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Da Ap sa farvel til 
kommunismen
I boka «Gerhardsens valg. 
Arbeiderpartiets tunge av-
skjed med Sovjetunionen 
1917–1949» borer Eirik Wig 
Sundvall, doktorgradssti-
pendiat ved Universitetet 
i Agder (UiA) seg inn i 
partiets innerste tanker og 
følelser, representert ved menn som Haakon Lie, 
Sigurd Evensmo og Gerhardsen selv.
– Jeg ville få frem den spennende historien. 
Ideologiske prosesser og teori kan fort oppleves 
som tørt. Boka handler om partiets sjel og spen-
ningen mellom kommunisme og sosialdemo-
krati, sier Sundvall.

Kilde: forskning.no

Viruell stisykling
2016 er sagt å være året da tekno-
logien VR, virtual reality, kommer 
ut til alle. Nå lanserer Trysil, som 
den første destinasjonen i Norge, 
en helt ny måte å markedsføre seg 
på. Ved å kombinere VR og stisyk-
ling i Trysil Bike Arena, kan du nå 
oppleve hvordan det er å sykle på 
sti i Trysil før du har kommet til ste-
det. Med VR-briller og en app kan 
du nå få en virkelighetsnær opple-
velse av å sykle i Trysilskogen. Det 
påstås at opplevelsen er ikke langt 
unna virkeligheten.

Kilde: trysil.no/sykkel

Varmerekorder
Allerede før sankthans mente forskere 
at 2016 vil slå fjorårets globale varme-
rekord. Årsaken er de ekstreme tem-
peraturene i starten av året. Teoretisk 
sett er det mulig at resten av året blir 
helt usedvanlig kaldt, slik at rekorden 
ryker. Men det er lite sannsynlig, kon-
staterer professor Tore Furevik, som 
leder Bjerknessenteret for klimafors-
kning i Bergen.
Februar og mars lå om lag 1,5 grader 
over nivået i førindustriell tid – og 
passerte dermed midlertidig én av 
grensene som landene på klimatopp-
møtet i Paris sa de ville prøve å holde 
seg under.

Kilde: ntb

Digitale fullmakter i Danmark
Organisasjonen Ældre Sagen i Danmark har i mange år 
kjempet for at alle dansker kan gi eller få en digital full-
makt. På den måten vil pårørende kunne hjelpe til med 
den digitale kommunikasjonen, slik at ingenting blir 
misforstått eller oversett. Den nye danske digitaliserings-
strategien som skal gjelde for 2016 til 2020 legger også 
vekt på økt brukervennlighet.

Kilde: aeldresagen.dk

Tøff eldreframtid 
for kinesere
Med en befolkning på nær-
mere 1,5 milliarder innbyggere 
kan en eldrebølge i Kina få 
enorme dimensjoner. FN-
anslag går ut på at andelen ki-
nesere over 65 år vil øke fra da-
gens nivå på rundt 10 prosent 
av befolkningen til 28 prosent 
i år 2050. Samtidig som de 
eldre aldersgruppene er på 
frammarsj, har myndighetene 
i flere omganger vært nødt til 
å oppgradere pensjonsordnin-
gene for å imøtekomme vok-
sende krav fra befolkningen. 

Kilde: seniorpolitikk.no
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