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Innhold Forsvar for fakta
Store norske leksikon er den største kunnskapsbasen 
med kvalitetssikra innhald i Noreg, signert av fagfolk 
og publisert under fullt namn. Dette gjer kjeldekritikk 
mogleg og er ein del av grunnlaget for open og opplyst 
samfunnsdebatt.
 Gyldig kunnskap er ein føresetnad for å forstå, argu-
mentere og påverke i eit demokratisk samfunn. I dag er 
nettet den offentlegheita vi lærer, les og debatterer i. Mangel 
på gode, digitale kjelder kan føre til at nettet blir eit ekko kammer 
der det er vanskeleg å spore opphavet til fakta. Difor er vi stolte av at 
Store norske leksikon er det einaste nasjonalleksikonet i verda som 
har klart den digitale overgangen med ein open publiseringsmodell, 
oppdatert innhald og mange lesarar. 

Leksikon har aldri vore så mykje lese som no, i alle fall ikkje her 
i Noreg. Medan truverdet til tradisjonelle media og forsking blir 
utfordra frå fleire hald og mange er urolege for falske nyhende og 
falske fakta, søkjer folk seg til Store norske leksikon. 2018 var eit 
historisk godt år, med til saman 80 millionar lesne artiklar og over 2,4 
millionar unike brukarar i månaden på det meste. Etterspurnaden 
etter fakta er større enn nokon sinne, og SNL står betre rusta enn 
nokon gong til å møte han: I 2018 fekk vi oppdatert 35 000 artiklar,  
og ved årsskiftet var det 766 fagansvarlege.
 Suksessen blir lagt merke til også utanfor Noreg: Året starta med 
at EU-parlamentet kåra Store norske leksikon til «europameister i 
leksikon», og vi vart inviterte til Brussel for å fortelje om den norske 
leksikonmodellen. Det eigenutvikla publiseringssystemet vårt er ein 
sentral del av denne modellen, og i 2018 la vi grunnlaget for at fleire 
leksikonorganisasjonar kan ta i bruk dette systemet. Få hadde trudd at 
eit norsk leksikon kunne bli ein teknologileverandør til utlandet. Dette 
hadde aldri vore mogleg utan samfunnsansvaret medlemsorganisa-
sjonane og dei fagansvarlege tek gjennom formidlinga i leksikonet. 
Tusen takk!

 Erik Bolstad Knut Olav Åmås
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Store norske leksikon er et allmennleksikon som 
dekker alle kunnskapsområder. Leksikonet er 
gratis, fritt tilgjengelig og reklamefritt. Med opptil 
2,45 millioner brukere i måneden og 300 000 leste 
artikler per dag, er snl.no Norges største nettsted 
for kunnskapsformidling. I 2018 ble artiklene våre 
lest 80 millioner ganger. Det er elever og studenter 
som bruker oss aller mest. 
 Innholdet på snl er redaksjonelt stoff som 
produseres i samarbeid mellom brukere og fag-
ansvarlige. Alle kan bidra i kunnskapsdugnaden 
og få sitt bidrag evaluert av en fagperson. Verket 
redigeres etter redaktørplakaten.
 Store norske leksikon bygger på verk med 

røtter helt tilbake til 1907. Innholdet oppdateres 
og signeres av nær 800 fagansvarlige, der flertallet 
er forskere tilknyttet vitenskapelige institusjoner. 
Universitetene er blitt selve stammen i leksikonet. 
Den faglige forankringen er synlig for leserne og 
styrker troverdigheten vår. Det er unikt at et lands 
akademikere i så stort monn og på felles plattform 
formidler til så mange. Vi er fortsatt ikke i mål 
med rekruttering og artikkeloppdatering, men vi 
har tatt noen sjumilssteg i riktig retning.
 Leksikonet er blant de mest brukte norsk-
publiserte nettstedene. I enkelte uker i 2018 var 
vi det tredje største, med flere brukere enn for 
eksempel Aftenposten, Dagbladet og Finn.

Store norske leksikon blir gitt ut av Foreningen Store norske 
leksikon, som er en kunnskapsdugnad der universiteter, 
høgskoler og andre ideelle organisasjoner bidrar.

2018 kort oppsummert Medlemmer av Foreningen 
Store norske leksikon

Brukertallene til Store norske er høye: I vanlige måneder er det rundt  to millioner unike brukere. I 2018 begynte brukertallene å 
stige kraftig etter noen års utflating. Antallet leste artikler per år øker mye, i 2018 ble artiklene lest 80 millioner ganger.

Unike brukere per måned (lys) og gjennomsnittlig antall  
brukere per måned per år (mørk).Brukertallene i 2018 varierte 
fra 1,2 millioner i juli til 2,4  millioner i november.

Antall leste artikler per år. Artikkellesingstallene stiger 
mer enn brukertallene, det vil si at hver bruker leser flere 
artikler enn tidligere. 
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Demokratiseringen av medier har skapt en fragmen-
tert offentlighet og spredt definisjonsmakten mellom 
mennesker, institusjoner og kommersielle aktører. 
Resultatet er en jungel av informasjon, det kan ofte 
være vanskelig å skjelne mellom hva som er sant og 
usant og hvilke interesser avsenderen av et budskap 
har. I tillegg jobber enkelte aktører aktivt med å spre 
løgn og propaganda gjennom falske nyheter og falsk 
forskning.
 De store norske forsknings- og utdannings-
institusjonene har gått sammen om å opprettholde 
og styrke en kilde til felles kunnskap — «det vi 
vet» — under én merkevare som folk har stor tillit 
til: Store norske leksikon. Foran skjermer i klas-
serommene, i eksamenslokalene, i lesesalene, på 
bussen og hjemme tilegner både nye generasjoner 

og godt tilårskomne nordmenn seg hver eneste dag 
ny kunnskap om verden gjennom nesten 200 000 
artikler skrevet og kvalitetssikret av noen av landets 
fremste fagfolk.

TILGJENGELIGGJØR ET FELLESGODE
Gyldig kunnskap er en forutsetning for å forstå, 
argumentere og påvirke i et demokratisk samfunn. 
Derfor sier grunnlovens paragraf 100 ikke bare at 
myndighetene er pålagt å legge til rette for at den 
offentlige samtalen skal være åpen, men også for at 
den skal være opplyst. Dette er kjernen i samfunns-
oppdraget til både Store norske leksikon og leksiko-
nets medlemmer.
 Ved å formidle den kunnskapen de produse-
rer og besitter tar universitetene derfor et aktivt 

samfunnsansvar. De oppfyller kravet om å formidle 
bredt ved at det leses tre leksikonartikler hvert 
eneste sekund, døgnet rundt. Folket, som finansi-
erer universitetene gjennom skatter og avgifter, får 
valuta for pengene gjennom et oppdatert, kvalitets-
sikret og gratis oppslagsverk. Slik tilgjengelig gjøres 
det fellesgodet som kunnskapen er.
 Det er viktig at de største kunnskapsaktørene 
samler seg rundt én felles plattform for formidling av 
basiskunnskap: Til tross for SNLs sterke merkevare, 
er Google leksikonets viktigste inngangsport. I 2018 
stod trafikken fra Google for 89 prosent av sidevis-
ningene. SNL kommer høyt i søkeresultatene fordi 
vi er en troverdig kilde til informasjon som er mye 
brukt og lenket til. Når informasjonen er samlet på 
ett nettsted er det enklere for folk å få tilgang til den.

Samfunnsoppdraget

Styreleder Knut Olav Åmås og styremedlem 
Nils Christian Stenseth bidro til å løfte fram 
Store norske leksikons samfunnsoppdrag.
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Norsk leksikon ble europa-
mester mot alle odds
Kan et leksikon bli en digital suksess? Vi trodde ikke det var mulig, 

men heldigvis ga vi det et forsøk, og er blitt kåret til Europas beste.

D
e fleste store 
norske nettsteder 
opplever 
stagnasjon eller 
fall i brukertal-
lene. Men ett 

fortsetter å vokse – mot alle 
odds. Store norske leksikon 
forbindes av mange med 
lærinnbundne papirmastodon-
ter i bokhyllen; færre vet at det 
er en digital suksess som 
vekker internasjonal oppsikt. 
EU-parlamentet peker nettopp 
til Norge som det fremste 
eksempelet på hvordan 
europeiske land kan møte 
russisk propaganda, høyreek-
streme nettsteder og falske 
nyheter med kvalitetssikret 
kunnskap tilgjengelig for alle. 
Suksessen har ikke kommet 
som en tilfeldighet, men med 
hardt arbeid – og med kraftig 
motstand fra flere fronter.

I 2010 kastet Kunnskapsfor-
laget inn håndkleet for Store 
norske leksikon: Den fjerde og 
siste papirutgaven ble et 
pengesluk, og hverken 
brukerbetaling eller annonser 
kunne opprettholde det 
digitale SNL.no, som slet med 
lave brukertall. Forlaget overlot 
alt innholdet til en egen 
redaksjon finansiert av de 
ideelle stiftelsene Fritt Ord og 
Sparebankstiftelsen DNB.

I 2011 startet forprosjektet 
for å gjøre SNL.no til et 
moderne nettleksikon skrevet 
og kvalitetssikret av våre 
fremste fagfolk. Det ble raskt 
klart at motstanden mot å 
bruke penger og ressurser på et 

nettleksikon var stor, både i 
akademia og i politikken: Det ble 
sett på som bakstreversk og 
kostbart i møte med Wikipedia, 
der summen av folks frivillige 
innsats hadde skapt et impone-
rende nettverk av informative 
artikler. I stortingsdebatten om 
statsstøtte ble SNL kalt «en 
mastodont» som «så til de grader 
er blitt spilt på sidelinjen av seg 
selv, av konkurransen og av 
brukerne».

I akademia mente mange at 
Store norske leksikon burde få 
dø en naturlig død. Selv var jeg 
av en helt annen oppfatning, og 
sammen med blant andre Fritt 
Ords daværende styreleder 
Francis Sejersted forsøkte jeg å 
sette dette i et større perspektiv: 
Ikke bare forvaltet SNL en stor 
del av den norske kunnskapsar-
ven, men det var en enestående 
plattform for universitetene til 
reelt å oppfylle sin formidlings-
plikt til allmennheten. Vi hadde 
ikke særlig grunn til å tro at vi 
skulle lykkes, men min hold-
ning, som daværende preses for 
Det Norske Videnskaps-Aka-
demi, var at norsk akademia rett 
og slett ikke hadde lov til ikke å 
forsøke.

Mange måtte overtales før det 

svært dårlig til, og den nasjo-
nale kunnskapsbasisen er 
derfor sårbar overfor propa-
ganda og ressurssterke 
interessegrupper. Men EPRS 
løfter særlig frem ett eksempel 
til etterfølgelse: Vårt eget Store 
norske leksikon blir i rapporten 
kåret til en slags «europames-
ter». Ingen andre steder har 
nasjonalleksikonet så stor 
oppslutning i befolkningen 
som i Norge.

Det skal vi være enormt 
stolte av – og bygge videre på. 
For da vi for få år siden 
besluttet å satse, hadde ingen 
hørt begrepet «falske nyhe-
ter». Gjennom det ansvaret 
norsk akademia har tatt, kan 
et levende nasjonalt oppslags-
verk fortsette å hjelpe oss å 
møte utfordringer som vi i dag 
ikke engang vet eksisterer 
eller har et navn på. Å 
videreutvikle Store norske 
leksikon handler ikke om å 
verne om fortiden – det 
handler om å ruste kunn-
skapssamfunnet vårt for 
fremtiden.

Nils Chr. Stenseth, professor ved 
Universitetet i Oslo og styremed-
lem i Store norske leksikon.

som ble hetende Foreningen 
Store norske leksikon var oppe 
og stå i 2015, men etter tre år er 
suksessen større enn vi kunne 
drømme om. I 2017 hadde SNL.
no rundt to millioner unike 
brukere i måneden og det ble lest 
71 millioner artikler, en vekst på 
8 prosent fra året før. Over 700 
av Norges fremste akademikere 
skriver, oppdaterer og kvalitets-
sikrer innholdet i de nær 200 
000 artiklene som leksikonet 
inneholder. Samlet bak sukses-
sen står alle de norske universi-
tetene, som hvert år betaler en 
medlemskontingent som 
finansierer arbeidet. Den norske 
kunnskapssektoren fortjener 
derfor stor honnør for at de torde 
å satse – mot alle odds.

Denne historien kunne lett 
vært annerledes: I Danmark 
besluttet Gyldendal i august i 
fjor å legge ned tapsprosjektet 
Den Store Danske Encyklopædi. 
Nederlands store stolthet, 
Winkler Prins Encyclopedie, 
mistet statsstøtten på nyåret.

I januar i år utga EU-parla-
mentets utredningstjeneste 
EPRS en rapport om tilstanden 
til kvalitetssikrede, digitale 
oppslagsverk i hele Europa. 
Dessverre står det i mange land 

I 2010 kastet Kunn-
skapsforlaget inn 
håndkleet for Store 
norske leksikon: Den 
fjerde og siste 
papirutgaven ble et 
pengesluk, og hverken 
brukerbetaling eller 
annonser kunne 
opprettholde det 
digitale SNL.no, som 
slet med lave bruker-
tall. Foto: Sverre 
Houmb

Innlegg
Nils Chr. 
Stenseth

Petter Mørland 
Pedersen

– Du har bakgrunn som konkurran-
seseiler og jobber nå med et 
prosjekt som skal ende opp med 
verdens raskeste seilbåt, skriver 
denne avis. Men nok om det! Hva 
har du på nattbordet? 
– Kunne du bare si litt om spalten 
først. 
– Nattbordet ringer folk som har 
vært i avisen for å spørre om hva 
de leser. Ånd og dannelse i 
sentrum, slik er det her. Fordoms-
fullt tenker Nattbordet at du 
kanskje har en masse bøker om 
seiling? 
– Det er både-og. Akkurat nå 
leser jeg Hans Roslings «Factful-
ness: Ten Reasons We’re Wrong 
About the World – and Why 
Things Are Better Than You 
Think». 
– Han er blant annet kjent for å 
påpeke at den maskinen i 
hjemmet som virkelig revolusjo-
nerte verdenen var ikke radio eller 
fjernsyn, men vaskemaskinen som 
frigjorde enorme mengder tid for 
halve befolkningen.  
– Det stemmer. Jeg har sett en 
del Ted-talks og youtube-vide-
oer med ham. Jeg liker den type 
litteratur. «Thinking Fast and 
Slow» har jeg lest to ganger. Og 
en del av Malcolm Gladwell. 
– Steven Pinkers «Enlightenment 
Now» kunne kanskje vært aktuell? 
Den er en trøst for de mer 
pessimistiske blant oss. I motset-
ning til hva man skulle tro er det 
mindre vold og sult i verden idag 
enn tidligere. 
– Ja, det er også et poeng for 
Rosling. 
– Tidlig lesing? 
– Det har gått i rykk og napp. Jeg 
leste veldig mye i barndommen, 
men det skyldtes mye konkur-
ransen vi hadde på skolen om å 
lese mest, og jeg er veldig 
konkurransemenneske. I 
studietiden ble det mest 
faglitteratur, det er først i det 
siste jeg har tatt opp lesingen 
igjen. 
– Og du ligner litt på de i spalten 
som oppgir at de foretrekker 
bøker de «får bruk for». Da blir det 
kanskje ikke så mye krim? 
– Jeg kobler av innimellom med 
krim. Men det blir mest fag og 
halvfaglitteratur. 
– Halvfag! Briljant ord. Dette skal 
nattbordet stjele. 
– Ting som heller mot psykologi 
og rasjonalisme, mot hva som 
avgjør hvordan vi tar beslutnin-
ger, slike ting. 
– Yuval Hararis «Sapiens» og 
«Homo Deus»? 

Alder: 34
Stilling: Ingeniør, på permisjon
fra Aker Solutions

På nattbordet
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Også domstolene tar i bruk Store norske 
leksikon for å avklare vanskelige spørsmål 
og saker, og leksikonets definisjoner brukes 
i domsavsigelser og kjennelser. I 2018 ble vi 
for eksempel brukt for å forklare mineralet 
eklogitt, i en tvist om retten til å utvinne 
dette mineralet. Borgarting lagmannsrett 
lente seg på SNL for å slå fast hva som menes 
med et så grunnleggende begrep som borger, 
eller i spørsmål om hva mineralolje er, da 
Finansdepartementet saksøkte Norske Shell. 

Avtalerett. 
Avtaletolkning. 

Eiendomsrett til biprodukt 
ved kalkutvinning. 
Mineralloven § 32.

Nordmøre tingrett 
Dom

Trygderett. 
Sykepenger. 

Utlegg. 
Tilbakebetalingskrav.

Borgarting lagmannsrett
Kjennelse

Sivilprosess. 
Sikkerhetsstillelse etter 

tvisteloven § 20-11. 
Sivilprosesskonvensjonen.

Borgarting lagmannsrett
Kjennelse
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uføre som har såkalt gradert uføre-
trygd. Dette er en marginal andel.

Ordningen med gradert uføre-
trygd er ikke for alle. Unge som er 
syke eller har skader, må selvsagt få 
de ytelsene og den hjelpen de tren-
ger. Men ingen skal få meg til å tro 
at alle de øvrige 15.500 unge er helt 
uten potensial for å være i jobb. At 
de mangler evne, kompetanse eller 
lyst til å tjene egne penger og skape 
økonomiske verdier for fellesskapet.

Svært mange ville hatt glede av å 
bruke det de måtte ha av arbeidsev-
ne til å jobbe og være en del av et ar-
beidsfellesskap. I dag finnes det ikke 
veldig mange arbeidsplasser som 
er tilrettelagt for situasjonen deres. 
En del av tilretteleggingen må være 
praktisk. Men mye av det handler 
om mentale barrierer hos arbeids-
givere, som forestiller seg at det vil 
kreve for mye av dem å ansette en 
som har fått redusert arbeidsevne.

Litt syk, litt frisk
Arbeidslivet vårt er i for stor grad 
tilpasset en gjennomsnittsarbeider 
som egentlig ikke finnes. En som er 
syk når hun er syk, og frisk når hun 
er frisk. Ikke en som er delvis frisk 
og delvis syk, eller som lever med 
en kronisk plage i bena uten at det 
hindrer ham i å bruke hodet.

Da Agderforskning gjennomførte 
en intervjubasert studie i fire fylker 
om unge uføre, ble det fra nær sagt 
samtlige informanter lagt vekt på 
at arbeidslivet har endret seg og 
stiller stadig flere krav til kompe-
tanse. Alt fra språk til digitale og 
sosiale ferdigheter, i tillegg til spesi-
fikk fagkompetanse.

Det påpekes også at kultur har be-
tydning for om unge uføre kommer 
i jobb: Hvor viktig er det å fremstå 
som «vellykket» etter satte og tradi-
sjonelle kriterier, og hvor stort rom 
er det for å være litt annerledes?

Arbeidslivet bør anerkjenne den 

tilleggskompetansen det noen 
ganger kan gi å være nettopp an-
nerledes. Som å leve med kroniske 
plager: Du lærer å balansere livet 
ditt, strekker deg akkurat nok til å 
få unna det viktigste, men kjenner 
igjen det mørke hullet du kan falle 
ned i om det blir for mye. Du tvin-
ges til å finne kreative løsninger på 
hvordan du skal gjennomføre tun-
ge løft når kroppen egentlig ikke 
orker. Du blir flinkere til å se kol-
leger som går gjennom en tøff tid, 
fordi du har vært der selv.

Vi har ikke en sterk nok kultur for 
å se at medarbeidere med sykdom 
eller lidelser, og som lærer å mes-
tre dem, også bærer en livserfaring 
som kan gjøre arbeidsfellesskapet 
sterkere.

Endring
Det finnes ikke enkle løsninger på 
hvordan vi skal få flere unge med 
uførhet i jobb. Men det er åpenbart 
for mange som går direkte fra ar-
beidsavklaringspenger (AAP) til full 
uførhet. Noe av løsningen handler 
derfor om å styrke arbeidsrettin-
gen for dem som mottar arbeidsav-
klaringspenger. Noe handler om å 
bruke lønnstilskudd mer aktivt, der 
det offentlige er med på å redusere 
risikoen ved å ansette unge med en 
sykdom eller skade. Men tiden er 
også moden for å tenke helt nytt.

Arbeiderpartiet har foreslått en 
jobbgaranti for alle unge født etter 
1990 og med arbeidsevne, men med 
én eller annen grad av uførhet. Det 
betyr at etter endt tid på arbeidsav-
klaring eller andre ordninger, for å 
bygge kompetanse til å stå i jobb, 
må disse ungdommene ha garanti 
om jobb. Det er ikke bare et gode 
for dem, det er et gode for oss alle at 
alles arbeidsinnsats gir resultater.

Vårt forslag forutsetter at det 
inngås avtaler mellom stat, kom-
mune og private om stillinger som 

garanterer unge uføre med restar-
beidsevne en plass i arbeidslivet. Vi 
vil gjøre det lettere og tryggere for 
både det offentlige og næringslivet 
å satse på en lokal ung mann eller 
kvinne, som kanskje har psykiske 
plager eller tilpasningsproblemer.

Dessverre har vi foreløpig ikke 
fått gjennomslag for dette.

Det starter tidlig
Mange som blir unge uføre, lever et 
liv de ikke selv har valgt. Barndom-
men kan ha vært preget av negati-
ve erfaringer i et utrygt og truende 
miljø. En vanskelig oppvekst kan 
forflytte seg til skolen og utløse so-
siale eller psykiske problemer. Det 
kan igjen gi rusmisbruk, angst og 
spiseforstyrrelser eller tilpasnings-
problemer.

Dersom vi skal stoppe en videre 
vekst i unge uføre, må vi gripe fatt 
i dette mye tidligere. Barn må bli 
sett. Opplever de fiendtlighet, skam 
og utrygghet i stedet for oppmunt-
ring, toleranse og aksept, kan det 
sitte igjennom hele livet.

Barnehager og skoler må ha 
kompetanse til å forstå hva barna 
har med seg i bagasjen på vei inn 
barnehage- og skoleporten. Ofte 
kan dårlige skoleprestasjoner eller 
konsentrasjonsproblemer bunne i 
traumatiske opplevelser eller kre-
vende familieforhold.

Så må vi også erkjenne at de fleste 
unge uføre allerede har hatt svært 
mange fagfolk involvert i livene 
sine. Det offentlige må i mindre 
grad jakte på diagnoser og vedtak, 
og i større grad skjønne hva som 
ligger bak den situasjonen unge 
uføre har kommet i.

På den måten kan vi hindre vek-
sten i antall unge uføre. Vi kan gi 
hver av dem flere muligheter til å 
nå sitt fulle potensial, og gi sam-
funnet vårt gleden av å bruke deres 
kompetanse og arbeidsvilje.

Vi har ikke en sterk nok 
kultur for å se at medar-
beidere med sykdom eller 
lidelser, og som lærer å 
mestre dem, også bærer en 
livserfaring som kan gjøre 
arbeidsfellesskapet ster-
kere, skriver Hadia Tajik.

Illustrasjonsfoto: ElvIra KonEva, shuttErstocK/ntB scanpIx

Leksikonets historie er 2000 år lang. Nå er det 
reaktualisert som motvekt til løgn og konspira-
sjonsteorier.

Uenighet i samfunnsdebatten skyldes også uli-
ke oppfatninger av hva som er sant. Kampen om 
hva som er fakta og kunnskap er en kamp om 
noe mer – om ideologi og politikk.

Økende mengder kunnskap er tilgjengelig, 
men kunnskapens pålitelighet øker ikke i sam-
me takt.

Wikipedia ble forbudt i Tyrkia fra april 2017. Et 
leksikon kan ha så stor prestisje at ekstremister 
gjerne vil lene seg på det. Metapedia er en ren 
etterligning av Wikipedia, med høyreekstreme 
krefter bak. Russerne har skjønt at informasjons-
krig er billigere enn all annen krigføring.

Infrastruktur for ytringer
Norge står i en særstilling med Store norske lek-
sikon (der jeg er styreleder), en ledende infra-
struktur for kunnskapsformidling. Francis Sejer-
sted så potensialet for et tiår siden, etter at han 
hadde ledet Ytringsfrihetskommisjonen og på-
pekt journalistikken og mediene som infrastruk-
tur for ytringer. Et leksikon er en annen side ved 
dette.

Fritt Ords daværende styreleder ble rednings-
mannen som skjønte at leksikonet måtte bli hel-
digitalt. Og det skjedde på norsk. Akkurat det er 
viktigere enn mange tror. Ifølge en fersk rapport 
fra Europaparlamentet har 46 prosent av alle eu-
ropeere problemer med å følge en utlegning el-
ler samtale på andre språk enn deres eget mors-
mål.

I et demokratisk perspektiv bør et leksikon der-
for være tilgjengelig for hele befolkningen. Men 
den nevnte rapporten viser en annen, dystrere 
virkelighet:

Danmark har nettopp lagt ned sitt leksikon 
fordi kommersielle forlag ikke hadde råd lenger, 
i Nederland har det mistet statsstøtte, i Hellas 
har én mann i 80-årene ansvar for et nettleksikon 
som aldri blir oppdatert, i Sverige er nasjonallek-
sikonet kommersielt og lukket, skolene betaler 
dyrt for tilgang, og denne lukrative modellen er 
nå eksportert til Tyskland.

«En mastodont»
Det kunne gått like ens i Norge, for i debatten om 
statsstøtte til leksikon for bare et par stortings-
perioder siden ble det sagt merkelige ting selv 
fra landets mest oppegående politikere: At Store 
norske var «en mastodont» som «så til de grader 
er blitt spilt på sidelinjen av seg selv».

Så har det stikk motsatte skjedd.
Nasjonalleksika er blitt revitalisert som essensi-

elle samfunnsinstitusjoner. Store norske er blitt 
en slags leksikonenes europamester, fordi det er 
gratis og åpent for alle, kvalitetssikret, og med 
en unik oppslutning i befolkningen: to millioner 
unike brukere månedlig, 350.000 leste artikler pr. 
dag. For et verk som for få år siden var dødsdømt 
av de fleste.

«Kunnskap er det beste vernet mot angst», sa 
skuespilleren Petronella Barker nylig. Man blir 
kanskje ikke klok eller lykkelig av leksikonkunn-
skap. Men det kvalitetssikrede oppslagsverket er 
i 2018 faktisk blitt et bolverk mot barbari.

Knut Olav Åmås er direktør i Stiftelsen Fritt Ord. Han 
er spaltist i Aftenposten, og skriver da på egne vegne.

Signert
Knut Olav
Åmås
spaltist

Noe så traust og tungt som 
leksika har fått en viktig rolle i 
dagens kamp om kunnskapen.

Bolverk  
mot barbari
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EN AUTORITATIV KILDE
Faglig kvalitet er SNLs eksistensgrunnlag. 
Formålet er «å publisere signert innhold 
redigert av fagfolk. Artiklene skal være kvali-
tetssikret med hensyn til faglig etterrettelighet 
og kildekritikk».
 Et leksikon skal ikke bare samle fakta-
opplysninger, det skal også definere begreper 
og formidle analytiske framstillinger av 
hendelser, emner og personer. Et opplyst 
samfunn har behov for at landets mest kunn-
skapsrike mennesker skaper slike analytiske 
tekster. 
 I SNL dyrker og verdsetter vi derfor kom-
petanse, og de fagansvarlige er håndplukkede 
eksperter innenfor hvert fagfelt. Men modellen 
er ikke komplett uten mulighet for bruker-
medvirkning – for å skape både transparens, 
engasjement og legitimitet. Muligheten alle har 
til å bidra med endringsforslag og kommentere 
artikler, sørger for at vi drar nytte av kompe-
tansen som finnes i samfunnet vårt, samtidig 
som leksikonet ikke blir elitistisk og fjernt fra 
folk flest. Det gjør det også lettere å holde leksi-
konet oppdatert i en verden i konstant endring.
 Når mange hundre forskere skriver 
signerte artikler i SNL, skaper de kilder som 
det kan henvises til og der kvaliteten er enkel 
å vurdere basert på hvem forfatteren er. 
Artiklene fungerer som autoritative kilde-
tekster, både for generell kunnskapsutvikling 
og i samfunnsdebatt. 

INFRASTRUKTUR FOR KUNNSKAP
På samme måte som samfunnet trenger tro-
verdige nyhetskilder, trengs tilsvarende gode 
kilder for grunnlaget og bredden i vitenska-
pen. Selv i et mylder av innhold er det ingen 
selvfølge å finne gode kilder. Det kommer helt 
enkelt an på hvem som skaper nettinnholdet. 

 Store norske leksikon er infrastrukturen 
der forskerne har mulighet til å formidle faget 
sitt til allmenn heten i et nøkternt og tilgjengelig 
språk. 
 Forskerne kan selv formidle grunnbegre-
pene direkte til allmennheten, uten at temaene 
må spisses for å passe en journalistisk vinkling. 

VITENSKAPENS STEMME
Særlig i samfunnsdebatter er det viktig at 
forskere når ut med god kunnskap og fakta. 
Store norske leksikon har vitenskapelig basert 
innhold, også i stridsspørsmål. 
 Vi har ikke som mål i seg selv at innholdet 
skal virke «nøytralt» eller gjengi hva folk 
flest er enige om. Derimot skal vi gjengi hva 
forskere flest er enige om – eventuelt hva de er 
uenige om, der det er relevant. 

ÅPENHET OM HVEM SOM SKRIVER
Store norske leksikon praktiserer full åpenhet, 
og for SNL betyr åpenhet også at kildekritikk 
skal være enkelt. Som Kultur komiteen på 
Stortinget formulerte det i sin merknad til 
støtteordningen for nettleksikon: «Komiteen 
vil påpeke at åpenhet om hvem som skriver er 
vesentlig for å kunne utøve direkte kildekritikk, 
og derved kvalitetssikre og forbedre levende 
leksikalske oppslagsverk.»
 Å mestre kildekritikk er en stadig viktigere 
forutsetning for å bli kunnskapsrik. Hos oss 
skal folk kunne se hvem som står bak all 
aktivitet, og derfor krever vi at alle skriver 
under fullt navn. I tillegg er hver eneste 
revisjon av hver artikkel tilgjengelig: Man kan 
se hvem som har foreslått endringer, og like 
viktig, hvem som har godkjent dem. 
 Over tid danner oppdateringshistorikken 
fortellingen om hvem som har definert den 
norske kunnskaps arven.

– Formidling på norsk gjør at 
flere forstår
– Når så å si all fagutvikling foregår på 
engelsk og formidles på engelsk er det 
en stor og viktig oppgave å formidle 
fagstoff på norsk. For medisin er også 
bruksområdet veldig tett opp mot 
pasienter, og da er det mange gode 
argumenter for å bruke norsk, og å 
anstrenge seg for å finne gode ord og 
uttrykk. SNLs lesertall og utstrakt bruk 
blant unge er et fantastisk utgangs-
punkt for å spre faglig språk på norsk.
 Det sier Erlend Hem, leder for Gruppe for norsk 
medisinsk fagspråk og redaktør for Språkspalten i Tidsskrift 
for den norske legeforening. Han er også fagansvarlig for 
kategorien Medisinsk språk i Store norske leksikon. Katego-
rien har 1270 artikler og er lest 450 000 ganger det siste året. 
 – Norsk er et veldig rikt språk. Det er mange mulighe-
ter til å formulere seg både rikt og godt på norsk, også med 
medisinsk fagspråk. Jeg gleder meg over at SNL har en aktiv 
holdning til å bruke norsk fagspråk. På konferansen Norsk 
fagspråk i forskning og høyere utdanning i november ble 
SNL trukket fram. Det er gull at SNL er en tilgjengelig kilde 
for alle og at det brukes så aktivt.
 Som det sies i Stortingsmeldinga Mål og Meining: 
«Ordbøker og leksikalske oppslagsverk utgjer ein viktig del 
av den totale skriftkulturelle infrastrukturen i eit språk-
samfunn. (...) Eit livskraftig nasjonalleksikon, som i dag 
må finnast i digital grunnform, er ein nødvendig del av ein 
språkleg infrastruktur for framtida.» 
 Hem har også undersøkt behovet for norsk fagspråk:
 – For noen år siden lot vi allmennleger lese en artikkel 
på enten norsk eller engelsk. Selv fagpersoner som er 
vant med engelsk fagspråk fikk med seg mer når de leste 
på norsk. Som kollega Magne Nylenna sier: «De tenker på 
norsk, de snakker på norsk, de drømmer på norsk. Det er 
det språket vi må bruke.»

Erlend Hem
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Leksikon for alle
Leksikon har for første gang i historien 
blitt allemannseie, og aldri før har så 
mange nordmenn lest leksikon som i 
2018. Mens papirleksikon var en dyr 
investering som fantes i et mindretall av 
norske hjem, er nett leksikonet tilgjenge-
lig for alle med tilgang til internett – og i 
dagens Norge er dette praktisk talt alle. 
 Oppslutningen om Store norske 
leksikon er stor og voksende: I 2018 
hadde snl.no 80 millioner sidevisninger, 
13 prosent mer enn i 2017 og 25 prosent 
mer enn i 2016. Mer enn 300 000 unike 
brukere var innom snl.no på vanlige 
hverdager utenfor feriene.

HØY TILLIT
Disse tallene er et resultat av flere års 
jobbing for å styrke innholdet og et 
strategisk kommunikasjonsarbeid for å 
fortelle hvordan innholdet skapes og kva-
litetssikres. SNL står svært sterkt blant de 
unge, både i kjennskap, bruk og tillit, noe 
skoleverket har mye av æren for. 
 En stor undersøkelse gjennomført 
av Opinion for Store norske leksikon i 
januar 2019 gir god innsikt i tilliten og 
oppslutningen SNL har i den norske 
befolkningen i dag, mindre enn ti år etter 
at leksikonet stod i fare for å bli lagt ned: 
56 prosent av befolkningen vet at snl.no 
er nettadressen til Store norske leksikon; 

STORE NORSKE LEKSIKON
 1. hinduisme
 2. islam
 3. buddhisme
 4. jødedom
 5. første verdenskrig
 6. kristendom
 7. Den franske revolusjon
 8. Den kalde krigen
 9. andre verdenskrig
 10. Norges litteraturhistorie

STORE NORSKE LEKSIKON ❤ WIKIPEDIA
Store norske og Wikipedia brukes til ulike formål, og vi mener at de to 
oppslagsverkene gjør offentligheten bedre på hvert sitt vis: Store norske 
leksikon er på sitt beste i definisjoner og analyser der god faglig forstå-
else tilfører merverdi. Wikipedia er et fantastisk oppslagsverk til fakta-
informasjon om f.eks. kjente personer eller geografiske enheter, men 
uten faglig kvalitetssikring.
 Wikipedia har samlet høyere lesertall enn Store norske leksikon. 
Hovedårsaken er at vi ikke dekker like mange områder. Både personer, 
hendelser, steder og begreper som omtales i Store norske leksikon skal 
ha nasjonal eller faglig relevans. 
 For artikler som er relevante for akademisk formidling, har Store 
norske leksikon ofte like mange lesere som norsk Wikipedia: Geografi 
og populærkultur er mindre lest, mens innen jus, litteratur, religion, 
historie og lignende, har vi gjerne like mange lesere. Medisin artikler 
er til dels mye mer lest i Store norske leksikon. Norsk og særlig engelsk 
Wikipedia lenker mye til Store norske leksikon som kilde.

NORSK WIKIPEDIA
 1. Norge
 2. VM i fotball 2018
 3. Håndball-EM 2018 kvinner
 4. Håndball-EM 2018 menn
 5. Elizabeth II 
 6. Oslo
 7. Marit Bjørgen
 8. Per Sandberg
 9. Paradise Hotel (Norge)
 10. Gjert Ingebrigtsen

ENGELSK WIKIPEDIA
 1. Deaths in 2018
 2. 2018 FIFA World Cup
 3. Avengers: I.W. (film)
 4. Meghan Markle
 5. Freddie Mercury
 6. Black Panther (film)
 7. Elizabeth II
 8. Stephen Hawking
 9. List of Marvel films
 10. Cristiano Ronaldo

Kilder: Google Analytics (SNL)  +  en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:2018_Top_50_Report,  tools.wmflabs.org/topviews (Wikipedia)

MEST LEST I STORE NORSKE LEKSIKON OG WIKIPEDIA 2018
Både Store norske leksikon og Wikipedia er åpne for at «hvem som helst» kan bidra.  
I Store norske går imidlertid en fagperson gjennom alle endringsforslag før publisering, 
og ingen bidragsytere får lov til å være anonyme. Begge modellene har fordeler og 
ulemper: Wikipedia kan ofte være raskere, mens SNL er på sitt beste i artikler der god 
faglig forståelse, definisjoner og analyser tilfører merverdi. Det ser ut til at leserne våre 
forstår forskjellen mellom oppslagsverkene og bruker oss til ulike ting: Blant de hundre 
mest leste artiklene i SNL og norsk Wikipedia er det ingen overlappende tema.

SNL
Wikipedia eng.
faktisk.no
forskning.no

Wikipedia norsk

KJENNSKAP TIL OG BRUK AV SNL OG ANDRE 
NETTSTEDER ETTER ALDERSGRUPPE
SNL er kjent av 95 % av 15-18-åringer; kjennskapen 
synker med alderen, og i 60+ kjenner 37 % til snl.no.
Wikipedia er mer kjent, og brukes ofte til andre 
formål enn snl.no.

«JEG HAR TILTRO TIL AT DET SOM STÅR I 
STORE NORSKE LEKSIKON ER RIKTIG»

«JEG HAR TILTRO TIL AT DET SOM STÅR I 
WIKIPEDIA ER RIKTIG»
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utført av Opinion i landsrepre
sentativt utvalg, januar 2019
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i aldersgruppen 15–18 år er 99 prosent kjent med 
dette, mens blant dem over 50 år er tallet under 
30 prosent. Kjennskapen til snl.no faller altså jo 
eldre man blir. 25 prosent av disse bruker SNL én 
eller flere ganger i uka, og selv blant dem over 60 
er nesten halvparten av dem som kjenner til snl.no 
innom leksikonet én gang i måneden eller oftere.
 Undersøkelsen viser også at tilliten til leksiko-
net er svært høy: 84 prosent av dem som kjenner 
til SNL svarer at de stoler på innholdet i stor eller 
svært stor grad, mens bare én prosent svarer i 
svært liten eller liten grad. 82 prosent vet at SNL er 
skrevet og kvalitetssikret av fagfolk, og 68 prosent 
er litt eller helt enige i påstanden «Jeg får svar på 
det jeg lurer på i Store norske leksikon». 75 prosent 
stoler mer på SNL enn på Wikipedia, mens bare 
fem prosent stoler mer på Wikipedia enn på SNL. 
Mens halvparten svarer at de har funnet feil på 
Wikipedia, har bare fem prosent gjort det samme 
på SNL.

 På ett område har vi åpenbart ikke lykkes: Bare 
syv prosent av dem som kjenner til snl.no vet at alle 
kan bidra med innhold til Store norske leksikon; 
dette er en utfordring. Vi er stolte over å ha funnet 
en måte å både åpne for at alle kan bidra til leksiko-
net, men samtidig sikre at det er kvalitetssikret av 
fagfolk. I tillegg til målrettet merkevare- og omdøm-
mebygging blant dem over 40 år blir derfor et av 
hovedmålene framover å øke kjennskapen til folkets 
mulighet til å bidra med innhold til SNL.

UTE BLANT FOLK
Det er viktig for SNL å øke kjennskapen til leksi-
konet blant dem over 40 år. De siste årene har vi 
derfor jobbet aktivt med å være mer synlig ute blant 
folk, ikke bare på nett, men som en bidragsyter til 
og deltaker i samfunnsdebatten. 
 I løpet av 2018 hadde SNL ca. 20 ulike arrange-
menter, alt fra åpne debattmøter og panelsamtaler 
til samlinger for fagansvarlige ved universitetene.

 Arendalsuka er én av arenaene vi har prioritert 
de siste to årene. I 2018 hadde vi fire egne arrange-
menter, blant annet en debatt om kritisk tenkning 
i skolen og en panelsamtale om SNLs rolle i kunn-
skapssamfunnet med den noe ironiske tittelen «Er 
det bare leksikon som kan redde oss fra den globale 
apokalypsen?» I tillegg samlet vi framtidens beslut-
ningstakere – ungdomspartiene – til en populær og 
uformell quiz og ledet en debatt om finansiering av 
forskningsformidling. 
 I samarbeid med Universitetet i Oslo fortsatte 
vi arrangementsserien «Opplysningen» på Blindern, 
der to forskere og én leksikonredaktør samles 
på en scene i lunsjen for å komme til bunns i 
begreper som postmodernisme, skam, etnisitet og 
feminisme.
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SNL arrangerer jevnlig panelsamtaler, møter og debatter. Her fra Arendals uka 2018 
hvor sjefredaktør Erik Bolstad i Store norske leksikon, rektor Dag Rune Olsen ved 
Universitetet i Bergen og Naja Bentzen fra Europaparlamentet snakket om tilgang til 
kvalitetssikret kunnskap i Norge og Europa.

I en spørreunder søkelse i januar 2019 ba vi nordmenn beskrive 
SNL med tre ord. Svarene var nesten overveldende positive.
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Leserne

Periodesystemet
Store norske leksikon � Realfag � Kjemi � Grunnstoffer

STORE NORSKE LEKSIKON

1 1,008

H
hydrogen

3 6,94

Li
litium

4 9,012

Be
beryllium

21 44,96

Sc
skandium

22 47,87

Ti
titan

40 91,22

Zr
zirkonium

72 178,5

Hf
hafnium

57 138,9

La
lantan

66 162,5

Dy
dyspros

ium

104 (267)

Rf
ruther
fordium

89 (227)

Ac
aktinium

98 (251)

Cf
californ

ium

23 50,94

V
vanadium

41 92,91

Nb
niob

73 180,9

Ta
tantal

58 140,1

Ce
cerium

67 164,9

Ho
holmium

105 (268)

Db
dubnium

90 232,0

Th
torium

99 (252)

Es
einstein

ium

24 52,00

Cr
krom

42 95,96

Mo
molybden

74 183,8

W
wolfram

59 140,9

Pr
praseo

dym

68 167,3

Er
erbium

106 (271)
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Grunnstoffer er stoffer som ikke kan skilles i andre stoffer. I grunnstoffenes 

periode system er de ordnet etter atomnummer i rader (som kalles perioder) og i 

kolonner (som kalles grupper). Grunnstoffene i samme gruppe ligner hverandre.
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Bakgrunnsfarger Tekstfarger

Metall

Halvmetall

Ikkemetall

Flytende

Gass

Hg

H

Tilstand ved 25˚C

atom 
nummer m

atom 
symbol

navn gammelt  
symbol

atom 
l vekt

h
h

79 197,0

Au
gull

snl.no/periodesystemet

Vil du vite mer? Da kan du finne det på snl.no

☢ ☢ ☢ ☢

☢ ☢ ☢ ☢ ☢ ☢ ☢ ☢ ☢ ☢ ☢ ☢ ☢ ☢ ☢ ☢ ☢

☢☢☢☢☢☢☢☢☢☢☢

☢

☢☢☢☢

☉

☢
 Kunstig framstilt 

 Radioaktivt

h

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

17. mai
første 
verdenskrig

hunde
dagene

mistillits
forslag

periode
systemet

norsk 
 oljehistorie

kristendom artrose FNsamer prokrastineringNorsk 
litteratur
historie

Mye leste artikler i Store norske leksikon per måned i 2018. De mest leste artiklene i hele 2018 var hinduisme  
(lest 153 471 ganger), islam (134 150), buddhisme (133 695), jødedom (124 591) og første verdenskrig  (115 669).

Mest leste kategorier i Store norske i 2018. Medisinartiklene 
ble lest 13,2 mill. ganger, en økning på 1,7 mill. fra 2017.

Store norske leksikon får stadig flere lesere og setter 
stadig nye rekorder: I november 2018 hadde SNL 
for første gang mer enn 2,4 millioner unike brukere 
på én måned, og i løpet av året leste folk mer enn 
80 millioner artikler. 315 000 artikkelvisninger på 
en vanlig hverdag betyr at leksikonet leses mer enn 
noensinne.
 2017 var et år med svært god vekst i lesertal-
lene, og det er derfor utrolig flott å se at veksten 
fortsatte også i 2018: Antall unike brukere var fire 
prosent høyere enn året før, antallet leste artikler 
økte med 13 prosent, og gjennomsnittstiden hver 
besøkende brukte på snl.no økte med fem prosent 

til 2 minutter og 36 sekunder. De to siste tallene 
er en tydelig indikasjon på at stadig flere bruker 
mer tid på hver artikkel og leser flere artikler når 
de først er inne på snl.no. Dette er svært gledelig, 
særlig med tanke på at de fleste andre store nett-
steder ser motsatt utvikling.
 Dersom leksikonet hadde vært med i TNS 
Gallups offisielle statistikk over norske nettsteder, 
hadde det i sin beste uke ligget på tredjeplass på 
lista over de mest brukte norskpubliserte nettste-
dene. Elever og studenter er leksikonets største 
brukergruppe. I en Opinion-undersøkelse utført 
i januar 2019 svarte 96 prosent av dem mellom 15 

og 18 år at de kjente til snl.no, og av disse svarte 
73 prosent at de bruker leksikonet én eller flere 
ganger i uka, mens 24 prosent av respondentene i 
aldersgruppa 19–29 år svarte det samme. Derfor er 
det kanskje ikke så rart at de mest leste artiklene 
også er sentrale temaer på pensum i skoleverket, 
som de store religionene, vitenskapens grunnbe-
greper, viktige historiske hendelser og sentrale 
personer. Samlet sett er medisin og helsestoff mest 
lest (medisinartiklene ble lest 13,2 millioner ganger 
i 2018), samtidig som vi ser klare spor i statistikken 
etter temaer, begreper, personer og fenomener som 
dukker opp i medienes nyhetsdekning.
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 89 prosent av leserne kommer til snl.no fra 
Google, som dermed er den desidert viktigste 
inngangsporten for leksikonet. Men vi ser også en 
gledelig vekst i antallet som går direkte til snl.no for 
å søke opp artikler (syv prosent i 2018). 

HVEM LESER LEKSIKON?
Den store leserskaren vår er elever og studenter: 
Lesertallene er høyest på høsten når studentene 
kommer til universitetene. Tallene synker i alle 
undervisningsfrie perioder. 
 De fem aller mest leste artiklene i 2018 var de 
samme som året før: hinduisme (153 500), islam 
(134 000), buddhisme (133 000), jødedom (125 000) 
og første verdenskrig (116 000). Disse fem økte i 
snitt lesertallene med 19 prosent fra året før, noe 
som tyder på at SNLs posisjon som læringsressurs 
blir stadig sterkere.

 Skoleelever og studenter utgjør likevel bare 
én av mange lesergrupper, og er langt fra i flertall. 
Store norske leksikon har år for år økt oppslutnin-
gen i den generelle befolkningen, enten de skal 
finne fakta til familiequizen, gjøre research på 
jobb, forstå bakgrunnen for store og små nyheter, 
eller rett og slett bare tilegne seg ny kunnskap fra 
lenestolen. Dette publikumet ser vi godt i statis-
tikken, og de sprer seg på mange flere artikler: 
De leser saker i nyhetsbildet, for eksempel rundt 
mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug og statsmi-
nisterens trusler om kabinettsspørsmål i mars, de 
vil forstå betydningen av «hundedagene» i juli og 
leser seg opp på norsk oljehistorie mens suksesse-
rien «Lykkeland» ruller over skjermen. Ikke minst 
leser de artikler fra Store medisinske leksikon, som 
buk spyttkjertelen (63 000 lesere i 2018), artrose 
(58 000) og Parkinsons sykdom (51 000).

SNLs fotodugnad skapte engasjement i sosiale medier. 
Vi samarbeidet med God Morgen Norge på TV 2 om å få 
bildelagt leksikonartiklene om steder i Norge. Folk fra hele 
landet leverte vakre bilder fra sin hjemkommune rett inn 
i leksikonet, og vi delte dem videre på Facebook. Slik fikk 
leksikonet ikke bare flere bilder, men også flere følgere og 
venner.

Store norske leksikon

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. 
Men størst av alt er blåhvalen.
snl.no/blåhval

SNL.NO

blåhval – Store norske leksikon
Blåhval er en art av bardehvaler i familien finnhvaler...

2. august 2018 · 🌎🌎

Liker                    Kommenter              Del

STORE 
NORSKE

LEKSIKON

Store norske leksikon er her: Grue kommune

På grensa til Sverige, i Finnskogene i Grue kommune i Hedmark, ligger 
innsjøen Røgden. Dette er det siste vi ser til dette vannet på norsk side, før 
det forsvinner inn på svensk territorium mot Vänern. Tone Henriksen har 
bidratt med dette vakre bildet av Røgden til vår fotodugnad. Gå inn på snl.
no/foto for å finne ut hvordan du også kan få bildene dine i Store norske 
leksikon! Les mer om Grue her https://snl.no/Grue

23. november 2018 · 🌎🌎

STORE 
NORSKE

LEKSIKON

Hver dag deler vi en leksikonartikkel på Facebook-siden vår,  
til glede for våre mer enn 6 000 følgere (opp 13,5% i 2018).  
Dette var en av postene som engasjerte aller mest i 2018.

54 PROSENT LESTE LEKSIKONET FRA 
MOBIL ELLER BRETT I 2018
Mobil bruken øker fortsatt kraftig, 

bruken fra desktop og nettbrett er 
litt synkende (dette er en vanlig 

trend hos mange norske nett-
steder). Nett sidene tilpasser 
seg automatisk ulike skjerm-

størrelser for å gi en god 
leseropplevelse. Medisin-

stoffet er overrepresentert 
på mobil sammenlignet 

med desktop, særlig 
på kveldstid. På mobil 
leser folk i snitt 1 
minutt og 12 sekunder, 
på nettbrett 2:32 og på 
PC/Mac 3:32. 
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Hallingdølen er ei partipolitisk uavhengig lokalavis for Hallingdal.

Grunnlagt av Jon Fatnes i 1936.

Ansvarleg redaktør: Embrik Luksengard.

Adm. direktør: Ola Stave.

SYNSPUNKT

2

Telefon 32 08 65 00 Tips 976 99 000 / SMS: HDTIPS <ditt tips> til 2030 Ikkje fått avis? SMS: HDAVIS <dato> til 2030

Hallingdølen - Sundrevegen 79, 3570 Ål

Kjem ut tysdag, torsdag og laurdag

Kontortid: Måndag - fredag 08.00 - 15.30

Avdelingskontor Nesbyen

Telefon: 32 07 15 12

Kontortid: Måndag, onsdag og fredag

Postdresse: Bankbygget, 3540 Nesbyen

ABONNEMENTSPRISAR total/nett

12 mndr ............. kr 2290,-/2089,-
6 mndr............... kr 1249,-/1149,-
3 mndr................... kr 649,-/579,-
Månadspris ........... kr 189,-/169,-
Gebyr på papirnota kr. 35,-. AvtaleGiro

og/eller eFaktura er gebyrfri.

DISTRIBUSJON

Telefon. ....................... 915 51 431

E-POSTADRESSER

redaksjonen@hallingdolen.no

tusentipset@hallingdolen.no

hallingnytt@hallingdolen.no

lesarbrev@hallingdolen.no

annonse@hallingdolen.no

abonnement@hallingdolen.no

nettredaksjonen@hallingdolen.no

ANNONSEFRISTAR

Tysdagsavisa: Innan måndag

kl. 09.00. Barnebileta innan

fredag kl. 09.00.

Torsdagsavisa: Innan onsdag

kl. 09.00. Barnebileta innan

tysdag kl. 09.00.

Laurdagsavisa: Innan fredag

kl. 09.00. Barnebileta innan

torsdag kl. 09.00.

SATS/MONTASJE

Hallingdølen AS

TRYKK

Amedia Trykk Lillestrøm

Avfotografering eller gjenbruk

av stoff, bilete og annonser utan

avtale er ikkje tillatt. Innsendt

stoff blir til vanleg ikkje honorert

med mindre anna er avtala.

Hallingdølen forbeheld seg retten

til å publisere innsendt stoff

også i vår nettutgåve.

TYSDAG 31. JULI 2018

Etter at vi har fortært vårt

måltid, tar maten seg en

tur ned i magesekken, hvor

den etter en stund blir vi-

deresendt (i små doser) til

tynntarmen. Denne tarmen

har sinmisjonmed å trekke

ut diverse nyttestoffer fra

maten, og når det er gjort

forskyves den videre over i

tykktarmen, hvor salter og

fuktighet blir skilt ut. Det

som er igjen etter denne

prosessen som startet i

munnen, ender med brask

og bram i toalettskåla eller

på andre mer eller mindre

«egnede» steder i forskjel-

lige konsistenser og farge-

nyanser.

Må man, så må man

For oss som har et toalett,

eller andre tilgjengelige

steder der vi kan gjøre vårt

fornødne, innen fornuftig

avstand så går det som regel

greit. For dem som av en

eller annen grunn ikke har

slike muligheter, ja – så kan

nok den pre-

mature utblå-

singen, komme

ubeleilig.

Det får meg

til å gruble litt

over: Hva gjør

for eksempel et

jagerflypilot -, som raser

gjennom luftlaget i flere

hundre kilometer i timen,

og oppdager han må på do.

Det er vel ikke så enkelt å ta

en U-sving tilbake til basen,

og få unnagjort det man

skal. Uansett hvor fort et

slikt fly kan gjøre unna store

avstander på korte tidshori-

sonter, vil det jo unektelig ta

litt tid. Kanskje er den enes-

temuligheten å la det stå til,

og komme seg til nærmeste

avtrede – snarestmulig etter

landing -på mer eller min-

dre stive ben.

Hendige hjelpemidler

Når visittkortet er levert og

har havnet der det hører

hjemme – eller ei, må man

ha noen hjelpemidler for

å gjøre seg ren bakentil. I

våre dager benytter de aller

fleste seg av dorullen, av

diverse ymse kvaliteter. De

som har sensitiv hud be-

nytter seg muligens av pa-

pirkvalitet med

myk tekstur, som

er skånsom mot

huden,men ikke

mot lommebok-

en, mens andre

igjen som har en

mer robust hud-

type har mer fokus på pri-

sen. Sånn var det ikke i hine

hårde dager, da tok man

i bruk det man hadde for

hånden. Avhengig av årstid

ble: snø, gress, blader, og

mose anvendt, og for dem

som ikke var så nøye på det,

ble også hånden tatt i bruk.

Skjetsprek ‘n er Kongen

Om det var disse akkumu-

lerte hjelpemidlene som

igjen førte til at Skjetsprek

`n så dagens lys, er jeg usik-

ker på. Men at den toner

på toppen av kreative hjel-

pemidler, er jeg «rimelig»

overbevist om. Av form er

den dråpeformet og flat-

spikket, og ligner til for-

veksling på en skje. Etter

anvendelse ble de som

regel satt på plass i et hull

i dassveggen, slik at den

sto klar til neste som måtte

gjøre sitt fornødne. Rengjø-

ring av hjelpemiddelet var

ikke bestandig en selvfølge,

nei. Derfor er jeg litt mer i

tvil om Skjetsprek `n inntar

førsteplassen over den hygi-

eniske siden. Noe annet jeg

kom til å tenke på: Fantes

det virus à la Noroviruset

på den tiden?

Årstider

Avslutter skitsnakket med å

illustrere hvor viktige årsti-

dene var for anvendelsen av

noen av disse hjelpemidle-

ne,med et lite dikt fraNord-

Vestlandet:

Akk no kjemhausten –Det

finnes ikke lauv

Då tek eg ein mosedott –

Og tørker mi rau

I forskjellige

konsistenser og

fargenyanser.

Siden tidenes morgen har vi mennesker

hatt en ting til felles – konger som trell: Kroppen vår

må hamat og drikke, for å overleve.

Skjetsprek (dopinne) – kongen

av kreative hjelpemidler

Tore Nilsen

Penneknekt, Geilo

DAGENS YTRING

DO: Skribenten tar for seg tidligere tiders dovaner og minner om

et snertent, men glemt, hjelpemiddel. (FOTO: BERNT IVAR BERGUM)

FOR FIRE år sidan skreiv me her at nettleksikonet Store

norske leksikon var truga. Etter ei tid å ha vore sikra

medmidlar frå stiftinga Fritt Ord, Sparebankstiftel-

sen og Norsk faglitterær forfattar- og oversetterfore-

ning dreiv prosjektet for lånte pengar.

BAKTEPPET var, mellom anna, at internett er eit opp-

slagsverk i seg sjølv. I tillegg var nettleksikonet Wiki-

pedia etablert. Det internasjonale nettleksikonet er

eitt av verdas ti mest besøkte nettstader.

FORKJEMPARANE for eit eige norsk nettleksikon kjempa

mot sterke krefter både internasjonalt og innan-

lands. Dåverande kulturminister, Anniken Huitfeldt,

sa nei til å ta ansvar for eit eige nasjonalt nettleksi-

kon som ikkje løner seg kommersielt. Også

andre sentrale politikarar såg på eit eige

norsk nettleksikon som lite aktuelt.

I HALLINGDØLEN etterlyste me at statsråda-

ne for kultur og kunnskap skulle stikke

hovuda saman og finne ei løysing. Me

peika på at det er fleire partar som bør sjå

det som naturleg å støtte det norske alternativet. Slik

saka stod, såg det ut til å handle ommanglande ko-

ordinering mellom gode krefter.

ME FEKK oppfylt ynskjet. Det akademiske miljøet klar-

te å samle seg om ein redningsplan. Organisasjonen

Store norske leksikon vart i 2014 omdanna til Fore-

ningen Store norske leksikon. Universiteta og fleire

andre organisasjonar er medlemmer i foreninga,

og er dermed eigarar av oppslagsverket.

LESARTALET har no auka til to millionar unike bruka-

rar månadleg og det blir lese 350.000 artiklar kvar

dag. Dette er oppsiktsvekkande for eit verk som for

få år sidan var dødsdømt av dei fleste. Leksikonet

er ei gratis kunnskapskjelde for alle. Det er skrive av

fagfolk, innhaldet er vitskapeleg fundert, og det skal

dekke all forskingsbasert kunnskap.

DET SISTE er viktig. Med dei siste to åras fokusering på

begrepet «fake news», eller juksenyheiter på norsk,

er det liten tvil om at behovet for faktabasert kunn-

skap er større enn nokon gong. I ei tid der nonsens

og propaganda spreier seg med lysets fart over inter-

nett, utgjer tilgang til skikkelege fakta ei solid mot-

vekt.

SIDAN SVÆRTmange er frustrert over manglande tillit

til nyheiter og informasjon, er me ikkje i tvil om at

mange er glade for innsatsen som vart lagt ned for

å berge det norske nettleksikonet. Ogme trur endå

fleire vil bli det når dei blir merksam for kva for

skattkiste dette er i arbeidet med å sikre kunnskaps-

nivået som eit oppegåande demokrati som vårt er

avhengig av.

Fakta mot fantasi

Det

er skrive

av fagfolk.
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Telefon. ....................... 915 51 431

E-POSTADRESSER

redaksjonen@hallingdolen.no

tusentipset@hallingdolen.no

hallingnytt@hallingdolen.no

lesarbrev@hallingdolen.no

annonse@hallingdolen.no

abonnement@hallingdolen.no

nettredaksjonen@hallingdolen.no

ANNONSEFRISTAR

Tysdagsavisa: Innan måndag

kl. 09.00. Barnebileta innan

fredag kl. 09.00.

Torsdagsavisa: Innan onsdag

kl. 09.00. Barnebileta innan

tysdag kl. 09.00.

Laurdagsavisa: Innan fredag

kl. 09.00. Barnebileta innan

torsdag kl. 09.00.

SATS/MONTASJE

Hallingdølen AS

TRYKK

Amedia Trykk Lillestrøm

Avfotografering eller gjenbruk

av stoff, bilete og annonser utan

avtale er ikkje tillatt. Innsendt

stoff blir til vanleg ikkje honorert

med mindre anna er avtala.

Hallingdølen forbeheld seg retten

til å publisere innsendt stoff

også i vår nettutgåve.

TYSDAG 31. JULI 2018

Etter at vi har fortært vårt

måltid, tar maten seg en

tur ned i magesekken, hvor

den etter en stund blir vi-

deresendt (i små doser) til
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har sinmisjonmed å trekke

ut diverse nyttestoffer fra

maten, og når det er gjort

forskyves den videre over i

tykktarmen, hvor salter og

fuktighet blir skilt ut. Det

som er igjen etter denne

prosessen som startet i

munnen, ender med brask

og bram i toalettskåla eller

på andre mer eller mindre

«egnede» steder i forskjel-

lige konsistenser og farge-

nyanser.

Må man, så må man

For oss som har et toalett,

eller andre tilgjengelige

steder der vi kan gjøre vårt

fornødne, innen fornuftig

avstand så går det som regel

greit. For dem som av en

eller annen grunn ikke har

slike muligheter, ja – så kan

nok den pre-

mature utblå-

singen, komme

ubeleilig.

Det får meg

til å gruble litt

over: Hva gjør

for eksempel et

jagerflypilot -, som raser

gjennom luftlaget i flere

hundre kilometer i timen,

og oppdager han må på do.

Det er vel ikke så enkelt å ta

en U-sving tilbake til basen,

og få unnagjort det man

skal. Uansett hvor fort et

slikt fly kan gjøre unna store

avstander på korte tidshori-

sonter, vil det jo unektelig ta

litt tid. Kanskje er den enes-

temuligheten å la det stå til,

og komme seg til nærmeste

avtrede – snarestmulig etter

landing -på mer eller min-
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Hendige hjelpemidler

Når visittkortet er levert og
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å gjøre seg ren bakentil. I
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huden,men ikke
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en, mens andre
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som ikke var så nøye på det,
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Skjetsprek ‘n er Kongen
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lerte hjelpemidlene som

igjen førte til at Skjetsprek
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ker på. Men at den toner
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pemidler, er jeg «rimelig»
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den dråpeformet og flat-

spikket, og ligner til for-
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anvendelse ble de som
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ikke bestandig en selvfølge,

nei. Derfor er jeg litt mer i
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førsteplassen over den hygi-

eniske siden. Noe annet jeg

kom til å tenke på: Fantes

det virus à la Noroviruset

på den tiden?

Årstider

Avslutter skitsnakket med å

illustrere hvor viktige årsti-

dene var for anvendelsen av

noen av disse hjelpemidle-

ne,med et lite dikt fraNord-

Vestlandet:

Akk no kjemhausten –Det

finnes ikke lauv

Då tek eg ein mosedott –

Og tørker mi rau

I forskjellige

konsistenser og

fargenyanser.
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Skjetsprek (dopinne) – kongen

av kreative hjelpemidler

Tore Nilsen

Penneknekt, Geilo

DAGENS YTRING

DO: Skribenten tar for seg tidligere tiders dovaner og minner om

et snertent, men glemt, hjelpemiddel. (FOTO: BERNT IVAR BERGUM)

FOR FIRE år sidan skreiv me her at nettleksikonet Store

norske leksikon var truga. Etter ei tid å ha vore sikra

medmidlar frå stiftinga Fritt Ord, Sparebankstiftel-

sen og Norsk faglitterær forfattar- og oversetterfore-

ning dreiv prosjektet for lånte pengar.
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slagsverk i seg sjølv. I tillegg var nettleksikonet Wiki-

pedia etablert. Det internasjonale nettleksikonet er

eitt av verdas ti mest besøkte nettstader.

FORKJEMPARANE for eit eige norsk nettleksikon kjempa

mot sterke krefter både internasjonalt og innan-

lands. Dåverande kulturminister, Anniken Huitfeldt,

sa nei til å ta ansvar for eit eige nasjonalt nettleksi-

kon som ikkje løner seg kommersielt. Også

andre sentrale politikarar såg på eit eige

norsk nettleksikon som lite aktuelt.

I HALLINGDØLEN etterlyste me at statsråda-

ne for kultur og kunnskap skulle stikke

hovuda saman og finne ei løysing. Me

peika på at det er fleire partar som bør sjå

det som naturleg å støtte det norske alternativet. Slik

saka stod, såg det ut til å handle ommanglande ko-

ordinering mellom gode krefter.

ME FEKK oppfylt ynskjet. Det akademiske miljøet klar-

te å samle seg om ein redningsplan. Organisasjonen

Store norske leksikon vart i 2014 omdanna til Fore-

ningen Store norske leksikon. Universiteta og fleire

andre organisasjonar er medlemmer i foreninga,

og er dermed eigarar av oppslagsverket.

LESARTALET har no auka til to millionar unike bruka-

rar månadleg og det blir lese 350.000 artiklar kvar

dag. Dette er oppsiktsvekkande for eit verk som for

få år sidan var dødsdømt av dei fleste. Leksikonet

er ei gratis kunnskapskjelde for alle. Det er skrive av

fagfolk, innhaldet er vitskapeleg fundert, og det skal

dekke all forskingsbasert kunnskap.

DET SISTE er viktig. Med dei siste to åras fokusering på

begrepet «fake news», eller juksenyheiter på norsk,

er det liten tvil om at behovet for faktabasert kunn-

skap er større enn nokon gong. I ei tid der nonsens

og propaganda spreier seg med lysets fart over inter-

nett, utgjer tilgang til skikkelege fakta ei solid mot-

vekt.

SIDAN SVÆRTmange er frustrert over manglande tillit

til nyheiter og informasjon, er me ikkje i tvil om at

mange er glade for innsatsen som vart lagt ned for

å berge det norske nettleksikonet. Ogme trur endå

fleire vil bli det når dei blir merksam for kva for

skattkiste dette er i arbeidet med å sikre kunnskaps-

nivået som eit oppegåande demokrati som vårt er

avhengig av.

Fakta mot fantasi

Det

er skrive

av fagfolk.
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Fakta om 
stikkmygg

■ Stikkmygg er en
insektfamilie i ordenen
tovinger. I dagligtale
er «mygg» det samme
som stikkmygg, men det
finnes mange myggarter
som ikke stikker. I
verden finnes rundt
3500 arter stikkmygg,
i Norge har man påvist
38 ulike arter. De
enkelte stikkmyggartene
dominerer på hver sine
steder, noen trives best på
høyfjellet, andre i skogen
eller ved store vassdrag.

■ Hannmyggen lever
av nektar, mens
hunnmyggen i tillegg
suger blod. Når myggen
stikker, sprøyter den inn
et stoff som hindrer at
blodet koagulerer. Det er
dette stoffet som gjør at
myggstikk klør.

■ En mygg kan stikke
flere ganger, og kan
derfor overføre smitte.
Sykdommer som kan
overføres via mygg, er
blant annet gulfeber,
malaria, dengue,
zikafeber, vestnilfeber,
chikungunyafeber og
elefantsyke. I Norge er
foreløpig bærplukkersyke
og harepest de eneste
sykdommene det er en
viss fare for å bli smittet
av via mygg. Det er
imidlertid svært sjelden.

kilde: FolkeHelse-
instituttet, store 

norske leksikon, 
Wikipedia

artsprosjektet

innsamling: Finnmark er 
mange myggarter kartlagt.  

Foto: sondre daHle / nina

vanlig: Aedes Communis er blant de vanligste 
myggartene i Norge.  

Foto: sondre daHle / nina

Varmere klima lok-
ker myggen nord-
over. Nå vil forskerne 
ha hjelp til å kartleg-
ge hvilke arter som 
finnes i ditt område.
– Det er 70 år siden sist noen
gjorde et omfattende fors-
kningsprosjekt på stikkmygg i
Norge, så det er på tide å få en
oppdatert oversikt. Dette er
særlig viktig siden vi vet at flere 
arter som kan overføre syk-
dom, sprer seg nordover, sier
biolog ved Norsk institutt for
naturforskning (NINA), Sondre
Dahle.

NINA starter derfor nå et pro-
sjekt som skal gi oversikt over 
hvilke arter av stikkmygg og 
sviknott som finnes i ulike de-
ler av landet. Prosjektet skal gå 
fram til 2020, og er en del av 
artsprosjektet til Artsdataban-
ken.

– Vi hadde et forprosjekt i

Finnmark i fjor. Der gjorde vi 
overraskende funn av store 
mengder malariamygg, sier 
Dahle. Fram til funnet i fjor 
kjente man ikke til malaria-
mygg lenger nord enn Oppland.

– Det sier noe om hvor lite vi
vet om utbredelsen av mygg i 
Norge, påpeker han.

Under feltarbeidet i Finn-
mark fant forskerne også Euro-
pas nordligste forekomst av 
slekten fuglemygg. 

sprer smitte
Stikkmygg er en insektfamilie 
der hunnen suger blod før egg-
legging. Fordi de blodsugende 
insektene kan overføre smitte, 
jobber Det europeiske smitte-
verninstituttet med å kartlegge 
utbredelsen av de ulike artene. 
Foreløpig mangler de data fra 
Norge.

– Vi kjenner til 38 ulike mygg-
arter i Norge. Tre av disse arte-
ne er bare kjent fra ett sted, og 
ble sist funnet for over 80 år si-
den, så vi har et stort kunn-
skapshull, sier Dahle.

I Sverige har man funnet 51 
ulike myggarter, og det er sann-
synlig at noen av disse artene 
også finnes i Norge. Mildere kli-
ma, økt reisevirksomhet og dyr 
som forflytter seg, bidrar til at 
flere myggarter sprer seg nord-
over.

– Vi forventer flere eksotiske
gjester i årene framover. I Sve-
rige og Danmark har man de 
siste årene blant annet oppda-
get nilfebermygg. Den kan spre 
sykdommen vestnilfeber, og 
har tidligere bare forekommet i 
land lenger sør. For alt vi vet 
finnes den i Norge allerede, sier 
han.

En annen art man frykter kan 
etablere seg i Norge, er den asi-
atiske tigermyggen. Den har 
spredt seg raskt de siste årene, 
og finnes nå så langt nord som 
Nederland og Tyskland. Tiger-
mygg kan bære med seg smitte 
av flere ulike virussykdommer, 
blant annet denguefeber og zi-
kafeber. Dahle understreker at 
mygg i Norge foreløpig utgjør 
liten fare for smitte. Malaria-

myggen vi har her sprer ikke 
malaria, rett og slett fordi mala-
riaparasitten ikke finnes her. 
Faren ligger i at de potensielt 
kan være smittebærere.

samler mygg
For å få oversikt over hvilke 
myggarter som finnes i Norge, 
skal Dahle og andre forskere 
gjøre feltarbeid. Men de ønsker 
også hjelp fra folk flest.

– Myggen du samler, kan put-
tes i en pose og sendes til NINA. 
Du kan fange myggen med 
myggfeller, maskiner som su-
ger opp myggen i et fangstnett, 
omtrent som en støvsuger. 

– Forskerne som er med på
prosjektet, er spent på hvilke 
arter som finnes i Norge. Å fin-
ne ut hvor kaldt klima de ulike 
artene kan leve i, er viktig for å 
kunne lage modeller som viser 
hvor ulike virus kan spre seg i 
fremtiden. Hva skjer med 
myggforekomsten hvis tempe-
raturen stiger fem grader? sier 
han.        

                   Kjersti Busterud / NtB

Ny mygg i Norge
sommerplage: Fordi mygg kan spre smitte, ønsker Det europeiske smitteverninstituttet å kartlegge hvilke arter som finnes i hvilke 
områder.  Foto: Fredrik ludvigsson / ntB scanpix
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Ny mygg i Norge
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 åVerden 

Syria-krigen er langt fra over.  
Den kan komme ut av kontroll,  
advarer analytikere.

Syv år inn i Syria-krigen bygger det seg opp 
til det som kan bli det største slaget hittil. 
Opprørerne har gjennom de siste tre årene 
blitt jaget fra skanse til skanse, og nå skal 
kampen stå om deres siste tilholdssted, 
Idlib, i det nordvestlige hjørnet av Syria 
(se kart).

De syriske opprørerne kaller det for «alle 
krigers mor», ifølge Al-Qaida-tilknyttede 
Ibaa News Network. Flere internasjonale bi-
standsorganisasjoner advarte i forrige uke 
om «en katastrofe» som kan ramme 2,5 til 3 
millioner mennesker som befinner seg der.

Samtidig trapper Russland og USA opp 
ordkrigen og sender flere krigsskip til Mid-
delhavet, mens Tyrkias Recep Tayyip Erdo-
gan og Russlands Vladimir Putin diskute-
rer en «felles løsning».

Flere observatører frykter at faren nå 
øker for opptrapping av Syria-krigen i kam-
pen om den siste større provinsen i Syria 
som opprørerne kontrollerer.

Det diplomatiske spillet for å stanse kri-
gen er intenst, men faren er stor for at in-
gen vil klare det.  

USA truer
President Assads styrker har gjennomført 
en rekke angrep i Idlib-provinsen de siste 
ukene.

Forrige onsdag advarte USA, med støtte 
fra Frankrike og Storbritannia, om å gripe 
inn hvis Assad benytter seg av kjemiske vå-
pen for å knuse opprørerne.

– Vi er åpenbart bekymret for at Assad 
kan bruke kjemiske våpen igjen, sa Trumps 
nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton 
på en pressekonferanse i Jerusalem i for-
rige uke.

– Hvis det syriske regimet bruker kjemis-
ke våpen, vil vi svare veldig sterkt.

USA gjennomførte angrep i april 2017 og 
april 2018 som reaksjon på det Washington 
mener er Assads bruk av kjemiske våpen. 

Ifølge Bloomberg har Bolton advart rus-
serne om at reaksjonen vil bli hardere den-
ne gangen.

Tyrkias rolle
Men enda mer involvert enn amerikaner-
ne er Tyrkia. De har soldater på plass, og 
bemanner observasjonsposter rundt hele 
regionen. 

Tyrkia har støttet opprørerne i regionen 
i årevis og forsøker nå å samle kaoset av 
opprørsgrupper til en felles front, ifølge 
presserapporter. 

Samtidig har tyrkiske toppledere vært 
i skytteltrafikk til Russland for å redde si-
tuasjonen.

Sist fredag reiste en tyrkisk delegasjon 
med utenriksminister, forsvarsminister 
og etterretningssjef til Kreml, hvor de had-
de møter med Russlands president Vladi-
mir Putin.

Temaet var «militærteknisk» samarbeid. 
Ifølge Interfax la Putin frem forslag til en 
russisk-tyrkisk «løsning» i Idlib-provinsen 
i nordvestlige Syria.

Kan noen stagge Assad?
Tyrkia og Russland har nærmet seg hver-
andre så mye de tre siste årene at Tyrkias 
utenriksminister Mevlüt Cavusoglu denne 
uken hevdet at Russland er Tyrkias strate-
giske allierte.

Men det tyrkisk-russiske forholdet står 
nå på spill, mener orlogskaptein Thomas 
Slensvik, leder i pressegruppen til Forsva-
rets høgskole.

For når det gjelder Syria, så er Moskvas 
strategiske allierte først og fremst presi-
dent Bashar al-Assad, skriver Hurriyet-kom-
mentator Serkan Demirtas.

– Det er heller ikke gitt at Russland kan 
stoppe Assad, sier Slensvik.

– Vi har sett før at Assads styrker har star-
tet et angrep, og så har russerne kommet 
etter med flybombing. For ikke å svekke sin 
posisjon i Syria, så føler de at de må støtte 
Assad militært.

Både Russland og Tyrkia vil for alt i ver-
den unngå et direkte militært sammenstøt 
mellom russiske og tyrkiske styrker.

– Ingen av dem er interessert i det, sier 
professor Knut Vikør ved Universitetet i 
Bergen.

I går ble det kjent at presidentene i Iran, 
Russland og Tyrkia planlegger å møtes 
neste uke til sitt tredje toppmøte om Sy-
ria, melder tyrkisk fjernsyn. Tyrkias presi-
dent Recep Tayyip Erdogan vil reise til Iran 
7. september der han skal møte Russlands 
president Vladimir Putin og den iranske 
presidenten Hassan Rouhani.

Russiske krigsskip til Syria
Sist helg sendte Russland to nye fregatter 
utstyrt med kryssermissiler og en mine-
sveiper fra Svartehavsflåten til Middelha-
vet.

I Moskva fremstilles dette som et svar på 
uttalelsene fra Bolton og at USA har sendt 
krigsskip til Persiabukta. Russerne ankla-
ger også USA for å planlegge et nytt angrep 
ved å utplassere B-1B strategiske bombefly 
på Al Udeid-basen i Qatar.

Samtidig var det møte i Damaskus mel-
lom Irans forsvarsminister og Assad, hvor 
det ble inngått avtale om «militært samar-
beid» mellom Iran og Syria. 

Dette er stikk i strid med kravene fra Is-
rael og USA, som forlanger at Iran må ut av 
Syria før det er mulig å stoppe Syria-krigen. 
Trump har pekt ut Iran som USAs største fi-
ende i Midtøsten.

Ordkrigen mellom Russland og USA ble 
trappet opp søndag da det russiske for-
svarsdepartementet anklaget de syriske 
opprørerne for å planlegge et giftangrep 
i Kafer Zaita i løpet av to dager.

Russland hevder giftangrepet skal gi USA 
et påskudd til å angripe Assads styrker, som 
med russisk militærstøtte er på offensiven 
i den opprørskontrollerte provinsen.

– Alt dette viser at krigen i Syria langt fra 
er over og fortsatt kan utvikle seg til en re-
gional, og til og med en global krig, skriver 
den israelske avisen Arutz Sheva.

Syria-konflikten går nå inn i en alvorlig fase. 3 millioner kan rammes.

Opprørerne forbereder 
seg på «Alle krigers mor»

Fakta

Syria-krigen
Trolig  den verste humanitære katastrofen 
siden den andre verdenskrig.
10 millioner  mennesker, rundt halvparten av 
befolkningen, er drevet på flukt.
Rundt 250. 000  – kanskje så mange som 
400.000 – er blitt drept.
Store deler  av landet er ødelagt av krigs-
handlinger. Bruk av kjemiske stridsmidler 
mot sivile er blitt påvist.

Kilde: Store norske leksikon

Tor Arne
Andreassen
Istanbul
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Johansen
Moskva

Aftenpostens korrespondenter

Syriske flyktninger utenfor et telt i en 
flyktningleir i den opprørskontrollerte 
Idlib-provinsen i Syria 30. juli. Anslagsvis 
3 millioner mennesker bor i Idlib-provin-
sen nå – halvparten av dem er interne 
syriske flyktninger. Foto: KHALIL ASHAWI, 
REUtERS/NtB ScANpIx 
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Store deler  av landet er ødelagt av krigs-
handlinger. Bruk av kjemiske stridsmidler 
mot sivile er blitt påvist.

Kilde: Store norske leksikon

Tor Arne
Andreassen
Istanbul

Per Anders 
Johansen
Moskva

Aftenpostens korrespondenter

Syriske flyktninger utenfor et telt i en 
flyktningleir i den opprørskontrollerte 
Idlib-provinsen i Syria 30. juli. Anslagsvis 
3 millioner mennesker bor i Idlib-provin-
sen nå – halvparten av dem er interne 
syriske flyktninger. Foto: KHALIL ASHAWI, 
REUtERS/NtB ScANpIx 
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Henvendelser angående  
jubilanter rettes til: 
NTBs personaliaredaksjon, 
P.B 6817 St. Olavs plass,  
0130 Oslo
Tlf.: 22 03 44 25/18
E-post: personalia@ntb.no
Tekst og bilder må være NTB 
i hende minimum syv dager 
før det skal på trykk.

Under  
streken
understreken@aftenposten.no

på ville
veier
Harstad ligger nå nord for 
Alta, mens Hammerfest 
tilsynelatende er forsvun-
net, ifølge et oversiktskart 
i Aftenposten lørdag. Men i 
teksten kan vi lese at Ham-
merfest nå ligger vest for 
Alta, mens Kautokeina lig-
ger øst for Alta.

Det er sikkert ondsinne-
de hackere som står bak.

romstasjonen
har ikke stanset
Dagbladet fortalte nylig 
om en japansk astronaut 
som vokste 2 cm under 
et opphold på Den inter-
nasjonale romstasjonen. 
Avisen har gjort grundig 
research rundt selve rom-
fartøyet: «romstasjonen, 
som ifølge Store nor-
ske leksikon går i bane 
rundt jorda, er det første 
romoppdraget for den 
japanske astronauten».

Grundig kildebruk er 
viktig - spesielt når det er 
ting man er usikker på.

og tallet
i dag er . . .
Høyre fikk før helgen man-
ge varsler om upassende 
hendelser. Lørdag i 15-ti-
den gjorde NTB opp status, 
og opplyste at 12 varsler 
var innkommet, men gjor-
de oppmerksom på følgen-
de: «Tallet kan endre seg, 
fordi det kan ha kom-
met flere varsler».

Kjekt å vite.

borte bra,
hjemme best
«Nå får kvinner lov til å 
se fotball i Saudi-Arabia», 
skriver Aftenposten.

Men hvor mange orker 
vel å dra så langt?

Alene med
sine fire hjul
«E6 Vassum: Enslig bil 
kjørt av veien. Ikke per-
sonskade», tvitret Follo-
politiet lørdag.

Samboende biler klarer 
seg nok bedre.

ukens råd
til Støre
Ap-veteran Thorbjørn 
Berntsen: «Vi må bare få 
lagt bak oss denne møk-
ka, og gå videre».

Spennende nytt på kart-
fronten. Ikke minst for folk  
i Harstad og Hammerfest.

Navnedag  
Laurits, Laura
Laurits og Laura har navnedag 
i dag. Laurits og Lauritz er kort-
former av det latinske navnet 
Laurentius. Navnets betydning 
er opprinnelig «fra byen Lauren-
tum» eller «den laurbærkranse-
de». Navnet er i slekt med navn 
som Lars (en kortform av Lau-
rentius) og det engelske Lawren-
ce. Men formen Lars har en enda 
lengre historie, det var faktisk et 
vanlig etruskisk navn. 
En stor del av Romas innbygge-
re var av etruskisk opprinnelse, 
og navnet Laurentius tolkes ofte 
som en forvansking av Lars. Den 
opprinnelige etruskiske betyd-
ningen av Lars er ukjent. Laurits 
og Lauritz er i bruk i Norge, Sve-
rige, Danmark og Island. Laura 
kan være en opprinnelig itali-
ensk kortform av det latinske 
kvinnenavnet Laurentia som 
opprinnelig var et tilnavn med 
betydningen «fra Laurentium. 
Laura kan også være en feminin 
form av det latinske navnet Lau-
rus som betyr «laurbær». Laura 
er et mye brukt navn i Spania, 
Finland og Italia, og er ellers van-
lig i Chile, USA, Danmark, Frank-
rike og Belgia. (NTB)

I dag fyller både prinsesse Mic-
hael av Kent og skuespiller og 
litteraturviter Ane Hoel 73 år, 
utenriks- og sikkerhetsansvarlig 
Frode Holst, journalist Per Stå-
le Lønning og tidligere LO-leder 
Roar Flåthen blir alle 68 år, tek-
stilkunstner Inghild Karlsen 66 
år, professor Guttorm Schjel-
derup 57 år, polfarer, advokat og 
forlagsredaktør Erling Kagge 
55 år, adm. direktør og tidligere 
statsråd (Ap) Karita Bekkemel-
lem 53 år, musiker Lars Lunde-
vall 48 år, og artisten Skrillex er 
30 år i dag. (NTB)

Erling Kagge, polfarer, advokat  
og redaktør

Fødselsdager

Jubilanter

95
Husmor 
KrIStInE Sortland  
(f. ØygardEn), 
Klæret 46, 5430 Bremnes.
Jubilanten er født og oppvokst 
på gården Øygarden i Sønd-
led i Aust-Agder. Etter utdan-
nelse som barnepleier arbeidet 
hun hos Egil K. Sundby i Oslo. 
Sammen med ektemannen Al-
fred Sortland flyttet hun på 
1940-tallet til Bømlo, der de etter 
hvert fikk fem barn.

75
Regnskapssjef 
arvId IHla, 
Mellomåsveien 
153, 1414 Trollåsen.
Arvid Ihla er 
tidligere regn-
skapssjef ved 
Stortingets regn-

skapskontor, der han arbeidet i 
nesten 40 år, fra 1967 til pensjo-
nering i 2006. Han har også yr-
kesbakgrunn fra Husbanken. 
Ihla har vært aktiv i Stortingets 
Idrettslag og i Kolbotn Idretts-
lag. Han er født og oppvokst på 
Brandbu, men har siden 1968 
bodd med kone og tre barn på 
Kolbotn.

70
Direktør (p) 
IngEr-JoHannE 
SlEtnEr, 
Almelien 22,  
1358 Jar.
Jubilanten er 
født og opp-
vokst i Bergen. 

Inger-Johanne Sletner har vært 
direktør i Norges Bank. Hun er 
født og oppvokst i Bergen og 
ble utdannet siviløkonom ved 
NHH. Jubilanten har vært ansatt 
i Arbeidsdirektoratet, Finansde-
partementet og Norges Bank. 
I Norges Bank har hun blant 
annet jobbet med budsjett og 
strategisk planlegging, og hun 
har vært leder for administra-
sjonsområdet og avdeling for 
finansiell infrastruktur. Jubilan-
ten har vært medlem av flere 

styrer, utvalg og råd, blant annet 
styret for Radiumhospitalet og 
Rikshospitalet, Børsrådet, Kon-
trollkomiteen for VPS, Ferielov-
utvalget og Regjeringens kost-
nadsberegningsutvalg. Hun har 
også vært særskilt oppnevnt me-
gler hos Riksmekleren og hatt 
korttidsoppdrag i Afrika for Va-
lutafondet

Professor 
KEnnEtH  
HugdaHl, 
Birkelundsbakken 
36 A, 5231 Paradis.
Kenneth Hug-
dahl er profes-
sor i biologisk 

psykologi ved Universitetet i Ber-
gen siden 1984, og innehar bistil-
ling som forsker ved Haukeland 
universitetssjukehus. Hugdahl 
er internasjonalt kjent for sin 
forskning på hjernesykdommer, 
fremst hørselshallusinasjoner 
ved schizofreni. I begynnelsen 
av 1990-årene innførte han funk-
sjonell magnet-resonans avbild-
ning (fMRI) av hjernen i Norge 
og var leder for fMRI Gruppen i 
Bergen fra tilblivelsen til 2016. 
Kenneth Hugdahl har mottatt 
flere prestisjetunge priser for sin 
forskning, som Meltzerfondets 
Ærespris, Forskningsrådets Mø-
biuspris og Fulbright stipend. 
Han er æresdoktor ved Universi-
tetet i Åbo, Finland, og innvalgt i 
de norske og finske vitenskapsa-
kademier. Han har mottatt det 
Europeiske forskningsråds mest 
prestisjetunge forskningssti-
pend, ERC Advanced Grant, to 
ganger, noe som er meget sjel-
dent.

60
Adm.dir. 
larS  
CHrIStEnSSon, 
Brønnveien 9 C, 
0283 Oslo.
Jubilanten ble 
født i Stockholm 
og vokste opp i 

Stockholm og Göteborg. Han er 
adm.dir. for A-Aqua som leverer 
vannrenseløsninger til det hu-
manitære markedet, det kom-
munale markedet og til spesi-
fikke land i Afrika og Asia. Han er 
utdannet siv.ing. maskinteknikk 
fra Chalmers Tekniske Høgskole 
i Göteborg. Etter økonomistu-
dier ved Göteborgs universitet 
fullførte han en M.Sc. i Petro-
leum Engineering ved Univer-
sity of Southern California, Los 

Angeles. Jubilanten startet sin 
karrière i Det Norske Veritas og 
fortsatte deretter til Aker Subsea. 
Etter noen år gikk han til Norsk 
Leca, der han startet opp merke-
varen Filtralite for vannrensing 
og var ansvarlig for det i nærme-
re 20 år. 

Prost 
torStEIn lalIm, 
Skedsmo preste-
gård, Vestvollveien 
50, 2019 Skedsmo-
korset.
Jubilanten er 
prost i Nedre 

Romerike prosti siden 2011. Han 
er utdannet cand.theol. fra Uni-
versitetet i Oslo, og har tidligere 
vært sogneprest i Balsfjord og 
Bragernes, samt administreren-
de direktør ved Diakonissehuset 
Lovisenberg. Han har tillitsverv 
i Presteforeningen, for avisen 
Vårt Land og i Kirkens Bymisjon 
i Oslo. De siste åtte årene har han 
vært styreleder i den dansk-nor-
ske stiftelsen Areopagos.

Kongehuset
Kronprinsen besøker Forsva-
rets personell- og verneplikts-
senter, Sessvollmoen, kl. 10. 
Dronningen deltar på styremø-
te i Hoffets kulturformidling, 
Åpent Slott, kl. 15.30. Kronprin-
sessen vil også være til stede 
(15.30).

På denne dag
1759: British Museum åpnet dø-
rene i London. Museets forfader 
var samleren Sir Hans Sloane, 
som ikke holdt ut tanken på at 
hans veldige samling skulle bli 
spredt for alle vinder etter hans 
død, og i 1753 testamenterte han 
sine 80.000 gjenstander til of-
fentligheten. 

1905: Loen i Nordfjord var åsted 
for de to dødeligste rasulykke-
ne som inntraff i Norge i det 20. 
århundre. Den første rammet 
15. januar 1905, da en 50.000 ku-
bikkmeter stor berghammer 
løsnet fra Ramnefjellet og styrtet 
ned i Lovatnet. Flodbølgen som 
fulgte, krevde 61 menneskeliv og 
raserte 60 gårder i bygdene Nes-
dal og Bødal. Også 250 kyr, sauer, 
hester og griser gikk tapt. 13. sep-
tember 1936 gikk et enda større 
ras på samme sted. Denne gan-
gen omkom 73 mennesker, og 
Bødal ble helt utslettet. (NTB)
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jubilAnter 
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jubilanter rettes til: 
NTBs personaliaredaksjon, 
P.B 6817 St. Olavs plass,  
0130 Oslo
Tlf.: 22 03 44 25/18
E-post: personalia@ntb.no
Tekst og bilder må være NTB 
i hende minimum syv dager 
før det skal på trykk.

Under  
streken
understreken@aftenposten.no

på ville
veier
Harstad ligger nå nord for 
Alta, mens Hammerfest 
tilsynelatende er forsvun-
net, ifølge et oversiktskart 
i Aftenposten lørdag. Men i 
teksten kan vi lese at Ham-
merfest nå ligger vest for 
Alta, mens Kautokeina lig-
ger øst for Alta.

Det er sikkert ondsinne-
de hackere som står bak.

romstasjonen
har ikke stanset
Dagbladet fortalte nylig 
om en japansk astronaut 
som vokste 2 cm under 
et opphold på Den inter-
nasjonale romstasjonen. 
Avisen har gjort grundig 
research rundt selve rom-
fartøyet: «romstasjonen, 
som ifølge Store nor-
ske leksikon går i bane 
rundt jorda, er det første 
romoppdraget for den 
japanske astronauten».

Grundig kildebruk er 
viktig - spesielt når det er 
ting man er usikker på.

og tallet
i dag er . . .
Høyre fikk før helgen man-
ge varsler om upassende 
hendelser. Lørdag i 15-ti-
den gjorde NTB opp status, 
og opplyste at 12 varsler 
var innkommet, men gjor-
de oppmerksom på følgen-
de: «Tallet kan endre seg, 
fordi det kan ha kom-
met flere varsler».

Kjekt å vite.

borte bra,
hjemme best
«Nå får kvinner lov til å 
se fotball i Saudi-Arabia», 
skriver Aftenposten.

Men hvor mange orker 
vel å dra så langt?

Alene med
sine fire hjul
«E6 Vassum: Enslig bil 
kjørt av veien. Ikke per-
sonskade», tvitret Follo-
politiet lørdag.

Samboende biler klarer 
seg nok bedre.

ukens råd
til Støre
Ap-veteran Thorbjørn 
Berntsen: «Vi må bare få 
lagt bak oss denne møk-
ka, og gå videre».

Spennende nytt på kart-
fronten. Ikke minst for folk  
i Harstad og Hammerfest.

Navnedag  
Laurits, Laura
Laurits og Laura har navnedag 
i dag. Laurits og Lauritz er kort-
former av det latinske navnet 
Laurentius. Navnets betydning 
er opprinnelig «fra byen Lauren-
tum» eller «den laurbærkranse-
de». Navnet er i slekt med navn 
som Lars (en kortform av Lau-
rentius) og det engelske Lawren-
ce. Men formen Lars har en enda 
lengre historie, det var faktisk et 
vanlig etruskisk navn. 
En stor del av Romas innbygge-
re var av etruskisk opprinnelse, 
og navnet Laurentius tolkes ofte 
som en forvansking av Lars. Den 
opprinnelige etruskiske betyd-
ningen av Lars er ukjent. Laurits 
og Lauritz er i bruk i Norge, Sve-
rige, Danmark og Island. Laura 
kan være en opprinnelig itali-
ensk kortform av det latinske 
kvinnenavnet Laurentia som 
opprinnelig var et tilnavn med 
betydningen «fra Laurentium. 
Laura kan også være en feminin 
form av det latinske navnet Lau-
rus som betyr «laurbær». Laura 
er et mye brukt navn i Spania, 
Finland og Italia, og er ellers van-
lig i Chile, USA, Danmark, Frank-
rike og Belgia. (NTB)

I dag fyller både prinsesse Mic-
hael av Kent og skuespiller og 
litteraturviter Ane Hoel 73 år, 
utenriks- og sikkerhetsansvarlig 
Frode Holst, journalist Per Stå-
le Lønning og tidligere LO-leder 
Roar Flåthen blir alle 68 år, tek-
stilkunstner Inghild Karlsen 66 
år, professor Guttorm Schjel-
derup 57 år, polfarer, advokat og 
forlagsredaktør Erling Kagge 
55 år, adm. direktør og tidligere 
statsråd (Ap) Karita Bekkemel-
lem 53 år, musiker Lars Lunde-
vall 48 år, og artisten Skrillex er 
30 år i dag. (NTB)

Erling Kagge, polfarer, advokat  
og redaktør

Fødselsdager

Jubilanter

95
Husmor 
KrIStInE Sortland  
(f. ØygardEn), 
Klæret 46, 5430 Bremnes.
Jubilanten er født og oppvokst 
på gården Øygarden i Sønd-
led i Aust-Agder. Etter utdan-
nelse som barnepleier arbeidet 
hun hos Egil K. Sundby i Oslo. 
Sammen med ektemannen Al-
fred Sortland flyttet hun på 
1940-tallet til Bømlo, der de etter 
hvert fikk fem barn.

75
Regnskapssjef 
arvId IHla, 
Mellomåsveien 
153, 1414 Trollåsen.
Arvid Ihla er 
tidligere regn-
skapssjef ved 
Stortingets regn-

skapskontor, der han arbeidet i 
nesten 40 år, fra 1967 til pensjo-
nering i 2006. Han har også yr-
kesbakgrunn fra Husbanken. 
Ihla har vært aktiv i Stortingets 
Idrettslag og i Kolbotn Idretts-
lag. Han er født og oppvokst på 
Brandbu, men har siden 1968 
bodd med kone og tre barn på 
Kolbotn.

70
Direktør (p) 
IngEr-JoHannE 
SlEtnEr, 
Almelien 22,  
1358 Jar.
Jubilanten er 
født og opp-
vokst i Bergen. 

Inger-Johanne Sletner har vært 
direktør i Norges Bank. Hun er 
født og oppvokst i Bergen og 
ble utdannet siviløkonom ved 
NHH. Jubilanten har vært ansatt 
i Arbeidsdirektoratet, Finansde-
partementet og Norges Bank. 
I Norges Bank har hun blant 
annet jobbet med budsjett og 
strategisk planlegging, og hun 
har vært leder for administra-
sjonsområdet og avdeling for 
finansiell infrastruktur. Jubilan-
ten har vært medlem av flere 

styrer, utvalg og råd, blant annet 
styret for Radiumhospitalet og 
Rikshospitalet, Børsrådet, Kon-
trollkomiteen for VPS, Ferielov-
utvalget og Regjeringens kost-
nadsberegningsutvalg. Hun har 
også vært særskilt oppnevnt me-
gler hos Riksmekleren og hatt 
korttidsoppdrag i Afrika for Va-
lutafondet

Professor 
KEnnEtH  
HugdaHl, 
Birkelundsbakken 
36 A, 5231 Paradis.
Kenneth Hug-
dahl er profes-
sor i biologisk 

psykologi ved Universitetet i Ber-
gen siden 1984, og innehar bistil-
ling som forsker ved Haukeland 
universitetssjukehus. Hugdahl 
er internasjonalt kjent for sin 
forskning på hjernesykdommer, 
fremst hørselshallusinasjoner 
ved schizofreni. I begynnelsen 
av 1990-årene innførte han funk-
sjonell magnet-resonans avbild-
ning (fMRI) av hjernen i Norge 
og var leder for fMRI Gruppen i 
Bergen fra tilblivelsen til 2016. 
Kenneth Hugdahl har mottatt 
flere prestisjetunge priser for sin 
forskning, som Meltzerfondets 
Ærespris, Forskningsrådets Mø-
biuspris og Fulbright stipend. 
Han er æresdoktor ved Universi-
tetet i Åbo, Finland, og innvalgt i 
de norske og finske vitenskapsa-
kademier. Han har mottatt det 
Europeiske forskningsråds mest 
prestisjetunge forskningssti-
pend, ERC Advanced Grant, to 
ganger, noe som er meget sjel-
dent.
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Adm.dir. 
larS  
CHrIStEnSSon, 
Brønnveien 9 C, 
0283 Oslo.
Jubilanten ble 
født i Stockholm 
og vokste opp i 

Stockholm og Göteborg. Han er 
adm.dir. for A-Aqua som leverer 
vannrenseløsninger til det hu-
manitære markedet, det kom-
munale markedet og til spesi-
fikke land i Afrika og Asia. Han er 
utdannet siv.ing. maskinteknikk 
fra Chalmers Tekniske Høgskole 
i Göteborg. Etter økonomistu-
dier ved Göteborgs universitet 
fullførte han en M.Sc. i Petro-
leum Engineering ved Univer-
sity of Southern California, Los 

Angeles. Jubilanten startet sin 
karrière i Det Norske Veritas og 
fortsatte deretter til Aker Subsea. 
Etter noen år gikk han til Norsk 
Leca, der han startet opp merke-
varen Filtralite for vannrensing 
og var ansvarlig for det i nærme-
re 20 år. 

Prost 
torStEIn lalIm, 
Skedsmo preste-
gård, Vestvollveien 
50, 2019 Skedsmo-
korset.
Jubilanten er 
prost i Nedre 

Romerike prosti siden 2011. Han 
er utdannet cand.theol. fra Uni-
versitetet i Oslo, og har tidligere 
vært sogneprest i Balsfjord og 
Bragernes, samt administreren-
de direktør ved Diakonissehuset 
Lovisenberg. Han har tillitsverv 
i Presteforeningen, for avisen 
Vårt Land og i Kirkens Bymisjon 
i Oslo. De siste åtte årene har han 
vært styreleder i den dansk-nor-
ske stiftelsen Areopagos.

Kongehuset
Kronprinsen besøker Forsva-
rets personell- og verneplikts-
senter, Sessvollmoen, kl. 10. 
Dronningen deltar på styremø-
te i Hoffets kulturformidling, 
Åpent Slott, kl. 15.30. Kronprin-
sessen vil også være til stede 
(15.30).

På denne dag
1759: British Museum åpnet dø-
rene i London. Museets forfader 
var samleren Sir Hans Sloane, 
som ikke holdt ut tanken på at 
hans veldige samling skulle bli 
spredt for alle vinder etter hans 
død, og i 1753 testamenterte han 
sine 80.000 gjenstander til of-
fentligheten. 

1905: Loen i Nordfjord var åsted 
for de to dødeligste rasulykke-
ne som inntraff i Norge i det 20. 
århundre. Den første rammet 
15. januar 1905, da en 50.000 ku-
bikkmeter stor berghammer 
løsnet fra Ramnefjellet og styrtet 
ned i Lovatnet. Flodbølgen som 
fulgte, krevde 61 menneskeliv og 
raserte 60 gårder i bygdene Nes-
dal og Bødal. Også 250 kyr, sauer, 
hester og griser gikk tapt. 13. sep-
tember 1936 gikk et enda større 
ras på samme sted. Denne gan-
gen omkom 73 mennesker, og 
Bødal ble helt utslettet. (NTB)
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på ville
veier
Harstad ligger nå nord for 
Alta, mens Hammerfest 
tilsynelatende er forsvun-
net, ifølge et oversiktskart 
i Aftenposten lørdag. Men i 
teksten kan vi lese at Ham-
merfest nå ligger vest for 
Alta, mens Kautokeina lig-
ger øst for Alta.

Det er sikkert ondsinne-
de hackere som står bak.

romstasjonen
har ikke stanset
Dagbladet fortalte nylig 
om en japansk astronaut 
som vokste 2 cm under 
et opphold på Den inter-
nasjonale romstasjonen. 
Avisen har gjort grundig 
research rundt selve rom-
fartøyet: «romstasjonen, 
som ifølge Store nor-
ske leksikon går i bane 
rundt jorda, er det første 
romoppdraget for den 
japanske astronauten».

Grundig kildebruk er 
viktig - spesielt når det er 
ting man er usikker på.

og tallet
i dag er . . .
Høyre fikk før helgen man-
ge varsler om upassende 
hendelser. Lørdag i 15-ti-
den gjorde NTB opp status, 
og opplyste at 12 varsler 
var innkommet, men gjor-
de oppmerksom på følgen-
de: «Tallet kan endre seg, 
fordi det kan ha kom-
met flere varsler».

Kjekt å vite.

borte bra,
hjemme best
«Nå får kvinner lov til å 
se fotball i Saudi-Arabia», 
skriver Aftenposten.

Men hvor mange orker 
vel å dra så langt?

Alene med
sine fire hjul
«E6 Vassum: Enslig bil 
kjørt av veien. Ikke per-
sonskade», tvitret Follo-
politiet lørdag.

Samboende biler klarer 
seg nok bedre.

ukens råd
til Støre
Ap-veteran Thorbjørn 
Berntsen: «Vi må bare få 
lagt bak oss denne møk-
ka, og gå videre».

Spennende nytt på kart-
fronten. Ikke minst for folk  
i Harstad og Hammerfest.

Navnedag  
Laurits, Laura
Laurits og Laura har navnedag 
i dag. Laurits og Lauritz er kort-
former av det latinske navnet 
Laurentius. Navnets betydning 
er opprinnelig «fra byen Lauren-
tum» eller «den laurbærkranse-
de». Navnet er i slekt med navn 
som Lars (en kortform av Lau-
rentius) og det engelske Lawren-
ce. Men formen Lars har en enda 
lengre historie, det var faktisk et 
vanlig etruskisk navn. 
En stor del av Romas innbygge-
re var av etruskisk opprinnelse, 
og navnet Laurentius tolkes ofte 
som en forvansking av Lars. Den 
opprinnelige etruskiske betyd-
ningen av Lars er ukjent. Laurits 
og Lauritz er i bruk i Norge, Sve-
rige, Danmark og Island. Laura 
kan være en opprinnelig itali-
ensk kortform av det latinske 
kvinnenavnet Laurentia som 
opprinnelig var et tilnavn med 
betydningen «fra Laurentium. 
Laura kan også være en feminin 
form av det latinske navnet Lau-
rus som betyr «laurbær». Laura 
er et mye brukt navn i Spania, 
Finland og Italia, og er ellers van-
lig i Chile, USA, Danmark, Frank-
rike og Belgia. (NTB)

I dag fyller både prinsesse Mic-
hael av Kent og skuespiller og 
litteraturviter Ane Hoel 73 år, 
utenriks- og sikkerhetsansvarlig 
Frode Holst, journalist Per Stå-
le Lønning og tidligere LO-leder 
Roar Flåthen blir alle 68 år, tek-
stilkunstner Inghild Karlsen 66 
år, professor Guttorm Schjel-
derup 57 år, polfarer, advokat og 
forlagsredaktør Erling Kagge 
55 år, adm. direktør og tidligere 
statsråd (Ap) Karita Bekkemel-
lem 53 år, musiker Lars Lunde-
vall 48 år, og artisten Skrillex er 
30 år i dag. (NTB)

Erling Kagge, polfarer, advokat  
og redaktør

Fødselsdager

Jubilanter

95
Husmor 
KrIStInE Sortland  
(f. ØygardEn), 
Klæret 46, 5430 Bremnes.
Jubilanten er født og oppvokst 
på gården Øygarden i Sønd-
led i Aust-Agder. Etter utdan-
nelse som barnepleier arbeidet 
hun hos Egil K. Sundby i Oslo. 
Sammen med ektemannen Al-
fred Sortland flyttet hun på 
1940-tallet til Bømlo, der de etter 
hvert fikk fem barn.

75
Regnskapssjef 
arvId IHla, 
Mellomåsveien 
153, 1414 Trollåsen.
Arvid Ihla er 
tidligere regn-
skapssjef ved 
Stortingets regn-

skapskontor, der han arbeidet i 
nesten 40 år, fra 1967 til pensjo-
nering i 2006. Han har også yr-
kesbakgrunn fra Husbanken. 
Ihla har vært aktiv i Stortingets 
Idrettslag og i Kolbotn Idretts-
lag. Han er født og oppvokst på 
Brandbu, men har siden 1968 
bodd med kone og tre barn på 
Kolbotn.

70
Direktør (p) 
IngEr-JoHannE 
SlEtnEr, 
Almelien 22,  
1358 Jar.
Jubilanten er 
født og opp-
vokst i Bergen. 

Inger-Johanne Sletner har vært 
direktør i Norges Bank. Hun er 
født og oppvokst i Bergen og 
ble utdannet siviløkonom ved 
NHH. Jubilanten har vært ansatt 
i Arbeidsdirektoratet, Finansde-
partementet og Norges Bank. 
I Norges Bank har hun blant 
annet jobbet med budsjett og 
strategisk planlegging, og hun 
har vært leder for administra-
sjonsområdet og avdeling for 
finansiell infrastruktur. Jubilan-
ten har vært medlem av flere 

styrer, utvalg og råd, blant annet 
styret for Radiumhospitalet og 
Rikshospitalet, Børsrådet, Kon-
trollkomiteen for VPS, Ferielov-
utvalget og Regjeringens kost-
nadsberegningsutvalg. Hun har 
også vært særskilt oppnevnt me-
gler hos Riksmekleren og hatt 
korttidsoppdrag i Afrika for Va-
lutafondet

Professor 
KEnnEtH  
HugdaHl, 
Birkelundsbakken 
36 A, 5231 Paradis.
Kenneth Hug-
dahl er profes-
sor i biologisk 

psykologi ved Universitetet i Ber-
gen siden 1984, og innehar bistil-
ling som forsker ved Haukeland 
universitetssjukehus. Hugdahl 
er internasjonalt kjent for sin 
forskning på hjernesykdommer, 
fremst hørselshallusinasjoner 
ved schizofreni. I begynnelsen 
av 1990-årene innførte han funk-
sjonell magnet-resonans avbild-
ning (fMRI) av hjernen i Norge 
og var leder for fMRI Gruppen i 
Bergen fra tilblivelsen til 2016. 
Kenneth Hugdahl har mottatt 
flere prestisjetunge priser for sin 
forskning, som Meltzerfondets 
Ærespris, Forskningsrådets Mø-
biuspris og Fulbright stipend. 
Han er æresdoktor ved Universi-
tetet i Åbo, Finland, og innvalgt i 
de norske og finske vitenskapsa-
kademier. Han har mottatt det 
Europeiske forskningsråds mest 
prestisjetunge forskningssti-
pend, ERC Advanced Grant, to 
ganger, noe som er meget sjel-
dent.
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Adm.dir. 
larS  
CHrIStEnSSon, 
Brønnveien 9 C, 
0283 Oslo.
Jubilanten ble 
født i Stockholm 
og vokste opp i 

Stockholm og Göteborg. Han er 
adm.dir. for A-Aqua som leverer 
vannrenseløsninger til det hu-
manitære markedet, det kom-
munale markedet og til spesi-
fikke land i Afrika og Asia. Han er 
utdannet siv.ing. maskinteknikk 
fra Chalmers Tekniske Høgskole 
i Göteborg. Etter økonomistu-
dier ved Göteborgs universitet 
fullførte han en M.Sc. i Petro-
leum Engineering ved Univer-
sity of Southern California, Los 

Angeles. Jubilanten startet sin 
karrière i Det Norske Veritas og 
fortsatte deretter til Aker Subsea. 
Etter noen år gikk han til Norsk 
Leca, der han startet opp merke-
varen Filtralite for vannrensing 
og var ansvarlig for det i nærme-
re 20 år. 

Prost 
torStEIn lalIm, 
Skedsmo preste-
gård, Vestvollveien 
50, 2019 Skedsmo-
korset.
Jubilanten er 
prost i Nedre 

Romerike prosti siden 2011. Han 
er utdannet cand.theol. fra Uni-
versitetet i Oslo, og har tidligere 
vært sogneprest i Balsfjord og 
Bragernes, samt administreren-
de direktør ved Diakonissehuset 
Lovisenberg. Han har tillitsverv 
i Presteforeningen, for avisen 
Vårt Land og i Kirkens Bymisjon 
i Oslo. De siste åtte årene har han 
vært styreleder i den dansk-nor-
ske stiftelsen Areopagos.

Kongehuset
Kronprinsen besøker Forsva-
rets personell- og verneplikts-
senter, Sessvollmoen, kl. 10. 
Dronningen deltar på styremø-
te i Hoffets kulturformidling, 
Åpent Slott, kl. 15.30. Kronprin-
sessen vil også være til stede 
(15.30).

På denne dag
1759: British Museum åpnet dø-
rene i London. Museets forfader 
var samleren Sir Hans Sloane, 
som ikke holdt ut tanken på at 
hans veldige samling skulle bli 
spredt for alle vinder etter hans 
død, og i 1753 testamenterte han 
sine 80.000 gjenstander til of-
fentligheten. 

1905: Loen i Nordfjord var åsted 
for de to dødeligste rasulykke-
ne som inntraff i Norge i det 20. 
århundre. Den første rammet 
15. januar 1905, da en 50.000 ku-
bikkmeter stor berghammer 
løsnet fra Ramnefjellet og styrtet 
ned i Lovatnet. Flodbølgen som 
fulgte, krevde 61 menneskeliv og 
raserte 60 gårder i bygdene Nes-
dal og Bødal. Også 250 kyr, sauer, 
hester og griser gikk tapt. 13. sep-
tember 1936 gikk et enda større 
ras på samme sted. Denne gan-
gen omkom 73 mennesker, og 
Bødal ble helt utslettet. (NTB)

Vi har egen håndverksavdeling
som utfører maler- og gulvarbeider.

8 RomeRikes BladTirsdag 23. januar 2018nyheteR

lillestRØm: Rose, 
fløterhake eller kana-
rifugl? Valget er ditt 
når det nye kommu-
nevåpenet for Lille-
strøm kommune skal 
tegnes.
Elin SvEndSEn
elin.svendsen@rb.no
63 80 00 00

Den nye storkommunen Lille-
strøm har behov for et nytt 
kommunevåpen. Men i stedet 
for å henvende seg til profesjo-
nelle aktører først, vil politiker-
ne ha innspill fra innbyggerne i 
de tre kommunene Skedsmo, 
Fet og Sørum.

– Vi synes dette er en fin måte 
å engasjere innbyggerne på. Vi 
har lagt merke til at mange alle-
rede har engasjert seg, så vi hå-
per på mange innspill, sier Sø-
rum-ordfører Marianne Grim-
stad Hansen (H).

nytt eller gammelt?
Kommunevåpen er et heraldisk 
våpenmerke som brukes av 
kommuner som kjennetegn og 
symbol. I dag har de tre kom-
munene hvert sitt, men når 
kommunene slås sammen til 
én kommune i 2020 kan det alt-
så være aktuelt med et flunken-
de, nytt kommunevåpen.

Eventuelt så kan man videre-
føre ett av dagens kommunevå-
pen.

– Mange mener at ett av de vi 
allerede har i dag, duger, sier 
Grimstad Hansen.

Hun sikter til Sørums kom-
munevåpen, den røde, fembla-

dede Sudreimrosa på gullbunn. 
Ifølge Store Norske Leksikon 
gjengir våpenet hovedmotivet i 
adelsvåpenet til Sudreimsæt-
ten. Sudreimsætten var en 
norsk stormannsætt i middelal-
deren som hadde stamsete på 
Sudreim i nåværende Sørum.

Sørum-ordføreren har også 
lagt merke til andre kreative 
forslag, blant annet forslag der 
elementer fra alle de tre kom-
munevåpnene er tegnet inn. 
Fets kommunevåpen er en flø-
terhake i sølv på grønn bunn. I 
Skedsmo pryder tre sølvhester 
på rød bunn. 

kanarifugl
I tillegg til å være fine å se på, er 
det vanlig at kommunevåpen 
har et motiv som gjenspeiler 
kommunen, enten det gjelder 
natur, dyreliv eller gjenstander. 
Vannveien, det vil si Glomma 
og Øyeren, som binder de tre 
kommunene sammen har alle-
rede blitt nevnt som et mulig 
motiv.

– Hvordan synes du at det nye 
kommunevåpenet bør være?

– Jeg vil vente og se innspille-
ne vi får før jeg gjør meg opp en 
mening. Vi håper på mange kre-
ative forslag, sier Grimstad 
Hansen.

– Hva med en kanarifugl i det 
nye kommunevåpenet?

– Som sagt så vil jeg vente til 
jeg har sett alle innspillene, 
smiler Grimstad Hansen.

I første omgang er det kom-
munevåpenet som skal på 
plass, deretter følger ordfører-
kjedet for den nye kommunen. 

– Vi oppfordrer så mange som 
mulig til å sende inn forslag. 

Innspill kan sendes skriftlig, 
tegnes eller males eller utfor-
mes på annet vis, sier Grimstad 
Hansen.

Frist i februar
Ifølge politisk sekretær i Sørum 
kommune, Kristina Haugstveit, 
er fristen for å sende inn innspill 
25. februar. 

Informasjon om hvordan 
man går fram vil bli annonsert 
på de tre kommunenes nettsi-
der og på sosiale medier i løpet 
av de neste dagene.

– Da kan man bruke vinterfe-
rien til å være kreativ, oppfor-
drer Haugstveit.

Alle innspillene vil bli vur-
dert av en politisk arbeidsgrup-

pe og fagpersoner. 
Når det nye kommunevåpe-

net endelig skal utformes vil 
flere aktører involveres. Det er 
til slutt fellesnemnda som fat-
ter endelig vedtak om hvordan 
kommunevåpenet for Lille-
strøm kommune blir. 

nå kan du tegne det nye kommunevåpenet

daGens VÅPen: Slik ser de tre kommunevåpnene ut i dag. Fra venstre: Sørum, Fet og Skedsmo.

aUli/RÅnÅsFoss: 
Velforeningene på Auli og 
Rånåsfoss tar ikke noe 
standpunkt i spørsmålet 
om grensejustering.
PEr StokkEbryn
pest@rb.no
918 93 801

Spørsmålet er om Auli og Rå-
nåsfoss i framtida skal tilhøre 
Nes kommune eller den nye 
Lillestrøm kommune. En inn-
byggerundersøkelse er rundt 
hjørnet, samtidig som kunn-
skapsgrunnlaget er ute til hø-
ring.

– meningene er delte
– Vi har bestemt oss for ikke å ta 
noe standpunkt i saken. Vi vil 
jobbe for Auli-beboerne uan-
sett hvor vi havner, sier styrele-
der Merete Nakkeid i Søndre 
Auli Vel.

– Er det ikke naturlig at vel-
foreningen tar et standpunkt?

– Nei, for vi vet ikke stand-
punktet til Auli-beboerne, bare 
at det er delte oppfatninger. En 
del vil være i Nes, andre ønsker 
Lillestrøm velkommen, og 

mange vil ikke ha noen end-
ring. En egen undersøkelse i 
regi av vellet ville ifølge Nakk-
eid koste for mye i form av både 
tid og penger.

– Fylkesmannen skal uansett 
foreta en innbyggerundersø-
kelse. Det er godt nok.

– Hva mener du som privat-
person?

– Det er en privatsak, sier Me-
rete Nakkeid.

– ikke på vegne av andre
Rånåsfoss Vel har heller ikke 
tatt noe standpunkt i saken.

– Vi har bestemt oss for ikke å 
ta noe standpunkt på vegne av 
andre. Men det er veldig viktig 
at hver enkelt innbygger enga-
sjerer seg og sier sin mening, 
sier styreleder Niclas Ahlbom.

Han har registrert stort enga-
sjement i saken og god oppslut-
ning på folkemøtene på begge 
sider av dagens kommunegren-
se.

– Det er flott med stort enga-
sjement, men det bør være sak-
lig. På det siste folkemøtet var 
det mye oppgulp fra nesbuer, 
det ble sagt mye usaklig.

– Hva er din private mening 

Velforeningene tar ikke standpunkt 

Vi har egen håndverksavdeling
som utfører maler- og gulvarbeider.
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ten. Sudreimsætten var en 
norsk stormannsætt i middelal-
deren som hadde stamsete på 
Sudreim i nåværende Sørum.

Sørum-ordføreren har også 
lagt merke til andre kreative 
forslag, blant annet forslag der 
elementer fra alle de tre kom-
munevåpnene er tegnet inn. 
Fets kommunevåpen er en flø-
terhake i sølv på grønn bunn. I 
Skedsmo pryder tre sølvhester 
på rød bunn. 

kanarifugl
I tillegg til å være fine å se på, er 
det vanlig at kommunevåpen 
har et motiv som gjenspeiler 
kommunen, enten det gjelder 
natur, dyreliv eller gjenstander. 
Vannveien, det vil si Glomma 
og Øyeren, som binder de tre 
kommunene sammen har alle-
rede blitt nevnt som et mulig 
motiv.

– Hvordan synes du at det nye 
kommunevåpenet bør være?

– Jeg vil vente og se innspille-
ne vi får før jeg gjør meg opp en 
mening. Vi håper på mange kre-
ative forslag, sier Grimstad 
Hansen.

– Hva med en kanarifugl i det 
nye kommunevåpenet?

– Som sagt så vil jeg vente til 
jeg har sett alle innspillene, 
smiler Grimstad Hansen.

I første omgang er det kom-
munevåpenet som skal på 
plass, deretter følger ordfører-
kjedet for den nye kommunen. 

– Vi oppfordrer så mange som 
mulig til å sende inn forslag. 

Innspill kan sendes skriftlig, 
tegnes eller males eller utfor-
mes på annet vis, sier Grimstad 
Hansen.

Frist i februar
Ifølge politisk sekretær i Sørum 
kommune, Kristina Haugstveit, 
er fristen for å sende inn innspill 
25. februar. 

Informasjon om hvordan 
man går fram vil bli annonsert 
på de tre kommunenes nettsi-
der og på sosiale medier i løpet 
av de neste dagene.

– Da kan man bruke vinterfe-
rien til å være kreativ, oppfor-
drer Haugstveit.

Alle innspillene vil bli vur-
dert av en politisk arbeidsgrup-

pe og fagpersoner. 
Når det nye kommunevåpe-

net endelig skal utformes vil 
flere aktører involveres. Det er 
til slutt fellesnemnda som fat-
ter endelig vedtak om hvordan 
kommunevåpenet for Lille-
strøm kommune blir. 

nå kan du tegne det nye kommunevåpenet

daGens VÅPen: Slik ser de tre kommunevåpnene ut i dag. Fra venstre: Sørum, Fet og Skedsmo.

aUli/RÅnÅsFoss: 
Velforeningene på Auli og 
Rånåsfoss tar ikke noe 
standpunkt i spørsmålet 
om grensejustering.
PEr StokkEbryn
pest@rb.no
918 93 801

Spørsmålet er om Auli og Rå-
nåsfoss i framtida skal tilhøre 
Nes kommune eller den nye 
Lillestrøm kommune. En inn-
byggerundersøkelse er rundt 
hjørnet, samtidig som kunn-
skapsgrunnlaget er ute til hø-
ring.

– meningene er delte
– Vi har bestemt oss for ikke å ta 
noe standpunkt i saken. Vi vil 
jobbe for Auli-beboerne uan-
sett hvor vi havner, sier styrele-
der Merete Nakkeid i Søndre 
Auli Vel.

– Er det ikke naturlig at vel-
foreningen tar et standpunkt?

– Nei, for vi vet ikke stand-
punktet til Auli-beboerne, bare 
at det er delte oppfatninger. En 
del vil være i Nes, andre ønsker 
Lillestrøm velkommen, og 

mange vil ikke ha noen end-
ring. En egen undersøkelse i 
regi av vellet ville ifølge Nakk-
eid koste for mye i form av både 
tid og penger.

– Fylkesmannen skal uansett 
foreta en innbyggerundersø-
kelse. Det er godt nok.

– Hva mener du som privat-
person?

– Det er en privatsak, sier Me-
rete Nakkeid.

– ikke på vegne av andre
Rånåsfoss Vel har heller ikke 
tatt noe standpunkt i saken.

– Vi har bestemt oss for ikke å 
ta noe standpunkt på vegne av 
andre. Men det er veldig viktig 
at hver enkelt innbygger enga-
sjerer seg og sier sin mening, 
sier styreleder Niclas Ahlbom.

Han har registrert stort enga-
sjement i saken og god oppslut-
ning på folkemøtene på begge 
sider av dagens kommunegren-
se.

– Det er flott med stort enga-
sjement, men det bør være sak-
lig. På det siste folkemøtet var 
det mye oppgulp fra nesbuer, 
det ble sagt mye usaklig.

– Hva er din private mening 

Velforeningene tar ikke standpunkt 

Vi har egen håndverksavdeling
som utfører maler- og gulvarbeider.
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det ble sagt mye usaklig.

– Hva er din private mening 
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smuglerne kunne jobbe. De solg-
te nanbrød fra dør til dør, og fikk 
dermed tilgang til jesidijentene, 
avslører Shrem.

Andre frigjøringsmetoder er dad-
del- og sigarettselgere i bybildet, 
og kvinnelige smuglere som 
selger klær på døren til 
IS-familier. Men mer 
vil ikke Shrem røpe 
– metodene er fort-
satt i bruk og skal 
redde liv.

– Hvordan rekrut-
terer du smuglerne? 
De risikerer jo livet?

– De får maks 300 dol-
lar i måneden for andre job-
ber. Vi betaler dem mellom 1000 
og 2000 dollar per oppdrag, sva-
rer Shrem.

Oppdragene finansieres av de 
kurdiske selvstyremyndighetene 

i Nord-Irak, som tidlig opprettet 
et eget redningskontor for kidnap-
pede IS-ofre. 

Shrem forteller at det er en kost-
bar og risikabel forretningsvirksom-
het. Smuglerne er blant annet ut-

styrt med satellittelefon, natt-
kikkert med infrarødt lys 

og motorsykler. På det 
meste hadde han 32 
smuglere som jobbet 
for seg. Nå er antal-
let redusert til 16. 

Shrems siste red-
ningsaksjon fant sted 

for én måned siden, da 
en jesidikvinne ble red-

det ut av Deir ez-Zor.
Hans mest omfattende rednings-

aksjon involverte ni menneske-
smuglere og tok tre måneder, da 
han reddet svigerinnen og sine to 
nieser. 

– Den beste redningsoperasjo-
nen jeg har hatt, var for fire døv-
stumme jesidijenter. Vi sendte vi-
deoer til dem på tegnespråk via 
smuglere, der vi ga dem instruk-
ser. Å redde dem gjorde meg så 
stolt og glad, sier Shrem.

Han er selv til stede og tar imot 
ofrene i nordsyriske byer eller på 
grensen. Gjenforeningene mel-
lom de kidnappede og deres fa-
milier beveger ham sterkt hver 
gang. 

– De fleste får sjokk når de ser 
foreldrene sine. Flere besvimer. 
En kvinne som hadde vært taus 
i over to år etter at hun var vitne 
til at mange slektninger ble hen-
rettet av IS, begynte plutselig å 
snakke igjen. Det er veldig sterke 
opplevelser.

ingeborg@vg.no

«BARNA ER FREMTIDEN»: Ahlam Dakhil al-Halliqi er analfabet og føler hun ikke      har noen fremtid, men håper at sønnene Delhad (7) (t.v.) og Delvan (10) skal få utdanning.

«DAGEN VI BLE GJENFORENT VAR DEN ENESTE DAGEN JEG FØLTE MEG LEVENDE I SYRIA, ALLE ANDRE DAGER VAR JEG DØD.»
Ahlam Dakhil al-Halliqi

Jesidier

 ● Jesidiene er en religiøs og 
etnisk minoritet. Bekjenner seg til 
en urreligion som ble etablert før 
kristendom og islam, men som er 
påvirket av islam, jødedom, 
kristendom og gamle mesopota-
miske religioner.

 ● Det finnes trolig 200–300.000 
jesidier. Utbredelse hovedsakelig i 
Nord-Irak, men også i kurdiske 
områder i Iran, Tyrkia, Syria, 
Armenia og Georgia.

 ● I dag bor de fleste jesidiene i 
flyktningleirer i Dohuk i Nord-Irak. 
Titusener har flyktet til Europa 
(Tyskland, Sverige, noen til 
Norge), USA og Canada.

 ● Har ingen hellig bok; religionen 
overleveres muntlig av hellige 
menn. Tilber én gud og syv hellige 
engler. Ikke anerkjent som 
rettroende av muslimer. Ansett av 
ekstremistiske muslimer som 
urene djeveldyrkere og hedninger 
fordi de tilber den falne engelen 
Melek Taus (påfuglengelen).

 ● Gruppeorientert samfunn der 
utvidet familie er viktig. Lukket 
miljø, der jesidier bare kan bare 
gifte seg med andre jesidier. Ikke 
mulig å konvertere til jesidi-troen.

Kilder: JESIDIEKSPERT MIRIAM PUTTICK 
VED CEASEFIRE CENTRE FOR CIVILIAN 
RIGHTS OG MINORITY RIGHTS GROUP, 
STORE NORSKE LEKSIKON

PSSST!
Det er blitt skrevet 

en kritikerrost bok om 
Abdullah Shrem: «The 
Beekeeper of Sinjar» 
av journalisten Dunya 

Mikhail.
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sylfest, sylVia og sylVi:  
I dag, 31. desember, er det navnedag 
for Sylfest, Sylvia og Sylvi. Sylfest er 
norsk form av det latinske Silvester 
som betyr «som hører skogen til, 
holder seg i skogen». Sylvia er latinsk 
og dannet til substantivet silva som 
betyr skog. Sylvi er dannet av Sylvia 
eller Solveig.

naVnedag
frank Johansen
Vaktsjef
930 16 062
frank.johansen@op.no

Et maleri i Larvik 
kirke, til en verdi av 
mellom 10 og 20 
millioner kroner, førte 
til at Terje Fonk virke-
lig fikk øynene opp for 
kunst. 
Inger Lene OmhOLt Steen 
inger.lene.steen@op.no

I juni blir Terje Fonk, tidligere 
prost i Larvik, reiseleder for en 
åttedagers tur til Tyskland for å 
gå opp sporene etter malerne 
Lucas Cranach og sønn.

– Det er morsomt å dele gle-
den over Cranachs kunst. Jeg er 
ellers ikke noen kunstekspert, 
men Cranach ble en vei for meg 
inn i kunstens verden, og jeg 
kan en del om ham etter hvert, 
sier Fonk, som ble pensjonist i 
2017.

Reisen arrangeres i samar-
beid mellom avisen Vårt Land 
og Plussreiser.

I tillegg til Fonk, skal også 
Geir Sandvik, tidligere rektor 
ved Gimlekollen mediehøysko-
le være reiseleder.

Fonk forteller at reisen kom i 
stand etter at han ble sittende 

og snakke med Helge Simones, 
tidligere redaktør i Vårt Land, 
om Lucas Cranach og hans ar-
beid.

– Han ble veldig interessert,
og spurte så om jeg kunne ten-
ke meg å være reiseleder. Det 
finnes massevis av Cranach-
kunst i Tyskland. Jeg skal ned-
over i april og mai og gå opp rei-
seruta, men jeg har jo vært der 
flere ganger før også, sier Fonk, 
som nå bor i Oslo.

tyveri skapte blest
Fonks interesse for Cranach be-
gynte da han kom til Larvik 
som prost. I Larvik kirke hang 
det er vakkert og spennende 
maleri som fanget hans opp-
merksomhet.

– Det er selvfølgelig bildet «La 
de små barn komme til meg». 
Det er et helt usedvanlig male-
ri. I Norge finnes det bare seks 
verker av Cranach. Fem verker 
er på Nasjonalgalleriet i Oslo. 
Det sjette maleriet er i Larvik 
kirke.

Fonk begynte å lese seg opp 
på Cranach. Og så plutselig, 8. 
mars 2009, ble maleriet stjålet. 
Det skapte både nasjonal og in-
ternasjonal oppsikt. Eksperter 

anslo verdien til mellom 10 og 
20 millioner kroner.

– På den tiden hadde jeg lest
meg litt opp, men forbausende 
få andre visste noe særlig om 
maleriet. Da sa jeg litt om dette 
både i ØP og nasjonale medier, 
forteller Fonk.

– det var forferdelig!
Heldigvis ble maleriet funnet 
tre dager etterpå, hensatt i en 
varebil utenfor en søndagssko-
le i Porsgrunn. Da ble Fonk 
glad.

– Det var forferdelig da det
ble borte. Men jeg snakket med 
en bekjent med god greie på 
det, og han sa at maleriet ville 
komme til rette, for det var ikke 
omsettbart. Det er malt på en 
treplate, så det er ikke mulig å 
rulle det sammen og stikke det 
vekk. Dessuten var det tungt, 
og altfor kjent til at det var mu-
lig å tjene penger på det. Men 
det var en fantastisk bragd av 
politiet, konstaterer den tidli-
gere prosten.

Tyveriet i Larvik ble en øye-
åpner for mange nordmenn, og 
ikke minst ble folk i Larvik klar 
over hvilken skatt som befant 
seg i byens kirke.

Var gode venner
Turen til Tyskland i juni blir 
imidlertid ikke Terje Fonks de-
but som reiseleder. I 2017, da 
det var 500 år siden reforma-
sjonen, hadde han med prester 
fra Larvik og Sandefjord til Wit-
tenberg for å se hvor Marin 
Luther bodde og virket. Selv-
følgelig var det også en del inn-
slag av Cranach.

– De to var gode venner. Cra-
nach var elleve år eldre enn 
Luther. De var begge bosatt i 
Wittenberg og preget byen på 
hver sin måte. Cranach malte 
reformasjonen, og hans arbeid 
hadde stor betydning for refor-
masjonens gjennomslag. Dess-
uten ville Luther selv kun sitte 
modell for Cranach, ingen an-
dre, forteller Fonk.

er et merkebilde
Fonk forteller at motivet på bil-
det i Larvik kirke er ett av de 
fire motivene som regnes som 
merkebilder for selve reforma-
sjonen.

– Det går til hjertet av hva re-
formasjonen er; at man blir 
frelst ved nåde alene. «La de 
små barn komme til meg» 
handler ikke om at mennesker 

skal være barnslige, men at de 
med tillit og åpenhet tar imot 
frelsen, forklarer Fonk.

Han forteller også at Cranach 
malte motivet i mer enn hun-
dre versjoner.

– Det finnes fortsatt rundt 30
versjoner av det. Av «vår» ver-
sjon i Larvik, er det tre tilbake. 
Det finnes også ett i Polen og ett 
i Nederland, sier Terje Fonk.

lUCas CranaCH 
den eldre

■ Lucas Cranach var en tysk
maler, kobberstikker og
tresnittegner.

■ Født i 1472 og død 1553.
■ Han ble kalt Cranach etter

sin fødeby Kronach og var
elev av sin far. Han arbeidet
vesentlig iWittenberg, fra
1504 som hoffmaler hos
kurfyrsten av Sachsen. Han
holdt stort malerverksted
også for dekorasjonsarbeider.
De tidligst kjente verker
skriver seg fra de første år av
1500-tallet.

■ Var en nær venn av Martin
Luther.

■ Fra omkring 1530 arbeidet
sønnene Hans og Lucas
sammen med faren.

Kilde: snl.no

Blir reiseleder i kunst
en sKatt: – Det er morsomt å delen gleden over Cranachs kunst. Jeg er ellers ikke noen kunstekspert, men Cranach ble en vei for meg inn i kunstens verden, sier eksprost Terje 
Fonk. Her foran Cranachs maleri i Larvik kirke.  arKiVfoto: terJe sVendsen
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skal være barnslige, men at de 
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lUCas CranaCH 
den eldre

■ Lucas Cranach var en tysk
maler, kobberstikker og
tresnittegner.

■ Født i 1472 og død 1553.
■ Han ble kalt Cranach etter

sin fødeby Kronach og var
elev av sin far. Han arbeidet
vesentlig iWittenberg, fra
1504 som hoffmaler hos
kurfyrsten av Sachsen. Han
holdt stort malerverksted
også for dekorasjonsarbeider.
De tidligst kjente verker
skriver seg fra de første år av
1500-tallet.

■ Var en nær venn av Martin
Luther.

■ Fra omkring 1530 arbeidet
sønnene Hans og Lucas
sammen med faren.

Kilde: snl.no

Blir reiseleder i kunst
en sKatt: – Det er morsomt å delen gleden over Cranachs kunst. Jeg er ellers ikke noen kunstekspert, men Cranach ble en vei for meg inn i kunstens verden, sier eksprost Terje 
Fonk. Her foran Cranachs maleri i Larvik kirke.  arKiVfoto: terJe sVendsen
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PÅ BESØK: Interpol-president Meng Hongwei (64) var i forrige uke på norgesbesøk, hvor han blant annet var på visitt hos Kripos og Politihøgskolen. Her er han sammen med politidirektør Odd Reidar Humlegård på Grand hotell i Oslo.

Av ÅDNE HUSBY SANDNES, 
HÅKON F. HØYDAL og THOMAS 
ANDREASSEN (foto) 

GRAND HOTEL (VG) 
Den kinesiske  
Interpol-presidenten 
frykter cyberkrimi-
naliteten og mener 
en god balanse  
mellom politiarbeid 
og menneskerettig-
heter er viktig. 
Da kineseren Meng Hongwei (64) 
ble valgt Interpol-president i no-
vember 2016, reagerte både Hu-
man Rights Watch og Amnesty.

Hjemme i Kina er Hongwei vi-
seminister for offentlig sikkerhet. 
Han har 40 års politierfaring i lan-
det med nærmere 1,4 milliarder 
innbyggere.

For en fireårsperiode leder han 
nå verdens største internasjonale 
politiorganisasjon, med 192 med-
lemsland. FN har 193. 

Amnesty kalte utnevnelsen 
«svært bekymringsfull». Ifølge men-
neskerettighetsorganisasjonen har 
Kina over lang tid prøvd å bruke 
Interpol for å arrestere dissiden-
ter og flyktninger som oppholder 
seg utenlands.

 – Balanse er viktig
VG møter Hongwei på fasjonable 
Grand Hotel i Oslo, hvor han sit-
ter sammen med politidirektør Odd 
Reidar Humlegård i et møterom i 
syvende etasje. 

– Norge er ikke stort, men kan 
spille en viktig rolle for Interpol, 
ikke bare økonomisk, men også 
når det gjelder konkrete aktivite-
ter. Mange land kan lære mye av 
Norge, sier Hongwei.

Han har tid til en prat om nor-
gesbesøket, internasjonal krimi-
nalitet og menneskerettigheter, 
før det bærer opp til Ekebergrestau-
ranten sammen med norske poli-
titopper. Tidligere hadde han be-
søkt Politihøgskolen og Kripos.

På spørsmål om hva som er vik-
tigst, overholde menneskerettig-
heter eller å bekjempe kriminali-
tet, svarer Hongwei følgende via 
sin kinesiske tolk:

– Når man håndterer all slags kri-
minalitet, må man også håndtere 
relasjonen mellom politiarbeid og 
menneskerettigheter. Man kan ikke 
unngå det spørsmålet. Faktisk er 
dette nevnt av mine forgjengere 
og det står i klartekst i vår konsti-
tusjon at vi skal følge menneske-
rettighetserklæringen fra Genève. 
Vi må bekjempe kriminalitet, og 
beskytte menneskerettigheter. En 

god balanse er viktig, sier Hong-
wei.

Dette frykter han
– Hvilke trender innenfor kriminali-
tet frykter Interpol mest?

– Fra et personlig perspektiv, og 
jeg tror mange er enig med meg, 
så er det cyberkriminalitet, sier 
Hongwei, og tar en pause mens tol-
ken oversetter. 

Politidirektør Humlegård nik-
ker, men mener at det også finnes 
muligheter og at man gjennom 
kompetanse, samarbeid og tekno-
logi kan klare å følge med i timen.

– Årsaken til at cyberkriminali-
tet er den viktigste utfordringen, 
er at den utvikler seg raskt og for-
di den endrer samfunnet vår når 
det gjelder økonomi, militæret og 
politikk. Denne nye trenden har 
endret kriminaliteten. Den har in-
gen grenser. De kriminelle kan for-
svinne raskt og kontrollere sine 
egne aktiviteter, sier Hongwei. 

Han peker på at politiet må job-
be raskt og effektiv for å holde seg 
«up-to-date» med de kriminelle og 
hele tiden være på vakt for å kun-
ne takle nye utfordringer.

Mangler i lovverket
– Er lovene, både internasjonalt og 
lokalt à jour, eller må de etter din me-
ning forandres? Hva mangler even-
tuelt?

– Til en viss grad mangler vi lov-
verk. Jeg gjør meg opp to tanker 
her. En er relatert til internett, men-
neskerettigheter, ytringsfrihet. En 
annen er relatert til konfidensia-
litet og personlig data. Vi bør vir-
kelig finne en måte å håndtere dis-
se elementene på internasjonalt 
nivå og på lokalt nivå. Vi må nå en 
enighet her når det gjelder lovverk 
for å bekjempe cyberkriminalitet, 
sier Hongwei.

– I ett land kan noe man gjør på 
internett være ulovlig, mens det er 
lovlig i et annet. Det ideelle hadde 
vært et sammenhengende interna-
sjonalt lovverk, sier Hongwei.

Interpol har allerede et hundre-
talls databaser med informasjon 
som de deler med medlemslande-
ne. VGs egne undersøkelser av en 
internasjonal operasjon i 2017 vis-
te imidlertid at mye data ikke ble 
delt, som kunne ha ført til arres-

tasjoner i Norge.
– Ser du det som et problem at for 

eksempel rådata fra digitale opera-
sjoner ikke deles?

– Fra Interpols ståsted legger vi 
til rette slik at medlemslandenes 
politistyrker kan bidra med så mye 
data som mulig. Jo mer data, jo bed-
re. Jo mer data vi har, jo lettere kan 
vi bekjempe kriminalitet både na-
sjonalt og internasjonalt. Men det 
er problemer knyttet til å dele all 
data: Noen land mener at det er 
bare dets eget politi som skal få 
bruke informasjonen. Dessuten, 
hvis vi deler data med mange land, 
hvem av dem har rett til å bryte en 
borgers privatliv? 

– Jobber hardere
– Hva er forskjellen på politiarbeid i 
Kina og i Europa? 

– Generelt vil jeg si at det ikke 
store forskjeller når det gjelder lo-
ver og regler, med tanke på hva 
som blir ansett som alvorlig kri-
minalitet. Måten politiet jobber på 
er forskjellig. Politiet har forskjel-
lige vaner og måter å tenke på. Hvis 
du spør meg om forskjeller, job-
ber nok kinesere hardere. Det er 
ikke sikkert vi kan garantere én 
eneste fridag, humrer Hongwei.

– Jeg er sikker på at du har rett, 
sier Humlegård og smiler. 

Interpol
 ● Den internasjonale kriminalpoli-

tiorganisasjon, etablert i 1923, har 
som formål å sikre og fremme 
best mulig samarbeid mellom 
politiet i medlemslandene, og å 
opprette og utvikle institusjoner 
for å forebygge og bekjempe 
kriminalitet. 

 ● Interpol er særlig fokusert på 
organisert kriminalitet.

 ● Organisasjonen er mest kjent 
for sine «Red notice», internasjo-
nale etterlysninger av personer 
ulike lands politimyndigheter 
mener har begått kriminelle 
handlinger. Interpol sender ikke ut 
arrestordrer.

Kilder: STORE NORSKE LEKSIKON OG 
INTERPOL.INT

DETTE FRYKTER HELE VERDENS 
 POLITISJEF 

MEKTIG HERRE-
MANN: Interpol-pre-
sidenten Meng 
Hongwei, som her 
hilser på prins Charles 
av Wales, styrer 
verdens største 
politiorganisasjon.
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du godt på den. Det husker jeg 
godt fra kampene jeg spilte, sier 
Mohus.

Ble kastet inn mot Rosenborg
En som kan kjenne seg igjen, er 
Øystein Øvretveit. Strilen har ni 
kamper for Brann. Den første 
mot Rosenborg. I serieåpningen.

– Jeg ble kastet inn i det da 
Piotr ble skadet, uten å være 
forberedt i det hele tatt. Da må 
du bare prøve å tenke at det er en 
vanlig kamp, at det ikke er noe 
spesielt, at du har gjort det hun-
dre ganger før, sier Øvretveit.

Han har stått flere viktige 
kamper. Den verste av dem alle, 
kanskje, i nyere tid. Nedrykks-
kampen i Mjøndalen.

– Den var ikke så superbra 

... Men jeg hadde noen gode 
kamper også, sier Øvretveit, og 
trekker frem et bortemøte med 
Sogndal. Han var i slag. Fikk 6 
på børsen.

I dag er Øvretveit Jerv-keeper 
i 1. divisjon. 

Opdals vikar
Johan Thorbjørnsen, en annen 
tidligere keepervikar, spiller 
i Loddefjord i 4. divisjon. Det 
begynner å bli en stund siden 
hans debut fra første serierunde 
i 2005. Håkon Opdal pådro seg 
en skade – vikaren måtte inn. På 
én dags varsel ...

– Jeg fikk samme inngang 
som Markus nå. Jeg kjente på 
det den dagen at pulsen begynte 
å løpe litt. Men da hanskene 

kom på, da forsøkte jeg å holde 
fokus på det jeg skulle gjøre.

Keepertreneren er den 
samme. Dan Riisnes. Thor-
bjørnsen husker fremdeles hva 
Riisnes sa til ham foran kampen.

– Der er Dan veldig god. Han 
sa bare: «Husk. Du skal ikke 
gripe Gud i foten.» Dette er vik-
tig. Man skal bare prestere som 
normalt, sier Johan Thorbjørn-
sen.

Han har selv trent Markus 
Olsen Pettersen i en periode. 
Han er sikker på at dagens vikar 
er god nok.

– Det handler kun om å finne 
rett spenningsnivå. Ingen bør 
være i tvil om han er god nok. 
Det er han. Han trenger ikke 
finne opp kruttet på ny. Bare 
gjøre det han pleier, ikke endre 
noen ting. I bunn og grunn er 
det en vanlig kamp.

Hvordan det gikk i Thor-
bjørnsens debut for mer enn 13 
år siden?

Seier mot Molde 2–0. Rent 
bur.

FIKK SJANSEN: Ådne Nissestad var 18 år gammel da han sto 
i mål for Brann 16. mai. Her med Daniel Mojsov.  FOTO: SCANPIX

FAKTA

Keepervikarene

Ådne Nissestad
n Født: 18. november 1995.
n Kamper for Brann: 2.
n  Status: Keeper i Fana i  

3. divisjon

Øystein Øvretveit
n Født: 25. juni 1994.
n Kamper for Brann: 9.
n  Status: Keeper for Jerv i  

1. divisjon

Jørgen Mohus
n Født: 5. september 1991.
n Kamper for Brann: 11.
n  Status: Lagt opp grunnet 

skade.

Johan Thorbjørnsen
n Født: 19. august 1983.
n Kamper for Brann: 28.
n  Status: Keeper for  

Loddefjord i 4. divisjon.

Jeg gikk til noe jeg 
ikke hadde vært 
borti før, men visste 
det betydde mye.
Ådne Nissestad

I DAG: Ådne Nissestad nærmer seg slutten av NHH-studiene og har en jobb som venter på ham. Ved siden av spiller han fotball i Fana.

DAGENS VIKAR: Lars Arne Nilsen må stole på 
Markus Olsen Pettersen (19) . FOTO: TOR HØVIK

Opereres i Tyskland
Eirik Dolve har fått 
svar på smertefulle ma-
geproblemene: lyske-
brokk. – Godt å ha fått 
en diagnose, sier han.

ØYSTEIN VIK 
oystein.vik@bt.no

En dag i mai våknet Eirik 
Dolve med smerter i magen. 
De smertene har ikke gitt 
seg siden, og hele sesongen 
er blitt preget av vondt i 
mageregionen for den ta-
lentfulle stavhopperen.

23-åringen kom seg til 
europamesterskapet i Ber-
lin, men der ble det ikke fi-
naleplass. Mye takket være 
en dårlig oppkjøring. Først 
kom magesmertene – som 
gjorde at han bare klarte å 
trene og konkurrere etter å 
ha tatt smertestillende ta-
bletter. Deretter brakk alle 
stavene hans, sannsynligvis 
etter at de ble overkjørt, og 
han klarte bare å få tak i nye 
før like før EM.

Etter å ha gått de siste 
månedene i uvisse, er det 
nå oppklart hva som feiler 
Dolve: Han har fått lyske-
brokk.

– Det er veldig godt å ha 
fått en diagnose. Det tok 
lang tid, men det var ikke 
lett å oppdage sykdommen, 
sier Dolve.

Bergenseren er blitt 
sjekket en god del, men en 
utfordring har vært at når 
han slapper av, så ser han 
helt normal ut på undersø-
kelser. For eksempel viste 
MR-bildene ingenting. 

Bare da han ble under-
søkt med ultralyd og vek-
selvis strammet og slappet 
av i magemusklene, ble 
lyskebrokken oppdaget. 

– Det var en leiteaksjon 
for å finne ut av hva som 
feilte meg, forteller Dolve.

– Veldig smertefullt
Store Norske Leksikon 
definerer brokk som «en 
utposning av bukhinnen 
gjennom et svakt punkt i 
bukhulens vegg». I praksis 
betyr det at organene i 
buken, som for eksempel 
tarmene, presser seg ut 
gjennom buken. Dette skjer 

når man strammer musku-
laturen i området. Som for 
eksempel når Dolve skal 
gjennomføre et stavsprang.

I Dolves tilfelle driver 
tarmene og «slår» på buk-
veggen. Så har det kommet 
en åpning/utposning i 
veggen mellom magen og 
lysken. 

– Da presser det på fett-
vevet som tyter gjennom 
åpningen. Det treffer ner-
vene i lysken. Det er veldig 
smertefullt!

Nå skal Dolve til 
München i Tyskland for å 
bli operert. Der finnes det 
en lege som gjør en såkalt 
kikkhullsoperasjon der hun 
syr igjen åpningen i buken. 
I Norge brukes det ofte et 
nett for å tette igjen den 
svake delen av bukveggen. 
Den norske metoden gjør at 
rekonvalesensen blir dob-
belt så lang.

– Nå kommer såret til 
å lege seg på tre uker, sier 
Dolve.

Gjennom sesongen, som 
har vært preget av magepro-
blemer, har Dolve har mis-
tet mye trening. Derfor er 
det viktig for ham å komme 
tilbake i aksjon så fort som 
mulig.

Måtte ha en avklaring
At Dolve fikk et svar og 
en sannsynlig løsning på 
mageproblemene, er avgjø-
rende for at han kan satse 
videre. Slik han har holdt på 
i år med å ta smertestillende 
tabletter for å kunne hoppe 
stavsprang, var ingen lang-
siktig løsning.

– Det hadde ikke gått an 
for meg å fortsette uten at 
jeg fikk orden på dette, sier 
Dolve.

Det er mange som lever 
med brokk, og det er i ut-
gangspunktet ikke en farlig 
tilstand. Bare smertefull.

– Men jeg måtte gjøre noe 
med det. Jeg kunne ikke 
fortsette med å ha smerter.

Dolves mål er å komme 
til VM i 2019 og OL i 2020. 

– Jeg har aldri vært med i 
VM og OL, og det er noe jeg 
virkelig vil. Nå er alle rundt 
meg og klubben veldig mo-
tivert for at jeg skal få det til.

HOS ERFAREN KIRURG: Eirik Dolve skal til München i Tysk-
land for å bli operert for brokk. – Hun som skal gjøre operasjo-
nen er spesialist og sikrer kort rekonvalesens, sier Dolve. 
  FOTO: VEGARD WIVESTAD GRØTT, BILDBYRÅN
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du godt på den. Det husker jeg 
godt fra kampene jeg spilte, sier 
Mohus.

Ble kastet inn mot Rosenborg
En som kan kjenne seg igjen, er 
Øystein Øvretveit. Strilen har ni 
kamper for Brann. Den første 
mot Rosenborg. I serieåpningen.

– Jeg ble kastet inn i det da 
Piotr ble skadet, uten å være 
forberedt i det hele tatt. Da må 
du bare prøve å tenke at det er en 
vanlig kamp, at det ikke er noe 
spesielt, at du har gjort det hun-
dre ganger før, sier Øvretveit.

Han har stått flere viktige 
kamper. Den verste av dem alle, 
kanskje, i nyere tid. Nedrykks-
kampen i Mjøndalen.

– Den var ikke så superbra 

... Men jeg hadde noen gode 
kamper også, sier Øvretveit, og 
trekker frem et bortemøte med 
Sogndal. Han var i slag. Fikk 6 
på børsen.

I dag er Øvretveit Jerv-keeper 
i 1. divisjon. 

Opdals vikar
Johan Thorbjørnsen, en annen 
tidligere keepervikar, spiller 
i Loddefjord i 4. divisjon. Det 
begynner å bli en stund siden 
hans debut fra første serierunde 
i 2005. Håkon Opdal pådro seg 
en skade – vikaren måtte inn. På 
én dags varsel ...

– Jeg fikk samme inngang 
som Markus nå. Jeg kjente på 
det den dagen at pulsen begynte 
å løpe litt. Men da hanskene 

kom på, da forsøkte jeg å holde 
fokus på det jeg skulle gjøre.

Keepertreneren er den 
samme. Dan Riisnes. Thor-
bjørnsen husker fremdeles hva 
Riisnes sa til ham foran kampen.

– Der er Dan veldig god. Han 
sa bare: «Husk. Du skal ikke 
gripe Gud i foten.» Dette er vik-
tig. Man skal bare prestere som 
normalt, sier Johan Thorbjørn-
sen.

Han har selv trent Markus 
Olsen Pettersen i en periode. 
Han er sikker på at dagens vikar 
er god nok.

– Det handler kun om å finne 
rett spenningsnivå. Ingen bør 
være i tvil om han er god nok. 
Det er han. Han trenger ikke 
finne opp kruttet på ny. Bare 
gjøre det han pleier, ikke endre 
noen ting. I bunn og grunn er 
det en vanlig kamp.

Hvordan det gikk i Thor-
bjørnsens debut for mer enn 13 
år siden?

Seier mot Molde 2–0. Rent 
bur.

FIKK SJANSEN: Ådne Nissestad var 18 år gammel da han sto 
i mål for Brann 16. mai. Her med Daniel Mojsov.  FOTO: SCANPIX

FAKTA

Keepervikarene

Ådne Nissestad
n Født: 18. november 1995.
n Kamper for Brann: 2.
n  Status: Keeper i Fana i  

3. divisjon

Øystein Øvretveit
n Født: 25. juni 1994.
n Kamper for Brann: 9.
n  Status: Keeper for Jerv i  

1. divisjon

Jørgen Mohus
n Født: 5. september 1991.
n Kamper for Brann: 11.
n  Status: Lagt opp grunnet 

skade.

Johan Thorbjørnsen
n Født: 19. august 1983.
n Kamper for Brann: 28.
n  Status: Keeper for  

Loddefjord i 4. divisjon.

Jeg gikk til noe jeg 
ikke hadde vært 
borti før, men visste 
det betydde mye.
Ådne Nissestad

I DAG: Ådne Nissestad nærmer seg slutten av NHH-studiene og har en jobb som venter på ham. Ved siden av spiller han fotball i Fana.

DAGENS VIKAR: Lars Arne Nilsen må stole på 
Markus Olsen Pettersen (19) . FOTO: TOR HØVIK

Opereres i Tyskland
Eirik Dolve har fått 
svar på smertefulle ma-
geproblemene: lyske-
brokk. – Godt å ha fått 
en diagnose, sier han.

ØYSTEIN VIK 
oystein.vik@bt.no
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St. Peters fingermerker
Ifølge Store Norske leksikon 
er St. Petersfisk en benfiskart i 
St. Petersfiskfamilien. Den blir 
opptil 90 cm lang og hunnene 
blir størst. Den har høy og sam-
mentrykt kropp, brunlig rygg, og 
gulaktige, glinsende sider med 
en stor, mørk flekk midt på, som 
etter gammel tro skal være St. 
Peters fingermerker.

«Opprøret i 2011-2012, og 
den innledende del av krigen, 
var mest en politisk konflikt om 
makten i Syria. Det er samtidig 
grunn til å mene at det allerede 
fra starten av kan ha vært del av 
et politisk spill om makt i regi-
onen, der motsetninger i Syria 
ble brukt – fra flere land – for å 
fremme andre interesser», kan 
vi lese i Store norske leksikon.

mandag 26. februar 2018 7| Nyheter |

Så ble det straks mer sannsyn-
lig, det mange har spekulert 
på siden den kinesiske parti-
kongressen i høst: Xi Jinping 
kan komme til å bli sittende på 
ubestemt tid.

Forslaget fra Sentralkomi-
teen i det kinesiske kommu-
nistpartiet er å fjerne grunn-
lovsformuleringen som sier at 
Kinas president og visepresi-
dent «ikke skal sitte i mer enn 
to sammenhengende perio-
der», kunne det statlige nyhets-
byrået Xinhua fortelle i går.

Dersom forslaget går igjen-
nom, er det ingenting i veien 
for at Xi kan bli sittende også 
etter at den andre perioden ut-
løper i 2023. 

Ingen naturlig etterfølger
Det har vært flere tegn til at Xi 
blir sittende. Da kommunist-
partiet avholdt sin 19. partikon-
gress i oktober, ble det ikke ut-
pekt noen fremtidig arvtager. 
Siden den forrige partikongres-
sen i 2012 har Xi i stadig større 
grad gjort seg til Kinas sterke 
mann.

«Xi Jinpings tanker om sosia-
lisme med kinesiske kjenne-
tegn i en ny æra»er nå en del av 
particharteret. Med det ble Xis 
politiske visjoner sidestilt med 
marxismen og maoismen som 
selve grunnsteinen i partiets 
ideologi. Noe tydeligere tegn 

til at partiet har fått en ny kei-
ser, skal man lete lenge etter.

Så er det også en selvsikker 
president Kina har for tiden 
– med god grunn, vil mange 
si. Kina er i ferd med å forbigå 
USA som verdens største øko-
nomi, og Donald Trumps re-
lative isolasjonisme gir Kina 
større regionalt spillerom. Der 
handelsavtalen TPP var ment 
å bremse Kinas økonomiske 
makt i Stillehavsregionen, har 
det nye internasjonale klimaet 
gitt Kina fritt leide. 

Ingen liberalisering
Da Kina åpnet opp for omver-
denen under Deng Xiaoping i 
1980-årene, var det nok mange 
som forventet at en politisk 
liberalisering ville følge etter 
den økonomiske liberaliserin-
gen. «Det spiller ingen rolle om 
katten er sort eller hvit, så len-
ge den fanger mus», sa Deng og 
signaliserte et steg bort fra den 
revolusjonære kommunistiske 
fortiden. 

Det var som kjent også Deng 
som innførte en aksept for at 
noen kunne komme til å bli 
rikere enn andre gjennom de 
økonomiske reformene. Og det 
er mange kinesere også blitt si-
den den gang.

Men noen politisk liberalise-
ring under Xi skjer ikke, tvert 
imot. Det kinesiske overvå-
kingsapparatet jobber på høy-
gir, og snart innfører landet 
et system med såkalt «sosial 
kreditt» der en dårlig score kan 
straffe seg i flere generasjoner.

Gjennom sin antikorrup-
sjonskampanje har Xi effektivt 
fjernet tusenvis av mennesker 
fra ledende stillinger i partiet. 
At han nå kan bli sittende på 
ubestemt tid, er en ikke over-
raskende fortsettelse av utvik-
lingen.

 Det er ingen overraskelse at Xi Jin-
ping kan bli sittende i mer enn ti år.

Har Kina fått  
en ny keiser?

stått for en så kraftig kursendring 
at han representerer en tredje 
fase i landets historie, etter Mao 
Zedong og Deng Xiaoping. Mao 
styrte landet fra 1949 til 1976. Hans 
etterfølger, Deng, regnes som lan-
dets reelle leder frem til sin død 
i 1997.

Dette bildet bekreftes av at Fol-
kekongressen, som samles neste 
uke, også skal behandle et forslag 
om å innlemme Xis politiske tenk-
ning i landets grunnlov. I dag er 
det bare nettopp Mao Zedong og 
Deng Xiaoping som er vist en slik 
ære.

Aftenposten har bedt om en 
kommentar fra politisk ledelse i 
Utenriksdepartementet. De had-
de i går kveld ikke  svart på vår 
henvendelse.
hilde.lundgaard@aftenposten.no
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Therese Sollien 
Kommentator

Slik er andre autoritære ledere blitt sittende 
Tarjei KramviKen 
 
Tvilsomme folkeavstemnin-
ger og hyppige grunnlovs-
endringer er nøkkelen til et 
langt liv som statsleder. 

Kinas president, Xi Jinping, kan 
nå trolig bli sittende så lenge han 
ønsker. Men Kina er langt fra det 
første landet som endrer eller 
strekker reglene så en sterk le-
der kan bli sittende lengre enn 
grunnloven tillater. Her er noen 
eksempler fra de siste to tiårene: 

Hugo Chávez i Venezuela
Etter at sosialisten Chavez kom til 
makten i 1999, fikk han gjennom 
en grunnlovsendring som utvi-

det presidentperioden fra fem til 
seks år. Den åpnet også for at pre-
sidenten kunne bli gjenvalgt for 
en ny periode. Tidligere var ikke 
det mulig.  En annen endring ble 
vedtatt i 2009. Endringene ble 
først nedstemt i 2007, men to år 
senere sa en folkeavstemning ja 
til at presidenten kunne bli gjen-
valgt uendelig mange ganger, og 
dermed at Chavez kunne bli sit-
tende på livstid. 

Vladimir Putin i Russland
I Kinas naboland Russland sa re-
gelverket at en president bare 
kunne sitte i to perioder på rad. 
Det løste Vladimir Putin ved å 
håndplukke sin statsminister Di-
mitrij Medvedev som den eneste 

reelle kandidaten til å bli hans et-
terfølger. 

Selv ble Putin utnevnt til stats-
minister, men i praksis var det 
Putin som styrte landet. 

Etter fire år stilte Putin så igjen 
til presidentvalg i 2012. I mellom-
tiden hadde varigheten på en 
presidentperiode blitt utvidet 
fra fire til seks år. I år stiller han 
til gjenvalg for en ny periode. 

Emomali Rahmon i Tadsjikistan
I mai 2016 stemte angivelig 95 
prosent av dem som avla stem-
me, for en grunnlovsendringer 
som ga president Rahmon mu-
lighet til å sitte som president li-
vet ut. Endringen ga ham også 
den formelle tittelen «grunnleg-

ger av fred og nasjonal samhørig-
het, nasjonens leder», ifølge Store 
norske leksikon.

Tilsammen har Rahmon sittet 
ved makten siden 1992 i Kinas na-
boland. 

Pierre Nkurunziza i Burundi
Regimet i Burundi forsøker nå 
å tvinge befolkningen til å god-
ta at presidenten som har styrt 
det lutfattige afrikanske landet 
siden 2005, skal få regjere så len-
ge han ønsker, ifølge opposisjo-
nen i landet.

Endringen av grunnloven skal 
skje ved en folkeavstemning i 
mai. Etter at folket har svart ja, vil 
Pierre Nkurunziza (54) kunne la 
seg gjenvelge helt til 2034 – minst. 
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Så ble det straks mer sannsyn-
lig, det mange har spekulert 
på siden den kinesiske parti-
kongressen i høst: Xi Jinping 
kan komme til å bli sittende på 
ubestemt tid.

Forslaget fra Sentralkomi-
teen i det kinesiske kommu-
nistpartiet er å fjerne grunn-
lovsformuleringen som sier at 
Kinas president og visepresi-
dent «ikke skal sitte i mer enn 
to sammenhengende perio-
der», kunne det statlige nyhets-
byrået Xinhua fortelle i går.

Dersom forslaget går igjen-
nom, er det ingenting i veien 
for at Xi kan bli sittende også 
etter at den andre perioden ut-
løper i 2023. 

Ingen naturlig etterfølger
Det har vært flere tegn til at Xi 
blir sittende. Da kommunist-
partiet avholdt sin 19. partikon-
gress i oktober, ble det ikke ut-
pekt noen fremtidig arvtager. 
Siden den forrige partikongres-
sen i 2012 har Xi i stadig større 
grad gjort seg til Kinas sterke 
mann.

«Xi Jinpings tanker om sosia-
lisme med kinesiske kjenne-
tegn i en ny æra»er nå en del av 
particharteret. Med det ble Xis 
politiske visjoner sidestilt med 
marxismen og maoismen som 
selve grunnsteinen i partiets 
ideologi. Noe tydeligere tegn 

til at partiet har fått en ny kei-
ser, skal man lete lenge etter.

Så er det også en selvsikker 
president Kina har for tiden 
– med god grunn, vil mange 
si. Kina er i ferd med å forbigå 
USA som verdens største øko-
nomi, og Donald Trumps re-
lative isolasjonisme gir Kina 
større regionalt spillerom. Der 
handelsavtalen TPP var ment 
å bremse Kinas økonomiske 
makt i Stillehavsregionen, har 
det nye internasjonale klimaet 
gitt Kina fritt leide. 

Ingen liberalisering
Da Kina åpnet opp for omver-
denen under Deng Xiaoping i 
1980-årene, var det nok mange 
som forventet at en politisk 
liberalisering ville følge etter 
den økonomiske liberaliserin-
gen. «Det spiller ingen rolle om 
katten er sort eller hvit, så len-
ge den fanger mus», sa Deng og 
signaliserte et steg bort fra den 
revolusjonære kommunistiske 
fortiden. 

Det var som kjent også Deng 
som innførte en aksept for at 
noen kunne komme til å bli 
rikere enn andre gjennom de 
økonomiske reformene. Og det 
er mange kinesere også blitt si-
den den gang.

Men noen politisk liberalise-
ring under Xi skjer ikke, tvert 
imot. Det kinesiske overvå-
kingsapparatet jobber på høy-
gir, og snart innfører landet 
et system med såkalt «sosial 
kreditt» der en dårlig score kan 
straffe seg i flere generasjoner.

Gjennom sin antikorrup-
sjonskampanje har Xi effektivt 
fjernet tusenvis av mennesker 
fra ledende stillinger i partiet. 
At han nå kan bli sittende på 
ubestemt tid, er en ikke over-
raskende fortsettelse av utvik-
lingen.

 Det er ingen overraskelse at Xi Jin-
ping kan bli sittende i mer enn ti år.

Har Kina fått  
en ny keiser?

stått for en så kraftig kursendring 
at han representerer en tredje 
fase i landets historie, etter Mao 
Zedong og Deng Xiaoping. Mao 
styrte landet fra 1949 til 1976. Hans 
etterfølger, Deng, regnes som lan-
dets reelle leder frem til sin død 
i 1997.

Dette bildet bekreftes av at Fol-
kekongressen, som samles neste 
uke, også skal behandle et forslag 
om å innlemme Xis politiske tenk-
ning i landets grunnlov. I dag er 
det bare nettopp Mao Zedong og 
Deng Xiaoping som er vist en slik 
ære.

Aftenposten har bedt om en 
kommentar fra politisk ledelse i 
Utenriksdepartementet. De had-
de i går kveld ikke  svart på vår 
henvendelse.
hilde.lundgaard@aftenposten.no
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dermed at Chavez kunne bli sit-
tende på livstid. 

Vladimir Putin i Russland
I Kinas naboland Russland sa re-
gelverket at en president bare 
kunne sitte i to perioder på rad. 
Det løste Vladimir Putin ved å 
håndplukke sin statsminister Di-
mitrij Medvedev som den eneste 
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presidentperiode blitt utvidet 
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til gjenvalg for en ny periode. 

Emomali Rahmon i Tadsjikistan
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prosent av dem som avla stem-
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som ga president Rahmon mu-
lighet til å sitte som president li-
vet ut. Endringen ga ham også 
den formelle tittelen «grunnleg-
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het, nasjonens leder», ifølge Store 
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ta at presidenten som har styrt 
det lutfattige afrikanske landet 
siden 2005, skal få regjere så len-
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smuglerne kunne jobbe. De solg-
te nanbrød fra dør til dør, og fikk 
dermed tilgang til jesidijentene, 
avslører Shrem.

Andre frigjøringsmetoder er dad-
del- og sigarettselgere i bybildet, 
og kvinnelige smuglere som 
selger klær på døren til 
IS-familier. Men mer 
vil ikke Shrem røpe 
– metodene er fort-
satt i bruk og skal 
redde liv.

– Hvordan rekrut-
terer du smuglerne? 
De risikerer jo livet?

– De får maks 300 dol-
lar i måneden for andre job-
ber. Vi betaler dem mellom 1000 
og 2000 dollar per oppdrag, sva-
rer Shrem.

Oppdragene finansieres av de 
kurdiske selvstyremyndighetene 

i Nord-Irak, som tidlig opprettet 
et eget redningskontor for kidnap-
pede IS-ofre. 

Shrem forteller at det er en kost-
bar og risikabel forretningsvirksom-
het. Smuglerne er blant annet ut-

styrt med satellittelefon, natt-
kikkert med infrarødt lys 

og motorsykler. På det 
meste hadde han 32 
smuglere som jobbet 
for seg. Nå er antal-
let redusert til 16. 

Shrems siste red-
ningsaksjon fant sted 

for én måned siden, da 
en jesidikvinne ble red-

det ut av Deir ez-Zor.
Hans mest omfattende rednings-

aksjon involverte ni menneske-
smuglere og tok tre måneder, da 
han reddet svigerinnen og sine to 
nieser. 

– Den beste redningsoperasjo-
nen jeg har hatt, var for fire døv-
stumme jesidijenter. Vi sendte vi-
deoer til dem på tegnespråk via 
smuglere, der vi ga dem instruk-
ser. Å redde dem gjorde meg så 
stolt og glad, sier Shrem.

Han er selv til stede og tar imot 
ofrene i nordsyriske byer eller på 
grensen. Gjenforeningene mel-
lom de kidnappede og deres fa-
milier beveger ham sterkt hver 
gang. 

– De fleste får sjokk når de ser 
foreldrene sine. Flere besvimer. 
En kvinne som hadde vært taus 
i over to år etter at hun var vitne 
til at mange slektninger ble hen-
rettet av IS, begynte plutselig å 
snakke igjen. Det er veldig sterke 
opplevelser.

ingeborg@vg.no

«BARNA ER FREMTIDEN»: Ahlam Dakhil al-Halliqi er analfabet og føler hun ikke      har noen fremtid, men håper at sønnene Delhad (7) (t.v.) og Delvan (10) skal få utdanning.

«DAGEN VI BLE GJENFORENT VAR DEN ENESTE DAGEN JEG FØLTE MEG LEVENDE I SYRIA, ALLE ANDRE DAGER VAR JEG DØD.»
Ahlam Dakhil al-Halliqi

Jesidier

 ● Jesidiene er en religiøs og 
etnisk minoritet. Bekjenner seg til 
en urreligion som ble etablert før 
kristendom og islam, men som er 
påvirket av islam, jødedom, 
kristendom og gamle mesopota-
miske religioner.

 ● Det finnes trolig 200–300.000 
jesidier. Utbredelse hovedsakelig i 
Nord-Irak, men også i kurdiske 
områder i Iran, Tyrkia, Syria, 
Armenia og Georgia.

 ● I dag bor de fleste jesidiene i 
flyktningleirer i Dohuk i Nord-Irak. 
Titusener har flyktet til Europa 
(Tyskland, Sverige, noen til 
Norge), USA og Canada.

 ● Har ingen hellig bok; religionen 
overleveres muntlig av hellige 
menn. Tilber én gud og syv hellige 
engler. Ikke anerkjent som 
rettroende av muslimer. Ansett av 
ekstremistiske muslimer som 
urene djeveldyrkere og hedninger 
fordi de tilber den falne engelen 
Melek Taus (påfuglengelen).

 ● Gruppeorientert samfunn der 
utvidet familie er viktig. Lukket 
miljø, der jesidier bare kan bare 
gifte seg med andre jesidier. Ikke 
mulig å konvertere til jesidi-troen.

Kilder: JESIDIEKSPERT MIRIAM PUTTICK 
VED CEASEFIRE CENTRE FOR CIVILIAN 
RIGHTS OG MINORITY RIGHTS GROUP, 
STORE NORSKE LEKSIKON

PSSST!
Det er blitt skrevet 

en kritikerrost bok om 
Abdullah Shrem: «The 
Beekeeper of Sinjar» 
av journalisten Dunya 

Mikhail.

HYPE. Ifølge Store norske leksikon er hype 
en betegnelse på opphausende og eventuelt 
manipulerende omtale eller markedsføring; 
reklame som skaper store forventninger til 
et produkt ved hjelp av overdrivelser.
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Etter at vi har fortært vårt

måltid, tar maten seg en

tur ned i magesekken, hvor

den etter en stund blir vi-

deresendt (i små doser) til

tynntarmen. Denne tarmen

har sinmisjonmed å trekke

ut diverse nyttestoffer fra

maten, og når det er gjort

forskyves den videre over i

tykktarmen, hvor salter og

fuktighet blir skilt ut. Det

som er igjen etter denne

prosessen som startet i

munnen, ender med brask

og bram i toalettskåla eller

på andre mer eller mindre

«egnede» steder i forskjel-

lige konsistenser og farge-

nyanser.

Må man, så må man

For oss som har et toalett,

eller andre tilgjengelige

steder der vi kan gjøre vårt

fornødne, innen fornuftig

avstand så går det som regel

greit. For dem som av en

eller annen grunn ikke har

slike muligheter, ja – så kan

nok den pre-

mature utblå-

singen, komme

ubeleilig.

Det får meg

til å gruble litt

over: Hva gjør

for eksempel et

jagerflypilot -, som raser

gjennom luftlaget i flere

hundre kilometer i timen,

og oppdager han må på do.

Det er vel ikke så enkelt å ta

en U-sving tilbake til basen,

og få unnagjort det man

skal. Uansett hvor fort et

slikt fly kan gjøre unna store

avstander på korte tidshori-

sonter, vil det jo unektelig ta

litt tid. Kanskje er den enes-

temuligheten å la det stå til,

og komme seg til nærmeste

avtrede – snarestmulig etter

landing -på mer eller min-

dre stive ben.

Hendige hjelpemidler

Når visittkortet er levert og

har havnet der det hører

hjemme – eller ei, må man

ha noen hjelpemidler for

å gjøre seg ren bakentil. I

våre dager benytter de aller

fleste seg av dorullen, av

diverse ymse kvaliteter. De

som har sensitiv hud be-

nytter seg muligens av pa-

pirkvalitet med

myk tekstur, som

er skånsom mot

huden,men ikke

mot lommebok-

en, mens andre

igjen som har en

mer robust hud-

type har mer fokus på pri-

sen. Sånn var det ikke i hine

hårde dager, da tok man

i bruk det man hadde for

hånden. Avhengig av årstid

ble: snø, gress, blader, og

mose anvendt, og for dem

som ikke var så nøye på det,

ble også hånden tatt i bruk.

Skjetsprek ‘n er Kongen

Om det var disse akkumu-

lerte hjelpemidlene som

igjen førte til at Skjetsprek

`n så dagens lys, er jeg usik-

ker på. Men at den toner

på toppen av kreative hjel-

pemidler, er jeg «rimelig»

overbevist om. Av form er

den dråpeformet og flat-

spikket, og ligner til for-

veksling på en skje. Etter

anvendelse ble de som

regel satt på plass i et hull

i dassveggen, slik at den

sto klar til neste som måtte

gjøre sitt fornødne. Rengjø-

ring av hjelpemiddelet var

ikke bestandig en selvfølge,

nei. Derfor er jeg litt mer i

tvil om Skjetsprek `n inntar

førsteplassen over den hygi-

eniske siden. Noe annet jeg

kom til å tenke på: Fantes

det virus à la Noroviruset

på den tiden?

Årstider

Avslutter skitsnakket med å

illustrere hvor viktige årsti-

dene var for anvendelsen av

noen av disse hjelpemidle-

ne,med et lite dikt fraNord-

Vestlandet:

Akk no kjemhausten –Det

finnes ikke lauv

Då tek eg ein mosedott –

Og tørker mi rau

I forskjellige

konsistenser og

fargenyanser.

Siden tidenes morgen har vi mennesker

hatt en ting til felles – konger som trell: Kroppen vår

må hamat og drikke, for å overleve.

Skjetsprek (dopinne) – kongen

av kreative hjelpemidler

Tore Nilsen

Penneknekt, Geilo

DAGENS YTRING

DO: Skribenten tar for seg tidligere tiders dovaner og minner om

et snertent, men glemt, hjelpemiddel. (FOTO: BERNT IVAR BERGUM)

FOR FIRE år sidan skreiv me her at nettleksikonet Store

norske leksikon var truga. Etter ei tid å ha vore sikra

medmidlar frå stiftinga Fritt Ord, Sparebankstiftel-

sen og Norsk faglitterær forfattar- og oversetterfore-

ning dreiv prosjektet for lånte pengar.

BAKTEPPET var, mellom anna, at internett er eit opp-

slagsverk i seg sjølv. I tillegg var nettleksikonet Wiki-

pedia etablert. Det internasjonale nettleksikonet er

eitt av verdas ti mest besøkte nettstader.

FORKJEMPARANE for eit eige norsk nettleksikon kjempa

mot sterke krefter både internasjonalt og innan-

lands. Dåverande kulturminister, Anniken Huitfeldt,

sa nei til å ta ansvar for eit eige nasjonalt nettleksi-

kon som ikkje løner seg kommersielt. Også

andre sentrale politikarar såg på eit eige

norsk nettleksikon som lite aktuelt.

I HALLINGDØLEN etterlyste me at statsråda-

ne for kultur og kunnskap skulle stikke

hovuda saman og finne ei løysing. Me

peika på at det er fleire partar som bør sjå

det som naturleg å støtte det norske alternativet. Slik

saka stod, såg det ut til å handle ommanglande ko-

ordinering mellom gode krefter.

ME FEKK oppfylt ynskjet. Det akademiske miljøet klar-

te å samle seg om ein redningsplan. Organisasjonen

Store norske leksikon vart i 2014 omdanna til Fore-

ningen Store norske leksikon. Universiteta og fleire

andre organisasjonar er medlemmer i foreninga,

og er dermed eigarar av oppslagsverket.

LESARTALET har no auka til to millionar unike bruka-

rar månadleg og det blir lese 350.000 artiklar kvar

dag. Dette er oppsiktsvekkande for eit verk som for

få år sidan var dødsdømt av dei fleste. Leksikonet

er ei gratis kunnskapskjelde for alle. Det er skrive av

fagfolk, innhaldet er vitskapeleg fundert, og det skal

dekke all forskingsbasert kunnskap.

DET SISTE er viktig. Med dei siste to åras fokusering på

begrepet «fake news», eller juksenyheiter på norsk,

er det liten tvil om at behovet for faktabasert kunn-

skap er større enn nokon gong. I ei tid der nonsens

og propaganda spreier seg med lysets fart over inter-

nett, utgjer tilgang til skikkelege fakta ei solid mot-

vekt.

SIDAN SVÆRTmange er frustrert over manglande tillit

til nyheiter og informasjon, er me ikkje i tvil om at

mange er glade for innsatsen som vart lagt ned for

å berge det norske nettleksikonet. Ogme trur endå

fleire vil bli det når dei blir merksam for kva for

skattkiste dette er i arbeidet med å sikre kunnskaps-

nivået som eit oppegåande demokrati som vårt er

avhengig av.

Fakta mot fantasi

Det

er skrive

av fagfolk.
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pedia etablert. Det internasjonale nettleksikonet er

eitt av verdas ti mest besøkte nettstader.

FORKJEMPARANE for eit eige norsk nettleksikon kjempa

mot sterke krefter både internasjonalt og innan-

lands. Dåverande kulturminister, Anniken Huitfeldt,

sa nei til å ta ansvar for eit eige nasjonalt nettleksi-

kon som ikkje løner seg kommersielt. Også

andre sentrale politikarar såg på eit eige

norsk nettleksikon som lite aktuelt.

I HALLINGDØLEN etterlyste me at statsråda-

ne for kultur og kunnskap skulle stikke

hovuda saman og finne ei løysing. Me

peika på at det er fleire partar som bør sjå

det som naturleg å støtte det norske alternativet. Slik

saka stod, såg det ut til å handle ommanglande ko-

ordinering mellom gode krefter.

ME FEKK oppfylt ynskjet. Det akademiske miljøet klar-

te å samle seg om ein redningsplan. Organisasjonen

Store norske leksikon vart i 2014 omdanna til Fore-

ningen Store norske leksikon. Universiteta og fleire

andre organisasjonar er medlemmer i foreninga,

og er dermed eigarar av oppslagsverket.

LESARTALET har no auka til to millionar unike bruka-

rar månadleg og det blir lese 350.000 artiklar kvar

dag. Dette er oppsiktsvekkande for eit verk som for

få år sidan var dødsdømt av dei fleste. Leksikonet

er ei gratis kunnskapskjelde for alle. Det er skrive av

fagfolk, innhaldet er vitskapeleg fundert, og det skal

dekke all forskingsbasert kunnskap.

DET SISTE er viktig. Med dei siste to åras fokusering på

begrepet «fake news», eller juksenyheiter på norsk,

er det liten tvil om at behovet for faktabasert kunn-

skap er større enn nokon gong. I ei tid der nonsens

og propaganda spreier seg med lysets fart over inter-

nett, utgjer tilgang til skikkelege fakta ei solid mot-

vekt.

SIDAN SVÆRTmange er frustrert over manglande tillit

til nyheiter og informasjon, er me ikkje i tvil om at

mange er glade for innsatsen som vart lagt ned for

å berge det norske nettleksikonet. Ogme trur endå

fleire vil bli det når dei blir merksam for kva for

skattkiste dette er i arbeidet med å sikre kunnskaps-

nivået som eit oppegåande demokrati som vårt er

avhengig av.

Fakta mot fantasi

Det

er skrive

av fagfolk.

Store norske leksikon ble sitert i norske medier hver 
eneste dag i 2018, og mer enn noensinne tidligere. 
SNL er en viktig leverandør av bakgrunnsfakta 
til redaksjoner over hele landet som ønsker å gi 
leserne kontekst til løpende nyhetssaker – fra de 
store debattene og saker som dominerer det globale 
nyhetsbildet, til de små og nære lokalsakene.

Kunnskapskilde for mediene
 For når utnevnelsen av ny sjef for Interpol blir storpolitikk, 
er det viktig med fakta om hva Interpol faktisk er og gjør. Når 
det er krise i Venezuela er det godt at SNL har gode artikler om 
både Nicolás Maduro og Venezuelas samtidshistorie. Når abort-
rettigheter blir politiske forhandlingskort, har SNL artiklene som 
setter saken inn i den historisk konteksten til abortkampen. Når 
varmere klima lokker myggarter som tidligere var ukjente på våre 
breddegrader nordover, er SNL kilden til fakta om myggen. Når 
snøkrabbe fører til diplomatisk krise mellom Norge og EU, kan SNL 
forklare hva dette merkelige vesenet egentlig er. Når noen får en 
St. Petersfisk på kroken i Lofoten, kan Lofotposten hente fakta om 
fysiologi, utbredelse og beskatning hos SNL. Og når J.K. Rowling 
må forsvare seg i en Twitter-storm med henvisning til indonesisk 
mytologi, kan SNL fortelle at nagaer er «guddommelige vesener 
i indiske religioner, trolig fra tiden før vedisk religion. I hinduis-
men og buddhismen regnes de som lavere guder». I tillegg ser vi 
oftere at mediene omtaler kilder som «fagansvarlig i Store norske 
leksikon» for å befeste deres troverdighet.
 Medias bruk av SNL har vært i vekst i flere år, og i 2018 ble lek-
sikonet sitert 6649 ganger, 10 prosent mer enn året før og dobbelt 
så mye som i 2010.  Vi ser også at trafikken fra de store norske 
mediene øker. Vi får særlig mange treff fra Dagbladet (36 000), 
NRK (17 000) og VG (15 000).

SNL deltar også jevnlig i radio- og TV-studioer rundt om i landet. Her hos NRK 
Rogaland sammen med prorektor Dag Husebø ved Universitetet i Stavanger.
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Leksikonet i skolen
Skoleelever og studenter er SNLs største bruker-
gruppe, og redaksjonen får stadige tilbakemeldinger 
fra lærere om at de anbefaler sine elever å bruke SNL 
som både lekse- og oppgavehjelp. 
 I 2018 opprettet vi Facebook-gruppen «SNL 
Skole» for folk som jobber i skoleverket, der vi deler 
skolerelevant stoff med lærere, og der de kan gi oss 
tilbakemeldinger, innspill og forslag til forbedringer. 
Gruppen fikk raskt 600 medlemmer, og flere av dem 
er lærere som vil ha besøk av oss. I 2018 gikk derfor 
startskuddet for vår store skoleturné hvor SNL vil lære 
elever om kildekritikk og leksikonbruk.
 Vi var også synlig til stede på NKUL, som er er 
NTNUs store konferanse om IKT i skolen. Vi holdt 
foredrag, sto på stand og snakket med mange inter-
esserte lærere som fikk med seg våre plakater om 
kildekritikk og periodesystemet.
 I flere år har redaksjonen jobbet aktivt for å 
gjøre de viktigste artiklene lettere å lese og tilpasset 
det faglige nivået til elevene som trenger dem. Vi har 
jevnlige fokusgrupper med elever i videregående 
skole, der vi diskuterer konkrete artikler og får tilba-
kemelding om hvordan de kan gjøres bedre og mer 
forståelige.

 At arbeidet bærer frukter ble tydelig i under-
søkelsen Opinion gjennomførte i januar 2019: I alders-
gruppen 15 til 18 år visste 99 prosent av de spurte 
at snl.no er det samme som Store norske leksikon, 
og 73 prosent i samme aldersgruppe bruker SNL én 
gang i uka eller oftere. I samme aldersgruppe var 
kjennskapen til Store norske leksikon faktisk større 
enn til Wikipedia, Google og NRK.no. 76 prosent av 
15-18-åringer stoler «i svært stor grad» på SNL, mens 
det tilsvarende tallet for norsk Wikipedia er 7 prosent. 
75 prosent er litt eller helt enige i at SNL er deres 
«primære kilde for faktakunnskap», og 78 prosent 
stoler mer på Store norske leksikon enn på Wikipedia.

SNL PÅ EKSAMEN I HELE NORGE
Fra 2016 har vi tilbudt en juksesikker versjon av 
SNL til eksamensbruk. I 2016 brukte 11 av 19 fylker 
løsningen. I de påfølgende årene har ordningen blitt 
mer kjent i skolen, og i 2018 deltok alle landets fylker. 
Dermed kunne for første gang elever ved videregå-
ende skoler over hele Norge få tilgang til SNL under 
eksamen. Dette er en milepæl for å sikre at elever som 
svarer på samme nasjonale eksamen og vurderes etter 
samme kriterier, har lik tilgang til hjelpemidler. 

Artiklene leses ikke like mye hver dag, noe som er tydelig i grafene 
over lesertall for noen artikler i 2018. Mistillitsforslag ble for 
eksempel nesten bare lest da det stormet rundt Sylvi Listhaug.

mistillitsforslag fotball

Krigen i Syria terrorisme

samer Mannen – fjell i Romsdal

influensa giftige sopper

påske pinse

hundedagene norsk julemat

flekkfjerning spyfluer

Platon gris – kortspill

15 skoleelever gjennomførte Operasjon Dagsverk hos Store norske 
leksikon i 2018. De ga tilbakemeldinger til tekster og la inn lenker 
og bilder i leksikonet.

I løpet av 2018 og 2019 besøker SNL skoler over hele landet for å 
fortelle om leksikonet, få tilbakemeldinger om viktige artikler og 
utveksle erfaringer med lærere.
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Slik lager vi leksikon
Vi gir ut fire leksika på snl.no:

▸ store norske leksikon – snl er hoved-
leksikonet med 161 395 artikler. Det er et allmenn-
leksikon, oppdatert av fagfolk hver eneste dag. 

▸ store medisinske leksikon – sml er Norges 
største medisinske oppslagsverk med 12 484 
artikler. SML oppdateres av fagansvarlige 
 medisinere.

▸ norsk biografisk leksikon – nbl er et 
historisk verk som er publisert slik det kom ut  
fra 1999 til 2005. Det inneholder 5 855 artikler  
om sentrale personer i norsk historie og blir  
ikke oppdatert.

▸ norsk kunstnerleksikon – nkl er er et 
historisk verk med 3 819 artikler om norske 
kunstnere. Innholdet er det samme som ved 
 utgivelsen (1982 til 1986). Nasjonalmuseet eier 
NKL, men vi publiserer det.

KUNSTEN Å FÅ 800 FAGFOLK TIL 
Å JOBBE SAMMEN
Store norske leksikon er et sted der du kan 
forvente å finne oppdatert og kvalitetssikret 
innhold. For at vi skal lykkes med dette, må vi 
ha en god og effektiv metodikk.
 Fagansvar er det grunnleggende prinsip-
pet: Hver kategori i leksikonet kan ha én fagan-
svarlig, og hver artikkel hører til én kategori. 
En fagansvarlig er en håndplukket ekspert som 
har ansvar for å forvalte ett område av leksiko-
net. Samme person kan godt ha fagansvaret for 
mange kategorier.
 Det er redaktørene som avgjør hvem som 
skal være fagansvarlige. Vanligvis er det vi som 
oppsøker dem fordi vi trenger nye eksperter 
på bestemte områder, men det hender også at 
fagfolk kontakter oss selv med ønske om å bli 
fagansvarlige.

HVEM SKRIVER ARTIKLENE?
De fagansvarlige skriver nye artikler og oppdaterer 
de gamle artiklene. Tekstene i leksikonet bygger 
nesten alltid på tidligere versjoner. Det er en unik 
form for samskriving, der for eksempel botanikere 
i dag bygger videre på og korrigerer artikler fra 
forrige generasjons botanikere.
 Redaktørene skal ikke skrive artikler selv. Vår 
jobb er å finne gode fagansvarlige, motivere dem til 
formidling, hjelpe dem med prioritering og å finne 
presise og tilgjengelige formuleringer. Sammen 
sørger vi for at artiklene er faglig troverdige, har et 
godt språk, bilder, lenker, at de er rimelig propor-
sjonerte og følger en enhetlig form.  
 Den kanskje viktigste delen av en leksikon-
artikkel er definisjonen alle artikler starter med. 
Mye av arbeidet med å gjøre artiklene mer tilgjenge-
lige og forståelige ligger nettopp her og er noe både 
de fagansvarlige og redaktørene jobber mye med.
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Lesertallene per 
artikkel i SNL er et godt 
eksempel på «den lange 
halen». Dette er et statis-
tisk begrep for en svært 
skjev statistisk fordeling; 
i leksikonets tilfelle er de mest leste artiklene lest over 
150 000 ganger på et år, ca. halvparten av artiklene er 
lite lest, og noen artikler er ikke lest i det hele tatt.

De 1 000 mest leste artiklene 
står for 30 % av lesingen ↘

De 100 000 mest leste artiklene 
står for 99 % av lesingen →

↑ 
De 10 000 mest leste artiklene 

står for 72 % av lesingen

Store norske leksikon på Arendalsuka 2018. Til venstre: Jette Christsensen og Turid Kristensen 
i debatt om kritisk tenking i skolen. Over: Redaksjonen var godt synlig i bybildet!
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PRIORITERING OG DUGNADSÅND
Det er en utfordring å skulle ha oversikt og styre 
arbeidet. Hvor oppdaterer de fagansvarlige, og 
hvor burde vi legge inn innsatsen nå? Hvor har 
folk foreslått endringer og kommentert, og har 
den fagansvarlige svart? Og sist, men ikke minst: 
Hvordan kan en liten redaksjon sørge for at 800 
ulike mennesker fra hele landet arbeider best mulig 
– og ganske likt – med 175 000 artikler? 
 snl og sml har 175 000 artikler som alle 
forventes å være faglig gyldige til enhver tid. Det er 
en enorm mengde innhold som skal vedlikeholdes. 
I tillegg har vi fortsatt store mengder «papir»  
– det vil si artikler som kan ha godt innhold, men 
som mangler det folk forventer av et digitalt 
leksikon: lenker, bilder og fulle setninger.
 Når redaksjonen verver og veileder fagansvar-
lige, prioriterer vi etter lesertall, aktualitet, hvor 
faglig sentralt innholdet er og i hvilken grad det er 
utdatert. Samtidig er leksikonet en dugnad. Alle vet 
at når det først dukker opp ivrige entusiaster på en 
dugnad, er det lurt å holde dem i gang. Og på noen 

FLEST OPPDATERTE ARTIKLER NOENSINNE
I 2018 ble det for første gang oppdatert mer enn 35 000 
artikler i SNL og SML på ett år, 88 prosent flere enn i 2016. 
Hoved årsaken var tettere oppfølging av fagansvarlige og 
utvikling av nye arbeidsverktøy.

FLEST BIDRAGSYTERE NOENSINNE
I 2018 var det 1 441 aktive bidragsytere i leksikonet på ett 
år. Litt under halvparten var aktive fagansvarlige, resten var 
frivillige eksterne bidragsytere.

FLEST PUBLISERTE TEGN NOENSINNE
I 2018 ble det for første gang publisert mer enn 20 millioner 
tegn. Det betyr at artiklene er i ferd med å bli lengre enn før.

Noen få eksempler 
på nypubliserte, 

store artikler  
i 2018.
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områder har det vært langt enklere å finne enga-
sjerte eksperter enn på andre. Derfor er enkelte 
fagområder mye mer gjennomarbeidet enn 
andre, blant annet innen musikk, kunst, norsk 
geografi, anatomi og design. 

VERKTØY OG METODIKK
Vi jobber med at publiseringssystemet skal støtte 
opp under arbeidet vårt og prioriteringene våre. 
De fagansvarlige har tilgang til løpende oppdatert 
statistikk for sine artikler, både lesertall og siste 
dato for oppdatering. Dette er en stor hjelp når 
vi prioriterer hvor vi skal legge innsatsen, og ikke 
minst er lesertallene inspirerende for de fleste.
 Redaktørene følger med på det de fagan-
svarlige gjør, og dessuten på lesestatistikken og 
innkomne forslag. De fagansvarlige er forventet 
å behandle alt fra spørsmål fra skoleelever til 
fagtunge endringsforslag om komplisert stoff. Det 
kommer stadig flere kommentarer til artiklene:  
I 2018 satte vi ny rekord med 1 478 kommentarer 
(16 % økning fra 2016).
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Kvaliteten på innholdet i Store norske leksikon 
stammer fra våre dyktige og dedikerte fag-
ansvarlige og fagmedarbeidere. De oppdaterer 
artikler, behandler endringsforslag, svarer 
leserne og sørger for at ny kunnskap skrives 
inn i historien.
 Ved inngangen til 2019 hadde leksiko-
net 766 fagansvarlige og fagmedarbeidere. 
72 prosent (552) av disse er tilknyttet viten-
skapelige institusjoner – 60 prosent (460) fra 
medlems organisasjonene. På ikke-akademiske 
områder, som en del geografi, kultur og idrett, 
har vi mange fagjournalister eller andre med 
solid arbeidserfaring fra feltet. I 2018 stod de 
fagansvarlige for flere leksikonoppdateringer 
enn noensinne.
 For de fagansvarlige er SNL en sentral 
kanal for å formidle grunnleggende kunnskap 
innen fagfeltet den enkelte brenner for. Det 
gir en god mulighet til å nå store lesergrupper 
med fagstoff formulert på norsk.

Fagansvarlige og forfattere
Nær 800 av 

landets klokeste hoder 

oppdaterer leksikonet. 

Flertallet er forskere.

Fra hele landet,  
for hele landet
Nå skrives den norske kunnskaps
historien av sterke fagmiljøer 
fra alle landsdeler. Definisjons
makten i Store norske er spredt 
til fagansvarlige og fagmedar
beidere fra alle universitetene og 
andre kunnskapsmiljøer landet 
rundt. 

Antall fagansvarlige i 
Store norske leksikon 
per år fra 2009. 

I 2014 ble inaktive 
fagansvarlige tatt ut for 
å gi plass til rekrutte-
ring fra universitetene.

1. januar 2019 hadde leksikonet 
766 fagansvarlige og fagmedar-
beidere.  
31 prosent er kvinner; alt for 
få, men likevel mye høyere enn i 
andre lignende prosjekter. 
Snittalderen er 52 år – noe lavere 
for kvinnene. Den yngste er 20 
år, den eldste er 87.

766 fagansvarlige  
01.01.2019

Kvinner
31 %

Menn
69 %

 For universitetene er SNL en av de største 
formidlingskanalene og et utstillingsvindu 
for kunnskapsproduksjonen som foregår ved 
institusjonene. I 2017 og 2018 ble det avholdt 
leksikonsamlinger ved så å si alle medlemsinsti-
tusjonene. 
 For redaksjonen har det vært motiverende 
å møte de fagansvarlige, ledelsen og kommuni-
kasjonsfolk landet rundt og oppleve den store 
entusiasmen de har for dette unike samarbeids-
prosjektet. I tillegg har samlingene bidratt til 
rekordstor rekruttering av nye fagansvarlige og 
bidragsytere til viktige områder av leksikonet.
 De siste tre årene har vi vervet nesten 500 
nye formidlere. Samtidig er det også hvert år 
noen som må trekke seg. I 2018 rekrutterte 
vi 134 nye fagansvarlige, og særlig NTNU, UiT 
og UiB økte sin tilstedeværelse i SNL markant 
dette året. Fordelingen av fagansvarlige mellom 
medlems organisasjonene er derfor mer repre-
sentativ enn noensinne.
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FOR EN GJENG! 
Det var 766 fagansvarlige i 
leksikonet 1. januar 2019.  
134 var nye i 2018.
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STUDENTER LÆRER FORMIDLING 
VED Å BIDRA I LEKSIKONET
De fleste fagansvarlige gjør hele leksikonarbeidet 
selv, men enkelte trekker også studenter inn i leksi-
konskrivingen som et pedagogisk verktøy. 
 Fagansvarlig for farmakologi ved Universitetet 
i Oslo, professor Hedvig Nordeng, og professor i 
biokjemi ved NMBU, Gustav Vaaje-Kolstad, gir stu-
dentene leksikonformidling som oppgave. Studen-
tene oppdaterer og utvider korte artikler, og skriver 
nye, som et ledd i lære å kommunisere til lekfolk. 
Studentene kurses i leksikonsjangeren av redaktø-
rer og leverer utkast som revideres av fagansvarlig 
og redaksjonen. 
 Med denne modellen får man raskt oppdatert 
og utvidet omfattende fagfelt.  
 Store norske leksikon har også et samarbeid 
med emnet Formidling og vitenskapsjournalistikk 

ved UiO (MNKOM). Emnet er åpent for bachelor- og 
masterstudenter fra hele Matematisk-naturviten-
skapelig fakultet, og de lærer om leksikonsjangeren 
og andre tekstformer: populærvitenskapelig tekst, 
nyhet, og podkast. I 2018 skrev studentene blant 
annet om næringsnett, Linux operativsystem, cir-
rus-skyer og bioluminescens.

BILDER SOM FORTELLER MER ENN 
TUSEN ORD
I 2018 samarbeidet vi med God morgen Norge på 
TV 2 om å sanke gode bilder av hele landet. Vi 
har gode artikler om alle norske kommuner, men 
mange manglet gode og representative bilder. I 
løpet av høsten fikk vi inn flere hundre bilder.
 Vi arbeider også for å finne spesialiserte bilde-
baser til artikler det ellers er arbeidskrevende å 
finne gode bilder til, som medisin og bilder av 

mange dyrearter. Vi startet et samarbeid med Foto- 
og videotjenesten ved Institutt for klinisk medisin, 
UiO, og i 2019 vil det komme bilder i flere medisin-
artikler som er tatt til formidlingsformål. I tillegg 
fikk vi 120 000 bilder fra bildebyrået BioPix. Import 
av bildene vil begynne i 2019. 

MOT STØRRE MANGFOLD
I 2018 fortsatte vi arbeidet med å løfte emner som 
har vært dårlig dekket i leksikonet, enten det 
er tradisjonsrike håndverk, kulturhistorie, mer 
hjemlige tema, eller det særnorske: Vi har fått nye, 
flotte artikler om norsk matkultur, norske tradisjo-
ner rundt bryllup og jul, husmorskole, primstav og 
norske merkedager, mange gjenstander fra hjem og 
industri, vaskemaskin, strikking og black metal. I 
tillegg har vi laget temasiden Kvinner i naturviten-
skapen.  

Satsinger i 2018

ÉN PROFESSOR + 25 STUDENTER  
= GOD LÆRING OG INNHOLD
Et av de mest spennende prosjektene i 2017/2018 
var UiO-professor Hedvig Nordengs oppgave til 
studentene sine: Skriv artikler til Store norske 
leksikon.
 Studentene får god trening i å formidle til 
allmenheten, de blir navngitt som forfattere, lek-
sikonet får gode artikler, og leserne tilgang til mer 
kunnskap.
 I årene som kommer håper vi å starte flere 
slike prosjekter ved de andre universitetene.
 Bildet: Professor Hedvig Nordeng og farmasi
student Tor Halvor Johansen. Foto: Lars Brock 
Nilsen, Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

ANTALL BILDER I LEKSIKONET
er fortsatt for lavt, men i 2018 
fikk vi inn 6 000 nye bilder. Med 
det er det til sammen 49 426 
bilder i 29 865 artikler.
Det betyr at bare 18 prosent av 
artiklene har bilder.
 Bildelegging av artiklene 
vil være en sentral oppgave 
i årene som kommer. Vi har 
innledet samarbeid med uni-
versitetsbibliotekene i Bergen, 
Trondheim og Tromsø om 
formidling av de unike bilde-
samlingene deres.
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LEVENDE HISTORIE HVER DAG
Leksikonet rommer analyser om mange historiske 
hendelser. I 2018 gikk vi gjennom et stort antall 
artikler og knyttet dem til årets datoer, slik at vi 
framover lettere kan løfte fram aktuelle hendelser. 

VIDTREKKENDE RELIGIONER
Skoleelever er en av våre største lesergrupper, og 
artiklene våre om verdensreligionene er derfor mye 
lest. Vi har nå samlet godt og gjennomarbeidet stoff 
om alle verdensreligionene på egne temasider. Slik 
finner leserne lettere tekster om religionenes guder, 
troslære, praksis, skrifter og sentrale personer. 

MED BLIKKET MOT STJERNENE
To astronomer har i løpet av 2018 oppdatert 750 
astronomiartikler i leksikonet. Selv om himmelhvel-
vingen ikke endrer seg stort, er det store endringer 
i hva vi vet. I tillegg til å utvide og forbedre artikler 
om stjernebilder, galaksekjerner og planetene skrev 
de også nye artikler om romsøppel, lys forurensning 
og asteroidebeltet. 

SYSTEMATISK KUNNSKAP  
OM INNHOLDET VÅRT
I 2017 fikk alle redaktører og fagansvarlige et 
nytt verktøy: kvalitetsvurderinger knyttet til 
hver artikkel. Hver artikkel gis en enkel kode 
som forteller om den er fin slik den er, eller 
om den trenger forbedringer. Slik har vi fått 
 systematisert kunnskapen om innholdet vårt og  
har gjort arbeidet svært mye mer effektivt for både 
 redaktører og fagansvarlige. 
 I løpet av 2018 ble det gitt kvalitetsvurderinger 
til 97 561 artikler. 

FJERNET 50 000 FORKORTELSER
I papirleksikonet var plassen begrenset, og derfor 
ble det brukt mange forkortelser. 
 Faktaboksene har vært særlig plaget av uforstå-
elige forkortelser. Hvem kan for eksempel gjette at 
mnty. betyr mellom neder tysk? I 2018 fikk vi fjernet 
over 50 000 slike forkortelser fra 36 000 artikler  
– et lite steg på veien mot å gjøre leksikonet 
enklere å forstå og bruke. 

TEMASIDER
Temasider i leksikonet er samlinger av artikler på 
tvers av kategorier. Vi lager slike sider for å løfte 
fram flere artikler knyttet til et tema, slik at leserne 
lettere skal finne fram til godt og relevant innhold. 
 I 2018 ble det laget 23 nye temasider, og det er 
nå 66 temasider i leksikonet. Blant de nye temasi-
dene i 2018 var menneskerettigheter, kvantefysikk, 
solsystemet og vikingtid.

ARKITEKTUR
I desember 2018 fikk Store norske leksikon 
overta rettighetene til digital publisering av boka 
Arkitektur leksikon av Arne Gunnarsjaa. Tekstene 
vil bli publisert og oppdatert av en gruppe 
 arkitekter og arkitekturprofessorer i løpet av 2019. 
 Ambisjonen vår er å lage den mest komplette norsk-
språklige oversikten over arkitektur og arkitekt-
faglige begreper noensinne.

Det er 1 200 artikler om astronomi i Store norske leksikon, en 
del av dem er samlet på temasiden om solsystemet.
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Jonas Brække | Guri Kulås | Dag Eivind Undheim Larsen 

Astrid Hygen Meyer | Mari Brenna Vollan 
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Teatersjefen ved Det Norske Teatret er blitt 
utnevnt til ny styreleder for Språkrådet.
– Hvorfor tror du at Kulturdepartementet utnevnte nettopp 
deg som ny styreleder for Språkrådet? 
– Det tror jeg har veldig klar sammenheng med at jeg er 
teatersjef ved Det Norske Teatret og at jeg i mitt virke også 
utfører et språkpolitisk så vel som et kunstpolitisk oppdrag. 
– Du er også nynorskbruker, vil det ha noen betydning som 
styreleder for Språkrådet? 
– Jeg har ingen programerklæring å komme med, først skal 
jeg bruke litt tid på å sette meg inn i oppgaven. Men jeg tror 
det er en styrke at jeg har hatt bokmål som hovedmål hele 
livet, men de siste åtte årene har hatt nynorsk som arbeids-
språk. Det gjør at jeg både er opptatt av språk og glad i språk. 
– Hvor viktig er Språkrådets arbeid? 
– Jeg tror vi går inn i en tid der oppgaven med å ivareta språk, 
språkarv og språklig utvikling blir stadig viktigere. Ikke minst 
blir det viktig i et samfunn som blir mer og mer sammensatt 
og som i stigende grad forholder seg til det internasjonale. 
Jeg ser fram til å bidra til at språk og språkspørsmål blir en 
del av den store offentlige samtalen.   Jonas Brække 

KORT SAGT:

Erik Ulfsby
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Både forfattere og redaktører beveger seg i skytteltrafi kk 
mellom forlagene for tida. Hittil har ikke Pelikanen, Karl Ove 
Knausgårds Stavanger-baserte forlag, opplevd den store 
tilstrømningen – men i går kom nyheten om at Brage-vinner 
Monica Isakstuen går fra Tiden til nettopp Pelikanen. – Mo-
nica og Karl Ove Knausgård fant tonen og etablerte et godt 
forfatter-redaktør-forhold som etter alle solemerker resulte-
rer i en ny roman som kommer til høsten, sier forlagssjef Eirik 
Bø til Bok365. Et skuespill kommer allerede i vår. BW 

NOTERT:

Går til Pelikanen

INTERNASJONALEN: Metro-
politan Opera i New York sparker 
tidligere musikkdirektør James 
Levine etter å ha funnet «troverdige 
bevis» på at han har stått bak 
seksuelle overgrep. Dermed avsluttes 
Levines 40 år lange karriere ved den kjente New York-opera-
en. Levine pensjonerte seg egentlig i 2016, men gikk da over 
i en stilling som musikkdirektør emeritus og har jevnlig 
gjestet opera huset som dirigent siden. ©NTB

I en ny rapport fra 
Europaparlamentet 
ropes det varsko 
om høyre orienterte 
nett sider som pre-
senterer seg som 
leksikon. 

INTERNETT
Av Dag Eivind Undheim Larsen

De siste årene har det dukket 
opp nye begreper som «falske 
nyheter» og «alternative fak-
ta». For å svare på dette har 
både norske og utenlandske 
medier lagt mer vekt på fakta-
sjekking og kvalitetsjourna-
listikk. 

Men hva er svaret på et «al-
ternativt» leksikon? I 2006 så 
Metapedia dagens lys. Det ble 
startet av den svenske nyna-
zisten Anders Lagerström og 
produserer artikler med tyde-
lig rasistisk innhold. Nettlek-
sikonet framsetter ofte kon-
spirasjonsteorier og påstan-
der som benekter holocaust.  

Metapedia baserer seg på 
publiseringsplattformen til 
det kjente nettleksikonet 
Wikipedia, og det kan være 
vanskelig å skille innholdet 
fra ekte Wikipedia-artikler. 
Nettstedet har også et uttalt 
mål om å påvirke samfunns-
debatten, kulturen og synet 
på historien. 

– Som leser skal man være 
usedvanlig oppegående for å 
se at Metapedia er en høyre-
ekstrem nettside. Artiklene 
deres er tilforlatelig like 
Wikipedia, sier Erik Bolstad, 
sjefredaktør i Store norske 
leksikon.

Størst i Ungarn
Europaparlamentet har nylig 
lansert en rapport som ser 
nærmere på situasjonen for 
ulike nettleksikon i Europa. 
Her pekes det blant annet på 
at på befolkningen i de euro-
peiske landene trenger tilgang 
til oppdaterte og kvalitets-
sikrede digitale oppslagsverk 
på sitt eget morsmål.

Bakteppet for rapporten er 
den dalende tilliten til myn-
digheter og medier, men også 
bekymringen for prorussisk 
desinformasjon og den øken-

de propagandaen fra politiske 
og religiøse ekstremister. I ut-
redningen framstår nasjonale 
nettleksikon som et botemid-
del mot denne utviklingen.  

Et av de europeiske lande-
ne som nevnes i rapporten, er 
Ungarn, som har opplevd en 
kraftig oppblomstring av høy-
reekstreme grupperinger de 
siste årene.

Ungarn har ikke noe na-
sjonalt leksikon. Til gjen-
gjeld fi ns det gode vekstvil-
kår for høyreorienterte nett-
steder som Metapedia. Sist-
nevnte har faktisk fl est arti-
kler på ungarsk, nærmere 
bestemt 147.648. Det er mer 
enn dobbelt så mange arti-
kler som Metapedia har pu-
blisert på tysk, som tar an-
dreplassen.  

– Skremmende
Men også i land som Neder-
land og Danmark står de na-
sjonale leksikonene i fare for 
å bli lagt ned. Erik Bolstad i 
Store norske leksikon er be-
kymret over utviklingen. 

– Nå er det relativt mange 
høyreekstremister som får 
trening i å skrive leksikonlik-
nende artikler på nettsteder 
som Metapedia, og det er 
skremmende.

Han sier samtidig at ikke 
alle artiklene med høyreek-
stremt innhold er fulle av 
skrudde perspektiver.  

– Vi snakker ikke her først 
og fremst om reine løgner, 
som at holocaust aldri har ek-
sistert. Det er mer skjult enn 
som så. 

For å illustrere sitt poeng 
trekker Bolstad fram en artik-
kel om russisk historie. 

– Det kan være at man 
trekker en parallell mellom 
det faktum at den jødiske be-
folkningen i Russland øker 
på et gitt tidspunkt, og at det 

fører til nedgangstider i 
landet. 

Dersom noen av disse artik-
kelforfatterne skulle gå aktivt 
inn for å redigere det kjente 
nettleksikonet Wikipedia, er 
det fare på ferde, mener Bol-
stad. 

– Slike vridninger i historie-
formidlingen er svært vanske-
lig å fange opp i frivillige dug-
nadsprosjekter som Wikipe-
dia. Denne typen kontrollsys-
temter er først og fremst gode 
til å fange opp direkte løgner.

Ikke redd for stagnasjon
Wikipedia blir også nevnt i 
rapporten fra Europaparla-
mentet. Det pekes blant annet 

Mens Wikipedia har færre bidragsyter

Frykter fa
FAKTA

Europeiske leksikon:
■ En fersk rapport fra Europa-
parlamentet har undersøkt 
situasjonen for europeiske 
nettleksikon.
■ Utredningen er ført i pennen 
av den politiske analytikeren 
Naja Bentzen og slår fast at 
såkalte alternative leksikon har 
framgang.
■ Det høyreekstreme nettste-
det Metapedia nevnes spesielt.
■ Metapedia baserer seg på 
publiseringsplattformen til det 
kjente nettleksikonet Wikipe-
dia. 

«Som leser skal man være usedvanlig oppe gående 
for å se at Metapedia er en høyreekstrem nettside. 
Artiklene deres er tilforlatelig like Wikipedia»
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på at antallet bidragsytere til 
leksikonet har stagnert, noe 
som igjen betyr at behovet for 
nasjonale leksika blir større.   

Astrid Carlsen, daglig leder 
i Wikimedia Norge, er ikke be-
kymret for at aktiviteten på 
Wikipedia har stagnert. 

– Mange av bidragsyterne 
har fl yttet seg over til kunn-
skapsdatabasen Wikidata. Jeg 
mener også at styrken til et 
dugnadsbasert nettleksikon 
som Wikipedia er at kvalite-
ten skapes gjennom summen 
av alle som bidrar. Det er en 
demokratisk modell som også 
vil bestå i mange år framover. 

Får gratis programvare
– Hva tenker du om at et nett-
sted som Metapedia bruker 
Wikipedias programvare til 
sin nettside?

– Den slags misbruk kan 
skje når programvaren, 
Media wiki, er under fri li-
sens, men fordelene med fri 

programvare oppveies klart 
av ulempene, sier Carlsen. 

– Hva gjør dere for å hindre 
at folk blander sammen arti-
kler fra Metapedia og Wikipe-
dia?

– Lesere vil opplagt se om 
de leser noe på Wikipedia el-
ler en side som Metapedia. 
Det er ikke vår oppgave å 
stoppe prosjekter som Meta-
pedia. Samtidig skulle jeg jo 
ønske at nettsider med slikt 
innhold ikke ble opprettet.  

Carlsen er heller ikke redd 
for at brukere som har perfek-
sjonert formidlingen av høy-
reekstrem propaganda på Me-
tapedia, skal begynne å redi-
gere Wikipedia. 

– Alle endringene som blir 
gjort i leksikonet, blir logg-
ført. Og oppdager en av Wiki-
pedias administratorer en tul-
leartikkel, blir den slettet på 
få sekunder, sier hun. 

Armlengdes avstand
I rapporten fra Europaparla-
mentet pekes Store norske 
leksikon ut som en rollemo-
dell.

– Jeg tror vi må tenke på 
nasjonale nettleksika som et 
felles gode. Det lar seg van-
skelig fi nansiere gjennom 
brukerbetaling eller reklame. 
Jeg tror heller ikke en statlig 
løsning er en god ordning, sier 
Bolstad.

Han viser til situasjonen i 
Russland, hvor landets vise-
statsminister Sergej Prikhod-
ko har en ledende rolle i det 
nasjonale nettleksikonet.

Det er nødvendig med en 
armlengdes avstand til myn-
dighetene, og det er en fordel 
å ha kopling til akademia, me-
ner Bolstad.   

– Vi skal formidle det viten-
skapen har kommet fram til, 
og vi skal fungere som et tale-
rør for norsk forskning. Slik 
sett blir vi en liten del av en 
stor pakke et samfunn tren-
ger for å sikre seg mot spred-
ning av konspirasjonsteorier 
og falske fakta, sier Bolstad.

dageivindl@klassekampen.no
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Øystein Wingard 
Wolf.«Lesere vil opplagt se om de leser noe på Wikipe-

dia eller en side som Metapedia. Det er ikke vår 
oppgave å stoppe slike prosjekter»

ASTRID CARLSEN, DAGLIG LEDER I WIKIMEDIA NORGE

ALTERNATIVT: Metapedia presenterer seg som et «alternativt» leksikon. Det 
ble startet i 2006 av den svenske nynazisten Anders Lagerström og har i dag fl ere hundre tusen artikler. Wikipedia- 
artiklene om holocaust og Adolf Hitler (øverst) og de tilsvarende artiklene på Metapedia (nederst) er like i utseende, 
men sistnevnte tar fl ere forbehold om nazismens konsekvenser.  FAKSIMILE FRA WIKIPEDIA OG METAPEDIA
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Teatersjefen ved Det Norske Teatret er blitt 
utnevnt til ny styreleder for Språkrådet.
– Hvorfor tror du at Kulturdepartementet utnevnte nettopp 
deg som ny styreleder for Språkrådet? 
– Det tror jeg har veldig klar sammenheng med at jeg er 
teatersjef ved Det Norske Teatret og at jeg i mitt virke også 
utfører et språkpolitisk så vel som et kunstpolitisk oppdrag. 
– Du er også nynorskbruker, vil det ha noen betydning som 
styreleder for Språkrådet? 
– Jeg har ingen programerklæring å komme med, først skal 
jeg bruke litt tid på å sette meg inn i oppgaven. Men jeg tror 
det er en styrke at jeg har hatt bokmål som hovedmål hele 
livet, men de siste åtte årene har hatt nynorsk som arbeids-
språk. Det gjør at jeg både er opptatt av språk og glad i språk. 
– Hvor viktig er Språkrådets arbeid? 
– Jeg tror vi går inn i en tid der oppgaven med å ivareta språk, 
språkarv og språklig utvikling blir stadig viktigere. Ikke minst 
blir det viktig i et samfunn som blir mer og mer sammensatt 
og som i stigende grad forholder seg til det internasjonale. 
Jeg ser fram til å bidra til at språk og språkspørsmål blir en 
del av den store offentlige samtalen.   Jonas Brække 
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FO
TO

: T
O

M
 H

EN
N

IN
G

 B
R

A
TL

IE

Både forfattere og redaktører beveger seg i skytteltrafi kk 
mellom forlagene for tida. Hittil har ikke Pelikanen, Karl Ove 
Knausgårds Stavanger-baserte forlag, opplevd den store 
tilstrømningen – men i går kom nyheten om at Brage-vinner 
Monica Isakstuen går fra Tiden til nettopp Pelikanen. – Mo-
nica og Karl Ove Knausgård fant tonen og etablerte et godt 
forfatter-redaktør-forhold som etter alle solemerker resulte-
rer i en ny roman som kommer til høsten, sier forlagssjef Eirik 
Bø til Bok365. Et skuespill kommer allerede i vår. BW 

NOTERT:

Går til Pelikanen

INTERNASJONALEN: Metro-
politan Opera i New York sparker 
tidligere musikkdirektør James 
Levine etter å ha funnet «troverdige 
bevis» på at han har stått bak 
seksuelle overgrep. Dermed avsluttes 
Levines 40 år lange karriere ved den kjente New York-opera-
en. Levine pensjonerte seg egentlig i 2016, men gikk da over 
i en stilling som musikkdirektør emeritus og har jevnlig 
gjestet opera huset som dirigent siden. ©NTB

I en ny rapport fra 
Europaparlamentet 
ropes det varsko 
om høyre orienterte 
nett sider som pre-
senterer seg som 
leksikon. 

INTERNETT
Av Dag Eivind Undheim Larsen

De siste årene har det dukket 
opp nye begreper som «falske 
nyheter» og «alternative fak-
ta». For å svare på dette har 
både norske og utenlandske 
medier lagt mer vekt på fakta-
sjekking og kvalitetsjourna-
listikk. 

Men hva er svaret på et «al-
ternativt» leksikon? I 2006 så 
Metapedia dagens lys. Det ble 
startet av den svenske nyna-
zisten Anders Lagerström og 
produserer artikler med tyde-
lig rasistisk innhold. Nettlek-
sikonet framsetter ofte kon-
spirasjonsteorier og påstan-
der som benekter holocaust.  

Metapedia baserer seg på 
publiseringsplattformen til 
det kjente nettleksikonet 
Wikipedia, og det kan være 
vanskelig å skille innholdet 
fra ekte Wikipedia-artikler. 
Nettstedet har også et uttalt 
mål om å påvirke samfunns-
debatten, kulturen og synet 
på historien. 

– Som leser skal man være 
usedvanlig oppegående for å 
se at Metapedia er en høyre-
ekstrem nettside. Artiklene 
deres er tilforlatelig like 
Wikipedia, sier Erik Bolstad, 
sjefredaktør i Store norske 
leksikon.

Størst i Ungarn
Europaparlamentet har nylig 
lansert en rapport som ser 
nærmere på situasjonen for 
ulike nettleksikon i Europa. 
Her pekes det blant annet på 
at på befolkningen i de euro-
peiske landene trenger tilgang 
til oppdaterte og kvalitets-
sikrede digitale oppslagsverk 
på sitt eget morsmål.

Bakteppet for rapporten er 
den dalende tilliten til myn-
digheter og medier, men også 
bekymringen for prorussisk 
desinformasjon og den øken-

de propagandaen fra politiske 
og religiøse ekstremister. I ut-
redningen framstår nasjonale 
nettleksikon som et botemid-
del mot denne utviklingen.  

Et av de europeiske lande-
ne som nevnes i rapporten, er 
Ungarn, som har opplevd en 
kraftig oppblomstring av høy-
reekstreme grupperinger de 
siste årene.

Ungarn har ikke noe na-
sjonalt leksikon. Til gjen-
gjeld fi ns det gode vekstvil-
kår for høyreorienterte nett-
steder som Metapedia. Sist-
nevnte har faktisk fl est arti-
kler på ungarsk, nærmere 
bestemt 147.648. Det er mer 
enn dobbelt så mange arti-
kler som Metapedia har pu-
blisert på tysk, som tar an-
dreplassen.  

– Skremmende
Men også i land som Neder-
land og Danmark står de na-
sjonale leksikonene i fare for 
å bli lagt ned. Erik Bolstad i 
Store norske leksikon er be-
kymret over utviklingen. 

– Nå er det relativt mange 
høyreekstremister som får 
trening i å skrive leksikonlik-
nende artikler på nettsteder 
som Metapedia, og det er 
skremmende.

Han sier samtidig at ikke 
alle artiklene med høyreek-
stremt innhold er fulle av 
skrudde perspektiver.  

– Vi snakker ikke her først 
og fremst om reine løgner, 
som at holocaust aldri har ek-
sistert. Det er mer skjult enn 
som så. 

For å illustrere sitt poeng 
trekker Bolstad fram en artik-
kel om russisk historie. 

– Det kan være at man 
trekker en parallell mellom 
det faktum at den jødiske be-
folkningen i Russland øker 
på et gitt tidspunkt, og at det 

fører til nedgangstider i 
landet. 

Dersom noen av disse artik-
kelforfatterne skulle gå aktivt 
inn for å redigere det kjente 
nettleksikonet Wikipedia, er 
det fare på ferde, mener Bol-
stad. 

– Slike vridninger i historie-
formidlingen er svært vanske-
lig å fange opp i frivillige dug-
nadsprosjekter som Wikipe-
dia. Denne typen kontrollsys-
temter er først og fremst gode 
til å fange opp direkte løgner.

Ikke redd for stagnasjon
Wikipedia blir også nevnt i 
rapporten fra Europaparla-
mentet. Det pekes blant annet 

Mens Wikipedia har færre bidragsyter

Frykter fa
FAKTA

Europeiske leksikon:
■ En fersk rapport fra Europa-
parlamentet har undersøkt 
situasjonen for europeiske 
nettleksikon.
■ Utredningen er ført i pennen 
av den politiske analytikeren 
Naja Bentzen og slår fast at 
såkalte alternative leksikon har 
framgang.
■ Det høyreekstreme nettste-
det Metapedia nevnes spesielt.
■ Metapedia baserer seg på 
publiseringsplattformen til det 
kjente nettleksikonet Wikipe-
dia. 

«Som leser skal man være usedvanlig oppe gående 
for å se at Metapedia er en høyreekstrem nettside. 
Artiklene deres er tilforlatelig like Wikipedia»
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på at antallet bidragsytere til 
leksikonet har stagnert, noe 
som igjen betyr at behovet for 
nasjonale leksika blir større.   

Astrid Carlsen, daglig leder 
i Wikimedia Norge, er ikke be-
kymret for at aktiviteten på 
Wikipedia har stagnert. 

– Mange av bidragsyterne 
har fl yttet seg over til kunn-
skapsdatabasen Wikidata. Jeg 
mener også at styrken til et 
dugnadsbasert nettleksikon 
som Wikipedia er at kvalite-
ten skapes gjennom summen 
av alle som bidrar. Det er en 
demokratisk modell som også 
vil bestå i mange år framover. 

Får gratis programvare
– Hva tenker du om at et nett-
sted som Metapedia bruker 
Wikipedias programvare til 
sin nettside?

– Den slags misbruk kan 
skje når programvaren, 
Media wiki, er under fri li-
sens, men fordelene med fri 

programvare oppveies klart 
av ulempene, sier Carlsen. 

– Hva gjør dere for å hindre 
at folk blander sammen arti-
kler fra Metapedia og Wikipe-
dia?

– Lesere vil opplagt se om 
de leser noe på Wikipedia el-
ler en side som Metapedia. 
Det er ikke vår oppgave å 
stoppe prosjekter som Meta-
pedia. Samtidig skulle jeg jo 
ønske at nettsider med slikt 
innhold ikke ble opprettet.  

Carlsen er heller ikke redd 
for at brukere som har perfek-
sjonert formidlingen av høy-
reekstrem propaganda på Me-
tapedia, skal begynne å redi-
gere Wikipedia. 

– Alle endringene som blir 
gjort i leksikonet, blir logg-
ført. Og oppdager en av Wiki-
pedias administratorer en tul-
leartikkel, blir den slettet på 
få sekunder, sier hun. 

Armlengdes avstand
I rapporten fra Europaparla-
mentet pekes Store norske 
leksikon ut som en rollemo-
dell.

– Jeg tror vi må tenke på 
nasjonale nettleksika som et 
felles gode. Det lar seg van-
skelig fi nansiere gjennom 
brukerbetaling eller reklame. 
Jeg tror heller ikke en statlig 
løsning er en god ordning, sier 
Bolstad.

Han viser til situasjonen i 
Russland, hvor landets vise-
statsminister Sergej Prikhod-
ko har en ledende rolle i det 
nasjonale nettleksikonet.

Det er nødvendig med en 
armlengdes avstand til myn-
dighetene, og det er en fordel 
å ha kopling til akademia, me-
ner Bolstad.   

– Vi skal formidle det viten-
skapen har kommet fram til, 
og vi skal fungere som et tale-
rør for norsk forskning. Slik 
sett blir vi en liten del av en 
stor pakke et samfunn tren-
ger for å sikre seg mot spred-
ning av konspirasjonsteorier 
og falske fakta, sier Bolstad.

dageivindl@klassekampen.no
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dia eller en side som Metapedia. Det er ikke vår 
oppgave å stoppe slike prosjekter»

ASTRID CARLSEN, DAGLIG LEDER I WIKIMEDIA NORGE

ALTERNATIVT: Metapedia presenterer seg som et «alternativt» leksikon. Det 
ble startet i 2006 av den svenske nynazisten Anders Lagerström og har i dag fl ere hundre tusen artikler. Wikipedia- 
artiklene om holocaust og Adolf Hitler (øverst) og de tilsvarende artiklene på Metapedia (nederst) er like i utseende, 
men sistnevnte tar fl ere forbehold om nazismens konsekvenser.  FAKSIMILE FRA WIKIPEDIA OG METAPEDIA

Én av konsekvensene av EU-parlamentets rapport 
om tilgang til kvalitetssikrede oppslagsverk i 
Europa (se side 19) var debatt om falske fakta og 
falske leksikon. Her et oppslag fra Klassekampen 
om det nazistiske oppslagsverket Metapedia. 
 Metapedia bruker Wikimedia-programvare 
og ser til forveksling ut som Wikipedia. Metapedia 
ble startet av svenske nynazister og finnes i dag i 
17 språkversjoner. Den ungarske versjonen er den 
største med over 150 000 artikler, fulgt av den 
tyske (68 000) og engelske (13 000). 
 Innholdet i Metaopedia varierer: Noe er 
åpenlyst nazistisk/rasistisk, mens andre artikler 
har mer subtilt nazistisk innhold, for eksempel når 
artikler om et lands historie kopler antall jøder 
med økonomisk tilbakegang.
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NASJONAL BØLGE FRA 1905
Det begynte med Illustreret norsk konversationsleksi
kon, utgitt 1907–1913. En ung nasjon trengte et eget 
oppslagsverk som viste verden sett med norske øyne. 
Suksessen dannet grunnlaget for nye utgaver under 
navnet Aschehougs Konversasjonsleksikon. 
      Hovedkonkurrenten ble Gyldendals konversasjons
leksikon med en folkelig profil, lavere pris og mer 
praktisk stoff. Andre leksikon som Kringla Heimsins, 
Nyco ettbindsleksikon, og Norsk familiebok vitner 
om tøff konkurranse. De motkulturelle Arbeidernes 
Leksikon og Norsk allkunnebok viser at sjangeren også 
ble en arena for kunnskapskamp og språkkamp.

LEKSIKONGULLALDER FRA 1978
Leksikon var god butikk, og det sies at Norge er 
landet med flest leksikonsett per innbygger. Men å 
lage leksikon er kostbart. 
 I 1975 slo Aschehoug og Gyldendal sine leksikon- 
og ordbokavdelinger sammen i det nyopprettede 
Kunnskapsforlaget. Driften ble mer lønnsom i kon-
kurranse med leksikon fra Cappelen, Tiden, Damm 
og Pax. Første utgave av Aschehoug og Gyldendals 
Store norske leksikon kom ut i 1978–1981, og de neste 
tjue årene ble en gullalder for leksikonet.

SNL.NO FRA 2000
Da Store norske leksikon kom på nett i 2000 ble 
digitale abonnementer solgt parallelt med papir-
utgivelser: snl.no var en av de første norske nett- 
tjenestene med betalingsmur. Men i møte med 
Wikipedias gratis og brukergenererte innhold var 
det ikke lett å selge kunnskap verken digitalt eller 

på papir. I 2009 ble snl.no relansert som et gratis og 
reklamefinansiert leksikon hvor redaksjonell kontroll 
og signerte artikler ble kombinert med brukermed-
virkning. Heller ikke dette viste seg å gi et økonomisk 
grunnlag for leksikonet, og i 2010 annonserte Kunn-
skapsforlaget at de ville avvikle hele leksikonet.

EID OG OPPDATERT AV AKADEMIA
Mange hadde likevel troen på nasjonalleksikonet. 
Finansiert av Stiftelsen Fritt Ord og Sparebank-
stiftelsen DNB ble det etablert en ny organisasjon 
og redaksjon i 2011 som ga leksikonet fart og tillit på 
nett. Høsten 2014 tok  universitetene kollektivt ansvar 
for leksikonet gjennom Foreningen Store norske 
leksikon. Samtidig kom en statlig støtteordning for 
nettleksikon.
 Etter 112 år med kunnskapsdugnad og med en 
modell som kombinerer åpenhet og medvirkning, 
fart og faglighet, synes Store norske leksikon å stå i 
en særstilling blant leksikon i Europa.

Store norske 
 leksikons historie

2018: Rekordår. 13,4 millioner unike brukere. 80 millioner leste 
artikler. 766 fagansvarlige. 35 000 artikler oppdatert.

2015: Første hele driftsår for Foreningen Store norske leksikon,  
med universitetene og flere andre ideelle organisasjoner 
som medlemmer.

2014: Stortinget etablerer tilskuddsordning for nettleksika.

2011: Ny redaksjon og organisasjon.  
snl.no blir reklamefritt og avkommersialisert.

2010: Kunnskapsforlaget gir opp å drive leksikonet.  
Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DNB tar over.

2009: snl.no blir en gratis, reklamefinansiert tjeneste.

2005-2007: Siste utgave av papirleksikonet  
Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon.

2000: snl.no lanseres, med betalingsmur.

1978: Første utgave av Aschehoug og Gyldendals  
Store norske leksikon

1975: Aschehoug og Gyldendal slår sammen leksikon-
virksomhetene sine og etablerer Kunnskapsforlaget. 

1933: Gyldendals konversasjonsleksikon, første utgave.

1907-1913: Illustreret Norsk Konversationsleksikon,  
første utgave av Aschehougs konversasjonsleksikon.

1905: Aschehoug starter arbeidet med  
Norges nye nasjonalleksikon.

Milepæler i den norske 
leksikonhistorien

Kultur Sett noe? Hørt noe? Tips oss! kultur@aftenposten.no

8 tirsdag 20. mars 2012|  Kultur  |

De ansatte i Store norske er 
kanskje ikke helt som du har 
forestilt deg. Fra venstre: Ida 
Jackson - nettansvarlig, Nora 
Tessem - redaksjonsmedarbei-
der, Anne Marit Godal - hoved-
redaktør.
 Foto: trygve indrelid

nettleksikon
Cathrine elnan
Per Kristian BjørKeng
 
Nå blir 8000 artikler redigert 
hver måned på Store norske 
leksikon. I januar i fjor ble 
bare 1000 artikler oppdatert. 
I morgen lanseres helt nye 
nettsider på snl.no. 

Nettleksikon de siste årene nær-
mest vært synonymt med Wiki-
pedia - for de fleste av oss. Men 
kanskje er det nye tider. Tankegan-
gen er nå helt annerledes enn da 
Kunnskapsforlaget i 2010 ga opp 
å drive Norges tyngste leksikon 
videre. 

Rektor Ole Petter Ottersen ved 
Universitetet i Oslo er styremed-
lem og aktiv støttespiller for det 
ikke-kommersielle prosjektet 
Norsk nettleksikon, som driver 
Store norske leksikon og snl.no. 
Han forteller at det er en helt ny, 
sterk entusiasme blant fagfolke-
ne hans. Også brukerne er inter-
essert. Oppunder en million uni-
ke brukere er innom sidene hver 
måned.

– Vi har nå 300 fagansvarlige 
som gjør en kjempeinnsats for å 
oppdatere leksikonet. Å få inn en 
ny og ung redaksjon av folk som 
virkelig forstår nettets mulig-
heter, har vært et skikkelig godt 
grep. Ja, det har vært hemmelighe-

ten bak suksessen, tror Ottersen.  
I spissen for «ungdommen» står 

leder og hovedredaktør Anne Ma-
rit Godal (39) og en redaksjon med 
snittalder på 32 år. Hun har en helt 
annen tilnærming til hva som skal 
til for å få fagstoff til å fungere på 
nett. 

Får sparken
– Det går ut over legitimiteten vår 
hvis et fagfelt er dødt. Leserne ser 
når en artikkel ble oppdatert sist, 
og om diskusjonen har vært ak-
tiv. I den nye versjonen som blir 
lansert onsdag, blir det enda let-
tere å komme med endringsfor-
slag og kommentarer. Og det blir 
lettere å se hvem som er aktive. 
Du skal kunne se om en professor 
emeritus faktisk er tilstede i dis-
kusjonen. Tidligere kunne man 
gjemme seg bak en cv-basert auto-
ritet. Men det som gir legitimitet 
på nett, er handling. Fagansvarlige 
som ikke svarer, eller som bruker 
mer enn tre dager på å respondere 
og vise tilstedeværelse, vil vi alltid 
kvitte oss med. De som oppfører 
seg sånn, vil vi simpelthen ikke ha, 
forteller Godal.

Hun oppfordrer alle til å bli 
forfattere på snl.no. For nå kan 
nemlig alle bidra. Artikkelforfat-
terne får ikke betalt. Men mens 
Wikipedia satser utelukkende på 
dugnad, betaler Store norske de 
300 fagansvarlige. De får betalt 
etter aktiviteten på deres felt. De 

må godkjenne alle nye artikler og 
endringsforslag.  

Sporbart
Artiklene skal fortsatt kunne spo-
res tilbake til forfatteren i den nye 
utgaven av snl.no. Har du endret 
mer enn 30 prosent av en artik-
kel, blir du stående som forfatter, 
i motsetning til på det anonyme 
Wikipedia. 

En av de fagansvarlige som har 
kastet seg over den nye utgaven 
av Store norske er jurist Marianne 
Reusch. Hun har en doktorgrad i 
rettsvitenskap.

– Det mest fascinerende er mu-
ligheten til å holde et fagfelt or-
dentlig oppdatert,  sier hun.

Konkurrerer ikke
Store norske har tidligere brukt 
lengre tid enn Wikipedia på å opp-
datere artikler. Leder Anne Marit 
Godal opplever ikke at det er noen 
egentlig konkurranse mellom de 
to. 

– Vi lever i beste velgående med 
Wikipedia. Vi skal være primær-
kilden til oppdatert, faglig kunn-
skap, mens de er en sekundær-
kilde. Vi har utgiveransvar, mens 
de trenger kilder for å kunne pu-
blisere sine ting. Vi får lenker fra 
dem, og de får innhold fra oss, sier 
hun. Redaktørene som jobber på 
fulltid med henne, skal ikke selv 
skrive noe. Det har hun nemlig 
lagt ned forbud mot.

Store norske leksikon var langtidssykmeldt, men overlever. 
Hemmeligheten har vært å sparke høyt kvalifiserte fagfolk 
som ikke leverer, og å forby egne redaktører å skrive. 

Store norske 
full av nytt liv

Wikipedia ber om støtte, men departementet sier nei
Den norske utgaven av Wikipe-
dia ber nå om offentlig støtte til 
driften. – Det er det offentliges an-
svar å sikre en norsk kunnskaps-
base på nett. Det er ingen som 
formidler kultur på en mer tref-
fende måte for norske lesere enn 
det Wikipedia gjør, sier styreleder 
i Wikimedia Norge, Jarle Vines. 

– Alternativet er at folk finner 
kunnskap og informasjon andre 
steder. Da forvitrer norsk språk og 
norsk kultur, sier han.  

Kulturminister Anniken Huit-
feldt hisset på seg store deler av 

kulturliv og akademia da hun i 
2010 sa kontant nei til å viderefø-
re Store norske leksikon på nett. 
Kort tid etter kom Sparebankstif-
telsen DNB og Fritt Ord på banen 
og bidro med 31, 5 millioner kro-
ner i støtte. Wikimedia har også 
forsøkt å få støtte til den norske 
utgaven av Wikipedia fra private 
organisasjoner, men har fått av-
slag. Nå ber Wikimedia om offent-
lig støtte. 

Mer effektivt
Medieprofessor Terje Rasmussen 

ved Universitetet i Oslo mener det 
er viktig å ivareta både Store nor-
ske og Wikipedia som kunnskaps-
baser på nett. Han tror Kulturde-
partementet kan få mye igjen for 
å støtte den norske utgaven av 
Wikipedia. 

– Det er en helt annen effektivi-
tet hos Wikipedia, nettopp fordi 
det er drevet på dugnadsbasis. 
Wikipedia er det mest brukte nett-
leksikonet, og de er like kvalifisert 
til økonomisk støtte som det Sto-
re norske er, sier Rasmussen. 

Kjell Lars Berge, professor ved 

Institutt for nordisk språk og lit-
teratur ved Universitetet i Oslo, 
var en av de største kritikerne da 
Huitfeldt kuttet støtten til Store 
norske leksikon i 2010. Berge me-
ner det er behov for en autorisert, 
akkumulert, norskspråklig kunn-
skapsbase. Men det er ikke en opp-
gave for norske Wikipedia, ifølge 
Berge. 

– I et autoritativt leksikon er 
det et vitenskapelig miljø som 
går god for verket og opplysnin-
gene er legitimert av professorer. 
Dersom man skulle finne uregel-

messigheter, er det en utgiver og 
en fagperson som kan tas på det. 
Slik er det ikke med Wikipedia, 
sier Berge. 

Kulturdepartementet har ingen 
planer om å finansiere hverken 
Store norske leksikon eller nor-
ske Wikipedia.

– Det er ikke aktuelt å støtte lek-
sikon på nett på grunn av konkur-
ransehensyn. Hvis vi skal støtte 
ett leksikon, må vi støtte alle. Det 
er det ikke rom for, sier Lubna Jaf-
fery, statssekretær i Kulturdepar-
tementet. 

 På  
nettet
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Wikipedia
 X Har 324 209 artikler på bokmål, 
75 000 artikler på nynorsk og 
3960 artikler på samisk. 
 X Skrives av frivillige  
bidragsytere.
 X 3 millioner unike brukere  
pr. måned.
 X Hadde i september  
46,2 millioner sidevisninger.

Store Norske Leksikon
 X Nettleksikonet er basert  
på artiklene fra papirleksikonet 
Store Norske Leksikon. 
 X Har ca. 200 000 artikler. 
 X Fagansvarlige skriver artiklene. 
 X Nærmer seg én million unike 
brukere pr. måned.
 X Fikk 31,5 millioner i støtte fra 
Fritt Ord og Sparebankstiftelsen 
DNB, som skal sikre tre års drift. 

Rekordsesong. Den Norske Opera & Ballett står 
foran sin mest omfattende sesong noen sinne. 
På repertoaret står bl.a. en ny opera om olje. 
Les om programmet på aftenposten.no/kultur

Leksikonet 

Den første 
e-boken
Store norske leksikon ble startet 
i 1905 og ble i mange år kjøpt av 
både biblioteker og private. Men 
Wikipedia-alderen tok knekken 
på papirutgaven, og i 2009 ble Sto-
re norske lansert som gratis leksi-
kon på nett. 

Anne Marit Godal, hovedre-
daktør for Store norske eksikon 
på nett, karakteriserer leksikonet 
som den aller første e-boken.

– I en digital virkelighet vil alle 
sjangre bli publisert elektronisk. 
Leksikonet er den første sjange-
ren dette gjelder for. Det handler 
først og fremst om trykkekostna-
der, og hva leksikonet brukes til, 
sier Godal.

Hun etterlyser en statlig strategi 
som kan møte sjangerens digitale 
virkelighet.

Godal mener det er behov for 
både en norsk utgave av Wikipe-
dia og et leksikon hvor alle skri-
ver under fullt navn og der norske 
fagfolk kan stå inne for. Hun me-
ner det siste også kan bidra til at 
Wikipedia får gode, norske kilder. 

H V E M B L I R O S L O R E G I O N E N S H A L E H E L T ?

nom iner din kandidat PA HALEHELTER.NO

2012

46

I 2010 gav Kunnskapsforlaget opp å drive Store norske 
leksikon videre, og i 2011 fikk leksikonet en ny, ung og 
energisk redaksjon. Faksimile fra Aftenposten, mars 2012.

18



     Har ikke nasjonalleksikon 
     på nett
Kilde: Europaparlamentet

SNL og Europa
Store norske leksikon har etablert en modell for både 
eierskap, drift og produksjon som er unik i verdens-
sammenheng. I 2018 ble det økt oppmerksomhet 
rundt den norske leksikonmodellen.

«EUROPAMESTER I LEKSIKON»
I januar 2018 ga Europaparlamentets utredningstje-
neste ut rapporten Europe’s online encyclopaedias: 
Equal access to knowledge of general interest?. Den 
oppsummerer europeeres tilgang til kvalitetssikrede 
oppslagsverk på eget språk. SNL blir trukket fram 
som ett av få leksika i Europa som har lyktes med 
overgangen fra papir til internett, med oppdatert 
innhold og stor oppslutning i befolkningen. Den 
norske modellen med universitetene som eiere av 
nasjonalleksikonet ble også trukket fram som et 
suksesskriterium. Vi ble derfor invitert til EU-par-
lamentet for å fortelle om hvordan vi jobber med 
kunnskapsformidling.
 Møtet i Brussel ble startskuddet for et gryende 
europeisk leksikonsamarbeid mellom kunnskapsin-
stitusjoner som ønsker å gi befolkningen i hjemlandet 
enkel og gratis tilgang til kvalitetssikret kunnskap. 
SNL har fått et særlig tett forhold til søsterorganisa-
sjoner i Danmark, Latvia og Kroatia.
 SNL deltok ved lanseringen av Latvias nettleksi-
kon i desember 2018. Dette ble den største samlingen 
av leksikonledere i Europa i den digitale tidsalderen, 
med representanter fra Georgia, Katalonia, Kroatia, 
Latvia, Litauen, Moldova, Montenegro og Norge. Vi 
ble enige om å etablere et formelt samarbeidsforum 
for likesinnede leksika, for utveksling av erfaringer, 
praksis og teknologi. Vi har sterk tro på at europeisk 
samarbeid vil både styrke Store norske leksikon og 
bidra til å eksportere en suksessmodell som både 
norsk akademia og andre kan være stolte av.

SNL SOM TEKNOLOGIEKSPORTØR
2018 ble også året da Store norske leksikon ble en 
eksportør av teknologi. Trap Danmark har inngått 
avtale om å bruke SNLs publiseringssystem, og flere 
andre organiasjoner ønsker å bruke SNL-teknologi.
 SNL har gjennom mange år utviklet et helt 
særegent publiseringssystem som er spesialtilpasset 
leksikonpublisering. I løpet av 2019 vil publiserings-
systemet videreutvikles slik at flere organisasjoner 
kan ta det i bruk. Det betyr at det blir flere orga-
nisasjoner deler kostnadene, samtidig som den 
norske leksikonmodellen blir tatt i bruk i flere land. 
Slik bidrar vi til at kvalitetssikret kunnskap blir lett 
tilgjengelig på nett for enda flere europeere.

«DEN NORSKE MODEL»  
I DANMARK
2018 var også året da SNL-modellen ble 
tatt i bruk i et annet land. I august 2017 
la danske Gyldendal ned driften av Den 
Store Danske Encyklopædi. Siden fulgte 
en debatt veldig lik den Norge hadde 
rundt Store norske leksikon i 2010: Er det 
statens, akademias eller andres ansvar å 
opprettholde et nasjonalt, kvalitetssikret 
nettleksikon? 
 I desember 2018 besluttet den danske 
regjeringen å gi statstilskudd til etable-
ringen av en ny redaksjon for Den Store 
Danske, i stor grad basert på det som i 
Danmark nå kalles «den norske model». 
 Vi mener dette er en modell som står 
støtt i god nordisk tradisjon for fellesskaps-
løsninger, og vi gleder oss til å samar-
beide med vår søsterorganisasjon sør for 
Skagerrak!

I 2018 ga Europaparlamentet ut rapporten Europe’s online encyclopaedias: 
Equal access to knowledge of general interest?. Den oppsummerer  europeeres 
tilgang til kvalitetssikrede oppslagsverk på eget språk. SNL blir trukket fram som 
et av få leksika i Europa som har lyktes med overgangen fra papir til internett, 
og vi ble invitert til EU-parlamentet i Brussel for å dele våre erfaringer.

TILGANG TIL DIGITALE NASJONALLEKSIKON I EUROPA
     Gratis, fritt tilgjengelig
     Begrenset tilgang
     Betalingsmur
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Digital utvikling
Store norske leksikon er en ren nettjeneste, og 
innholdet er helt avhengig av en god teknisk 
plattform. Plattformen er grunnlaget for gode leser-
opplevelser – at det er lett å lese artiklene, at det er 
enkelt og raskt å finne det du leter etter og at søke-
motorene klarer å indeksere innholdet. Samtidig er 
den tekniske plattformen arbeidsverktøyet de fagan-
svarlige og redaksjonen skaper og styrer innholdet i. 
 Det er investert betydelige ressurser i den tekno-
logiske plattformen, og endringene som har skjedd 
de siste to årene har hatt enorm effekt på produkti-
viteten: På to år er antall oppdaterte artikler per år 
doblet, mye takket være nye tekniske løsninger som 
gir bedre oversikt og kontroll.

EGENUTVIKLET PLATTFORM
Publiseringsverktøyet vårt er spesialutviklet for leksi-
konet. Det er selskapet -Minus som har utviklet platt-
formen de siste sju årene, i nært og daglig samarbeid 

med redaksjonen. Leksikonet har en rekke særegne 
behov som følge av modellen vår: Det må være 
tydelig definert hvem som har ansvar for hver enkelt 
artikkel, systemet må holde orden på hvem som har 
oppdatert hva, betalinger til fagansvarlige, kommen-
tarer og innspill.

FLERE ORGANISASJONER TAR I BRUK 
SNL-PLATTFORMEN
I 2018 ble SNL for første gang en leverandør av 
IT-tjenester: Trap Danmark ⅍ inngikk avtale om at 
SNL skal levere publiseringsverktøy og drifte nettste-
det trap.dk fra høsten 2019. Trap kommer til å flytte 
inn i SNLs databaser og bruke SNLs plattform for å 
publisere og oppdatere innholdet sitt.
 Trap er et ambisiøst prosjekt som er i ferd med 
å publisere 34 bøker med topografiske og historiske 
opplysninger om Danmark, samt én bok om hver av 
de 98 danske kommunene. I tillegg kommer omfat-

tende nettsider levert av SNL fra 2019. Danmarks 
kongehus oppsummerer det enkelt: «Trap Danmark 
er verdens mest omfattende beskrivelse af en nation.»
 Samarbeidet med Trap er en milepæl i SNL-his-
torien: Vi blir flere brukere av det samme publise-
ringssystemet, flere deler kostnadene og vi får flere 
kollegaer å samarbeide med.

TEKNISKE SATSINGSOMRÅDER
De siste to årene har mange fagansvarlige og hele 
redaksjonen bidratt til å prioritere hvilke verktøy 
utviklerne skulle lage først. Muligheten til å utvikle 
prioriterte, skreddersydde løsninger har hatt stor 
effekt på produktiviteten: Vi har lagt spesielt vekt 
på utvikling av verktøy som effektiviserer arbeids-
flyten for både de fagansvarlige og redaktørene. 
Derfor har det har vært mulig å målrette innsatsen 
mot tre  prioriterte områder: de mest leste artiklene, 
artiklene som burde vært mest lest, og artikler som 
ikke har blitt oppdatert siden papirleksikonet.
 Statistikkverktøyene har blitt kraftig forbedret, 
og alle fagansvarlige har tilgang til løpende oppdatert 
statistikk som viser lesertall og oppdateringsstatus 
for artiklene sine. I tillegg får medlemsinstitusjonene 
halvårlige rapporter som viser arbeidet fagfolkene 
deres legger ned i leksikonet.
 I mai 2017 innførte vi et eget kvalitetsvurderings-
verktøy, og 1. januar 2019 hadde over halvparten av 
artiklene blitt vurdert. Artikler med lav score havner 
på fagansvarliges arbeidslister, artikler med høy 
score vil bli vist som lesetips på snl.no. 
 Nytt i 2018 var også semiautomatiserte oppdate-
ringer av artiklene i stor skala. Vi fikk fjernet til dels 
utforståelige forkortelser i 35 000 artikler, og i tillegg 
gjorde det nye autokorrekturverktøyet oppdateringer 
i 18 000 artikler. 

Det kan være gøy å lage publiseringssystemer; her fra et møte mellom Trap Danmark, SNL og utviklingsselskapet -Minus  
i desember 2018. Foto: Ketil Blom Haugstulen, Khrono
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Utfordringer
ØKE KJENNSKAPEN TIL SNL
I to år på rad har lesertallene steget betydelig 
for Store norske leksikon, etter to år med 
utflating. Mye av denne økningen kommer 
av at flere kjenner til oss. Men det er en stor 
utfordring å få folk til å lese mer når de først 
er innom snl.no. De fleste leser bare én til to 
artikler ved hvert besøk, til forskjell fra papir-
leksikonet, hvor det var lett å la seg friste til 
å lese litt mer når man først hadde slått opp 
i boka. Flere designgrep vil være med på å 
møte denne utfordringen, ved at noen av de 
beste artiklene våre automatisk løftes fram som 
lesetips nederst i andre artikler. 
 Kjennskapen til Store norske leksikon som 
et gratis, digitalt oppslagsverk er altfor lav blant 
dem over 40 år. Opinion-undersøkelsen fra 
januar 2019 viser at 96 prosent av dem mellom 
15 og 18 år kjente til snl.no. Men allerede 
blant folk i 30-årene ser vi at kjennskapen blir 
dårligere: bare 33 prosent sier de kjenner til 
snl.no. For aldersgruppen 40–49 er tallet 23 
prosent, og for 50–59 år og dem over 60 år 
kjenner henholdvis 11 og 10 prosent til SNL. 
Dette er et kjempesprik, og det må tettes: Det er 
viktig at hele befolkningen har lik tilgang til og 
kjenner til kilder for kvalitetssikret kunnskap; i 
tillegg er SNLs posisjon som stort sett offentlig 
finansiert kunnskapskilde avhengig av stor opp-
slutning i alle samfunnslag og aldre. 
 En annen stor utfordring er kjennskapen til 
SNL som et leksikon som kombinerer fagfolks 
ekspertkunnskap med bidrag fra folk flest. Bare 
syv prosent av dem som kjenner til snl.no vet 
at alle kan bidra med innhold til Store norske 
leksikon. 

Det gjenstår en del rekruttering før 
alle artikler har en fag ansvarlig, 
men vi er godt på vei! Vi må over 
1000 fagansvarlige for å dekke lek-
sikonet, ved inngangen til 2019 var 
det 766. Det er utfordrende å finne 
fagpersoner til en del emner.

25% 
mangler 
fagansv.

75% av artiklene 
har en fagansvarlig

INNHOLDET
De siste tre årene har det vært et hovedmål å få full 
kontroll over alt innholdet i Store norske leksikon, 
luke ut feil og oppdatere artikler og områder som har 
framstått som pinlig utdaterte. Dette arbeidet har 
vært svært ressurskrevende for redaksjonen, men nå 
begynner resultatene virkelig å vise seg: Aldri før har vi 
hatt så god kontroll på innholdet på snl.no som nå. Bare 
sju prosent av alle artikkellesinger på snl.no skjer nå på 
artikler som ikke har blitt revidert eller oppdatert siden 
papirtiden. Dette er vi utrolig stolte av. Selv om mye 
arbeid gjenstår på denne fronten vet vi at dette først 
og fremst gjelder artikler som er lite lest av publikum. I 
2019 og 2020 vil vi bruke mer av tiden på å løfte viktige 
artikler om sentrale emner. 
 Å holde SNLs omfattende innhold oppdatert krever 
imidlertid tid og ressurser. I 2017 og 2018 fikk vi på plass 
flere nyttige verktøy for å bedre arbeids- og informa-
sjonsflyten. Resultatene av dette er gode: Antall oppda-
terte artikler er nær doblet på to år.
 Det er likevel grenser for hvor mye som kan effek-
tiviseres. De fleste redaktørene i Store norske leksikon 
har ansvar for mellom 10 000 og 20 000 artikler hver 
og koordinerer sammen 800 fagansvarlige og fagmed-
arbeidere. I tillegg har de fleste i redaksjonen oppgaver 
innen ledelse, økonomi, administrasjon, utvikling og 
kommunikasjon i tillegg til redaktøransvaret. Flere 
fagansvarlige trengs for å dekke alle kategoriene i leksi-
konet, men dette krever både mer oppfølging fra redak-
sjonen og fører til større honorarutgifter, og antallet 
fagansvarlige vokser raskere enn redaksjonen utvides.
 Til slutt er det en utfordring å gjøre leksikonet til 
en relevant kunnskapskilde på flere måter enn bare 
gjennom tekst. Ved starten av 2019 var det 48 000 
bilder i leksikonet; vi ønsker oss mange flere gode 
bilder og kart.

ANDEL AV ARTIKLENE SOM HAR EN FAGANSVARLIG

OPPDATERINGSSTATUS
FOR ARTIKLENE

LESING AV OPPDATERTE / 
UOPPDATERTE ARTIKLER 

De mest leste artiklene i Store norske leksikon er oppdaterte og 
gjennomarbeidede, men 31 prosent er ikke blitt oppdatert siden 
papirleksikonet. En del av disse artiklene står seg godt uten 
oppdatering (f.eks. avdøde forfattere eller ordforklaringer), men 
mange bør utvides og forbedres. I mars 2017 hadde 42 prosent 
av artiklene på snl.no blitt oppdatert siden papirleksikonet, ved 
inngangen til 2019 hadde dette tallet økt til 69 prosent.

26 % 
av art. 
oppdatert 
i 2018

              62 % av 
             lesingen i 
             2018 var 
         på artikler 
    oppdatert 
i 2018

31 % 
ikke 

oppdatert
siden 2009

20 % sist 
oppdat. 
i 2017

15 % på sist
 oppdat. 
  i 2017

7 %

KJENNSKAP TIL NETTLEKSIKONET I ULIKE ALDERSGRUPPER

Det digitale leksikonet er 
definitivt best kjent blant 
de yngste: 95 prosent 
kjennskap blant dem mellom 
15 og 18. Blant de eldre er 
kjennskapen til SNL som en 
digital tjeneste altfor lav.
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Foreningen Store norske leksikon hadde første hele 
driftsår i 2015, og leksikonet fikk da igjen en solid 
grunnmur. Medlemmene er universitetene og andre 
kunnskaps institusjoner. Foreningen Store norske 
leksikon skal bidra til at medlemmenes kompetanse 
i hele det norske kunnskapsuniverset blir synlig og 
tilgjengelig i en bred demokratisk offentlighet. Lek-
sikonet er en kunnskapsdugnad, derfor er forenings-
formen velegnet: en selveiende sammen slutning som 
skal fremme et felles formål. 
 Vi ønsker å favne om alle sentrale norske 
kunnskapsmiljøer. De siste årene har Universitetet 
i Sørøst-Norge, OsloMet, Norges Musikkhøgskole, 
Nasjonalmuseet og Meteorologisk institutt meldt seg 
inn i foreningen, og vi håper at flere akademiske insti-
tusjoner vil bli med på kunnskapsdugnaden framover.

STYRET
Leksikonet ledes av et styre som velges av årsmøtet i 
foreningen. Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord, har 
vært styreleder siden 2016. Flere styremedlemmer 
er sentralt plassert ved ulike universiteter: Prorektor 
Margareth Hagen (UiB), kommunikasjonssjef Christian 
Fossen (NTNU) og professor Anne Spurkland (UiO) 
er ansatt ved universitetene. I tillegg sitter Torgeir 
Waterhouse fra IKT Norge og professor Nils Christian 
Stenseth (DNVA) i styret. Ansattrepresentant er Marit 
Simonsen. 

REDAKSJONEN
Erik Bolstad er sjefredaktør og daglig leder for 
Foreningen. Det var bare én utskifting i redaksjonen i 
2018: Lege Halvard Hiis tok over som hovedansvarlig 

for Store medisinske leksikon fra Hilde Ørbo.
 Redaktørene har variert faglig bakgrunn, med 
bakgrunn blant annet fra journalistikk, matematikk, 
musikk, sosiologi, ledelse, musikkvitenskap, historie 
og litteratur.
 Snittalderen i redaksjonen var 36 år i 2018, det 
var seks kvinner og seks menn. I januar 2019 var det 
12 ansatte i redaksjonen, fordelt på 10,5 årsverk.

ØKONOMI
Inntekter i 2018 var 17,9 millioner kroner: 65 
prosent medlems kontingenter, 30 prosent statstil-
skudd, 5 prosent andre inntekter. Utgiftene var 17,8 
millioner kroner: 68 prosent til innhold, 22 prosent 
utviklingskostnader, 10 prosent driftskostnader 
(lokaler, adm., m.m.). Overskuddet ble 60 000 kr.
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Store norske leksikon i tall

UNIKE BRUKERE I MÅNEDEN
I 2018 var det i snitt 1,96 millioner 
unike brukere i måneden. Det var 
totalt 13,4 mill. unike brukere i året. 

LESTE ARTIKLER
I 2018 ble artiklene i Store  
norske leksikon til sammen  
lest 79,6 millioner ganger!

FAGANSVARLIGE
Ved inngangen til 2019 var det 766 
fagansvarlige i Store norske leksikon.  
I 2018 ble det rekruttert 134 nye.

AKTIVE BIDRAGSYTERE
I 2018 var det 1 443 aktive  
bidragsytere i leksikonet, over  
halvparten var frivillige.

OPPDATERTE ARTIKLER
I 2018 ble det oppdatert 35 730 
artikler, 14 prosent økning fra 2017, 
og nesten dobling fra 2016.

181 881 
artikler 
per 1. januar 2019

51 480
biografier 
per 1. januar 2019

58 223
bilder 
per 1. januar 2019

3 760
forfattere
per 1. januar 2019

2 425 610 
lesere i måneden 
i januar 2019

314 976 
leste artikler per dag 
På vanlige hverdager ble det i snitt lest 
over 300 000 artikler per dag i 2018.

766
fagansvarlige
per 1. januar 2019
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En ung kirkeugle pryder forsiden av Store norske leksikons  
årsmelding for 2018. Ugler er myteomspunnede vesener, i den 
vestlige verden symboliserer de gjerne visdom og klokskap. 
Ugla var attributt
 for Athena, den greske gudinnen for visdom;  
og er et kjent symbol blant universiteter over hele Europa.

Forsidefoto: Victor Bernard

God lesing!

store norske leksikon er Norges største nettsted for forsknings- 
formidling. Fagansvarlige skriver innholdet i Store norske leksikon.  
En fagansvarlig er en håndplukket fagperson som forvalter  
en liten del av leksikonet, de fleste jobber på universitetene.
 Leksikonet har opp mot 2,5 millioner unike brukere 
 i måneden, og det leses over 300 000 artikler hver dag.
 Leksikonet gis ut av Foreningen Store norske leksikon.  
Medlemmene i Foreningen er alle de norske universitetene,  
høyskoler og andre ideelle organisasjoner. 


