forskning, er ikke uproblematisk. Noen kritikere har hevdet 
at dette betyr at det legges for mye vekt på kortsiktig anvendelse av forsk-
ningsresultater, mens andre heller vil rendyrke den kliniske forskning. Denne 
diskusjonen er viktig, men vi vil her ikke gå nærmere inn på denne debatten.  
   I 2011 etablerte en i USA et nasjonalt senter (The National Center for 
Advancing Translational Science (NCATS)) innenfor det nasjonale helse-
forskningsinstituttet (NIH) ”to transform the translational science process 
so that new treatments and cures for disease can be delivered to patients 
faster”. Lignende initiativer har blitt gjort i mange land. I Norge har den 
private Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen særlig vært en drivkraft for å 
stimulere slik forskning, gjennom å støtte opprettelsen av 20 ulike sentre for 
medisinsk translasjonsforskning fra 2011–2018 (https://stiftkgj.no/). 
   Som ledere av to slike tverrfaglige forskningssentre, i henholdsvis nevro -
psykiatri og kreftbehandling har vi gjort noen erfaringer knyttet til behovet 
for translasjonsforskning og spesielle etiske, juridiske og praktiske utford-
ringer for slik forskning. Vi kombinerer begge praktisk klinisk arbeid med 
molekylærbiologisk translasjonell forskning og har erfart at selv om våre 
forskningsfelt tilsynelatende er svært ulike, er det påfallende mange 
fellestrekk både med hensyn til metoder og utfordringer. Noen av disse vil 
bli belyst under. 
 
 
Eksempler fra onkologi og psykiatri  
Behovet for translasjonsforskning har vært artikulert innenfor de fleste 
medisinske disipliner, men kreftforskningen har helt fra starten vært en på-
driver og inspirator i dette arbeidet. På tross av massiv satsing over mange 
år på å ”løse kreftgåten” og generelt bedret prognose ved mange kreftformer 
er behandling overveiende rent empirisk derivert uten at vi så langt har klart 
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å ta inn i klinikk konsekvensene av ny biologisk viten, som viser at det innen 
alle tumorformer er stor heterogenitet i biologi, noe som skulle tilsi langt 
mer differensiert behandling. Og prognosen ved mange kreftformer og til-
stander er fortsatt dårlig, da vi ikke vet hva som gjør svulstene resistente 
mot etablert terapi. Psykiatrifeltet har lignende utfordringer. Basal nevro -
vitenskapelig forskning har bragt mye kunnskap om hvordan hjernen 
fungerer, fra det molekylære til det makroskopiske nivå. Vi vet stadig mer 
om hvordan hjernens strukturer endres ved sykdommer og en er gradvis i 
ferd med å kartlegge genetiske sårbarhetsfaktorer ved vanlige psykiatriske 
diagnoser. Likevel benyttes slik kunnskap i liten grad i praktisk diagnostikk. 
Fortsatt diagnostiseres psykiatriske lidelser ved mer eller mindre sys-
tematiske intervjuer, basert på subjektive opplevelser og historiske tradi -
sjoner hva gjelder diagnostiske kategorier.  
 
 
Psykofarmakologiens historie 
De vanligste medikamentene i moderne psykiatri ble oppdaget ved 
tilfeldigheter, lenge før en kjente deres virkningsmekanismer: Litiumsalter 
har vært brukt i behandlingen av depresjon og senere bipolar lidelse siden 
1894. Dette er fortsatt et viktig medikament i behandling og forebygging av 
mani og depresjon. Effekten av amfetamin i behandling av ADHD ble 
publisert i 1937. Sammen med metylfenidat (fremstilt i 1944), er dette fort -
satt det best dokumenterte medikamentet en kjenner ved denne tilstanden. 
Allerede i 1952 ble det vist at klorpromazin var effektivt mot psykose -
symptomer. Klozapin (syntetisert i 1958) er på tross av sine mange og al-
vorlige bivirkninger fortsatt det mest effektive medikamentet mot 
schizo freni. Senere er disse molekylene modifisert og det er tatt i bruk en 
rekke varianter av disse antipsykotiske medikamentene, men effekten er ikke 
synderlig forbedret. Trisykliske antidepressiva ble tatt i bruk på 1950-tallet 
og den første selektive serotonin reopptakshemmeren (fluoksetin) har vært 
i bruk siden 1988. Siden har det kommet mange nye varianter av alle disse 
medikamentene, men ingen store nye gjennombrudd. Det har derimot vært 
gjort mange utprøvninger av mulige nye medikamenter som alle har feilet, 
grunnet lite effekt eller uakseptable bivirkninger.  
   Innen psykiatri og psykofarmakologi finnes det mange dyremodeller, 
men ingen gode modeller for psykiatriske lidelser. Dette grunnleggende 
metodeproblemet og de mange feilslåtte kliniske studier har gjort at den 
farmasøytiske industri gradvis har mistet interessen for psykofarmakologi. 
Store legemiddelselskaper har fra tusenårsskiftet gradvis avviklet sine forsk-
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ningsavdelinger innen nevrovitenskapene, og spesielt innenfor psykiatrifeltet 
foregår det nå lite forskning i regi av tradisjonell legemiddelindustri. Dette 
baserer seg på en økonomisk kalkyle om små muligheter for kortsiktig for-
tjeneste innen dette feltet. I stedet har industrien gradvis overlatt forskning 
og innovasjon i dette feltet til akademiske institusjoner og små bioteknologi-
bedrifter, mens den farmasøytiske industri har avgrenset sin virksomhet til 
optimalisering og klinisk utprøving av legemidler utviklet andre steder. Dette 
er en del av et globalt mønster som har rammet de fleste sykdomsformer, 
inkludert store deler av kreft-behandlingen, men det har slått spesielt sterkt 
ut innenfor psykiatrien. Ettersom en ikke kan forvente noen større innsats 
fra ”Big Pharma”, har akademiske institusjoner således fått et særlig ansvar 
for å utvikle dette fagfeltet.     
   KG Jebsen senter for Nevropsykiatriske lidelser har fra 2011 arbeidet 
med tre målsetninger: Påvisning av sykdomsmekanismer ved ADHD og 
relaterte nevropsykiatriske lidelser, påvisning av nye terapeutiske mål og 
mulige behandlingsstrategier, samt å utvikle lokale teknologiplattformer for 
fortsatt forskning og innovasjon innen dette feltet. Senteret har rekruttert 
norske pasienter og kontrollpersoner, samlet inn biologiske prøver og studert 
biomarkører, inkludert hjerneavbildning (MR-undersøkelser) og undersøk-
elser av DNA (genotyping og sekvensering). I samarbeid med forsker-
grupper i utlandet er det påvist nye genetiske markører ved ADHD og en 
har startet arbeidet med å finne og prøve ut nye mulige medikamenter innen 
dette feltet. Analyser av DNA og innhenting, lagring og deling av sensitiv 
medisinsk informasjon byr på betydelige praktiske, etiske og juridiske ut-
fordringer. Disse problemstillingene deles i prinsippet av all translasjonell 
medisinsk forskning og er her belyst med eksempler fra moderne kreftforsk-
ning.      
 
 
Translasjonell kreftforskning 
Det er beskrevet mange ulike typer kreftsykdommer hos mennesker. Bryst-
kreft er en av de vanligste kreftformene og fortsatt en av kreftsykdommene 
som tar flest liv (2). Samtidig har brystkreft på mange måter vært en pioner-
sykdom innenfor kreftlidelse hva gjelder utvikling av translasjonell forskning, 
og vi vil derfor benytte eksempler herifra for å illustrere pro blem stillinger. 
Den skotske kirurgen Beatson viste allerede på slutten av 1800-tallet at fjer-
ning av eggstokkene hos en kvinne med langtkommen brystkreft kunne gi 
dramatisk tilbakegang av sykdommen. Dette la grunnlaget for bruk av 
endokrin behandling ved brystkreft. Likevel har det tatt lang tid å utvikle 
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moderne kreftbehandling med bruk av cellegift, systemisk bruk av endokrin 
terapi og, i senere år, immun-modulerende behandling.  
   Tidlig i denne utviklingen ble man imidlertid klar over at tilsynelatende 
identiske kreftsvulster kunne reagere svært ulikt på samme behandling, og 
man har gjennom hele utviklingen søkt etter prediktive biomarkører. Med 
noen få unntak; som påvisningen for rundt 50 år siden at tilstedeværelse av 
østrogen-reseptor (mottaker-proteinet for østradiol) i brystkreftceller predi -
kerer sannsynlighet for effekt av endokrin terapi, har en savnet gode 
biomarkører; utviklingen har skjedd ved at man for de ulike kreftsykdommer 
rent empirisk har prøvd ut ulike former for cellegift-kombinasjoner, og så 
landet på den kombinasjon som gav størst sannsynlighet for behandlings-
effekt. Over de siste 20 år er dette bildet gradvis endret, i det at man for flere 
kreftsykdommer har kunnet påvise genfeil som gir muligheter for målrettet 
behandling som virker godt på de svulstene der denne genfeilen foreligger. 
Gode eksempler her er bruk av målrettete antistoffer mot det såkalte HER2 
proteinet hos pasienter med brystkreft der dette er over-uttrykt (15–20 % av 
pasientene), noe som har medført en betydelig bedret overlevelse innenfor 
denne gruppen pasienter, som tidligere hadde en spesielt dårlig prognose. 
Ved malign melanom (føflekkreft) har man fått spesifikke hemmere av et 
protein som kalles BRAF; hos de vel 50 % av pasientene der dette er over-
uttrykt får man hos de fleste respons på behandlingen, men som regel inntrer 
resistens. Slik kan vi nevne flere gode enkelt-eksempler. Men ser vi på de 
store pasientgruppene, som rammes av de vanligste kreftsykdommene, har 
vi generelt liten mulighet for å forutsi behandlingseffekt ved etablert be-
handling (oftest cellegift). Vi vet kun at behandlingen i en viss grad bedrer 
prognosen for pasientgruppen totalt sett, men kan ikke på forhånd fastslå 
nytteverdi for den enkelte pasient.  Man er henvist til å prøve ut behand-
lingen hos den enkelte, og deretter registrere om den synes å ha hatt effekt. 
   Kreft er en genetisk sykdom. Det betyr at forvandlingen fra en normal 
celle til en kreftcelle går via flere kritiske sekvensielle genforandringer, der 
man til slutt ender opp med en kreftcelle der de normale mekanismene for 
vekstregulering i stor grad er defekte; cellene deler seg og vokser vilt, og 
vil oftest ha utviklet evnen til å penetrere blodkar og la seg transportere til 
andre organer, før de påny går gjennom karveggen og setter opp datters-
vulster (metastaser) i andre organer. Mange kreftsvulster vil initialt være 
følsomme for terapi, men ofte opptrer etter en tid behandlingsresistens. Selv 
om man i slike tilfeller ofte kan oppnå effekt av andre medikamenter, går 
prosessen vanligvis over tid mot multiresistens overfor alle kjente behand-
lingsformer. 

Medisinsk translasjonsforskning  279

Foredrag - Haavik-Lønning.qxp_Foredrag - Haavik-Lønning  19.03.2019  15:41  Side 279



Alle de kritiske faktorer som her nevnes er potensielle kandidater for terapi. 
Selv om de fleste behandlinger per i dag har som målsetning å drepe kreft-
cellene, arbeides det også med strategier som tar sikte på å hindre blodkar i 
å vokse inn i svulstvevet, hindre kreftcellene fra å penetrere blodkarsvegger, 
eller hindre at kreftceller klarer å etablere seg i andre organer. Utviklingen 
av metastaser er hovedgrunnen til at mange kreftpasienter dør av sin syk -
dom, og dersom spredning forhindres vil dette øke det kurative potensialet. 
   Samtlige av de prosesser som her beskrives reguleres av genforandringer 
i svulstvevet. Og gjennom translasjonell forskning er vi kommet godt på vei 
mot å forstå hvilke mekanismer som styrer prosessene. 
   Når det gjelder mekanismer som vekstregulering, samt celledød i re-
spons på behandling, er de grunnleggende genetiske mekanismene som 
styrer disse prosessene i stor grad kartlagt, men vi vet i begrenset grad hvor 
feilene ligger i pasientenes svulster. Hovednøkkelen er DNA (arvestoffet) 
som igjen transkriberes til RNA, og endelig translateres til proteiner, selve 
”effektor-molekylene”. Et hovedproblem er at selv om vi kjenner mange av 
nøkkel-genene som styrer slike prosesser, blir uttrykking av genproduktene 
fra disse regulert av en rekke modifiserende faktorer; i tillegg kommer en 
rekke faktorer inn og modifiserer på protein-nivå. Med andre ord; en ef-
fektor-mekanisme kan slås av på mange nivåer, og i mange tilfeller har vi 
ikke full oversikt over alle enkeltfaktorer som kan gå inn og modulere pro-
sessene. I tillegg virker ofte flere slike genkaskader i parallell. Med andre 
ord, det er ikke nok å ødelegge et enkelt gen, eller en enkelt mekanisme, for 
at en celle skal endre seg fra følsom til resistent mot en behandlingstype. 
   Å påvise gendefekter er komplisert. DNA er bygget opp av base-tri-
pletter der vi har 4 grunn-baser (nukleotider) som gir en 3-sifret ”kode” som 
igjen translateres til en aminosyre. Det enkelte protein består av alt fra noen 
hundre opp til mange tusen aminosyrer; antallet nukleotider som direkte 
koder for proteinet kan dermed ganges med 3. I tillegg ligger det rundt disse 
kodende regionene områder på mange tusen nukleotider som til dels har som 
oppgave å modulere uttrykket av genet. En mutasjon i et gen kan oppstå ved 
at en enkelt base skiftes ut med en annen base og man dermed får satt inn 
feil aminosyre. Noen ganger betyr ikke dette så mye; andre ganger kan det 
være helt ødeleggende. Alternativt skjer mutasjonen ved at man får inn en 
eller flere ekstra baser, eller noen faller ut. Dersom antall som settes inn/ 
faller ut ikke er delelig på 3, forrykkes hele ”leserammen” og proteinet øde-
legges. Andre ganger kan større segmenter av DNA ha falt ut eller være du-
plisert, eventuelt kan større fragmenter blitt flyttet mellom kromosomer. Tatt 
i betraktning av at vi alt i alt har over 20 000 gener som koder for proteiner, 
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og DNA i cellen består av samlet vel 3,4 milliarder nukleotider, sier dette 
hvor komplisert det er å kartlegge genforandringene i den enkelte kreftsvulst. 
Dessuten er det viktig å være klar over at det ikke bare er i ”nøkkelgener” 
vi kan forvente mutasjoner. Ikke bare initieringen av, men faktisk hele livs-
løpet til kreftceller og deres datterceller bygger på en kontinuerlig utvikling 
av et  ”kaos”; mutasjoner avler nye mutasjoner, og man snakker i dag innen-
for kreftforskning om såkalte ”passengers”; det store flertallet av muterte 
gener i kreftsvulsten, som oppstår som følge av defekte regulerings-
mekanismer men som i seg selv egentlig har lite å si for cellenes oppførsel 
og behandlingsfølsomhet, og et mindre antall ”drivers”, mutasjoner som 
spiller en hovedrolle i reguleringen. Et av problemene i forskningen er 
således å skille ut eksakt hvilke genfeil som er av betydning noe som i 
enkelte tilfeller er enkelt, men ofte har vist seg vanskelig.  
   Tidligere var en henvist til å foreta analyser på enkeltgen-nivå gjennom 
tradisjonell såkalt ”Sanger-sekvensering”, oppkalt etter den dobbelte nobel-
prisvinner Frederick Sanger. Det siste tiåret har man gradvis utviklet et nytt 
og meget potent verktøy: såkalt ”massiv parallell sekvensering, i engelsk 
litteratur også kjent som ”next generation sequencing” ( forkortet: NGS). 
Her kan man analysere multiple gener, faktisk hele genomet (alt DNA i 
cellen) gjennom en enkelt prosess. Og skal man fullt ut kartlegge de forand-
ringer som skjer i svulstene er det derfor nødvendig å gjøre hva vi kaller 
”helgenom-sekvensering”; det vil si at vi analyserer alt DNA i cellene og 
kartlegger alle de tilstedeværende forandringer. Slike analyser er imidlertid 
meget omfattende og kostbare og, ikke minst; det kreves et omfattende bio-
informatisk etterarbeid. De er derfor per i dag ikke brukt i rutinebehand-
lingen; vi vet ikke nok om hvilke funn som har terapeutiske konsekvenser. 
Og selv om vi visste det, ville tidsfaktoren forbundet med slike analyser, 
samt bioinformatisk bearbeiding (måneder) bety at vi ikke kunne levert re-
sultatet innenfor en meningsfull terapeutisk tidsramme. 
   En kartlegging av kreftgenomet er imidlertid helt avgjørende for å kunne 
påvise og forstå mekanismene for behandlingsresistens og for å finne 
terapeutiske prinsipper for å angripe disse biologiske prosessene. I praksis 
gjøres arbeidet ved at vi i forkant av behandling tar ut en mindre bit av 
svulstvevet som vi kan analysere for genforandringer. Pasienten behandles, 
og i etterkant søker vi å korrelere genforandringene i svulstvevet opp mot 
behandlingsrespons og sammenlikne genforandringene mellom svulster som 
er følsomme og de som er resistente mot behandling. 
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Etiske og juridiske implikasjoner 
All forskning trenger et etisk rammeverk. Forskning på dyr og mennesker 
krever ekstra varsomhet. Slik forskning er derfor nøye regulert av lover og 
forskrifter. Selve prosedyrene rundt translasjonell kreftforskning utsetter 
pasientene for lite ubehag og risiko. Med moderne teknikker tar en i dag 
biopsier (vevsprøver) selv fra dypere liggende organer som for eksempel 
lever, uten å utsette pasientene for stor risiko. 
   Spørsmålet om ”gjenkjennelighet” av pasientens DNA-profil er imid-
lertid et diskusjonstema. Skal denne typen genforskning skyte fart, er det 
allment akseptert at forskere bør dele data; det vil si, data bør være til-
gjengelig i offentlige databaser som tillater at også andre forskere kan nytte 
disse dataene. DNA fra kreftvev inneholder så mange mutasjoner at man 
ikke vil kunne ekstrapolere mot pasientens normalvevs-DNA, heller ikke 
kople mot slektninger. Problemet er imidlertid at man må sile dataene for 
normalvariasjoner, og dette gjøres ved at man analyserer også pasientens 
normalvev og bruker dette som referanse. Deler man så bare de somatiske 
dataene (det vil si; resultatene fra svulstvevet korrigert for normalvevs-
varianter, men ikke dataene fra normalvevet) unngår man problemstillinger 
opp mot mulig identifikasjon av enkeltindivider. Og dersom to nære slekt-
ninger utvikler kreft i samme organsystem, vil ikke DNA fra svulstene deres 
vise de samme endringene. Problemet med slik filtrering er at man her går 
glipp av potensielt viktig informasjon hos enkelte pasienter. Har pasienten 
en kimcelle-mutasjon i et nøkkelgen, som for eksempel brystkreft type 1- 
eller 2-genet (BRCA1 / 2) og dette filtreres fra analysen, kan essensiell in-
formasjon for forståelsen av svulstens biologi, faktisk også mekanismene 
som regulerer behandlingsresponsen, gå tapt. 
   I slike studier må vi også analysere pasientens eget normal-DNA for 
sammenlikning mot svulstvevet. Bakgrunnen for dette er at det foreligger mange 
normalvarianter i DNA-sekvensene i befolkningen (denne variasjonen gjør at 
vi er ulike), og vi må derfor hos den enkelte pasient benytte normalvevs-DNA 
som et filter. I sjeldne tilfeller vil dette medføre at vi kan finne potensielt syk-
domsfremkallende kimcellemutasjoner i viktige gener som vi ikke var forberedt 
på. Derfor inneholder våre pasientinformasjonsskriv klar informasjon om dette, 
slik at alle pasienter er informert i forkant, og de kan selv velge om de vil infor-
meres om slike funn eller ikke. Dette er viktig, ikke minst med tanke på 
potensielle konsekvenser for øvrige familiemedlemmer; påvises en dominant 
kimcelledefekt, vil denne nedarves i et Mendelsk arvemønster, hvilket vil si at 
avkom har 50 % risiko for å arve defekten og kanskje utvikle sykdom. 
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Lovverk 
I Norge reguleres medisinsk forskning av Helseforskningloven, Biotek-
nologiloven, Helseregisterloven og andre lover knyttet til medisinsk behand-
ling. En må videre forholde seg til nasjonale og internasjonale forskrifter 
omkring personopplysninger og innhente tillatelser til å innhente prøve -
materiale (biobanking) og pasientopplysninger. Sistnevnte er spesielt viktig; 
data som samles inn ved slike studier vil erfaringsmessig ha forskningsmes-
sig verdi over lang tid, utover en strikt definert prosjektperiode. I Norge må 
alle studier forhåndsgodkjennes av regionale forskningsetiske komiteer 
(REK) samt lokale personvernombud. I den grad behandlingsregimene som 
anvendes i slike translasjonelle studier er ”utprøvende” (det vil si avviker 
fra generell klinisk praksis på noen måte), må man også ha godkjenning fra 
Statens Legemiddelverk. 
 
 
Diskusjon 
Det rår i dag bred enighet om at translasjonell forskning er nødvendig for å 
bringe kreftbehandlingen videre mot varig helbredende behandling av større 
pasientgrupper. Samme type argumentasjon kan anvendes for andre syk-
domsgrupper. ”Persontilpasset medisin” er et moteord som anvendes for 
denne utviklingen, selv om det er noe misvisende når det gjelder kreft-
behandling; de forskjeller vi er ute etter finnes vesentlig på tumornivå og 
ikke personnivå. 
   Selv om man fra Forskningsrådet for noen år tilbake hadde en egen ut-
lysning på persontilpasset kreftbehandling med implementering av flere gode 
programmer ble satsningen fragmentarisk; satsningen her ble etter avslutning 
ikke fulgt opp. Samtidig ser man et økende marked for kommersielle aktører, 
som nå tilbyr kreftpasienter ulike former for gentesting. Testene er for så vidt 
korrekte, problemet er at man mangler god evidens for hvordan resultatet 
skal implementeres i behandlingen. Kommersielle tester blir også markeds-
ført for andre sykdomsgrupper, inkludert psykiatriske lidelser, dessverre ofte 
med marginal vitenskapelig evidens og uklare terapeutiske konsekvenser.  
Ettersom genetisk testing ofte dekkes gjennom private sykeforsikringer, ser 
kommersielle aktører dette som et lønnsomt marked, og kreftleger ved of-
fentlige sykehus møtes i stigende grad av pasienter som med håp viser til re-
sultater de har mottatt. Dette er en uheldig utvikling mange av oss har advart 
mot gjennom flere år, og der vi har påpekt nødvendigheten av offentlig sats-
ning på translasjonelle forsknings- eller behandlingsprogrammer som en 
motvekt mot en slik uheldig utvikling. 
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Translasjonell genomikkforskning er fortsatt meget ressurskrevende. Som 
en illustrasjon kan en tenke seg en studie der det inkluderes 100 kreft -
pasienter i et definert behandlingsopplegg. Før behandlingsstart og etter en 
tids behandling tas vevsprøver fra svulstene hos alle pasienter.  Dersom disse 
prøvene, sammen med normalvev (blodprøver) blir analysert for DNA-
varianter og hvilke endringer i RNA disse avstedkommer (det optimale er å 
analysere begge deler i kombinasjon), vil de analytiske kostnadene i 2018 
være 100 000–150 000 kroner per pasient, altså 15 millioner for 100 
pasienter: I tillegg tilkommer lønn til teknikere som skal ta hånd om 
prøvetaking og laboratoriearbeid, forskerne i studien, samt bioinformatikere. 
Samtidig er det lett å glemme at ”den dyreste behandlingen er den som ikke 
virker”. Har vi i dag et behandlingsregime der bare 30 % av pasientene har 
effekt av behandlingen, betyr dette at de resterende 70 % har unødige bivirk-
ninger og, for de fleste, forverring av sykdomssituasjonen, under behand-
lingen, samtidig som det kan påløpe store utgifter. Ved mange nyere former 
for kreftbehandling kan de månedlige utgifter til medikamentet alene beløpe 
seg til 50 000–100 000 kroner. Dersom vi gjennom den translasjonelle forsk-
ningen underveis i løpet kan finne en eller flere prediktive faktorer som iden-
tifiserer halvparten av de som ikke har effekt av behandlingen og vi kan 
utvikle en rimelig test som påviser i forkant hvilke svulster dette gjelder, 
ligger her store innsparinger som kan nyttes til videre delfinansiering av 
slike forskningsprogrammer.  
   Og dette gjelder i prinsipp for alle former for medikamentell kreft-
behandling. Tar vi en svært aktuell behandlingsform som immunoterapi, er 
det klart at det må foreligge biologiske forskjeller også her som forklaring 
på hvorfor noen pasienter får en langt bedre effekt enn andre. Selv om for-
skjeller i andre egenskaper, som for eksempel det enkelte individs immun-
apparatet muligens påvirker behandlingseffekten, er det klart at de 
for skjeller vi ser mellom ulike kreftformer der immunterapien har revolu-
sjonert behandlingen av malignt melanom (føflekkreft), har moderat effekt 
på lunge- samt nyrekreft, men begrenset effekt på andre svulstformer som 
bryst- samt tykktarmskreft, tilsier at det er biologiske egenskaper i svulstene 
som må være avgjørende. Nettopp innenfor bryst- samt tykktarmskreft ser 
vi også eksempler på dette; for begge disse sykdommene har pasienter 
generelt liten effekt av immunterapi, men der finnes innenfor begge syk-
dommer en subgruppering (utgjør vel 15 % av det totale antall tilfeller ved 
begge sykdommer) der immunterapien har bedre effekt. Selv om begge 
subgruppene kan identifiseres basert på spesielle mutasjonsmønster vet vi 
dog ikke hvilke mekanismer som styrer denne sensitiviteten. Konklusjonen 
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blir her, som for annen terapi; vi trenger genomiske translasjonelle studier 
for nitid kartlegging.  
   Gevinsten vil komme på sikt i form av både bedret terapi men sannsyn-
ligvis og i form av kostnadsreduksjoner for helsevesenet. Så selv om slik 
forskning vil kreve betydelige investeringer, må vi heller stille spørsmålet 
om vi, i et langtidsperspektiv, har råd til å la være. 
 
 
Er lovverket stabbesteiner eller snublesteiner? 
Stabbesteiner viser vei og hindrer utforkjøring på kronglete veier i uover-
siktlig terreng. I et moderne samfunn trenger vi også merkesteiner og 
tydelige rammer, som må forvaltes med kompetanse og innsikt. Disse lovene 
og reguleringene i samfunnet blir stadig mer omfattende og forvaltes av en 
voksende hær av byråkrater. Denne utviklingen har en betydelig kostnad, 
som i liten grad har blitt problematisert. En stor andel av de totale ressurser 
innen medisinsk forskning benyttes nå for å tilfredsstille mer eller mindre 
gjennomtenkte byråkratiske prosedyrer. Det er uklart om noen mennesker i 
moderne tid har blitt direkte skadet av medisinsk forskning i Norge, men 
det er utvilsomt at mange viktige problemstillinger aldri blir undersøkt, fordi 
det vil kreve altfor stor innsats å tilpasse seg et intrikat, diffust, omskiftelig 
og noen ganger direkte selvmotsigende lovverk. Anbe falinger fra person -
vernombud eller godkjenninger fra etiske komiteer har begrenset juridisk 
gyldighet. Når lovgivere legger til grunn en nullvisjon i form av å forhindre 
alle tenkelige (og noen ganger utenkelige) skadevirkninger, lammes samtidig 
byråkratiet som skal forvalte lovene. Alle blir primært opptatt av å unngå å 
bli stilt personlig til ansvar for mulige feil, mens det mangler insentiver for 
å hjelpe forskningen. I Norge kreves det mye tålmodighet og pågangsmot 
for å få tilgang til helsedata, for eksempel fra de nasjonale registre. Det kan 
virke som den tryggeste løsningen for byråkratiet er å trenere saksgangen, 
be om ekstra utredninger og vurderinger og håpe at forskerne til slutt gir 
opp forskningsprosjektene. Disse problemene har vært belyst og Helse-
datautvalget presenterte i 2017 forslag til mer effektive prosedyrer for 
tilgang til helsedata (3). Det gjenstår likevel å se om denne utredningen vil 
få varige praktiske konsekvenser.  
 
 
Konklusjon 
Her har vi kort omtalt den historiske bakgrunnen for og noen av mulighetene 
som ligger i medisinsk translasjonsforskning, med hovedvekt på kreftforsk-
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ning. Vi har også pekt på noen praktiske, økonomiske, etiske og juridiske 
utfordringer som ledsager slik forskning. Likevel er vi optimister. Disse 
problemene lar seg løse. Den translasjonelle tilnærmingen til medisinsk 
forskning er kommet for å bli. Den har allerede gitt oss store nye diagnos-
tiske og terapeutiske framskritt og vi forventer minst like store framskritt i 
tiden som kommer. Det forutsetter at lovgivere og forvaltningen klarer å 
spille på lag med pasienter og forskere. Mye lidelse og død kan unngås 
dersom vi klarer å ta i bruk moderne kunnskap og teknologi i medisinsk 
forskning og praksis. Det er ikke et realistisk alternativ å skru tiden tilbake 
og forhindre enhver mulig negativ konsekvens av nye metoder.    
 
Professorene Eystein Lønning (kreftlege) og Jan Haavik (psykiater) kom-
binerer begge klinisk arbeid med molekylærbiologiske studier ved Uni-
versitetet i Bergen / Haukeland Universitetssykehus innen sine respektive 
disipliner. På Akademimøtet i Bergen 1. november 2018 delte de sine er-
faringer med slik translasjonell forskning og inviterte til diskusjon om 
hvordan denne forskningen kan gjøres mer effektiv.    
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NUKLEÆRE TRUSLER –  
HVORDAN MØTER NORSK RADIO-
AKTIVITETSFORSKNING FREMTIDIGE 
UTFORDRINGER? 
 
 
foredrag fra temamøte  
22. november 2018 
 
Brit Salbu1,2, Per Strand 1,2,3 og Øyvind Gjølme Selnæs3 

1) Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), Ås,  
2) CERAD, Senter for fremragende forskning knyttet til radioaktivitet, 
mennesker og miljø 
3) Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet (DSA) 
 
 
Sammendrag 
En rekke nukleære og radioaktive kilder har bidratt til utslipp av radio-
aktivitet til miljøet, hvorav de mer enn 500 prøvesprengninger i atmosfæren 
er største bidragsyter til globalt nedfall særlig i den nordlige hemisfære. Det 
er også mange kilder både i og utenfor Norge som kan bidra til nedfall av 
radioaktive stoffer i Norge i fremtiden; både ulykker med atomvåpen 
ombord fly eller båter, reaktorulykker, særlig knyttet til gamle atomreaktorer 
uten sikkerhetsbeholder, ulykker knyttet både til uforsvarlig lagring av 
gammelt avfall og til reprosessering av avfall. Trusselbildet på atombered-
skapsområdet har endret seg i løpet av de siste årene. Det er økt fokus på at 
spaltbart eller annet radioaktivt materiale kan bli brukt i terroraksjoner 
verden over. Det er også et tema at aksjoner kan bli rettet mot atomanlegg 
eller lagre med radioaktivt materiale, eller virksomheter som håndterer 
radioaktivt materiale. Den sikkerhetspolitiske utviklingen viser også 
viktigheten av å opprettholde god atomsikkerhet nasjonalt og internasjonalt. 
For å mestre potensielle fremtidige utfordringer må vi identifisere, 
karakterisere og prioritere mulige trusler, samt vurdere mulige konsekvenser, 
usikkerheter og alternative konsekvensreduserende tiltak. Kompetanse må 
også være på plass når vi trenger den. Det er blant annet viktig å ha forsk-
ningsmessig kompetente organisasjoner med faglige ressurser, avansert 
verktøy og internasjonalt nettverk. En slik organisasjon er etablert: CERAD 
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Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø. Artikkelen er basert på fo-
redrag i DNVA av hhv Per Strand og Brit Salbu. 
 
 
Kilder som har bidratt til utslipp av radioaktivitet 
Brit Salbu 
En rekke nukleære og radioaktive kilder (Tabell 1) har bidratt til utslipp av 
radioaktivitet til miljøet, og både naturlig forekommende radionuklider 
(NORM) og kunstig fremstilte radionuklider er tilstede i alle våre økosys-
temer. Den viktigste kilden til utslipp har vært de mer enn 2000 atomprøve-
sprengningene, hvorav de mer enn 500 prøvesprengninger i atmosfæren er 
den største bidragsyter til globalt nedfall, særlig i den nordlige hemisfære, 
mens sprengninger under havet eller under bakken har bidratt til mer lokal 
forurensning (UNSCEAR, 2000). I tillegg har atomulykker som eksplosjon 
og brann i atomreaktor e.g., Windscale i England (1957), Tsjernobyl ulykken 
(1986) og Fukushima ulykken (2011) bidratt vesentlig til regional forurens-

ning, også i Norge. Autoriserte utslipp fra reprosesseringsanlegg i Russland, 
England, og Frankrike har også bidratt vesentlig til forurensning av både 
elver (e.g., Ob, Yenisey) og hav (e.g., Irskesjøen, Nordsjøen, Norskehavet, 
Barentshavet). Det har skjedd ulykker med fly med atomvåpen (e.g., Thule, 
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Tabell 1. Hovedkilder til utslipp av radioaktivitet i miljøet. 
Kilde Partikkelarkiv, NMBU 
Atomprøvesprengninger Semipalatinsk i Kaskhstan, Maralinga i 

Australia 
Reaktorulykker Windscale og Dounreay, England; Tsjernobyl, 

Ukraina: Fukushima, Japan; Chalk River, 
Canada 

Konvensjonell ødeleggelse av atomvåpen Thule, Grønland 
Palomares, Spania 

Utarmet uran ammunisjon Kosovo, Kuwait 
Utslipp fra reprosserings anlegg Sellafield og Dounreay i England. 

La Hague, Frankrike 
Mayak, Krashnoyarsk og Tomsk i Russland 
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Grønland; Palomares, Spain), med reaktordreven u-båt med våpen (Kom-
somolet) og det er dumpet betydelig mengder nukleært avfall, inkludert u-
båter med brensel, i Karahavet. Dessuten bidrar NORM kilder som uran 
gruvedrift, samt utslipp fra ikke-nukleær industri for eksempel produsert 
vann fra olje og gassutvinning i Nordsjøen betydelig til radioaktive forurens-
ning av miljøet.  
   Historien har vist at alvorlige nukleære hendelser bidrar til utslipp av 
radioaktive gasser og flyktige forbindelser, samt partikler som inneholder 
brenselsmatriks og ikke-flyktige radionuklider og metaller, med partikkel-
fordeling fra nanometer skala til fragmenter (Figur 1). Forskning på NMBU 
har vist at partiklenes sammensetning reflekterer kilden, mens egenskaper 
som partikkelstørrelse, struktur, tetthet og oksidasjonstilstand er avhengig 
av utslippssituasjonen (IAEA, 2011). Forskning har vist at slike partikler tas 
opp av levende organismer i forurensede område (Salbu et al, 2018) og 
forskning viser at ved atomulykker med utslipp av ikke-flyktige radio-
nuklider eller metaller bør en vente at nedfallet inneholder partikler med be-
tydelig aktivitet.  

 
Kilder som kan bidra til utslipp i fremtiden 
Det er mange kilder særlig utenfor Norge som kan bidra til nedfall av radio-
aktive stoffer i Norge i fremtiden; ulykker med atomvåpen ombord fly eller 
båter og reaktorulykker særlig med gamle atomreaktorer uten sikkerhets-
beholder, ulykker knyttet både til uforsvarlig lagring av gammelt avfall og 
til reprosessering av avfall. I løpet av de siste tiårene har det også inntrådt 
et paradigme skift, fra hendelser som er skapt uten hensikt til å inkludere 
hendelser som er utført med viten og vilje:  
 
• Ulykken i Three Mile Island, USA, 1979, viste at ulykker med meget lav 

sannsynlighet kan skje, 
• Ulykken i Chernobyl, USSR, 1986, viste at når ulykker med relativt lav 
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Figur 1. Uranbrensel-aggregat i utslipp fra 
Tsjernobyl-reaktoren. Individuelle 1–2 
mikrometer partikler som inneholdt en 
rekke ulike radionuklider ble transportert 
til Norge i 1986.
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sannsynlighet inntrer er konsekvensene langt mer omfattende enn det en 
trodde, 

• Ulykken i 2011 Fukushima viser at vi underestimerer geologiske hen-
delser, og 

• Angrepet på World Trade Center and Pentagon, USA, 2001, viser at det 
er grupper der ute som både har intensjon og kapasitet til å skade.  

 
Vi må derfor inkludere villede hendelser når vi vurderer ”worst case sce-
narios”, for eksempel: 
 
• Angrep på installasjoner 
• Skitne bomber 
• ”Silent killers” 
• Forurensning med hensikt av for eksempel mat eller vannkilder, slik som 

skjedde da Litvinenko ble forgiftet med polonium (Pb-210) i London. 
 
Vi estimerer Risiko (R) for en hendelse som sannsynlighet (p) multiplisert 
med konsekvens (c): (R= p x c). Sannsynlighet for ulykker ved for eksempel 
en atomreaktor kan beregnes basert på antall hendelser per reaktorår. Vi kan 
ikke beregne eller anslå sannsynlighet for villede hendelser, men kan erstatte 
sannsynlighet med ”Who will do the harm”, det vil si høy sannsynlighet om 
angrep utføres med både intensjon og kapasitet, lav sannsynlighet om inten-
sjon eller kapasitet mangler. Det er derfor langt enklere å vurdere trusler enn 
risiko av mulige fremtidige hendelser.  
 
 
Den nasjonale beredskapen og trusselbildet 2018 
Per Strand og Øyvind Selnæs 
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) forvalter og fører tilsyn 
med strålevern og atomsikkerhet. I tillegg til å overvåke stråling til befolk-
ning, pasienter og det ytre miljø, forvalter DSA kunnskap om risiko og effekt 
av stråling. DSA leder Kriseutvalget for atomberedskap (Figur 2). Kriseut-
valget består av en rekke rådgivere som er representanter fra ulike kunn-
skapsinstitusjoner. DSA har sekretariat og operasjonslokaler for den norske 
atomberedskapen. Kriseutvalget for atomberedskap har gjennom kongelig 
resolusjon av 23. august 2013 ansvar for å holde løpende oversikt over trus-
selbildet på sitt ansvarsområde. DSA publiserte et helhetlig trusselbilde i 
2008 (Strålevernet, 2018b). Våren 2010 besluttet regjeringen at seks 
scenarier med ulike typer atomhendelser skulle legges til grunn for det videre 
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atomberedskapsarbeidet i Norge. Gjennom nasjonal strategi for CBRNE-
beredskap 2016–2020 har Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og 
omsorgs departementet og Forsvarsdepartementet gitt Krise utvalget for 
atomberedskap i oppdrag å utrede et syvende scenario som omfatter bruk 
av kjernefysiske våpen nær eller på norsk territorium (Strålevernet, 2018a). 
 
Trusselbildet for Norge 2018 (Basert på Strålevern rapport 2008:11) 
Begrepet ”trusselbilde” blir imidlertid brukt forskjellig innen ulike fag-
områder. Innen atomberedskap gir et trusselbilde en oversikt over mulige 
forhold og farer (i.e., threats and hazards) der alvorlige hendelser kan ha 
konsekvenser for liv, helse, miljø og andre viktige samfunnsinteresser. Dette 
kan skyldes enten ulykker, menneskelig svikt, kriminelle handlinger, 
terrorisme eller andre forhold. 
   Trusselbildet på atomberedskapsområdet har endret seg i løpet av de 
siste årene (Strålevernet, 2018a). Vurderingene av trusselbildet bygger på 
den sikkerhetspolitiske utviklingen globalt, endringer i miljø- og samfunns-
forhold, endringer i kjernekraftindustrien, informasjon og vurderinger fra 
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Figur 2. Beredskapsorganisasjonen i Norge.
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andre nasjoner og internasjonale myndigheter og fagmiljøer, forsknings- og 
utredningsarbeid, og erfaringer fra hendelser de siste årene. 
   Alvorlige atomhendelser kan inntreffe og ramme Norge eller norske in-
teresser. Hvis en slik hendelse inntreffer, kan konsekvensene bli svært al-
vorlige. Forurensning, nedfall og eksponering for ioniserende stråling kan 
føre til konse kvenser for liv, helse, miljø og andre samfunns interesser. 
Håndteringen av en slik hendelse vil være krevende, både på kort og lang 
sikt. I tillegg må norske myndigheter være forberedt på å håndtere også 
mindre hendelser, som ikke nødvendigvis har direkte konsekvenser for 
norske områder, men som kan ha betydning for nordmenn i utlandet. Slike 
hendelser opptrer oftere, og DSA gir ut årlige oversikter over hendelser som 
har blitt håndtert av norske beredskapsmyndigheter. 
   Endringer av trusselbildet de siste årene skyldes blant annet at det har 
vært en markert utvikling innen internasjonal terrorisme. USAs tidligere 
president Barack Obama uttalte under Nuclear Security Summit i Washing-
ton 2016 at ”the danger of a terrorist group obtaining and using a nuclear 
weapon is one of the greatest threats to global security”. Det har i tillegg 
vært endringer i virksomhet og aktiviteter i Europa, i Norge og i våre nær-
områder som har betydning for trusselbildet og atomberedskapsarbeidet 
videre framover. Det er økt fare for at spaltbart eller annet radioaktivt 
materiale kan bli brukt i terroraksjoner verden over. Det er økt fare for at 
aksjoner kan bli rettet mot atomanlegg eller lagre med radioaktivt materiale, 
eller virksomheter som håndterer radioaktivt materiale. Den sikkerhets-
politiske utviklingen, med stater som viser vilje og evne til å gjennomføre 
offensive operasjoner i andre land, viser viktigheten av å opprettholde god 
atomsikkerhet nasjonalt og internasjonalt. Situasjonen i Ukraina utfordrer i 
særdeleshet atomsikkerheten der. 
   Det er også økende aktivitet i nord med militære reaktordrevne fartøy, 
med økt fare for at Norge kan bli berørt av hendelser som rammer slike 
fartøy i nærheten av Norge, i norske farvann eller i norske havner. Norge 
kan bli berørt av hendelser som rammer fartøy som bærer kjernevåpen. Det 
er økt trafikk langs kysten av Norge av fartøy med reaktorer eller radioaktivt 
avfall om bord. Klimaendringer har medført åpnere farvann i nord, og norske 
myndigheter forventer at trafikken til sjøs mellom Europa og Asia langs 
Nordøstpassasjen kan øke i framtiden. Dette kan gi økt trafikk av reaktord-
revne fartøy og fartøy med radioaktiv last langs kysten av Norge og i nære 
havområder. Slep og bruk av flytende kjernekraftverk innebærer også en ny 
aktivitet som norske myndigheter følger nøye. Det pågår også arbeid som 
sikrer gammelt radioaktivt avfall, og for Norge er spesielt opprydnings-
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arbeidet i Andrejeva-bukta på Kolahalvøya, seks mil fra grensen til Norge, 
av stor betydning.  
   Antall kjernekraftreaktorer i verden er økende. Noen gamle reaktorer 
fases ut, mens andre får forlenget lisensen eller erstattes av nye. Gjennom-
snittsalderen til flåten av kjerne kraft reaktorer er økende, og over halvparten 
av alle reaktorer har vært i drift i mer enn 30 år. Denne utviklingen innebærer 
økt risiko for hendelser ved kjernekraftverk i framtiden. I Norge medfører 
nedleggelse av forskningsreaktoren i Halden et krevende arbeid med ned-
bygging og avfallshåndtering i en årrekke framover. Dekommisjonerings-
arbeidet vil innebære en vesentlig endring av aktiviteten ved anlegget. Det 
vil også være en fare for uønskede hendelser under dette arbeidet, og DSA 
vil følge sikkerheten knyttet til arbeidet tett. 
   Tilgang på høyanriket uran eller plutonium er nødvendig for å lage en 
kjernefysisk sprengning. Tradisjonelt har en betraktet kjernevåpen som tek-
nologisk avansert, og fokus har vært lagt på Ikkespredningsavtalen (NPT) 
fra 1970. Alle land bortsett fra India, Pakistan, Israel, Nord-Korea og Sør-
Sudan er medlemmer av NPT. Nuclear Threat Initiative har imidlertid ut-
viklet Nuclear Security Index som identifiserer de landene som har nukleært 
materiale som kan brukes i kjernevåpen. Det er 22 land med spaltbart 
materiale som kan brukes i kjernevåpen. Norge er ett av disse landene. 
Norske myndigheter ser derfor på bruk av kjernefysiske våpen nær eller på 
norsk territorium som et ikke utenkelig scenario. 
 
 
Norsk radioaktivitetsforskning og fremtidige utfordringer 
Brit Salbu 
For å mestre potensielle fremtidige utfordringer må vi identifisere, 
karakterisere og prioritere mulige kilder og scenarier, samt vurdere mulige 
konsekvenser, usikkerheter og alternative konsekvensreduserende tiltak. Det 
forutsetter at vi har, i tillegg til Kriseutvalget, en forskningsmessig kom-
petent organisasjon med faglige ressurser, avansert verktøy og internasjonalt 
nettverk. En slik organisasjon er også etablert, nemlig CERAD Senter for 
radioaktivitet, mennesker og miljø. 
   CERAD er et senter for fremragende forskning (SFF) som ble etablert i 
2013 av Universitetet for miljø og biovitenskap i samarbeid med Statens 
strålevern, med støtte fra Folkehelseinstituttet, Meteorologisk institutt og 
NIVA, og med finansiering fra Norges Forskningsråd i 10 år for å arbeide 
med grunnleggende forskning. CERAD skal utføre grunnleggende langsiktig 
forskning og utvikle ”state-of-the-art”-verktøy og metoder for å beskytte 
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mennesker og miljø fra stråling, også kombinert med andre stressfaktorer. 
CERAD skal styrke vår evne til å vurdere konsekvenser og risiki knyttet til 
stråling, ved å fokusere på faktorer som bidrar vesentlig til usikkerhet.  
   Totalt omfattet CERAD SFF ca. 70 deltidsforskere samt 4 professor-
II/forsker-II stillinger. Utdanning av unge forskere er en viktig ingrediens i 
CERAD og 26 PhD studenter hvorav 6 har tatt eksamen, samt 9 PostDoc 
stillinger er knyttet til senteret. CERAD/NMBU har også utviklet EUs 
Education and training radioøkologi plattform https://wiki.ceh.ac.uk/ 
display/radex/The+Radioecology+Exchange. CERAD har også en faglig 
rådgivende komite (SAC) med 10 internasjonale høyt meritterte spesialister 
og en rådgivende komite med 5 representanter fra ulike myndigheter. Samlet 
innenfor CERAD og i samarbeid med internasjonale partnere har CERAD 
tilgang på meget avansert teknologi og infrastruktur, har så langt publisert 
ca. 200 artikler i peer review journaler og det er avholdt ca. 100 foredrag 
per år. CERAD SFF spiller også en viktig rolle internasjonalt ved aktiv 
deltagelse i en rekke organisasjoner (e.g., ICRP, UNSCEAR, OECD/NEA, 
IAEA, NATO). CERADs ledergruppe har sittet i styret for de europeiske 
ALLIANCE og NERIS plattformene, og CERADs nestleder er President i 
den Internasjonale unionen for radioøkologi (IUR). CERADs leder har 
mottatt IUR 4th V. I. Vernadsky pris, Chernobyl 30 years Memorial Medal, 
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og ble utnevnt til æresprofessor ved National University of Environment 
and Life Sciences, Kiev, Ukraina. 
   Forskningen inkluderer både menneskeskapte og naturlige radionuklider 
som i dag finnes i miljøet, og vil samtidig fokusere på kilder knyttet til nu-
kleære og ikke-nukleære virksomheter som potensielt kan bidra til utslipp 
av radionuklider i fremtiden (Figur 3). Ved å benytte en økosystembasert 
vitenskapelig tilnærming, vil CERAD SFF særlig fokuserer på: 
 
1) Kilder og utslipp: Karakterisere radionuklider som slippes ut fra ulike 
kilder under ulike utslippsforhold med hensyn på fysisk-kjemiske tilstands-
former, og benytte denne informasjon til vurdering av ulike prosesser som 
påvirker spredning i miljøet. ”Highlights” av betydning også internasjonalt 
omfatter spesielt ”Particle sources and effects” det vil si kildeterm og input 
til transport, – dose – og konsekvensmodeller. Basert på NMBUs unike par-
tikkelarkiv og tett samarbeid med internasjonale partnere er radioaktive par-
tikler fra en rekke ulike utslippskilder (detonasjoner, eksplosjoner, brann, 
korrosjon etc.) karakterisert ved hjelp av de mest avanserte ”state-of-the-
art”-metoder (e.g., synkrotron XAS, CT-tomo, AMS). Partikler er også iden-
tifisert inne i levende organismer, slik som nanopartikler som er akkumulert 
omkring embryo i nematoden C. elegans, utpekt av ESRF som ”Beauty of 
Science” (Cagno et al., 2017), eller som plutonium partikler i snegl fra 
Palomares, Spania (Salbu et al., 2018). Plutoniumforskningen er også in-
kludert i Plutonium Handbook 2nd edition 2018 (50 år etter 1. utgave). 
 
2) Transport i økosystemer: Identifisere hvordan ulike tilstandsformer, andre 
forurensninger samt temperatur og klimaforhold påvirker radionukliders 
transport, spredning og overføring i ulike Nordiske økosystemer. Over-
føringskonstanter vil erstattes med dynamiske funksjoner som tar hensyn til 
variasjoner i tid, rom og temperatur. Highlights av betydning også interna-
sjonalt omfatter ”Dynamic ecosystem transfer”. Feltarbeid og laboratorie-
eksperimenter utføres i Tsjernobyl og Fukushima. Ved innsetting av ren fisk 
i en forurenset Tsjernobyl-innsjø får vi ny informasjon om dynamisk over-
føring av radioaktivitet fra vann og diett til fisk under naturlige forhold. Re-
sultatene avviker fra resultater fra laboratorieforsøk og dette har stor 
betydning for modellering. Størst internasjonal betydninger er utvikling av 
ERICA modellen for vurdering av miljømessige konsekvenser etter Fukus-
hima ulykken, og ”White papers” fremlagt for FNs Generalforsamling fra 
en UNSCEAR komite ledet av CERADs nestleder (UNSCEAR 2016). 
3) Biologiske effekter: Identifisere responser indusert i flora og fauna som er 
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eksponert for middels til lave stråledoser, også i kombinasjon med andre 
”stressere” som UV-stråling og tungmetaller, under varierende temperatur- og 
klimaforhold. Highlights av betydning også internasjonalt omfatter særlig 
”Biological responses”. Forskningen omfatter både radiosensitivitet, bland-
ingsgiftighet og transgenerasjonelle effekter. Basert på CERADs unike 
Gamma bestrålingsanlegg og unike ”Biological Effect Toolbox”, utføres det 
eksperimenter hvor en rekke ulike testorganismer eksponeres til lav dose 
gamma stråling, også i kombinasjon med andre stressorer som metaller eller 
UV bestråling. De viktigste resultater er oppnådd for laks, zebrafisk, daphnia, 
nematoder og mus, hvor gamma eksponering og dannelse av fri radikal koples 
til effekter i en rekke endepunkter som reproduksjon, utvikling, genuttrykk, 
epigenetikk samt transgenerasjonelle effekter (e.g., Song et al., 2018). 
 
4) Konsekvens- og risikovurdering: Integrere kunnskap om kilder og mulige 
utslippsscenarier, transport og spredning i ulike økosystemer samt biologisk 
opptak og effekter for å redusere usikkerheter i konsekvens- og risiko -
vurderinger, samt forbedre de radiologiske risikovurderingene ved å im-
plementere sosioøkonomiske og etiske aspekter. Highlights av betydning 
også internasjonalt omfatter særlig ”Impact assessments”. Forskningen 
fokuserer på konsekvenser som følge av hypotetiske nukleære ulykker. Det 
mest omfattende studiet omfatter konsekvensvurderinger av en mulig ulykke 
med avfallstanker ved Sellafield, England og mulig nedfall i Norge. Her 
knyttes kildeterm og utslipp, transport og nedfall i ulike økosystemer til kon-
sekvenser og risiko, ikke bare for helse og miljø, men også for samfunn og 
økonomi. Forskningen er særlig knyttet til kopling av en rekke ulike 
modeller, fra kilde til konsekvenser, og på de faktorer som bidrar mest til 
usikkerhet i prognoser. EU CONCERT programmets første utlysning 
fokuserte også på tilsvarende hypotetiske atomulykker og usikkerheter 
knyttet til risikovurderinger, og tre CERAD medlemmer er partnere i inn-
vilgede EU CONFIDENCE og TERRITORIES prosjektene.    
 
CERAD SFF fokuserer på ulike kilder og utslippsbetingelser, transport i 
ulike økosystemer, biologiske opptak og effekter i organismer som er eks-
ponert for stråling, også i kombinasjon med andre stressorer for å vurdere 
konsekvenser og risiko, ikke bare for helse og miljø, men også for samfunn 
og økonomi. Forskningsprogrammet er det mest omfattende som er utført 
innen radioøkologi i Norge, og ingen enkeltinstitusjon kunne utført dette 
uten bidrag fra de andre partnere. CERAD har oppnådd viktige resultater i 
tråd med angitte forskningsmessige mål: å redusere usikkerhet i konsekvens 
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og risiko vurderinger knyttet til radioaktivitet også kombinert med andre 
miljøgifter. Vi setter derfor pris på vurderingene fra Forskningsrådets 
internasjonale midtveisevaluering av CERAD SFF: ”CERAD is a global 
Centre of Excellence and a flagship for Norwegian science with an agenda 
that is also highly relevant for society.”  
  
Exit strategi 
Forskningsrådet vil finansiere CERAD SFF til og med 1922. For å sikre 
videreføring utover 2022 er det utarbeidet en intensjonsavtale (Memo -
randum of Understanding) som er signert av rektor ved NMBU og adm. 
direktørene ved Strålevernet, Meteorologisk Institutt, Folkehelseinstituttet 
og NIVA. I.h.t. MoU:  
 
”We, the CERAD partners, are pleased with the research progress made 
since 2013...”  
”We, the CERAD partners, recognise that CERAD has contributed signifi-
cantly to radioecology internationally…” 
”We, the CERAD partners, consider a need for CERAD activity or similar, 
continuing after the 10 year period…” 
”This MoU reflects the clear intention of the CERAD partners to prolong 
the Consortium agreement, with amendments if needed, in order to continue 
the close collaboration between the partners, with respect to activities such 
as joint research, education, training and recruitment as well as networking 
nationally and internationally, long term after the termination of the RCN 
funding of CERAD in 2022.” 
 
 
Konklusjon 
• Det er mange kilder der ute og kompetanse må være på plass når vi 

trenger den. Vi har aldri vært så godt rustet til å takle en ny hendelse, 
men vi må styrke både kompetanse og verktøy for bedre å kunne vurdere 
og håndtere meget alvorlige hendelser nær eller i Norge. 

• Nedlegging av atomreaktorer i Norge innebærer et sterkt behov for lang-
siktig styrking av kompetanse, undervisning og sikring av rekruttering 

• CERAD SFF viser at vi oppnår langt mer samlet enn hver for oss. 
Strålevernet blir et direktorat DSA – det vil bli et stort behov for en forsk-
ningsbasert TSO. EXIT strategi etter 2022 viser at det er en klar intensjon 
om videre samarbeid mellom partnerne 
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Veien videre omfatter fokus på nye potensielle nukleære hendelser i nærhet 
av Norge eller i Norge. Det vil omfatte endrede kildetermer, endrede trans-
portkoder, og større vekt på direkte helseeffekter (e.g., inhalasjon). Samarbeid 
mellom forskning (risikovurdering) og myndigheter (risiko hånd tering) må 
styrkes da myndigheters håndtering bør være forskningsbasert. På basis av 
det nye trusselbildet og nye utfordringer synes det å være stort behov for et 
styrket CERAD i fremtiden. 
 
 
Referanser 
Cagno, Simone; Brede, Dag Anders; Nuyts, Gert; Vanmeert, Frederik; 

Pacureanu, Alexandra; Tucoulou, Remi; Cloetens, Peter; Falkenberg, 
Gerald; Janssens, Koen; Salbu, Brit; Lind, Ole Christian. 2017. Com-
bined computed nanotomography and nanoscopic X-ray fluorescence 
imaging of cobalt nanoparticles in Caenorhabditis elegans. Analytical 
Chemistry Volum 89 (21) 11435–11442. 

IAEA, C.R.P., 2011. Radioactive Particles in the Environment: Sources, Par-
ticle Characteristics and Analytical Techniques. IAEA-TECDOC. IAEA, 
Vienna, p. 90. 

Salbu, Brit; Kashparov, Valerii; Lind, Ole Christian; Garcia-Tenorio, Rafael; 
Johansen, Mathew; Child, David Peter; Roos, Per; Sancho, Carlos. 2017. 
Challenges associated with the behaviour of radioactive particles in the 
environment. Journal of Environmental Radioactivity 186, 101–115. 

Song, You; Asselman, Jana; De Schamphelaere, Karel A. C.; Salbu, Brit; 
Tollefsen, Knut Erik. 2018. Deciphering the Combined Effects of Envi-
ronmental Stressors on Gene Transcription: A Conceptual Approach. 
Environmental Science and Technology Volum 52 (9) 5479–5489. 

Strålevernet, 2018a. Endringer i trussel bildet. Strålevern rapport 2018:10 
Strålevernet, 2018b. Atomtrusler, Strålevern rapport 2008:11. 
UNSCEAR, 2000. Sources and Effects of Ionizing Radiation, p. 1. United 

Nations, New York. 
UNSCEAR. (2016). Developments since the 2013 UNSCEAR Report on 

the Levels and Effects of Radiation Exposure Due to the Nuclear Acci-
dent Following the Great East-Japan Earthquake and Tsunami. A 2016 
White Paper to Guide the Scientific Committee’s Future Programme of 
Work. In U. N. United Nations Scientific Committee on the Effects of 
Atomic Radiation, New York, 2016. (Ed.) 

 
 

298  Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok 2018

Foredrag -Salbu.m.fl.qxp_Foredrag - Salbu.m.fl.  19.03.2019  15:41  Side 298



STJERNØ-UTVALGET 10 ÅR SENERE 
 
 
foredrag på møte 
6. desember 2018 
 
av professor emeritus Steinar Stjernø, Institutt for sosialfag, OsloMet 
 
 
I 2000 lanserte Mjøs-utvalget utredningen Frihet under ansvar. Det var 
anvendelsen av New Public Management på høyere utdanning. Utvalgets 
forslag representerte et kompromiss mellom økonomenes ønske om at 
økonomiske insentiver skulle styre institusjonenes strategier og atferd, 
og ønskene til høgskolene Stavanger og Kristiansand om å få bli uni-
versiteter.  
   Utredningen ble grunnlaget for den såkalte kvalitetsreformen og de end-
ringer som ulike regjeringer gjennomførte i de følgende åra. I de følgende 
åra under statsrådene Lilletun, Clemet og Giske ble høgskolene pålagt å 
drive forskning, men uten å få nye midler til det. De kunne bli universitet 
hvis de skaffet seg fire PhD-utdanninger – for øvrig et forslag fra rektor ved 
Høgskolen i Agder. Det innebar et avgjørende skubb i overgangen fra et 
binært til et hierarkisk system for høgre utdanning i Norge.  
   Da utvalget som jeg ledet ble nedsatt i 2006, hadde høgskolene opprettet 
en lang rekke masterstudier, og de fleste store høgskolene arbeidet for å 
skaffe seg PhD-utdanninger. Det ble de fleste steder hovedsakelig finansiert 
ved å overføre ressurser fra bachelorstudiene. Det var en utbredt antakelse 
at det bare ville bli noen få nye universiteter. Jeg var imot ordningen og 
advarte i Dagbladet om at det ville føre til et kappløp mellom mange andre 
store høgskoler. Slik gikk det også. Mot de flestes forventning satte en rekke 
høgskoler i gang prosesser for å skaffe seg de fire PhD-programmene som 
trengtes for å bli universitet. De etablerte universitetene likte det ikke, og 
verken universitetene eller offentligheten skjønte hvorfor høgskolene ville 
bli universiteter. Men fordelene var så klare at det ville være uansvarlig over-
for egen institusjon hvis rektorene i høgskolene ikke deltok i kappløpet. For-
delene var prestisje og attraktivitet blant potensielle studenter og flinke 
fagfolk, at det ville bli lettere å utvikle egen forskning, lettere å skaffe seg 
gode utenlandske samarbeidspartnere – og ikke minst økt autonomi og retten 
til å utvikle masterstudier og nye PhD-programmer. 
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   Med etableringen av de nye universitetene i Stavanger, Kristiansand og 
etter hvert Bodø, var universitetsbegrepet endret. De mange treårige profe-
sjonsutdanningene der, som utdanningene for lærere, sykepleiere, sosial-
arbeidere, ingeniører, var blitt universitetsutdanninger. De drev oftest ikke 
mer forskning enn tilsvarende utdanninger i de gjenværende høgskolene, 
men framsto overfor disse som konkurrenter om studenter og dyktige 
fagfolk. De arbeidet aktivt overfor myndighetene sentralt og lokalt og 
regionalt næringsliv for å skaffe seg ressurser for å styrke forskningen sin. 
Først nå, om lag 15 år senere, har det gått opp for de fleste at det er uni-
versiteter og universiteter – slik det er i så mange andre land.  
   Vi – utvalget – antok at det i 2020, som ifølge mandatet skulle være ut-
valgets horisont, da ville være 12 nye universiteter. De nye universitetene 
vil ofte være hybride institusjoner – med store interne forskjeller i forsk-
ningsinnsats og akademisk kultur, og de ville ha en klart lavere forsknings-
innsats enn de store tradisjonelle breddeuniversitetene. Heller ikke det er så 
ulikt situasjonen i andre land. 
 
Da Øystein Djupedal oppnevnte utvalget som jeg skulle lede i 2006, var 
situasjonen følgende: 
 
• Konkurransen bestemte utviklingen i høyere utdanning. 38 statlige in-

stitusjoner konkurrerte om studenter, ansatte, forskningsmidler 
• Det ville bli en rekke nye universiteter innen 2020, som var utvalgets 

pålagte horisont 
• Utviklingen gikk mot stadig mer heterogene institusjoner og flere små 

forskningsmiljøer  
• Det ville bli økt omstillingspress – særlig etter 2015  
• Det rådde politisk tafatthet – regjeringen og Kunnskapsdepartementet 

hadde ingen nasjonal strategi for høyere utdanning 
 
Utvalget vurderte utfordringene i 2008 slik: 
 
• Et stort antall spinkle masterstudier, stadig flere små PhD-studier og en 

del påfunn på bachelornivå for å rekruttere studenter 
• Prognosene tydet på at urbanisering og synkende ungdomskull ville sette 

mindre studiesteder i distriktene under press. 
• Kvaliteten var for lav i de treårige profesjonsutdanningene til å oppfylle 

lovens krav om forskning og utdanning på høyt nivå 
• Institusjonene skjermet sin autonomi, var lite opptatt av det nasjonale 
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systemet og av samarbeid og arbeidsdeling 
 
Mandatet var å foreslå en struktur for høyere utdanning i 2020, og vi foreslo 
dette: 
 
• Kunnskapsdepartementet burde starte en prosess for å redusere antallet 

institusjoner – 38 institusjoner burde reduseres til 8-10 
• Institusjonene skulle selv foreslå hvilke andre institusjoner de skulle slås 

sammen med   – før regjeringen foreslo nasjonale vedtak 
• De nye institusjonene skulle utvikle sin profil og sine prioriteringer i 

dialog med departementet, eventuelt etter råd fra et nytt organ med 
internasjonale eksperter 

• Den nye loven hadde krevd forskningsbasert undervisning, men uten nye 
ressurser til de korte profesjonsutdanningene som var blitt pålagt plikt 
til å drive forskning: program for kompetansehevning i de treårige med 
årlig 50 millioner kroner 

• Vurdere å legge ned enkelte små studiesteder 
• Et finansieringssystem med reduserte insentiv-effekter 
• Ikke ett eliteuniversitet, men styrke ordningen med sentre for frem -

ragende forskning 
• Introduksjon av senter for fremragende utdanning (SFU)  
 
 
Hva har skjedd? 
 
Det var bred tilslutning til utvalgets analyse, men ikke til forslagene. Mot-
standen var stor, særlig blant de gamle universitetene. Det var mer positive 
holdninger i høgskolen, men det var liten politisk vilje til en ny omfattende 
reform. Dette var ingen overraskelse for utvalget. På det aller siste møtet sa 
jeg at vi sto overfor valget mellom å si det vi mente naturlig fulgte av analysen 
og håpe at en framtidig regjering ville ta utredningen opp av skuffen igjen, 
eller å legge fram et forsiktig forslag som var mindre kontroversielt. Stolten-
berg-regjeringa la seg som forventet på den linjen at fusjonene burde baseres 
på frivillighet og beskjedne økonomiske insentiver. Det skjedde noen ganske 
få slike, men så var den strategien uttømt. I slutten av regjeringsperioden sa 
utdanningspolitikere fra både Arbeiderpartiet og SV at det kanskje var på tide 
å ta et fastere grep om utviklingen i tråd med utvalgets forslag. 
   Så vet vi hva som skjedde. Ansvaret ble overtatt til en ny regjering. Etter 
valget i 2013 tok Torbjørn Røe Isaksen og hans statssekretær Bjørn Haugstad 
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utredningen opp av skuffen og fulgte den strategien vi hadde foreslått – med 
et dyktig håndgrep med blanding av overtalelse, press, insentiver og sank-
sjoner overfor mindre institusjoner som i utgangspunktet ikke hadde så lyst 
til å slå seg sammen med noen andre. Noen institusjoner hadde derimot i 
disse åra selv hatt en strategi som omfattet fusjoner med andre institusjoner.  
   Isaksen fulgte derimot ikke opp en del andre av utvalgets forslag. Det 
ble ikke noe program for å løfte kompetansen i profesjonsutdanningene, og 
heller ikke styrking av basisfinansiering, med tilsvarende svekking av de 
konkurranseutsatte midlene. Men institusjonene fortsatte selv å styrke kom-
petansen – som også ble understøttet av nye stipendiatstillinger og professor -
ansettelser. 
   Vi hadde antatt at det ville være 12 universiteter i 2020 – i dag er det 10 
og om noen år vil det sannsynligvis være nettopp 12. Høgskolen i Innlandet 
sender søknad i løpet av desember 2018, og Høgskolen på Vestlandet i løpet 
av de nærmeste fire åra.  
   Utvalget leverte ikke konkrete forslag om hvem som skulle slå seg 
sammen med hvem, men noen av løsningene ble annerledes enn det mentale 
bildet jeg hadde. Mest overraskende var nok de grepene som NTNU tok 
med å inkludere høgskoler som ikke akkurat ligger i nærheten av NTNU. 
 
 
Ingen struktur er uten utfordringer 
 
Fusjoner og større institusjoner er naturligvis ikke et universalmiddel som 
løser alle problemer, og det kan som andre reformer ha utilsiktede virkninger 
og skape nye utfordringer og problemer. Noen ligger klart i dagen. 
   Det er selvfølgelig ingen enkel sammenheng mellom struktur og kvalitet 
i forskning og utdanning. Det trengs i tillegg vilje, evne og strategi hos led-
elsen til å følge opp strukturendringen. På den annen side skaper fusjoner 
og mer heterogene institusjoner farer og utfordringer. Sammenslåinger kan 
skape byråkratisering med nye hierarkiske nivåer, flere administrativt ansatte 
i forhold til de faglig ansatte. Det kan øke avstanden mellom dem som står 
for kjernevirksomheten på den ene siden – undervisning og forskning – og 
ledelsen og admini strasjonen på den andre. Der høgskoler blir del av 
”gamle” universiteter skapes det forskjeller i tid til forskning, undervisnings-
plikt og lønnsplassering med mer, som krever strategier for å mestre misnøye 
og konflikter. Det er blitt og vil bli flere flercampus-universiteter med store 
avstander og kvalitets-/nivåforskjeller mellom studiestedene. De møter ut-
fordringer om hvordan de skal forene intern konsentrasjon, arbeidsdeling 
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og hensynet til lokale interesser. Mangfoldet blant universitetene gjør det 
vanskeligere (og i noen tilfeller umulig) for UHR å representere alle uni-
versiteters interesser. 
   Jeg synes dette er mer aktuelle problemstillinger enn hvorvidt det er 
rolleforvirring mellom institusjonene. Det er lenge siden Stortinget vedtok 
loven om at universitetene og høgskolene skulle ha samme oppgaver og 
samme formål. Det er lite som tyder på at de nye universitetene ikke forstår 
sin rolle, og det virker ikke som om de kopierer de ”gamle” universitetene 
i annet enn ønsket om å utvikle sin forskning og heve kompetansen hos sine 
ansatte.  
   Om få år er det to, eller kanskje ingen, statlige høyskoler igjen. Over-
gangen fra en binær til en hierarkisk struktur i norsk høyere utdanning vil 
da i praksis være fullført.
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FØRSTE FRAM-FERD (1893–96):  
MANNSKAPETS PERSONLIGE HISTORIER 
 
 
Nansen minneforelesning 2018 
 
av Geir O. Kløver, museumsdirektør på Fram-museet 
 
 
Innledning 
 
Dette er en artikkel om Fridtjof Nansens og hans menns ferd med Fram over 
Polhavet. Selv om Nansen er hovedpersonen så er kildene i all hovedsak det 
øvrige mannskapet om bord og deres personlige dagbøker. 
   Da jeg begynte på Frammuseet 1. september 2005, var noe av det første 
jeg gjorde å besøke Nasjonalbiblioteket på Solli Plass for å se Fridtjof 
Nansens dagbøker, spesielt notatene fra sledereisen mot Nordpolen og over-
vintringen i hiet på Frans Josef Land. Jeg kjente selvfølgelig godt til Nansens 
egen bok fra før, men bare det å kunne holde den samme notisboken i 
hånden, som Nansen gjorde hver eneste dag under overvintringen, var et 
stort øyeblikk. Sidene var fulle av sot og fett, og mye var til dels uleselig.  
   Nansens dagbøker fra Første Fram-ferd består av ti bind. De inneholder 
lange avsnitt som ikke er med i den publiserte utgaven fra 1897, og vise 
versa. Man kan tenke seg at disse var utelatt fordi de var kjedelige og uin-
teressante for den polarinteresserte leser, men det er ikke riktig. Mye er 
personlige betraktninger om Nansen selv, om familien hjemme, om savn og 
tvil, som kanskje ikke passet inn i datidens krav til en spennende eks-
pedisjonsberetning.  
   Men, Nasjonalbiblioteket har ikke bare Nansens dagbøker i sine sam-
linger. Dagbøker fra flere av de andre av mannskapet er representert, samt 
en rekke dagbøker fra flere av de andre norske ekspedisjonene til pol-
områdene.  
   Personlige dagbøker er en viktig dokumentasjon av historiske hendelser 
og er sentrale kilder til biografier og historiebøker. Jo flere dagbøker jeg leste, 
jo større ble frustrasjonen over en del kjente og mindre kjente publiserte bio-
grafier. Det synes som om enkelte og ofte isolerte sitater fra dagbøkene har 
vært benyttet til å fremme en ensidig fremstilling av personer og ekspedi-
sjoner, mens hyppigere utsagn fra de samme dagbøkene, som forteller en helt 
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annen historie, ofte er utelatt. Mange biografier blir fortsatt gitt ut uten at for-
fatteren bruker de mange førstehåndskilder som er lett tilgjengelige. Listen 
over kilder inneholder ofte kun tidligere bøker av andre forfattere. Samtidig 
er flere generasjoner med deltagere på de norske ekspedisjoner, og deres bi-
drag til polarhistorien helt glemt av andre enn familie og folk med over gjen-
nomsnittlig interesse for vår polarhistorie, selv om deres dagbøker fra 
ekspedisjonene som nevnt er lett tilgjengelige i offentlige arkiver. 
   På denne bakgrunn startet Frammuseet et prosjekt med målsetting om å 
publisere samtlige dagbøker fra de norske polferder, ord for ord slik de er 
skrevet, uten ledende kommentarer. I samarbeid med Nasjonalbiblioteket, 
andre museer, og private eiere av dagbøker, er vi langt på vei. I perioder har 
vi hatt opptil 40 frivillige Oslo-guider til å foreta den første transkribering 
av de ofte vanskelige håndskriftene.  
   I forbindelse med Sydpolsjubileet i 2011 publiserte Frammuseet dag-
bøkene til 13 av de 19 medlemmene av ekspedisjonen, inkludert alle de fem 
i polpartiet, åtte av de ni i overvintringspartiet, alle offiserene, og flere av 
sjøfolkene. Hver av mennene har en historie å fortelle og samlet gir utgiv-
elsene svært god innsikt i hver eneste dag av ekspedisjonen. Roald 
Amundsens dagbok er i tillegg utgitt på engelsk og tysk. I skrivende stund 
er tre av dagbøkene fra Gjøa-ekspedisjonen utgitt, mens to mindre, ukom-
plette dagbøker gjenstår. Vi har også utgitt Amundsens dagbok fra Belgica-
ekspedisjonen (1897 –99) og Kaptein C.A. Larsens dagbøker fra Jason 
(1893–94) og Antarctic (1901–03), som inkluderer informasjon om de første 
funnene av fossiler i Antarktis og overvintringen på Pauletøya. 
 
 
Dagbøkene fra Første Fram-ferd 
 
Materialet fra Første Fram-ferd er overveldende. Å gi en komplett oversikt 
over innholdet fra ekspedisjonen i en kort artikkel er ikke mulig, men jeg 
håper å kunne gi leseren en introduksjon til stoffet, dele noen av det øvrige 
mannskapets tanker om Fridtjof Nansen, bekrefte eller avkrefte en del myter 
om ekspedisjonen, og evaluere om Frams ferd over Polhavet var så perfekt 
organisert og gjennomført som den ofte blir referert som. 
   Dagbøker, fotoarkivet, skipsavisen Framsjaa, protokoller for kortspill, 
drift av motoren og det elektriske anlegg, loggbøker, og Nansens annoterte 
kart består til sammen av mer enn 7900 håndskrevne sider. I tillegg kommer 
det svært rikholdige arkivet for byggingen av Fram og forberedelsene til 
ekspedisjonen. Frammuseet vil publisere mye av dette. Etter planen kommer 
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Nansens private dagbok i 2019, og så fortsetter vi med Otto Sverdrup, Sigurd 
Scott-Hansen, Hjalmar Johansen, Adolf Juell, Anton Amundsen, Ivar Mog-
stad og Bernhard Nordahl, loggbøker og protokoller. Senere kommer 
Nansens dagbøker fra Grønland, Veslemøy-toktet, hans reise gjennom Sibir, 
syv dagbøker fra Andre Fram-ferd, flere fra Maud- og Belgica-ekspedi-
sjonene, og til slutt Amundsens polflygninger. 
   Fridtjof Nansens bok fra Første Fram-ferd ble utgitt komplett for første 
og siste gang i 1897. Senere utgivelser har vært kraftig redusert. Hjalmar 
Johansen og Bernhard Nordahl kom året etter med sine fortellinger fra eks-
pedisjonen, hvorav Johansens bok ble en stor suksess og er trykket i flere 
opplag. Nordahls ”Framgutterne” er vanskeligere å få tak i. Av de personlige 
dagbøkene fra ekspedisjonen er kun skipslegen Henrik Blessings beretning 
utgitt. Blessing har vært tema for et tidligere Nansen-foredrag. Av det øvrige 
mannskapet kjenner jeg ikke til dagbøker fra Lars Petterson, Peder Hend-
riksen, Theodor Jacobsen eller Bernt Bentsen, men skulle de dukke opp så 
blir det en stor begivenhet. 
 
 
Ansettelsesprosessen 
 
Å ansette kvalifisert arbeidskraft til ekspedisjonen tok langt tid. Mange måtte 
vente i lang tid før de fikk et endelig svar. Forhandlinger med flere tidlige 
kandidater førte ikke fram på grunn av lav lønn og ekspedisjonens for-
ventede varighet som ble anslått å være ca. fem år. De fleste søkere nøyde 
seg med å sende en en-siders søknad i brevs form, og forventet et snarlig 
svar. Det var langt flere søknader fra utlandet enn fra Norge, og en god del 
flere fra Nord-Norge enn fra resten av landet. 
   Albert S. Franklin fra New York skrev en omfattende søknad, hvor 50 + 
personer har signert på at han er ”A highly talented man with energy, pluck 
and good judgement, able to use snow-skies, and skates to perfection, and 
is known to possess unnatural endurance as a pedestrian.” Han la videre med 
et brev fra den kjente amerikanske polarforskeren, Admiral Greely, som 
skriver at han ikke kan anbefale noen å delta på denne ekspedisjonen, og 
lurer på om Franklin i det hele tatt har lest hva Greely har uttalt offentlig 
om Nansens initiativ. 
   Flere kjente personer søkte, uten hell. Dette inkluderer: Francesco Cetti, 
som var Norges fremste aeronaut, og som introduserte ballong-flygning for 
blant andre Salomon August Andrée og Eivind Astrup. Paul Bjørvig, senere 
sentral polfarer og deltager på flere av Walter Wellmans ekspedisjoner og 
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de tyske ekspedisjoner til Antarktis med Erich Von Drygalski og Wilhelm 
Filchner. Anton Lund, som var førstemaskinist på Roald Amundsens eks-
pedisjon med Gjøa. Frederick George Jackson, den engelske polfareren som 
organiserte sin egen ekspedisjon til Frans Josef Land.  
   Nansens personlige sekretær, Christian Christophersen, var om bord helt 
til Khabarowa, og ville gjerne være med videre. Nansen var i tvil, men da 
det var allerede var 13 om bord og alt utstyr og forsyninger planlagt for 12, 
ble Christophersen sendt hjem. Gjertsen, som var ansvarlig for riggingen av 
Fram på Aker Mekaniske Verksted, ble med som altmuligmann til Tromsø. 
Kristian Kristiansen fra Nansens kryssing av Grønland (1888) søkte tidlig, 
ble antatt, men trakk seg senere på grunn av dårlig lønn, ombestemte seg 
igjen, men ble med til Tromsø før han hoppet av for godt. 
   Otto Sverdrup var første mann som ble ansatt. Han fulgte byggingen av 
Fram tett og var det naturlige valget som kaptein om bord. I ansettelseskon-
trakten som ble undertegnet 2. oktober 1891 er det inkludert en betalingsplan 
for lønn de første sju årene. Sverdrups kone fikk utbetalt 10.000 kroner i 
forskudd for de to første årene, med beskjed om at 4.000 kroner måtte ”an-
bringes betryggende” slik at de kunne refunderes hvis noe hendte ekspedi-
sjonen det første året. Fra år tre skulle hun får 5.000 kroner hvert år til og 
med det sjette året, da lønnen ble redusert til 4.000 kroner. 
   Løytnant i marinen, Sigurd Scott-Hansen, kom tidlig med. Han under-
søkte og skrev anbefalinger for andre søkere fra marinen på oppdrag fra 
Nansen. Han var kaptein om bord på Fram fra avreisen fra Kristiania til Bei-
arn i Trøndelag, hvor Sverdrup kom om bord. Scott-Hansen skriver da: ”Gjør 
nu vagt med Sverdrup. Ups and downs in this world. Fra skipper til be-
neficeret matros. Lidt saar-nevet. Forresten all right.” 
   Første-maskinist Anton Amundsen var kjent for å være noe drikkfeldig, 
men Scott-Hansen skriver til Nansen at det antageligvis skyldes hans livs-
situasjonen med en kone han var påtvunget, som han for øvrig hadde sju 
barn med. Før Amundsen ble antatt skrev Nansen til ham at ”Nydelse av 
spiritiøse drikker er meget farlig, dette melder sig meget hurtig ved at man 
ikke kan udholde stærke anstrengelser.” Amundsen kom som det første av 
mannskapet om bord i Fram. Han var med på installeringen av motoren og 
det øvrige utstyret. Under ekspedisjonen utarbeidet han blant annet den 
første vannhenter og et apparat ”for at udfinde Strömmens Retning”, etter 
skisser fra Nansen. 
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   Svensken Lars Petterson hadde lang erfaring fra den norske marinen og 
ble antatt, selv om Nansen ønsket kun nordmenn om bord. Petterson fortalte 
Nansen at han hadde norske foreldre. Peder Hendriksen hadde lang erfaring 
fra Ishavet, og ble senere som eneste mann fra Første Fram-ferd med på Otto 
Sverdrups fire-årige ekspedisjon med Fram 1908–1902. Han var for øvrig 
den eneste som Nansen refererte til med fornavnet i sine dagbøker. Theodor 
Jacobsen var ikke førstevalget som styrmann. I henhold til Nansens og 
Sverdrups dagbøker var han verdens lateste mann. 
   Hjalmar Johansen var ekspedisjonens mest populære mann, godt likt av 
alle. Adolf Juell skriver: ”Ltn Johansen er en Kjærnekar med et saa herligt 
udviklet og velproporsjonert Legeme, som jeg endnu aldrig har seet. Saa 
velgjørende fri for Skryt.” Juell selv var svært ivrig etter å komme med, og 
skriver brev til både Nansen og Sverdrup. Etter et positivt møte med 
Sverdrup skriver han om sitt første møte med Nansen: ”Nansen var yderst 
forekommende, men strængere i sine fordringer end Captein Sverdrup. Jeg 
mente at kunne forsvare Hyren som tømmermand; men min selvtillid dalede, 
da han spurgte, om jeg kunde paatage mig paa egen Haand oppe i Polhavet 
at lave istand et nyt Ror, om Uheldet vilde, at Roret gik tabt i isen. Nei, det 
turde jeg ikke, og da var kun Pladsen som Kok aaben; den kunde jeg ganske 
faa. Det var jo temmeligt haardt for en forhendværende Langveisskipper og 
senere større landeiendomsbesidder at gaa ned til at være Kok; men Lysten 
driver Værket.”  ”Min Hustru holdt sig kjæk og begyndte strax at indvie mig 
i Kogekunstens Mysterier. Jeg lærte at koge og vadske op, at bage både Brød 
og kager og strævde dermed i mit Ansigts Sved. Min hele Hu stod til Turen, 
og saa var det jo en Æressag for mig at være fuldt udlært til min nye Stil-
ling.” 
   Ekspedisjonens minst likte mann var altmuligmannen Ivar Mogstad. Han 
var også sistemann om bord fra Kristiania. Sverdrup skriver etter 5 måneder 
at Mogstad fortsatt er ilter. Selv skriver Mogstad den 15. juni, 9 dager før 
avreise: ”Saa er der bestemt, at jeg skulde deltage i Nordpolsexpeditionen. 
I al Hast fik jeg i Løbet af 4 Dage mine Sager pakkede og endel hensat paa 
Loftet i ”A”, Gaustad og endel sendt til min Broder. ”Baro” fik jeg solgt for 
60 Kr, Velisopeden for 120 Kr, Dreierbenken for 270 og Bjørnehuden for 
60 Kroner. Min kjære ”Tella” fik Dr. Lindgaard.” 
   Bernt Bentsen ble ansatt i Tromsø, da Gjertsen og Kristiansen gikk fra 
borde. Han var bestevenn med Paul Bjørvig, som ikke ble antatt, og han 
døde ved siden av Bjørvig i en steinhytte under en overvintring på Frans 
Josef Land i 1898–99 under ett av Walter Wellmans mange forsøk på å nå 
Nordpolen. 
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Fridtjof Nansen 
 
Selv om denne artikkelen først og fremst omhandler innholdet i dagbøkene 
fra det øvrige mannskapet om bord på Fram, må jeg understreke at Nansens 
egen dagbok er fantastisk lesing. Underholdende, spennende, rørende og 
velskrevet. En studie i drømmer, lengsel, kjærlighet, depresjon, tvil, lidelse, 
stolthet, og noe begeistring. Jeg ser fram til vi kan dele den med flere 
allerede neste år, med alle relaterte fotografier, brev, avisartikler og annet 
relevant stoff.  
 

Dagboken hans er ikke representativ for de øvrige dagbøker fra ekspedi-
sjonen. Han skriver langt mer utfyllende enn de øvrige, også om sine innerste 
lidelser, og om det vitenskapelige arbeidet. I dagboken sin 19. juni 1894 re-
flekterer Nansen om seg selv som vitenskapsmann. Sitatet er forkortet.  
 

Jeg har ligget her på sofaen i eftermiddag og i åndelig slaphed, læser jeg 
om en stor matematiker og de store matematiske problemer, da kjendes 
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Figur 2: Fridtjof Nansen ved avreisen fra Kristiania. Juell skrev: ”Dr. 
Nansen var da 31 aar gammel, høivoxen og med et velproposjonert legeme, 
som gjorde et harmonisk indtryk”. Foto: Frammuseet.
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det stikke derinde, det var som der i sjælen lå en udyrket evne, som jeg 
har svigtet, matematiken var min første kjærlighed, og jeg har helt og 
holdent troløst forladt den.  
 
Ak, jeg er ingen forskerånd, som jeg engang trodde, jeg mangler gnisten, 
jeg må søge emner, emnet behersker ikke længere mig, om det og kanske 
engang gjorde det. Nu tilfredstille intet emne længere, alt er for småt, 
ligesom det som gut var mig for småt det at være no.1 i klassen  
 
Imidlertid kaster jeg mig straks over oceanografien, og tror her må ligge 
store opgaver og vente på løsning, men jeg finder ingen og det dør her 
likt det andre. – Imens snegler livet sig hen med de spredte små iagttag-
elser, som en slig reise fører med sig. Derefter styrter jeg mig ind i for-
fattertanker og vil skrive et ” banebrydende filosofisk verk” over 
menneskeåndens ophav og grydende liv. – Jeg, forfatter som ikke har 
mer forfattertalent end det papir jeg her skriver på, eller jeg tænker som 
ikke har flere originale tanker end den flaske fotografisk fremkalder som 
står foran mig der  
 
Snart kaster jeg mig vel igjen på en eller anden videnskab, gud vet hvem 
næste gang står for tur. Det var selvfølgelig altid de sværeste 
kjæmpeopgaver, jeg gik løs på, mindre kunde det jo umulig være. Det 
var vel forfængelighed, å ja forfængelig har jeg været, som al ungdom 
længtes vel også jeg efter at vække medmenneskenes beundring, men 
heller ikke der var jeg fornøid med lidet, stort måtte det være, skulde det 
være en anstrængelse værd, og da måtte det være den hele mennes-
keheden.  
 
Hvorfor forlod jeg zoologien, just da jeg mente for alvor at ha begyndt? 
da jeg tog fat for alvor konsentredede jeg mig sandelig også nok, ja så 
meget, at jeg ikke engang gav mig tid til at lære zoologiens grundele-
menter.  
 
Ja diletant er jeg, bare i en eneste ting er jeg ikke diletant men heldigvis 
er også det i livets kjernepunkt. I kjærligheden til hjemmet, er jeg hel, 
eller rettere til hende som er mit hjem, er alt. – Kunde det ikke også være 
nok at leve for det ene.” ”Har forresten ikke tilbragt dagen med noget, 
hvis da ikke det, skulde regnes, at jeg har endt den med at gjøre op mit 
livs bo og fundet det fallit. Et engelsk ord heder, lad ikke solen gå ned 
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over nogen dag hvori du ikke har gjort en ædel handling. jeg undres hvad 
da denne skulde regnes til, ædel blir det da ialfald ikke. 

 
Dagbøkene til de øvrige mannskapet kan være mindre hyggelig lesning for 
oss som setter Nansen på øverste hylle. Men, Frammuseet kan ikke operere 
som enkelte av våre kolleger i England, som ikke tillater innsyn i mindre 
flatterende papirer om Roald Amundsens rival Robert F. Scott. Alt må utgis 
usensurert, slik det er skrevet. Samtlige av de åtte dagbøker jeg har studert 
etterlater ikke Nansen mye ære fra oppholdet om bord i Fram. Han skulle 
ha rett i alle diskusjoner, vinne enhver debatt, kverulerte og latterliggjorde, 
korrigere den minste ting, og visste alltid best. Ikke på noen som helst tids-
punkt på ekspedisjonen unnet han de andre noen ting, noen respekt eller 
noen ære.  
   De forteller at Fram-ekspedisjonen ikke var den perfekt organiserte eks-
pedisjonen, som den er beskrevet som, både innenlands og utenlands. Det 
fortelles gjerne at alt var så gjennomtenkt og at enhver situasjon var tatt 
høyde for. Så perfekt var det altså ikke. Selv om disse dagbøkene gir Nansen 
noen riper i lakken, så bidrar de til å komplettere den viktige historien om 
Første Fram-ferd. Dette var en svært viktig ekspedisjon for Norge som na-
sjon, for vitenskapen i Norge, og for internasjonal polarforskning. Forsk-
ningsresultatene taler for seg. Idéen og gjennomføringen var banebrytende 
og påvirket polarforskningen i flere generasjoner. Ekspedisjonen etablerte 
Fridtjof Nansen som den store norske helten og ga ham tyngde for videre 
innsats for land og folk, i inn og utland. Men det er 12 menn til som er del-
aktige i ekspedisjonens suksess. Kanskje kan utgivelsen av deres dagbøker 
være med på å gi dem større plass i polarhistorien, og at deres versjoner av 
begivenhetene også benyttes når fremtidige biografier og historiebøker 
skrives.  
   I denne sammenheng er det interessant å se når det øvrige mannskapet 
begynner å beskrive Nansen i negative ordelag? Her er det store forskjeller, 
avhengig av personligheten til den som skriver, hvilken stilling de har om 
bord og den respekt de har for ”sjefen” fra starten av. Uroelementene Mog-
stad og Juell er raskest ute. De som har mest ansvar om bord og de som er 
mindre brautende i sin adferd bruker lengere tid før de begynner å skrive 
om sine negative opplevelser med Nansen. 
   Scott-Hansen skrev 2. februar, 1894:  

 
Han vil selv helst være størst, hvilket jo er ganske naturlig, men han op-
kaster sig ofte vel meget til formynder baade i gjerning og i meninger. I 
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discussion er han saa paastaaelig, at man faar indtryk af, at han ikke for-
søger at sætte sig ind i den modsatte parts tankegang, men bare forsøger 
at vælte hans argumenter overende.  
 

Den 27. juni samme år:  
 
Nansen holder mest til i arbeidslugaret nu, og det er igrunden hyggeligere 
hernede naar han er væk. Jeg tror knapt, der er en mand omb. som holder 
paa ham, naar undt. Heika og Petson mul. Han er nu saa altfor hoven 
ogsaa i sin dom og hans mening skal gjælde fremfor alle andres og den 
fremfører han nu ogsaa paa en saa ivrig og heftig maade, som om han 
var bange for ikke at faa være med. 
 

Ekspedisjonens nestkommanderende Otto Sverdrup ventet halvannet år, helt 
til 11. februar, 1895:  

 
Den måde som Nansen har at tale til folk når de skal gjøre noget det er 
omtrendt som om det bare var galehusmedlemmer og han den eneste for-
nuftige mand. Dette vækker forbitrelse hos folk og de bliver grætten lige-
overfor ham og gjør nar af ham først han vender ryggen. Det er ikke 
riktigt sligt at gjøre nar af sin chef; men han kan igrunden ikke vente 
andet, han steller sig ikke fornuftig med folk.  
 

7. mars skriver han:  
 
Han er grueli lidet skikket til polarreisende. Kan aldrig komme sig til at 
tage en beslutning bare rot og mas og store ord. Skryt over alle grenser, 
fra først til sist. Han er ikke mer en en jentunge. Den opskrytte norske 
geniale polarreisende, den egte videnskabsmand som han også kaldes. 
Ja er det så meget humbug i hans videnskab som i alt det øvrige er den 
sandelig ikke meget værd.  
 

23. mars, etter at Nansen og Johansen har forlatt Fram for å forsøke å nå 
Nordpolen skriver Sverdrup:  

 
Det er mærkværdigt hvorledes stemningen har forandret sig siden Nansen 
reiste alle er fornøiet og i godt humør og arbeidet går som en dans. Alt 
det kydet hans har sat utrolig mye ont blod blant dem jeg tror han hades 
af dem alle, verst var hans overlegenhed som han alltid brugte mod sine 
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underordnede og så ubehagelig som han alltid var mod alle. 
 

Maskinisten Anton Amundsen, som gjerne oppholdt seg for seg selv i 
maskinrommet, skrev den 28. februar, 1895:  

 
Nansen er en vanskelig mand at omgaaes, thi der falder saa meget barns-
lig med ham. For at være upartisk saa har jo ikke jeg noget jeg at klage 
over; men det er alligevel bærundes og høre paa hans udtalelser og se 
paa alt hans arbeide, alligevel vil han bestandig være den, som bedst for-
staar sig paa alting og ingen verken Ingeniørers eller store mænd er noget 
mod ham, han er som vi har udtrykket os i mellem Altingen ved han og 
altingen kan han. 
 

Hjalmar Johansen ventet også i det lengste, helt til det i forberedelsene til 
sledereisen mot Nordpolen blir for mye, selv for ham. 31. januar, 1895, 
skriver han:  

 
Arbeidet med udrustningen går ikke for sig uden små rivninger mellem 
de forskjellige. Nu er det så, at N. vil ha greie på, hvorledes alt muligt 
skal gjöres, hvad det nu er, bedre end nogen anden. Alt skal gjöres efter 
hans hode, og således som han siger, skal det gjöres, helt til de mindste 
detaljer.  
 

Uken etter, den 7. februar, skrev han:  
 
Det er nokså underligt. I mange år har N. studeret på denne tur, og 
kjælker og ski udstyr skulde dog være hans specialitet, men endnu selv 
til det sidste har han stadig foretaget forandringer med hensyn til dette 
udstyr. Han somler.  
 

Like før avreisen nordover, den 6. mars, skrev han:  
 
Dr. Nansen er en mand, der har tabt sig uendelig meget i alles öine 
ombord. Jeg har længe holdt på ham, men nu er det også forbi. Også lidet 
hyggelig som han er, er det en enkelt gang, han skal ligesom være 
kammeratslig sker det på en sådan nedladende maade. Det var en tid 
f.ex., som han troede, han var svært elskværdig ved at gi os et slag i 
bagenden. Men han måtte vist tilslut skjönne at vi ikke satte tilbörlig pris 
på dette; thi det blev slut med det. 

Første Fram-ferd (1893–96): Mannskapets personlige historier  317

Foredrag - Kløver.qxp_Foredrag -Kløver  19.03.2019  15:41  Side 317



Livet om bord 
 
Før avreise ble Nansen kontaktet av en kjent engelsk spiritist, som ba ham 
sende en hårlokk. Spiritisten kunne da hele tiden oppdatere verden på hvor 
Frams beliggenhet var. Bjørnstjerne Bjørnson oppfordret Nansen å gjøre 
dette, men Nansen avslo. 
   Her ser vi en tegning av Fram, slik hun var på Første Fram-ferd. Dere 
som kjenner til Fram slik hun fremstår på Frammuseet vil se store for-
skjeller, da hun før Andre Fram-ferd fikk et ekstra fordekk og styrhuset ble 
fjernet. 
   Huset på dekk var to-delt. Bestikklugaren foran og Nansens kontor akter. 
Nansen oppholdt seg gjerne på kontoret på dagtid. Under styrhuset var byssa 
på 2,6 x 2 meter. Der regjerte kokken og en assistent. Juell ble ansatt som 
kokk, men på grunn av mangel på erfarne sjømenn om bord måtte Juell 
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Figur 3: 1. Nansens kontor 2. Bestikklugaren 3. Nansens lugar 4. Scott-
Hansens lugar 5. Sverdrups lugar 6. Blessings lugar 7. Babord 4-manns-
lugar 8. Styrbord 4-mannslugar. Tegning: Frammuseet. 
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jobbe på dekk til de kom i isen. Jobben som assistent i byssa roterte blant 
de andre i mannskapet, en uke av gangen. Kokken lagde maten, assistenten 
vasket opp og serverte. Når de øvrige 11 hadde spist og maten var ryddet 
bort, kunne kokken og assistenten forsyne seg. Da var maten stort sett kald.  
   Det var seks lugarer om bord. Fire enkeltmannslugarer til Nansen, 
Sverdrup, Scott-Hansen og Blessing, og to firemannslugarer. I styrbord 
akterlugar, også kalt Det hemmelighetsfulle rommet, bodde Johansen, 
Amundsen, Petterson og Juell. I lugaren var det direkte nedgang til 
motorrommet. I babord akterlugar, også kalt Evig ro, bodde i utgangspunktet 
Jacobsen, Nordahl, Mogstad og Hendriksen. Fra Tromsø, hvor Bentsen ble 
ansatt som den 13. mann, ble også han plassert i denne lugaren. Han måtte 
dele køye med Hendriksen. Juell skrev: ”Da Bentsen senere sluttede sig til 
os i tromsø, blev han ogsaa indstalleret i denne Lugar, og skjønt baade Hend-
riksen og han var velvoxne og drøie folk, maatte de stuve sig sammen i en 
Køie; men da de altid var gode Venner, gik det godt alligevel.” 
   Det ble strevsomt for de ni som delte de små firemanns lugarer. 
Situasjonen ble noe bedre etter at Nansen og Johansen forlot skipet. Da 
flyttet Sverdrup inn i Nansens lugar og Jacobsen inn i Sverdrups. Bernhard 
Nordahl skriver om problemene med å bo i 4-mannslugarene: 
 

Kommer man ind i den Lūgar man hörer til i, er denne optaget af et par 
som passiarer og det er som oftest ikke sagt at deres Pasiar interesserer 
den indtrædende – eller at de to som passiarer ikke kan strække sin For-
trolighed ūd til den tredie. Læse höit for hverandre i en saadan Lūgar 
gaar ikke an – der ligger en tredie og fjærde i Köien som ikke vil syntes 
om det. Arbeides eller skrives det af en derinde, saa maa gjærne de övrige 
forsömte for ikke at forstyrre. Nogle er trette og vil sove – andre vil være 
oppe – men bör ikke passiare som rimelig er, mens et par af Kameraterne 
hviler. En vil tænde sin Pibe derind – men for de övrige er det ikke 
Rögetid. Den ene vil gjærne have tendt Lyset den anden ikke. En snorker 
og taler i Sövne, denne ūhyggelige og iriterende Koncert bliver samtlige 
til Del. En hengiver sig da ūd i Salonen, for at læse eller skrive – men 
der gaar passiaren med Liv og lyst. Her er det De med eget Lugar, som 
af Kjedsomhed söger Selskab, har forsamlet sig – og saa har den hjem-
löse – der söger ro – at velge imellem at slaa sig ned her eller opgive 
med Lærningen eller Arbeidet og lytte til Debatten som ikke behager 
ham. Eneboeren kan derimod – om han skulde komme til at kjöre sig 
træt, atter trække sig tilbage til sit Skal – medens den hjemlöse, maa være 
parrat til at höre paa en nykommen Eneboers salvesesrige Foredrag – 
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stakkels han, vist han da för er meget nedstemt – han velger da i Nöden 
at spasere i Polarnattens 40–50 Graders Kūlde, for at strække sine 
Tankers Paraleller. 

 
Et annet problem med så mange personer i de trange oppholdsrommene om 
bord var luftkvaliteten og fuktighet. Det rant vann fra vegger og tak, og det 
ble montert presenninger og ulltepper for å holde vannet borte fra senge-
tøyet, uten hell. Alle ønsket å fyre for å få bort fuktigheten, men Nansen 
nektet.  
  Mogstad skriver: ”Det var saa slet Luft idag at Lamperne slukte. Jeg faar 
som fölge heraf ondt i Hovedet og gik tidlig tilsengs.” Johansen skrev: ”Vi 
må klæ os ordentligt på benene – ja andre steder også, – for ikke at fryse. 
Det eneste sted, vi kan varme os, er soveposerne, men det tar også tid at 
varme op dem. Også er det så vådt i lugarene, det render langs tag og vægger, 
soveposer og gangklæder blir våde. Også ikke noget sted at tørre på, det er 
bare den trange kahytten, som det går an at hænge fra sig et plag i en gang 
iblandt. – Men det er ikke rare tørken der heller.” 
   Nansen var av en annen oppfatning og skrev 19. november, 1893: ”Det 
er et varmt hus Fram, rigtig et koselig hus, enten vi har 30˚ kulde eller seks, 
så har vi intet i ovnen og ventilatoren er første rangs. Af fugtighed plages vi 
heller ikke synderlig, vistnok dugger det undertiden lidet gran af og til på 
enkelte steder under taget i lugarene, men det er for intet at regne sammen-
lignet med hvad det har været i andre skuder, Eller er det i grunden merkelig 
hvor lidet kulden føles.” 
   Etter mye klaging og frustrasjon fra mannskapet gikk Nansen med på å 
fyre i oppholdsrommet i forbindelse med den første nyttårsfeiringen om 
bord. Han skrev 30. desember: ”Lidt fuktighed har der jo slåt sig på vægger 
og tag i lugarene, særlig i firemandlugaren og Sverdrups lugar, men det har 
jo alligevel været for intet at regne med den fuktighed som tidligere eks-
peditioner har hat at kjæmpe med. Klage ligger nu imidlertid engang i den 
menneskelige natur, og der har jo fra forskjellige hold, til forskjellige tider 
fremkommet ytringer i retning af, om det ikke var på tide at få ovnen op. 
Idag fik jeg dog ovnen op for at gjøre et forsøg, Den varmer uhyggelig, og 
luften kjendes næsten trykkende, nu den kommer op i 15˚ eller 16˚.” 
   All bespisning og det meste av de øvrige inne-aktiviteter foregikk i 
salongen. Forsyninger var planlagt utfra et opphold på minimum fem år, så 
det var rikelig med mat. Det ble bakt fersk brød tre ganger i uka, i tillegg til 
medbrakte skipskjeks av rug og hvete. Til frokost var det meierismør fra 
hermetikkbokser, et par sorter ost: Cheddar, sveitser, nøkkel eller mysost, 
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den siste laget av pulver iblandet vann, hermetisert kjøtt, oksetunge, fro-
kostskinke, bacon, corned beef, kaviar og ansjosrogn. Middag ble servert kl 
13.00: Først suppe, så kjøtt eller fisk med poteter og grønnsaker, og til slutt 
dessert. Så lenge det varte, ble det servert en ½ flaske øl pr mann til middag. 
Siste arbeidsøkt var fra 14.30 til 18.00, da det ble servert kveldsmat.   
   Selv om det var mer enn nok med mat, så savnet mannskapet kaffe. Det 
var kun tatt med nok kaffe til maks en kopp en til to dager i uka. Juell skrev:  
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Figur 4: 
Mannskapet i 
salongen fo-
tografert av 
Nansen. Foto: 
Frammuseet.

Figur 5: Il-
lustrasjon til 
bruk i 
Nansens bok, 
der han selv 
er tegnet inn. 
Illustrasjon: 
Frammuseet.
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Kaffe er norske Søfolks Kjærste Drik. Mindre end to Gange om Dagen 
drikkes den aldrig, men i Ruskveir og Kulde som f.Ex i Nordsøen ved 
Vintertid drikkes den jævnligt ved hver Vagtskifte undtagen ved 
Middagen. Jeg tror, at det vilde falde en Skipper vanskeligt at faa hyret 
sit mandskap i nogen Søfartsby, om den Skik ikke fulgtes. Men her havde 
lærde Mænd været paa færde og fundet ud, at kaffen var en skadelig Drik; 
den nedsate Livsenergien specielt ved at røve Søvnen – gad forresten 
vide, om nogen Sømand er enig heri – og Frams hele Forsyning af Kaffe 
var kun 108 Kilo. Efter almideligt forbrug paa Koffardieskuder skulde 
dette for en 13 Mands besætning vare i 10 uger.  

 
Nordahl skrev:  
 

Lad Ekspeditionen blive rigelig forsynet med Kaffe (Vor Livseliksir) – 
for det er storartet at se, hvor den fra Barndommen af vante Drik; kan 
stimūlere og opkvikke. Herombord fik vi denne Drik kūn to Gange om 
Ugen og vi glædede os Dagen i Forveien til, at det skūlde være Kaffe i 
Morgen. 

 
Tobakk var et kjært nytelsesmiddel og ofte brukt som verdi i veddemål og 
konkurranser. Juell skrev også om hvor lite tobakk det var med om bord: 
  

Tiedemanns Tobaksforretning ville gratis givet al den Tobak, som øns-
kedes meddtaget; men Dr. Nansen røgte p.t ikke, og lærde Mænd havde 
fundet ut, at den foringede den nervøse Kraft og Udholdenhed og dertil 
havde en uheldig Indflydelse paa Fordøielsessystemet. Søfolk mene nu 
det modsatte, og jeg har heller aldrig mærket andet i mit noksaa lange 
Sømandsliv, endat de havde ret. Nok er det, trods det gavmilde Tilbud 
kom der kun 144 Kilo Skraatobak og 100 Kilo Røgtobak om bord, og 
det var ikke overflødigt for en 13 Mands Besætning i 5–6 Aar. 

 
Byssa var eneste sted det var lov å røyke under dekk så det kunne til tider 
være folksomt i det lille rommet. Særlig gjaldt dette etter måltidet da behovet 
for en røyk var størst, samtidig som kokken og assistenten skulle rydde etter 
maten. Dette forandret seg julaften 1893. Etter middagen, mens alle var 
samlet rundt bordet i salongen renset Sverdrup sin fineste pipe og fylte den 
med sin fineste tobakk, og ga den til Nansen. Tvilende tok Nansen pipa, og 
begge begynte å røyke i salongen. Rett etter det erklærte Nansen at det i 
anledning julefeiringen var lov å røyke salongen helt fram til 13. dag jul. 
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Etter den datoen var det ingen som valgte å huske dette, og røykingen i 
salongen fortsatte. 14. januar 1894 skrev Nansen:  

 
Jeg ligger her på min sofa, læser Kane´s elendighed (Gud bevare mig 
hvordan de folk stelte sig), drikker bokøl, røger cigaretter, – ja jeg må 
tilstå, jeg er bleven henfalden til denne dårskab, jeg så sterkt fordømmer, 
– men kjødet er høi – og jeg blæser røg skyer ud i rummet og drømmer 
lyse drømmer – Se det er arbeide som forslår. 

 

 
Da julen kom dukket det opp julegaver til alle. Dette var det ikke organisert 
av Nansen, men var et initiativ fra moren og forloveden til Scott-Hansen. 
Vin og sprit var ikke en del av ekspedisjonens utrustning, men flere hadde 
et lite lager blant sine personlige effekter. Blessing kunne trylle fram en 
flaske Cognac eller akevitt lenge etter at alle de andre hadde gått tom. Så 
også den første julaften. Mogstad skrev:  
 

Blessing spenderede Toddy – virkelig Cognac – iaften og vi havde det 
rigtig hyggeligt. Ja det er en forbandet Dumhed ikke at tage Brændevin 
med paa en slig Tur. Hvad er det ellers som bringer en i Stemning. 
Skjöndt jeg har alltid været maadeholden – tror jeg – Nydelse af 
Spirituosan, savner jeg dog et Glas engang imellem Damer – jeg har alltid 
likt mig godt blandt Damer – og Brændevin savner jeg mest af alt. Aa 
det skal blive Glæde at komme sammen med Skjörtemennesker igjen.  
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Figur 6:  
Tobakk kunne 
det første halve 
året bare nytes i 
byssa. Foto: 
Frammuseet. 
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   Nansen var redd for at alkohol kunne føre til alvorlige situasjoner om 
bord, men sørget for at var det tatt med 3000 flasker med bok, bayer og hus-
holdningsøl. Dessverre bunnfrøs flaskene og knuste i løpet av den første 
vinteren, og en masse måtte lempes over siden.  
   Julen var også tid for kroppsvask for flere. Det er tydelig fra dagbøkene 
at dette ikke var et prioritert tidsfordriv. Mogstad skrev den 26. april 1895: 
”Iaften vaskede jeg min egen Person grundig og derpaa 2 Sæt Undertöi, 
hvilket blev mindre omhyggeligt udfört mærkede jeg, da jeg hang det ud til 
Törring (Frysning) Jeg har ikke skiftet Undertöi (Benklæder og Skjorte) 
siden Ugen för Jul, men det var enda ikke værst skiddent.” Johansen skrev 
23. juni 1894: ”Jeg har vadsket mig ordentligt idag for første gang siden 
julekvælden og skiftet rene klæder.” og påfølgende september: ”i kveld 
storvask over hele skrotten for Sigurds og mit vedkommende. Det er ikke 
ofte det går på, men så smager det saa meget bedre også Vi hadde det kjækt 
denne gang, idet vi varmede vandet i byssen med parafinfyrningen.” 
   Kortspill var det mest populære tidsfordriv. Fram hadde en Whist and 
Boston klubb med Johansen, Blessing, Nordahl og Sverdrup som med -
lemmer. Alle spill ble ført i en egen protokoll, som også inkluderte sladder, 
vitser og vågede tegninger. Alle innlegg ble stort sett ført med blyant, men 
det ble gjort et nummer av da Nansen var gjestespiller, og referatet ble ført 
med blekk. Et annet populært spill var Halma, et strategispill fra 1883, ut-
viklet i Tyskland som ”Stern Halma”. I USA ble spillet kalt ”Chinese 
Checkers”, og senere i Norge ”Kinasjakk”. Det ble også spilt dart, gjerne om 
sigaretter. Spesielt Nansen klarte å øke sitt lager av sigaretter foran dartbrettet. 
   Blessing etablerte Frams skipsavis ”Framsjaa” som kom ut uregelmessig 
i en lang periode. De fleste bidro med artikler, dikt, vers, tegninger og 
samfunnsdebatt. Første nummer kom 10. desember 1893 til stor jubel. Den 
fortsatte å være populær blant de fleste om bord, selv om Mogstad allerede 
etter tredje nummer skrev: ”Avisen kom ud ogsaa idag og bragte tiltorvs for 
det meste noget ynkeligt Produkt – alt gaar paa Vers i det Bladet. Den dör 
formodentlig snart, naar Lysten til Spydigheder er udtömdt.” 
   Skiturer var den viktigste form for mosjon og de fleste gikk på ski hele 
året, enten alene eller i grupper. Nansen skrev 11. mars 1894:  

 
Skitur idag også Temmelig koldt –50º Det syntes mig dog ikke at kjendes 
synderlig koldt, det var bare lidt slemt for penis, da ingen af os hadde 
vindbukser på, altså bare uldbukser og under bukser som vanlig. når 
medtas det og som nævnt genitalia kjendte jeg ikke det mindste til 
kulden, fandt det tværtimod meget behagelig. 
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På fotografiet fra salongen over, er en lampe med elektrisk lyd godt synlig 
i taket. Den ble drevet med strøm fra en vindmølle på dekk. Mølla hadde 
fire to meter lange vinger, laget av treverk og seilduk. Et tannhjul var koblet 
til en aksel som gikk gjennom dekket og ned til en dynamo. Ved en anled-
ning ble en valp sittende fast i den roterende akselen og føk rundt en rekke 
ganger før vindmølla ble stoppet. Hunden overlevde, noe omtåket, og ble 
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Figur 7: 
Blessing, 
Scott-Hansen 
og Sverdrup i 
konsentrasjon 
om kortene. 
Foto: 
Frammuseet. 

Figur 8: 
Johansen og 
Scott-Hansen 
spiller 
Halma. Foto: 
Frammuseet. 
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omgående døpt Axel. Det elektriske anlegget kunne stilles inn til kun å lade, 
kun lyse, eller hvilken som helst kombinasjon av disse. Dynamoen kunne 
også kobles til motoren og et apparat de kalte ‘Folkevandring’ til bruk for 
mosjon og lading av batterier, men disse ble aldri brukt. Amundsen 
vedlikeholdt selve vindmølla, mens Nordahl tok seg av resten av anlegget. 
5. juni 1895 var tannhjulet utslitt og materialene fra vindmølla trengtes til 
sleder, kajakker og ski. Den ble derfor demontert.  Batterielementene ble da 
tatt ut av sine individuelle bakelittkasser, renset og lagret om bord. Deler av 
anlegget finnes i dag om bord i Fram, og en kopi av vindmølla er i kon-
tinuerlig drift på dekk. Det var 14 lamper om bord, hvor-av de to i salongen 
var mest i bruk: 5.217 timer. Til sammen utgjorde de 14 lampene 20.399 
lystimer. Hele driften av det elektriske anlegget er beskrevet i detalj i 
Nordahls ”Drift og Vedligeholdelse af elektrisk Lysanlæg ombord i Polar-
skibet Fram”. 
   Ellers var det vitenskapelige arbeidet prioritert. Diverse måling ble gjort 
hver fjerde time. Men ekspedisjonen var ikke forberedt på det dype Polhavet. 
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Det var kun medbragt solid stålwire for bunnprøver ned til 200 meter. 
Ståltråd, tauverk, hyssing, garn og annet ble brukt for å øke linens lengde 
opp til 4000 meter. Denne fikk ofte brudd med følgen at lodd og målein-
strumenter forvant i dypet.  
   Sverdrup skrev: ”Når Dr Nansen og de ærede professorer som har stået 
ham bi med udrustningen har begået en så utilgivelig feil med udrustningen 
får de også finde sig i at tage resultatet som det bliver.” 
   Johansen skrev:  
 

Det er nok at gjøre for H. og jeg; vi har så meget instrumenter på for-
skjellige steder. Chronometrer 4 st., 2 thermometre og en thermograf står 
i H.’s lugar. Et kviksølvbarometer, en barograf et psykrometer i salonen. 
I thermometerburet på dækket er: En thermograf, et hygrometer et min. 
og et max. therm et kviksølvtherm. I tønden et min. og et spritt-
hermometer, – i bestiklugaret et kviksølvbarometer. Der har også vind-
måleren med loggeglasset sin plads. Så har vi thermometre på de 
forskjellige magnetiske instrumenter. Når undtages det sidste er alt dette 
den daglige gjængen, som må passes og aflæses og sammenlignes hver 
4 time – nogle af dem også til andre tider – hele døgnet rundt. Ja, også 
hver dag kl 12 undersøges havvandets temperatur og saltgehalt. Det er 
nokså nødvendigt at holde vandhul oppe til det brug. Det fryser jo en 6 
á 8 tommer på natten. Så kommer de magnetiske observationer og 
stjerneobservationerne udenom dette, – de sidste som aflest om kvælden, 
når de andre er fri og sidder bænkede i salonen.  

 
Hundene var viktig for den kommende sledeekspedisjonen, men krevde 
ellers mye arbeid og oppfølging. Nansen hadde med sin Kvik fra Grønland, 
mens 40 hunder ble bestilt levert Kabarova. 34 hannhunder ankom skipet, 
hvor alle unntatt fire var steriliserte. Dette var en strek i regningen, da 
Nansen hadde planlagt å øke bestanden om bord betraktelig. Heldigvis var 
Kvik meget fertil. Flere av hundene ble tatt av isbjørn, andre ble tatt av sine 
egne. Flere valper døde rett etter fødselen, andre ble avlivet da mannskapet 
ikke trodde moren kunne fø 8 –9 valper under forholdene om bord. Nansen 
tok med seg 28 av de resterende hunder på ferden nordover. Kun den gravide 
Susine ble etterlatt om bord slik at en ny koloni kunne vokse opp. 
   De opprinnelige hundene som fikk navn var, i tillegg til Kvik: Pan, 
Sultan, Suggen, Barabas, Korifas, Narifas, Baro, Barnet, Job, Ræven, 
Lilleræven, Storræven, Mæneskeædren, Isbjørn, B, Sjølike, Flint, Ulenka, 
Billettøren, Livjægeren, Moses, Bielki, Katta, Haren, Perpetuum, Russeren, 
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Potifar, Ulabrand, Melki, Kvindfolke og Klapperslangen. Kviks overlevende 
valper var: Gulen, Barbara, Freia og Susine. 
   Susines første kull var: Aksel, Kobbe, Snad, Bella, Baris, Schwint, mens 
hennes andre kull var: Gorm, Kvik, Lena, Kara, Høy og Mira. 
 

 
   Alle om bord var helt ukjente med hundekjøring. Selv om Nansen på 
forhånd hadde brevvekslet med Eivind Astrup om sleder og hans erfaring 
med bruk av hunder sammen med Peary på Grønland, er det ingen ting som 
tyder på at det var gjort noen forsøk på selv å utprøve dette, eller utarbeide 
gode sleder i god tid før avreise. 
   Det var dessverre ikke bare hundene som sloss. I motsetning til de fleste 
andre norske ekspedisjoner vi kjenner til, var det om bord på Fram en rekke 
av mannskapet som stadig kom i krangel med voldelig utfall. De mest his-
sige var uten tvil Mogstad og Juell, men også Petterson, Nordahl, Jacobsen 
og Bentsen slåss. Det øvrige mannskapet beskrev disse bataljene i sine dag-
bøker som ’Tyrefekting’. Mogstad skrev den 28. november 1893:  
 

Jacobsen, der idagmorges, da vi var i Kabysen og rögte vor Morgenpibe 
blev fornærmet paa Juul fordi han brugte et Skjeldord mod ham overfaldt 
ham (Juul) med Slag og fik samme Traktering tilbage. Jeg fik reddet 
Lampen og Henriksen Kobbergryden. Mogstad skrev den 21. april 1894: 

328  Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok 2018

Figur 10: 
Hundene 
fastbundet på isen. 
Foto: 
Frammuseet.

Foredrag - Kløver.qxp_Foredrag -Kløver  19.03.2019  15:41  Side 328



”da kom P travende og sagde at jeg kunne gjöre det, jeg som var saa flink 
til alt kunde vel ogsaa det, hvortil jeg svarede: ”Ja pinedö er jeg saa flink 
P. at jeg kan beslaa denne Raa uden at tage den lös” Men da blev Fyren 
rasende, for indpaa mig og slog. Jeg sprang strax lös paa Kroppen og 
dængte ham grundig saa han strax blev taget under Behandling af Bless-
ing. Han kom op igjen med et svært Bind for venstre Øie. Jeg slog ham 
overende mod Rækken, men det var da ondt at faa Slag paa ham da han 
gjemte Masken mellem Krumholdtene, saa jeg maatte trække ham 
længere fram paa Dækket for at mærke ham, og det blev nok ganske 
grundig siger de som har seet ham ind. Han er foresten noget hoven over-
alt i Ansigtet. P. var saa dristig idag til Frokostbordet at fremstille sig 
uden Bind. Han kneb Øiet igjen for det meste, men jeg kunde dog se at 
det var meget blodigt og stygt. Tilpas til den fordömte Svensken. Han 
skal faa mere hvis han kommer igjen en gang til.  

 
Nå var ikke Mogstad bare sint. Han kunne røre de andre til tårer med sitt 
fiolinspill, og hadde store tekniske talenter. 
   Bekledningen var ellers et stridsspørsmål om bord. Kun Nansen, 
Sverdrup, Scott-Hansen og Johansen fikk utdelt ett av de 17 komplette sett 
med ulveskinnsklær i og med at de skulle ut av og til for å lese av in-
strumentene. Juell skrev: ”Mogstad, som fra Morgen til Aften havde at passe 
Hunderne paa Isen, maatte klare sig med Vadmelshabitten. Ofte kom han 
om bord til Maaltiderne aldeles forfrossen og stiv, men han bed Tænderne 
sammen og holdt sin Tørn ud uden at knurre.” Det hører med til historien at 
alle fikk sine skinnklær etter at Nansen hadde forlatt skipet i mars 1895. 
   Det store samtaleemnet om bord under hele ekspedisjonen var først når 
de kom til å møte isen, og når de var frosset fast i isen, i hvilken retning de 
drev. Til å begynne med var det et ønske å drive så langt og så fort nordover 
som mulig, etter hvert ble målet vestover og sydover. 10. september 1893 
var en merkedag om bord. Da ble Kapp Tscheljuskin passert. Alle mann var 
på dekk, flaggene ble heist og kanonene avfyrt. Nansen lagde punch av en 
flaske portvin, Cognac, og andre ingredienser, og det ble servert frukt og 
sigarer. Den fraværende isen fikk enkelte til å drømme om en isfri passasje 
og snarlig retur hjem. Juell skrev 20. september:  
 

Samme held fulgte os fremdeles, ingen Is og god Vind. Humøret var 
oppe, og Luftkasteller byggedes ligesaa luftig som noget Chateau d’Es-
pagne. Der kunde maaske være en aaben Nordpolspassage, og vi, 
Lykkens Pampiliusser, have slumpet ind ad den rette dør. Lenaflodens 
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vældige Vandmaser, skulde bære os paa sin brede Ryg i isfritt Farvand.  
 
En måned senere, den 27. oktober ble det gjort klart til vinteren. Roret ble 
tatt opp og lagt på halvdekket. Maskinen ble tatt fra hverandre, og Amundsen 
pusset, oljet og pakket inn hver del. Propellen ble anbragt vertikalt, da det 
ble vurdert at ved å ta den opp, slik Fram er bygget for, så ville det svekke 
akterenden og skape problemer med å få den montert igjen. 
   Driften nordover fortsatte lenge etter at Nansen og Johansen hadde for-
latt skipet. Nøyaktig seks måneder etter deres avreise mot Nordpolen, når 
hiet på Frans Josef Land var ferdig bygget, nådde Fram sin nordligste 
bredde, nesten like langt nord som polfarerne. 
 
 
Noen myter fra ekspedisjonen 
 
Det fortelles at bevertningen om bord var så god at mannskapet ble for tykke 
og i så dårlig form at Nansen måtte kommandere dem ut på lange skiturer 
for å være forberedt på en eventuell katastrofe. Fra dagbøkene er det tydelig 
at mange i mannskapet satte pris på en skitur og at de som ikke gjorde det 
heller ble om bord. Nansen skriver den 20. februar 1894:  

 
Så kom middagen. Fiskepudding servert med petit pois og snittebønner, 
poteter og tyttebær syltetøy, multer med fløde. Framvin derefter kaffe 
med Framkage. Så splendid aftensmad atter med Framkage. Så om 
kvelden ananas med kransekage, pruner, mandler, fikener og bananer. 
Forædte krabber vi til køis. Gud trøste os, hvordan skal det gå os. Flere 
af os ser ud som gjøgriser, og Juell han trutner nu rent foruroligende både 
i kjaker og mage. Så ham i profil i dag, men den magen blir pine død lei 
at få fram om det falder så, at det blir nødvendig. Må begynde at tænke 
på sulteforing nu.  

 
Dette blir forsterket av denne tegningen med tittelen ”Veiet og ikke fundet 
for let” fra Nansens publiserte bok. Blessing veide mannskapet hver eneste 
måned, og skjema nedenunder kan bekrefte at Juell var på sitt tyngste på 
dette tidspunktet, men at de øvrige hadde samme vekt eller mindre som ved 
avreisen. De fleste holdt også vekten forholdsvis stabilt hele det neste året.  
   En ofte fortalt historie om Otto Sverdrup sier at han satt i badestampen 
den 5. januar 1895, da Fram ble truet av stadig mer nærgående isskruing. 
Alle skal ha løpt rundt, tatt med seg sitt personlige utstyr og kommet seg ut 
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på isen. Sverdrup skal ha hatt god tid for å gjøre seg ferdig med badet. Det 
kunne jo bli lenge til neste gang. Den 5. januar skriver Sverdrup: 
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Figur 11: Veiet og ikke fundet for let. Illustrasjon: Frammuseet. 
 
Figur 12: Tabell som viser utvikling av mannskapets vekt fra september 1893 
til januar 1895. Nansen: Brun linje øverst. Juell: Lys blå, nr fra toppen. Ta-
bell: Frammuseet.
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Efter aftensmaden skulde jeg ud i kabyssen for at holde mit sædvanlige 
lørdagsvask. jeg havde ikke været der ret længe før det begyndte at skrue, 
og det meget voldsomt. Nansen med flere var på dækket så jeg syntes 
ikke det var noe at forhaste sig med; men ret som det var  brøltes det ned 
”alle mand på dæk”. Jeg tog mine klæder og løb ind i min lugar og be-
gyndte at klæde mig på. Det skruede voldsomt og det knagede forferdelig 
i ”Fram” man kunde nesten tro at ”Fram” skulde knækkes. Jeg fik snart 
klæderne på greb min sæk og rifle og løb op, og begyndte at lange pels-
værk og såveposer på isen; men straks ophørte skruningen. Vi var ferdig 
med alt arbeid kl 10. Isen lå rolig som om intet havde hendt ikke en lyd 
at høre stille stille overaldt. Jeg havde en del kager igjen siden jul og en 
flaske øl og holdt et lidet gjestebud om kvelden da jeg syntes at det vilde 
være ergerlig om jeg skulde blive nødt til at gå ifra de gode sager om 
isen skulde ødelægge ”Fram”. 

 
Hjalmar Johansen skriver samme dag: 

 
Det gjaldt at redde sig nu, da råbet ”alle mand på dæk” lød. N. var straks 
i begyndelsen ilet på dæk og havde sluppet hundene, hvem sneseilet be-
skyttede fra at få i alfald en del av skruningen over sig. Jeg for min del 
havde tat af mig på benene, tat sokkene ud af finskoene til törring og stod 
i byssen og skulde vaske mig, da det begyndte; jeg fik bare vædet hæn-
derne.  Det var nivst at sidde der og dra på sig töiet, medens den ene efter 
den anden forsvandt på dæk og skruningen ramlede, og ”Fram” vaandede 
sig ordentligt. Jeg kom mig da også ud tilslut. 

 
Det er ingen av de øvrige i mannskapet som skriver om Sverdrup eller 
Johansen og hva de foretok seg på dette tidspunkt. 
   Otto Sverdrup hadde et anstrengt forhold til Nansen resten av livet. Mye 
av dette grunnet i at Sverdrup mente at han hadde en avtale om å utgi en 
egen bok om ekspedisjonen og livet om bord i perioden etter at Nansen og 
Johansen hadde forlatt skipet. Sverdrups tekst ble imidlertid en del av 
Nansens bok ”Fram over Polhavet” uten at Sverdrup ble kompensert for 
dette. Her er hva som er skrevet i dagbøkene om avtalen som ble inngått. 
 
Otto Sverdrup, 30. januar 1895 

 
Jeg skal nu udgive en bog for ”Frams” reise fra den dag Nansen reiser; 
men må også tage ”Frams” fart med før den tid i store drag naturligvis 
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….. da Nansen før har udgivet en beretning om det. Jeg har ønsket at 
have dr Blessing med til det arbeide, men da han nu forlanger ½ part af 
det jeg tjener på bågen, bliver den hjelp for dyr, jeg vil forsøge at trække 
mig tilbage, jeg har ikke råd til at lade den gode fortjeneste gå således i 
vasken, får hellere se at hjelpe mig selv. 

 
Otto Sverdrup, 1. februar 1895  

 
Dr Blessing og jeg blev idag enige om fordelingen af honoraret for bogen 
som vi skal udgive sammen og skrev kontrakt som vi begge underskrev 
og Nansen som vitterlighedsvidne. 

 
Hjalmar Johansen, 2. februar 1895 

 
I form. Sv. og jeg i smedjen. Sv. har mange historier og fortællinger som 
han opvarter med på sin egen morsomme måde. En blir nokså fortrolig, når 
en er sammen slig nat og dag i årevis. Sv. fortalte mig, at han havde retten 
til at udgive en bog om ”Frams” reise, fra Norge og til Norge igjen udenom 
det værk, N kom til at udgive. Sv. og Bl. skal være sammen om denne bog, 
der skal være en populær fremstilling af expeditionen, og vistnok bliver en 
meget god bog og en som skaffer penge. Sv. er da hovedmanden, kontrakt 
om dette blev oprettet igår, men er en hemmelighed, ialfald forelöpig. 

 
Fridtjof Nansen, 3. februar 1895 

 
For længre tid siden talte jeg til Sverdrup om at han vel burde forberede 
sig på at udgi en beretning om Frams reise fra den tid efter jeg har forladt 
dem, jeg vilde i så tilfelde stille det dertil nødvendige materiale i form af 
fotografier og andet til hans frie afbenyttelse, ligesom jeg gjerne om det 
ønskedes skulde bistå ham med råd og dåd med hensyn til salget og 
udgivelsen af bogen. Han mente han vanskelig kunde gjøre det alene, og 
trodde det var bedst om han kunde slå sig sammen med Blessing om 
denne affære, da han selv hadde for liden øvelse i at skrive. Jeg mente 
han selv fik overveie sagen, og så fik han gjøre dermed som han tyktes 
bedst. Efter længre underhandlinger dem imellem er det nu afgjort 
derhen, at de i fællesskab skal udgi en sådan beretning, og at utbyttet der-
for skal deles således at Blessing får en tredjepart og Sverdrup to, om 
det blir mindre end 20.000 kr. Blessing ¼ og Sverdrup ¾ om utbyttet blir 
indtil 40.000 kr. Hvad der kunde bli derover skal Sverdrup ha alene. En 
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kontrakt gående ut herpå blev i forgårs opsat dem imellem, hvilken jeg 
underskrev som vitterlighetsvidne. Jeg lar dem da forstå, at jeg ikke vilde 
overlade dem helt og holdent min ret til denne del af ekspeditionens 
hovedberetning, hvad det økonomiske angår, men at dette var under for-
udsætning af at Fram ikke kom hjem nu til høsten altså sansynligvis en 
kort tid efter at jeg selv var kommet tilbage da forholdene da kan 
nødvendiggjøre en fornyet overveining, ligeledes var det kun under den 
forudsætning at jeg selv var vendt tilbage før dem.  Skulde jeg overhodet 
ikke vende tilbage fra den forestående ferd nordover, vilde forholdet bli 
et helt andet, og det var selvsagt at jeg ikke da kunde fraskrive mine ef-
terladte noget af den ret som måtte tilkomme dem. 

 
Basert på det Nansen skriver og med tanke på at han kom hjem samtidig, så 
er det helt forståelig at hele ekspedisjonens beretning ble inkludert i samme 
bok. Alle involverte trodde da avtalen mellom Sverdrup og Blessing ble inn-
gått at Nansen og Johansen skulle komme hjem til Norge allerede sommeren 
samme år, og at en eventuell bok fra Nansen ville være utgitt før Fram var 
tilbake. Samtidig er det ingen ting som hindret Sverdrup å gi ut en egen bok 
etter ekspedisjonen, på samme måte som Hjalmar Johansen og Bernhard 
Nordahl gjorde. Denne kunne være langt mer omfattende enn de deler som 
ble inkludert i ”Fram over Polhavet”. Men det er tydelig at Sverdrup hadde 
forventinger om store bokinntekter etter ekspedisjonen, og at dette ikke ble 
innfridd. Nansen på sin side tjente svært godt på boken. 
   Dagbøkene beskriver ellers Otto Sverdrup som en sosial og hyggelig 
person, pratsom og en som alltid hadde en god historie på lager. Dette er i 
kontrast med beskrivelsen om at Sverdrup var den tause mann.  
 
 
Sledeferden mot Nordpolen 
 
Det blir tidlig tydelig for Nansen at driften over Polhavet ikke vil ta skuta 
til Nordpolen. Allerede etter et halvt år har tanken om en alternativ plan 
modnet. Han skrev 15. januar 1894: ”Jo mer jeg går og ser på denne is og 
streifer om til alle kanter, des mer begynder den plan at modnes i mig, som 
jeg længe har ruget på, det går an at nå polen alligevel, med hunder og 
kjælker over denne is når en forlod skuden for godt, og bestemte sig for 
Frans Josefs land eller Grønlands vestkyst. Det vilde næsten være en let tur 
for to mand, og så var en hjemme til høsten, om en reiste nu straks til våren, 
jeg kan næsten ikke tænke på det, det var næsten for tidlig.” 
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   Ti måneder senere har Johansen sagt seg villig til å gå med. Han skrev 
den 19. november 1894: ”Dagen idag er en stor mærkedag i mit livs historie. 
Nansen spurgte meg idag formiddag, om jeg var villig til sammen med ham 
at gå med på en expedition til Nordpolen. I nærværelse af Sv. forklarede 
ham mig planen.” 
   Da sledeferden nærmet seg var Johansen i tvil om han skulle legge igjen et 
brev til Hilda, jenta han var forelsket i, eller ikke. Han skrev 19. februar 1895:  
 

Jeg er endnu ikke på det rene med, om jeg skal skrive til H. eller ikke. 
Lægger jeg mit hjerte åbent for hende, og jeg ikke kommer hjem, så hun 
får mit brev, kan det kanske ikke være bra’ for det tilfælde, hun har slåt 
mig af tankerne. Men har hun ikke det, så vilde hun bli’ glad ved at få 
mine sidste ord, og hvorfor skulde jeg ikke da skrive? Men skriver jeg 
og tror, hun skal få brevet, så vil det jo være det samme, som at jeg tror 
vi ikke kommer frem, og det gjör jeg jo ikke. Men det kan jo hænde, det 
ikke går, som jeg tror, og jeg bör vist skrive. Jeg tror alligevel, hun vilde 
bli glad ved at få brevet. 
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   Nansens og Johansens sledeekspedisjon mot Nordpolen og overvint-
ringen på Frans Josef Land var et umenneskelig slit. Det er helt utrolig at de 
hadde gnist til å fortsette og fortsette, og at de til slutt overlevde. Begge dag-
bøkene gir full innsikt i ekspedisjonen dag for dag. I tillegg til den stra -
basiøse ferden over isen er den tålmodige og nesten desperate byggingen av 
overvintringshytta utrolig lesing. De hadde med seg kart fra Julius Payers 
ekspedisjon til Frans Josef Land, hvor Petermann Land, Kong Oscar Land 
og Zichy Land var tydelig avmerket. Ingen av disse eksisterer, og det skapte 
store frustrasjoner etter hvert som Nansen og Johansen beveget seg sydover. 
Forholdet mellom de to var i stadig utvikling, fra starten hvor Johansen 
allerede var lei av Nansens oppførsel om bord og nærmest var Nansens lakei 
og arbeidshest, til de redder hverandres liv, og etter hvert blir tilnærmet 
likeverdige. Etter 9 måneder i samme sovepose blir de til og med dus nytt-
årsaften 1895. 
   Julaften i hiet blir spesiell og deres dagboknotater har blitt klassikere: 
 
Fridtjof Nansen, 24. desember 1895 

 
Dette er da altså julekvelden, koldt og blæsende er det der ude og koldt 
og vindig er det inde, hvor er har ødsligt, aldrig har vi vel hat slig jule-
kveld.— Nu ringer de julens høitid ind der hjemme; jeg kan høre klokke-
klangen svinge gjennem luften, fra kirketårnene, hvor vakker det lyder. 
– Nu tændes lysene på juletrærne, børneflokkene slippes ind og danser 
rundt i jublende glæde, jeg må holde julegilde for børn, når jeg kommer 
hjem. Nu er glædens tid og det er fest i hver hytte derhjemme. Men også 
vi holder fest efter fattig leilighed. Johansen har vrængt skjorte eller 
rettere tat den yterste inderst, jeg har gjort det samme men desuden byttet 
underbuske og tat på den anden, som jeg hadde vrid op i varmt vand, 
også har jeg holdt kropsvask med ¼ kop varmt vand, og den aflagte 
underbukse som svamp og håndklæde. Nu føler jeg mig som et helt nyt 
menneske, klæderne klidser ikke slig til kroppen som før. Til kvelds 
hadde vi dernæst fiskegratin af fiskemel og maisgryn med tran til smør, 
stegt og lagt-(lige tør), og til desert hadde vi brød stegt i tran. Imorgen 
tidlig skal vi ha chocolade og brød.” 

 
Hjalmar Johansen, 24. desember 1895 

 
Julen er da også naaet til os. Der findes vel ikke i verden noget menneske 
som feirer denne höitidskvæld på samme vis som os, her vi ligger i vor 
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stenhytte midt i polarnatten udenfor verden, blottet for alt som tilhörer 
den civilisationen. – Vi har dog gjort vore forberedelser til  denne kvæld 
alligevel, så tarvelige de end er. Endel levninger, tildels bortskjæmte da, 
af vor slædeproviant har vi endda som fiskemel og lidt bröd, chokolade 
til et kog, to portioner Knorrs suppe;  det er ikke så galt endda. En delikat 
ungbjörn har vi gjemt til julen, det var den björn, jeg skjöd fra kajak. Den 
var ikke parteret men var stivfrosset så lang den var, der den stod lænet 
op til hyttevægge halvt nedsneet sammen med det andet björnekjöd. Jeg 
tog og lagde den over en stor sten, var borte i uren i mörket og fandt en 
anden diger sten og med denne slog jeg omsider björnen af på midten, 
og nu har vi bagparten inde til optining. Af den forrige skrotten, vi havde 
inde, tog vi og gjemte til idag en del udmærket spæk til at blande i fis-
kemelet og til at stege bröd i. – Is både fersk og salt, har vi forsynet os 
rigelig med, så vi slipper at gå og rode efter det i julen. – Vor klædedragt 
har også undergåt forandringer, skjönt de er ikke store. ”Renslighed er 
en dyd”, sagde kjærringen, hun vrængte særken julekvælden.  Det er ikke 
andet, vi heller har gjort. Det vil sige, vi har tat den yderste skjorten 
inderst, da den inderste begyndte at hænge vel meget fast til kroppen. 
Jeg har også tat på meg kamelhaarströien istedetfor anoraken og ligger 
nu på denne. Hvilken af dem er mest fætet, er dog ikke godt at sige. –  Ja 
det er ikke så rart stel med os med klæder og mad, lys og varme heller 
ikke, men den tid kommer vel og engang da vi kan feire en jul, som kan 
veie op for det onde, vi slider. Da vil der existere to mennesker, der kan 
nyde julehöitiden bedre end alle andre, fordi vi har haft det ondt og har 
lært at sætte pris på selv den mindste bagatell, ting som ingen derhjemme 
faller på at tænke på engang. – Ak ja! ”Med smerte må mennesket kjöbe 
sin fremtidige lykke”, siger Dostojevski. Det er sandt. Efter denne lange 
mörke nat håber jeg på en lys velsignet morgen med solskin og fuglesang, 
blomsterduft i dugperlene i det friske grönne græs, – haaber på et lyst 
liv, på lykken. Hvorledes har I det derhjemme ikvæld da? Gjerne var jeg 
der hos Eder. Det er den 3die julekvælden jeg er borte, jeg ved ikke om 
alt er uforandret hjemme, jeg vil haabe det er det. Jeg vil haabe I er 
lykkelige, friske, glade og tilfredse allesammen, – og  så sender I mig 
vel også en tanke, hvorhen det ved I ei, – den rækker nok mig alligevel; 
tankerne mödes, de er uavhængige af isen og mörket. I holder vel til i 
byen ikvæld kanske? Eller er I på landet?” 

 
Etter møte med Frederick George Jackson ved Kapp Flora, helt sør på Franz 
Josef Land, forandret situasjonen mellom Nansen og Johansen seg igjen. 
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Nansen holdt hoff for beundrende engelskmenn, og Johansen var glemt. 
Men nå skulle de snart hjem. Johansens siste dagboknotater fra den 11. 
august 1896 lyder:  
 

Nu er vor møie endt, gudskelov, nu har vi sagt farvel til den is, hvori vi 
har tilbragt 3 år af vort liv. Hvor mange gange har ikke denne stund staaet 
for os som vor høieste attrå, vore længslers mål! Mer end en gang har 
det været godt at kunne se hen til en slut på dette vort slid, på vore savn 
og lidelser. Og trods det varede længe, blev det dog engang slut. – Men 
rart er det med dette liv. Når jeg nu tænker på, alt hvad vi har døiet på 
denne tur, sommer og vinter, forekommer det mig nu rart, at vi har kunnet 
greie det så godt, som vi har gjort. Og når jeg nu tenker på hvor herligt 
jeg synes det maatte bli at kunne sige farvel til isen og farvel til alle lid-
elser og sammenligner den følelse med min virkelighed nu, – så finder 
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jeg dog at virkeligheden alligevel ikke er så skjøn, som den stod for mig 
midt i vort hårde liv. – Dog, skuffet er jeg ikke alligevel. – Glad og for-
nøiet takker jeg almagten som har ført mig i havn! 

 
 
Hjemkomsten 
 
Fram fortsetter driften over Polhavet og kommer ut av isen samme dato som 
Nansen og Johansen ankommer Norge. Dagen etter, den 14. august 1896 
ankommer Fram Danskøya på Svalbard, hvor Salomon August Andrée har 
etablert base i et forsøk på å nå Nordpolen i ballong. Scott-Hansen skrev:  
 

Det er sandt, jeg havde nær glemt ”Søstrene” af Tromsø. Kl. 7 fmd. 13de 
traf vi denne galeas og fik høre den triste nyhed at N. og Joh. ikke var 
komne hjem, og om Andree′s exp. Kl 9 1/2 14/8 ankrede vi ved 
Hollændernæsset og fik strax efter besøg af Overingeniør Andree og hans 
stab: Dr. Ekholm, Amanuensis Strindberg, Kapt. Zachau, Amanuensis 
Grönberg, Lægen Eklund, professor Arrhenius fra Upsala. Blev indbudt 
til at se ballonen 470 000 fod3 5 tons brutto bæreevne Storartet gjort! – 
Derefter champagne omb. i Virgo og saa svenskene omb. hos os. – 
Prægtige mennesker. Haab om N. og Joh. hos Jackson paa Fr. Josef – 
Denne overvintret der. 15/8 3fmd afgik vi og nu er vi her. – Brev fra Far 
og Mor med Andree. – Anna frisk og rask. Far Mor Alf Fougners ligesaa. 
Vi har nu en tung pligt at udrette, men der er nu endda haab. Sandsynlig 
er det at Fram kommer til at gaa direkte til Fr. Josefs land. – Det blir 
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haardt for os, da det vil bli en vinter til, men det er ugjørligt at undgaa 
naturligvis. – det vil vel forresten kun bli spørgsmaal om Sverdr. og mig 
eller ja det faar tiden vise. – 

 
En uke senere ankommer Fram Skjærvøy. Hele mannskapet, med unntak 
av Anton Amundsen har nå avsluttet dagbøkene sine. Det eneste notatet der-
fra er fra han:  
 

Kl. 2 ½ Fm kom vi ind til ”Skjervø” for at telegrafere hjem. Her fik vi 
da den glædeligste efterretning at Nansen var kommen til ”Vardø” samme 
dag som vi kom ud af isen. Kl. 10 gjorde vi klar og dampede videre for 
Tromsø hvor vi ankom kl 8 iaften. Her slutter jeg mine dagbogsoptegn-
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elser eftersom jeg ei kan overkomme at beskrive alt som herefter endte; 
men er saa meget beskrevet af Pressen og andre, at jeg ikke kunde be-
skrive det bedre. Alligevel har disse dagbogsoptegnelser været mig til en 
stor hygge i mange mørke timer og naar jeg nu ser tilbage paa disse er 
det som en fjærn og bevæget røst der stiger op i mig fra min ungdoms-
tid. 

 
Det er passende at Adolf Juell skal få det siste ordet. Han jobbet hardest for 
å bli med på ekspedisjonen og omskolerte seg til kokk for å overtale Nansen. 
Han reflekterte over ekspedisjonen og dens etterspill, og skrev følgende vis-
domsord: 
 

Thi det skal ikke glemmes i festjubelen, at Framfærden ikke blev planlagt 
og udført som en speculation, hvis heldige udfald gjennem den 
monopoliserende udnytten deraf skulde gjøre dens videnskabelige leder 
til millionair. Nei Framfærden, støttet og baaret af Konge og Folk, var 
Nordmænds Livsindsats for at sprede Lys over Polarhavets gaader til 
Fædrelandets Hæder og til Ære for alle deltagerne. 
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