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Grenseløse utfordringer
«Mangel på en grense har lagt en begrensning. Trekking av en grense åpner en mulighet.» Det sa utenriksminister Jonas Gahr
Støre da han talte til et fullsatt auditorium 1
ved Universitetet i Tromsø i slutten av april.
Bare to dager etter kunngjøringa av den historiske avtalen med Russland om delelinja i
Barentshavet, var den nye grensa et naturlig
tema da Støre orienterte om status i nordområdepolitikken. Med delelinja er nordområdene for alvor
blitt grenseløse.

maskin. Etter 15 års arbeid og 40 millioner
dollar har forskerne skapt en ny livsform
med stort potensial. Kanskje kan prosessen
revolusjonere medisinsk behandling ved at
vi blir i stand til å produsere celler som kan
erstatte syke celler, eller celler med spesielle,
programmerte egenskaper som gjør dem i
stand til å bekjempe eller motvirke sykdom.
Teknologien har også destruktivt potensial:
I gale hender kan den utnyttes i nye former
for krig og terror.
Syntetisk liv er dermed
ikke bare et vitenskapelig gjennombrudd. Det
er en filosofisk stabbestein. Er det liv, det
som kommer fra en
datamaskin? Og hvilken hensikt har dette
livet? Skal vi utvikle
teknologi som kan misbrukes til å gjøre stor
skade? Vitenskapen utfordrer ei grense, og
kaller på nye.

«er det liv, det
som kommer fra
en datamaskin?»

Det er ikke bare i
geografien grenser
gjør seg gjeldende.
Grenser definerer oss
både fysisk og mentalt.
De gir rammer for
nasjoner, enkeltmennesker, kulturer – og
selve livet. Det ligger i vitenskapens natur
å utfordre slike grenser, og i mai i år kom
ei ny utfordring av ei av de mest absolutte
grensene: skillet mellom liv og død.

Da presenterte den amerikanske biologien
Craig Venter og hans kolleger den første
syntetiske, selvreproduserende cella. Den
nye oppskrifta på liv er en digital kode fra
en datamaskin, kromosomer fra fire kjemikalieflasker, et vekstmedium og ei vertscelle.
Bakterien som cellene lever i, er den første
arten på planeten hvis forelder er en data-
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Ny VITEN
Foto: John Haslam / flickr.com

Fugler skyr økologisk mat
Næringsinnholdet i økologisk mat trekkes i tvil av ny forskning ved
Newcastle University. Der har de i tre år forsket på ville småfuglarter i 30
engelske hager. Småfuglene fikk valget mellom to hovedsaklig like typer
hvetefrø, men med en vesentlig forskjell: Den ene typen var økologisk
og den andre var ikke det. Det viste seg at fuglene foretrakk hvetefrøene som ikke var økologiske. Grunnen: Konvensjonelle frø inneholder ti
prosent mer proteiner enn de økologiske, og proteiner er viktige for at
fuglene skal overleve vinteren.
Kilde: alphagalileo.org, "Birds Select Conventional Over Organic Wheat
When Given Free Choice" Ailsa McKenzie and Mark Whittingham. Journal of
the Science of Food and Agriculture; 2010 DOI: 10.1002/jsfa.4025
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kreativitet og psykisk sykdom
Kreative evner er litt vanligere blant folk som har mentale lidelser i familien enn
andre. Evne til kreativitet har også vært knyttet til individer som har høyere
risiko for schizofreni og bipolar forstyrrelse. Nå har forskere ved Karolinska Institutet funnet ut hvorfor. Dopamin er en nevrotransmitor som overfører kjemiske
signaler fra en nervecelle til en annen via såkalte reseptorer på nervecellen. Det
viser seg at friske kreative mennesker og schizofrene har færre slike reseptorer i
et område av hjernen som heter thalamus, enn mindre kreative folk.
Kilde: Karolinska Institutet. ‘Thinking Outside a Less Intact Box: Thalamic Dopamine D2 Receptor Densities Are Negatively Related to Psychometric Creativity
in Healthy Individuals’ Örjan de Manzano, Simon Cervenka, Anke Karabanov, Lars
Farde & Fredrik Ullén, PLoS ONE, online 17 May 2010
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Ny VITEN
Færre narkodømte
henrettes
32 land i verden dømmer narkotikaforbrytere til
døden. Den første globale rapporten om utbredelsen av dødsstraff for narkotikaforbrytelser
viser at hundrevis av narkodømte blir henrettet.
Tallet er trolig for lite da det er flere land som
holder sin dødsstraffstatistikk hemmelig. Likevel
viser det seg at antallet henrettelser er gått ned
de siste to tiårene.
Kilde: alphagalileo.org. The Death Penalty for Drug
Offences: Global Overview 2010

syng For bedre Fordøyelse
Flere studier viser at det å synge i kor har psykologiske og biologiske fordeler. Det knyttes til lengre liv,
større avslapping og mer energi. Nå viser forskning at det å synge i kor også kan gi bedre fordøyelse.
Grunnen er at korsang fører til økt produksjon av hormonet oxytocin som også øker ved fysisk intimitet. Pasienter med irritabel tarmsyndrom produserer for lite oxytocin. Et lite svensk eksperiment viser
at korsang førte til noe bedring blant sangere med irritabel tarmsyndrom.
Kilde: alphagalileo.org

Foto: Scott Ablemann / flickr.com

ugress i siktet
Bildebehandlingsprogrammet Weedcer kan vise
seg å bli et viktig verktøy for norsk landbruk. Ved
å filme jordbunnen og sende bildene til en datamaskin kan man analysere bildene, gjenkjenne
bladformene på ugress og dermed presisjonssprøyte de plantene man ønsker å utrydde. Den
årlige mengden med ugressmiddel kan halveres
hvis kornbønder bare sprøyter på ugressområdet
i stedet for å sløse sprøytemidler utover hele
åkeren.
Kilde: SINTEF

avslører haiolje i
kosmetikk
Haiolje fra dypshavshai brukes i alt fra kosmetikk
til vaksine, noe EU prøver i begrense. I haiens
lever finnes stoffene squalen og squalan som er
enkel og rimelig å utvinne. Squalene er fuktighetsgivende, og brukes i fuktighetskrem. Man
kan også utvinne disse stoffer fra blant annet
olivenolje, men det er en mye dyrere prosess. Ny
italiensk forsking vil nå kunne avsløre om kosmetikkselskapene bruker squalene fra hai eller om
de holder seg til EU-anbefalte planteoljer.
Kilde: alphagalileo.org, «Stable Isotope Ratios Of C
And H To Distinguish Olive Oil From Shark SqualeneSqualane» Federica Camin, Luana Bontempo, Luca
Ziller, Cristiana Piangiolino, Gianni Morchio. Rapid
Communications in Mass Spectrometry; 2010 DOI:
10.1002/rcm.4581

store lønnsForskjeller i spania
Spanske kvinner tjente like mye i 2005 som menn gjorde i 1980. Dette er konklusjonen fra en forskningsgruppe ved Universitetet i Alicante. Det er store forskjeller mellom regioner. Kanariøyene har for
eksempel større lønnslikhet enn Asturias.
Kilde: alphagalileo.org
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Naturmangfoldåret

Forskningsteamet analyserer over 1700 avføringsprøver i Anhuiprovinsen i Kina. Avføringsprøvene kom
i små brune papirposer. På grunn av varmen og mangel på egnede laboratorier ble mesteparten av denne
jobben gjort utendørs. Alle foto: Tore Lier

BeKjeMper

sNEGlEfEbEr
i KinA

6

Overlege og doktorand
Tore Lier var med
å analysere 1700
avføringsprøver i Kina.
Målet er å bekjempe en
utbredt parasitt.

har de fleste av oss knapt hørt om parasitten, ettersom den ikke finnes i Norge.
90 prosent av sykdomstilfellene finnes i
Afrika, sør for Sahara.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår
at Shistosomasis er den parasittsykdommen etter malaria som har størst effekt
på verdens folkehelse. Så mange som 200
millioner mennesker er rammet. Likevel

– Denne parasitten fører til en sykdom
kalt asiatisk sneglefeber, forteller overlege ved Universitetssykehuset NordNorge (UNN), Tore Lier. Han har skrevet
doktorgradsavhandling om dette temaet.
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Èn variant av denne parasitten, Schistosoma japonicum, infiserer mellom én og
to millioner mennesker, hovedsakelig i
Kina og Filippinene.

trenger gjennom hud

Schistosoma japonicum er en liten orm
som lever i små blodårer langs tarmen
hos mennesker. Etter flere år med mer eller mindre diffuse plager, kan den til slutt
ødelegge leveren.
Ormen smitter ved at mennesker kommer i kontakt med ferskvannet hvor den
holder til. I ferskvannet bruker den snegler som vert, før de finner andre verter:
dyr eller mennesker.
Ormen kan trenge seg igjennom huden,
og man merker ikke at man blir infisert.

48
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Barnehjørnet

UT I VErDEN
Tekst: randi m. solhaug

Vel inne i menneskekroppen følger den
blodsirkulasjonen til leveren. Her binder
han- og hunormen seg sammen, og
former en symbiose før de reiser videre
til blodårene langs tarmen. Symbiosen
gjør at ormen kan formere seg raskt:
han-og hunormen kan daglig produsere
om lag 3000 egg. Ormen kan leve i om
lag fem år.
– De fleste av eggene forsvinner ut i
avføringa, men noen vandrer opp til
leveren. Her kan de gjøre stor skade, sier
Tore Lier.
avFøringsprøver

I Asia har det siden 1950-årene vært en
kraftig nedgang i antall infiserte av parasitten. Årsaken var at Mao satte i gang
et kontrollprogram for å få bukt med
sykdommen. Kontrollprogram gjorde
at man fikk diagnostisert og behandlet
syke, men også fjernet en del av sneglene.
– Programmet var vellykket. Man klarte
å redusere antall sykdomstilfeller med 90
prosent, sier Lier.
Flere tiår med bekjempelse av parasitten
har redusert antallet infiserte personer,
samt antallet parasitter hos dem som
blir infisert. Samtidig har nettopp færre
parasitter i infiserte personer gjort diagnostikken vanskeligere. Metoder som var
nyttige før, er ikke lenger så nyttige i dag.
Tore Lier har derfor vært med å utvikle
en annen diagnostisk metode, med bruk
av PCR-teknikk (Polymerase Chain
Reaction), for å påvise infeksjon. For
å sjekke at metoden holdt mål ble det
samlet inn blod- og avføringsprøver fra
1727 personer i Anhuiprovinsen i Kina.
Gjennom dette området går Yangtze-elva
hvor snegler florerer og parasitten trives.

Parasittormen Schistosoma japonicum trives i våtområder som dette.

nyttig, men kostbar metode

Studien viste at man med PCR fikk om
lag dobbelt så mange positive prøver
sammenlignet med tradisjonell mikroskopi.

Årsaken er at vi reiser mer og tar med
oss parasitter hjem, samt at en del av
asylsøkerne som kommer hit også har
disse plagene, avslutter Tore Lier.

PCR-metoden kan derfor være et nyttig
verktøy i bekjempelsen av parasitten.
Ulempen er at denne metoden er dyrere
enn de andre metodene.
– Men hvordan har det seg at du som lege
i Nord-Norge forsker på tropesykdommer?
– For mange kan det kanskje virke
underlig. Og det var nok litt tilfeldig at
jeg forsker på nettopp denne parasitten. Men nettopp fordi det ikke er så
mange andre som har tropesykdommer
som spesialfelt, så får jeg telefoner fra
hele landsdelen med spørsmål om dette.

Tore Lier var tre måneder i Kina for å teste ut en ny diagnostiseringsmetode som skal gjøre det lettere å oppdage og
behandle asiatisk sneglefeber.
Universitetet i Tromsø – Labyrint 2/10 •••
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Tekst: maja sojtarić
Et vanlig digitalkamera, med et spesielt objektiv, vil gjøre det enkelt for allmennleger
å oppdage føflekkreft raskt og smertefritt
for pasienten. Foto: Jan Fredrik Frantzen

uTviKLer

krEfTkamEra

Oppdages den i tide
kan føflekkreften lett
kureres. Tester for
føflekkreft innebærer
i dag ressurskrevende
vevsprøver, som i
fremtiden vil kunne
erstattes av et vanlig
digitalkamera.
8
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Sommersesongen er snart over oss med
forhåpentligvis sløve dager i sola. Og de
fleste av oss, yr av en uventet varme blant
de nordnorske fjell, vil kanskje ikke være
hundre prosent tro mot anbefalinger om
UVA og UVB filter på solkremen.
Når så høsten kommer og sommervarmen er lagt bak oss, vil kanskje noen
begynne å lure om den føflekken så
akkurat lik ut i mars som den gjør i september. Og da er det lurt å stikke innom
fastlegen for å sjekke, fordi forekomsten
av føflekkreft i Norge er blant de høyeste

på verdensbasis. I 2008 ble det registrert
1285 nye tilfeller av føflekkreft i Norge.
Det er den nest hyppigste kreftformen i
aldersgruppen 15–54 år og forekomsten
er mer enn dobbelt så hyppig i Sør-Norge sammenliknet med Nord-Norge, står
det på nettsiden til oncolex.no.
– Går du til allmennlegen din med en
føflekk får du en lokalbedøvelse og han
skjærer føflekken ut. Den sendes da
til laben på UNN hvor de sjekker om
det er såkalt malignt melanoma, altså
føflekkreft. Og det er de som oftest

Aktuelt
ikke, men du må nok vente i dagevis på
det svaret, forteller forsker Stein Olav
Skrøvseth.
Dette er en stor arbeidsbelastning på
helsevesenet og en mulig belastning for
deg som lurer på denne føflekken.
– Problemet er at en spesialist i hudsykdommer kan se på en føflekk om den er
malignt, både med det blotte øyet, men
også ved bruk av instrumenter. Men en
allmennlege er ikke trent til å tolke disse.
Så for å være på den sikre siden tar man
denne vevsprøven som man sender av
gårde til sykehuset. Men det går an å ta et
såkalt dermatoskopisk bilde av huden for
å avgjøre om det er noen forandringer i
det, forteller professor i statistikk, Fred
Godtliebsen.
vanlig digitalkamera

Det er snakk om et vanlig digitalkamera
som får påmontert en spesiell lupe, såkalt
dermaskop, som vil kunne avgi såkalt
polarisert lys. Dette lyset gjør at man
ikke bare tar bilde av overflatehuden,
men også av underhuden.
– Et slik kreftkamera vil kunne brukes
av vanlige allmennleger slik at de enkelt
og ganske kjapt kunne avgjøre om det er
snakk om ondarta endringer i en føflekk,
forteller Godtliebsen.
I tillegg vil den være nyttig som et læringsverktøy for leger under utdanning.
Den vil også være så enkel å bruke at folk
flest vil kunne sjekke seg selv.
– I prinsippet vil alle kunne bruke et slikt
kamera, men dette blir på ingen måte
en erstatning til å oppsøke lege, forteller
Godtliebsen.
algoritme

Det som skjer er at bildet legges inn i
analyseprogrammet som er innebygd i
kameraet, som på sekunder skal avgjøre om føflekken er ufarlig eller ikke.
Verktøyet vil korte ned diagnostiseringstiden betraktelig. Analyseprogrammet er
basert på en algoritme.
– Vi lager for tiden en algoritme som

skal gjenkjenne de viktigste egenskapene
til føflekkreft, slik at programvaren i
kameraet kan skille mellom de godarta
føflekkene og malign melanom, forteller
Godtliebsen.
En algoritme er en presis beskrivelse av
en endelig serie operasjoner som må
utføres for å løse et problem, det være
seg vanlig deling av flersifra tall eller litt
mer kompliserte beregninger. Algoritmen angir de enkelte skrittene i oppgaveløsningen og rekkefølgen av dem ved
ord, matematisk symbolikk og lignende.
Algoritmer ligger til grunn i alle dataprogrammer.
Når det gjelder kreftkameraet må man
lage en algoritme for at det skal skille
vanlig hud fra føflekk, deretter for å skille
en godarta føflekk fra en ondarta føflekk.
Og derfor er Godtliebsen og Skrøvseth
ikke leger, men statistiker og fysiker.
abCd og e

– Men vi ser på noen av de samme
tingene som legen gjør. De opererer
med noe som kan kalles en ABCD og
E – huskeliste for å beskrive symptomer
på føflekkreft. Disse må vår algoritme
kjenne igjen, forteller Godtliebsen.
A – står for asymmetri, B for border eller
ujevnt omriss, C er colour (farge) som
viser til ujevnhet i farge og D er diameter
som oftest er over 6 millimeter. Den siste
bokstaven på huskelista står for evolving – altså en føflekk som endrer seg
merkbart over tid.
Algoritmen vil kombinere alt dette og gi
en score for bildet. Ved hjelp av statistiske teknikker skal man kunne gi mål
for hvor asymmetrisk en føflekk er og så
videre. Dette vil bli lagt til en totalscore
for bildet. Man vil også ha en minsteverdi for hva denne scoren er før man må ta
en vevsprøve.
– I tillegg skal man ha en buffer for gråsoner – vi vil jo ikke at føflekkreft skal bli
uoppdaget, forteller Skrøvseth.

nøyaktige som mulig må forskerne ta
mange bilder av friske føflekker, godarta
endringer og maligne melanom.
– Vår begrensning er tilgangen på data.
Man kan si at det er heldigvis få i Tromsø
som kommer på legekontor med maligne
melanoma. Men det betyr at vi må
samarbeide med andre land for å få nok
tilgang på informasjon. Vi har fått flest
bilder fra en privatpraktiserende lege i
Tyskland, men planlegger også samarbeid med en lege i Miami, forteller Fred
Godtliebsen.
Helst skal algoritmen baseres på gjenkjennelse av egenskapene av hundrevis
av forskjellige melanomer.
Det er lenge til et slikt kamera er å finne
på legekontor eller blir tilgjengelig for
folk flest.
– Det må først utvikles ferdig og testes
klinisk. Så det er langt igjen til Royal
Albert Hall som Åge Alexandersen sier.
Men vi har tro på at vi kan utvikle et
produkt som er effektivt og lite kostbart,
forteller professor Godtliebsen.

FAKTA
Kameraet utvikles på Tromsø Telemedicine Laboratory (TTL) som er et
Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), med Universitetet i Tromsø
som partner. Formålet med SFI er å
styrke forskningsmiljøer som samarbeider med innovative næringer og
industri. TTL er en del av Nasjonalt
senter for telemedisin som er den
eneste WHO -samarbeidspartner i
telemedisin. Les mer:
www. telemed.no.

Vil du vite mer om forskningens verktøy,
bør du sjekke ut årets forskningsdager.
www.forskningsdagene.no

trenger Flere melanomer

For at disse regnestykkene skal være så
Universitetet i Tromsø – Labyrint 2/10 •••
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Aktuelt
Tekst: Askild Gjerstad

DaTalaGrING:

persOnvern eLLer TrygLeiK
Debatten går: politiet treng
betre metodar for å få has på
organiserte kriminelle, medan
borgarane treng fridom frå
unødig overvaking. Kor
langt bør eit samfunn
gå for å overvaka sine
borgarar i kampen mot
kriminalitet og terror?
Dette har vore eit mykje debattert spørsmål i norsk offentligheit
dei siste tre-fire åra, spesielt knytt
til spørsmålet om innføring av
datalagringsdirektivet i Noreg.
12. april i år var høyringsfristen
for spørsmålet om direktivet bør
implementerast i norsk rett, og
direktivet skal handsamast i Stortinget i løpet av det neste året.
Fyrsteamanuensis ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og
økonomi ved Universitetet i
Tromsø, Peter Ørebech, forskar
på EU-rett til dagleg. Ørebech
reagerer sterkt på at direktivet
legg til rette for lagring av alle
innbyggjarane sin kommunikasjon, uavhengig av om dei er
mistenkte for å ha gjort noko
kriminelt eller ikkje.
– Den overvakinga av alle
personar som datalagrings-

direktivet legg opp til, kan bli den klåraste
svekkinga av personvernet me har sett i Noreg.
Denne overvakinga er etter mitt syn i konflikt
med grunnlova sin paragraf 102, kor både
lovteksten og fortolkinga av den understrekar at
husinkvisisjon gjennom føregåande overvaking
er ulovleg i Noreg, seier Ørebech til Labyrint.
Det viktigaste argumentet for direktivet er at politiet treng forbetra metodar for å avdekka stadig
meir profesjonalisert organisert kriminalitet og
terrorverksemd i Europa. Ørebech trur uansett
ikkje at direktivet vil ramma dei profesjonelle
kriminelle.
– Ein oppnår ikkje siktemålet med direktivet
fordi det berre rammar uskuldige som ikkje
har ulovlege føremål. Dei som har kriminelle
føremål, veit korleis dei skal unngå å bli tatt
gjennom dei overvakingsmetodane som direktivet føreskriv. Direktivet opnar derfor for ei
unødvendig overvaking av alle personar.
Datalagringsdirektivet opnar berre for lagring
av trafikkdata i inntil to år. Dette vil seie at alt
innhald i kommunikasjon gjennom data og telefon ikkje kan lagrast. Ørebech saknar ein meir
opplyst debatt om direktivet.
– Det har vore eit problem at folk snakkar om
heilt forskjellige ting når dei diskuterer direktivet. Sjølv om det har vore ein stor debatt om
dette over fleire år, ser me at til og med politikarar på toppnivå trur at innhaldsdata skal
lagrast. Dessutan er det eit problem at alle som
diskuterer dette i det offentlege rom er lovlydige
personar. Dei kriminelle vil vita korleis dei skal
unngå å bli tatt, og samtidig vil lagringa av data
leggja til rette for korrupsjon gjennom sal av
data. Korleis kan me hindra at ikkje ein eller
annan utru tenar sel innsamla data til kriminelle? spør Peter Ørebech.
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i strid med
menneskerettskonvensjonen?

Sjølv om Ørebech meiner at direktivet
er i strid med grunnlova, har mykje
av den norske juridiske debatten om
direktivet dreidd seg om direktivet er i
konflikt med artikkel 8 i den europeiske
menneskerettskonvensjonen. Artikkelen omhandlar personvernet, og det
heiter mellom anna at «Enhver har rett
til respekt for sitt privatliv og familieliv,
sitt hjem og sin korrespondanse.» Sidan
EU etter planen skal slutta seg til menneskerettskonvensjonen i nær framtid, er
det knytt stor spaning til korleis menneskerettsdomstolen vil dømma i saker
kor lagring av data er i konflikt med
personvernet. Stipendiat Anett Beatrix
Osnes ved Det juridisk fakultetet ved
Universitet i Tromsø har i nesten tre år
arbeidd med ei doktorgradsavhandling
om kommunikasjonskontroll som etterforskingsmetode i straffeprosessar. Ho
meiner det førebels er svært usikkert om
direktivet er i strid med menneskerettskonvensjonen.

kvisisjon er ulovleg. Å lagra trafikkdata
har ingenting med husinkvisisjon å gjera.
Husinkvisisjon kan vera nødvendig for
romavlytting eller ransaking av private
rom, og desse etterforskingsmetodane er
ikkje omfatta av datalagringsdirektivet.
Osnes ynskjer også å nyansera oppfatninga av at overvaking alltid inneber ei
svekking av personvernet.

– Direktivet sitt innhald er nokså
uavklart i Noreg. I dag veit me til dømes
ikkje i kva for saker politiet skal gå inn å
kontrollera data, og me veit heller ikkje
kor mange i politiet som vil ha tilgang til
desse dataa. Fyrst når loven om datalagring vert lagt fram for Stortinget, vil
me kunne vurdera om direktivet er i
konflikt med artikkel 8 i menneskerettskonvensjonen. Ei samansett vurdering av
lagrings- og sletterutinar, heimelskvalitet
og til kva for lovbrot data skal innhentast
vil avgjera om direktivet er i strid med
menneskerettskonvensjonen.

– Overgangen mellom personvern og
overvaking er langt meir glidande enn
ein kan få inntrykk av i den offentlege
debatten. Ofte kan dei til og med vera to
sider av same sak. Til dømes har identitetstjuveri vore eit veksande problem dei
siste åra. Auka innsats på kommunikasjonskontroll vil i desse sakene føra til eit
styrka personvern, fordi det vil skje færre
identitetstjuveri. Slik vil det også vera
i mange andre tilfelle. Overvaking av
trafikkdata vernar ofra sitt personvern,
samtidig som det svekkjer det generelle
personvernet.

I Tyskland har forfatningsdomstolen
kome til at den nasjonale tyske lova som
implementerer datalagringsdirektivet
i tysk lov er i konflikt med den tyske
forfatninga. Osnes er likevel ueinig med
Ørebech i at lagring av trafikkdata er i
konflikt med den norske grunnlova.

lite Fokus på personvern

– Den norske grunnlova seier forholdsvis
lite om personvern. Paragraf 102 seier at
privatlivet er verna gjennom at husin12

Anett Beatrix Osnes. Foto: Ove Aalo, Studio blå.

••• Labyrint 2/10 – Universitetet i Tromsø

I norsk rett har det tradisjonelt vore lite
fokus på personvern, fordi behovet for
kommunikasjonskontroll har vore lite.
Dei gongane det har vore konflikt mellom personvern og tiltak mot kriminalitet, viser Osnes til at mønsteret i norsk
rett har vore eintydig.
– Sjølv om overvaking av data er ganske
nytt i norsk rett, finnes det fleire dommar

som dreier seg om kommunikasjonskontroll av til dømes brev eller telefon. I
desse sakene er det eit eintydig mønster
at domstolane veg tiltak mot alvorleg kriminalitet som viktigare enn personvern.
– På den eine sida ser me no at personvernet i mange europeiske land vert styrka. Til dømes skal den norske grunnlova
få eit sterkare personvern når den vert
revidert i 2014. På den andre sida ser me
eit stadig sterkare behov for overvaking
av alle borgarar på grunn av organisert
kriminalitet og terror. Kan dette tyda på
at rettsstatane i aukande grad utfordrar
eller set til side grunnleggjande demokratiske rettar i europeiske land?
– Ja, det er det ingen tvil om. Den mest
effektive måten å nedkjempa kriminalitet og terror på, er full overvaking. Ei
slik overvaking vil svekka den politiske
debatten, og den vil redusera trivselen
til folk. Demokratiet byggjer på den
frie tanken og det frie ord, det er derfor
svært viktig at alle avgrensingar av
personvernet vert grundig debattert i
det offentlege rom. Dessverre er det ofte
for lite debatt om politiske vedtak som
svekkar personvernet. Til dømes har me
i Noreg implementert delar av den amerikanske terrorlovgjevinga etter 11. september 2001, utan anna grunngjeving
enn at andre land har gjort det same. Me
treng ein sjølvstendig debatt om norske
tilhøve i politiske spørsmål som vedrører
personvernet.

Aktuelt: Datalagring
Tekst: Askild Gjerstad

KOsTBAr innføring
innføring av
datalagringsdirektivet
stiller større
institusjonar overfor
større kostnader
og registrerings
utfordringar.
Samferdselsdepartementet har kome
til at ei innføring av datalagringsdirektivet vil kosta ein stad mellom 207 og
261 millionar. Etter at departementet
la fram desse tala, kom dommen mot
datalagringsdirektivet i den tyske forfatningsdomstolen 2. mars i år. Dommen
understrekar at den tyske implementeringa av datalagringsdirektivet i tysk lov
er i strid med forfatninga. Etter dommen
vert det i Tyskland kravd separat lagring

av data i eit lager som ikkje er knytt til
eit offentleg nettverk. Ei slik lagring vil
medføra langt høgare kostnader enn
Samferdselsdepartementet sine utrekningar tek høgde for.
Sidan det endå er det uavklart korleis
den nye norske loven om datalagring
vil sjå ut, er det likevel ikkje sikkert at
separat lagring vil bli eit krav i norsk rett.
Assisterande IT-direktør ved Universitetet i Tromsø, Kai Mathisen, seier at
innføringa uansett krev relativt store
endringar i bruk og lagring av data.
– Innføringa vil gje både personalmessige og driftsmessige kostnader. Me har
ikkje rekna på kor mykje i kroner og øre,
men me vil nok trenga ei halv fast stilling om direktivet vert innført. I tillegg
kjem innkjøp av ein del maskinvare og
tilrettelegging av system for lagring og
uthenting av data. Ei anna utfordring er

at me må gjera noko med publikumsmaskinane på universitetsområdet, sidan
uidentifisert surfing på nett ikkje skal
førekomma viss direktivet blir innført.

KjeLDer I sAKA:
Samferdselsdepartementet sin blogg
om datalagringsdirektivet: http://
datalagringsdirektivet.wordpress.com/
Regjeringa sitt høyringsnotat: http://
www.regjeringen.no/pages/2281081/
hnotat_datalagring.pdf
Høyringssvar: http://www.regjeringen.
no/nb/dep/sd/dok/hoeringer/
hoeringsdok/2010/horing---datalagring/
Horingsuttalelser.html?id=590002

DATALAGrInGsDIreKTIveT
veDTATT i EU 15. mars 2006
FrIsTen for gjennomføring i EUlanda var 15. september 2007
FØremåLeT med direktivet er å
harmonisera lovgjevinga om datalagring i medlemslanda i EU.
TrAFIKKDATA frå e-post, internettaksess, mobiltelefoni, breibandstelefoni og fasttelefoni skal
lagrast.
sIKTemåLeT for direktivet er å
gje politi og påtalemyndigheit eit
betre verkty for å avdekkja alvorleg kriminalitet.

DIreKTIveT er ein del av EU sin
indre marknad, derfor er det også
EØS-relevant. EØS-landa har fått
ekstra tid til å implementera direktivet, mellom anna fordi Irland
gjekk til søksmål for å få annullert
direktivet. Irland tapte søksmålet
10. februar 2009 i EF-domstolen.
InnFØrInGA av direktivet har
vore svært omstridt. EU-kommisjonen har gått til sak mot Sverige,
Hellas, Austerrike, Irland, Polen og
Nederland for manglande gjennomføring av direktivet i nasjonal
rett.

DIreKTIveT regulerer tilbydarane si plikt til å lagra data i mellom
6 og 24 månader. Dei ulike medlemslanda i EU og EØS kan sjølv
regulera rettshandhevande myndigheitar sin tilgang til og bruk
av data som vert lagra. I Tyskland
og Romania har den nasjonale
implementeringa av direktivet
blitt vurdert til å vera i strid med
personvernet i gjeldande nasjonal
rett.
nOreG kan nytta vetoretten i
EØS-avtalen til å reservera seg
mot direktivet. Det er uavklart
kva som vil skje med EØS-avtalen
dersom Noreg nyttar vetoretten.
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Den amerikanske predikanten Billy
Graham var tidlig i sin karriere knyttet
til den fundamentalistisk evangelikanske bevegelsen i USA. Senere i karrieren
beveget han seg mot en mer åpen tolkning
av Bibelen og ble åndelig rådgiver til flere
amerikanske presidenter. Foto: Reuters /
Scanpix

Den OpprinneLige

fUNDamENTalIsmEN
fundamentalisme er
opprinnelig et begrep
for kristen bokstavtro
bibeltolkning. Men i
dag brukes begrepet
nesten synonymt med
radikalisert islam.
– I motsetning til blant annet protestantiske kristne, har jeg til gode å høre om
14
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muslimer som selv definerer seg som
fundamentalister, sier førsteamanuensis i
religionsvitenskap, Bjørn Ola Tafjord.
Første gang man brukte begrepet fundamentalisme om islam var i 1979. Før den
tid var det nærmest utelukkende forbeholdt grupper av amerikanske protestanter som mener at Bibelens ufeilbarlighet
burde styre samfunnet.
Begrepet fundamentalisme er ikke av
gammel støpning. Det kom ikke inn i
Oxford English Dictionary før i 1950;

ordet fundamentalist ble ikke definert i
ordboken før 1989.
Som bevegelse ble fundamentalismen
etablert ved Princeton Theological Seminary i USA i begynnelsen av det forrige
århundret og befestet i essaysamlingen
The Fundamentals: A Testimony of the
Truth. I denne samlingen av 12 bøker og
totalt 90 essays fastslo de protestantiske
teologene den grunnleggende sannheten om verden slik den er foreskrevet i
Bibelen.

Aktuelt
Tekst: maja sojtarić

– Formålet var å fastslå skriftens ufeilbarlighet og at denne skulle ligge til
grunn for all etikk, moral og politikk.
Mange amerikanske evangelikale kristne
definerte seg selv stolt som fundamentalister, og mange gjør det selv i dag,
forteller Bjørn Ola Tafjord.
bokstavtro

Fundamentalisme handler om bokstavtro bibeltolkning og allerede fra
1920-tallet handlet det i stor grad om å
få evolusjonslæren ut av de amerikanske
skolene. I dag støtter fundamentalistene
politikere som Sarah Palin, og tidligere
republikanske presidenter som far og
sønn Bush og Ronald Reagan har hatt
tett tilknytning til den fundamentalistiske kristne bevegelsen.
– Mye av grunntanken i den fundamentalistiske kristendommen er at samfunnet i dag er på feil vei og vender seg bort
fra den ideelle orden. For fundamentalister er det viktig at kristendommen
igjen får innpass i samfunnsstyringen for
å gjenskape denne orden. Fundamentalismen har også fotfeste i Norge, særlig på sør- og vestlandet, og vi ser det i
publikasjoner som Norge IDAG og delvis
DagenMagazinet.
«Spørsmålet er klart: Kan Norge klare
seg uten Jesus og de verdiene man har
berøvet nasjonen ved en hard avkristning? Vi tror det vil bli mer og mer klart
at det ikke går.» , spør redaktør Finn Jarle
Sæle i lederen Paulus og Norge – kristningsprosjektet; Norge IDAG 21.05.2010.
Famlende journalister

Første gang begrepet fundamentalisme
ble brukt om noe annet enn kristendom,
var i 1957. Da for å beskrive hindunasjonalister som brukte religion aktivt
for å nå sine politiske mål.
Men hva med islam? I dag er det nesten
utelukkende radikale islamister som
blir definert av media og politikere som
fundamentalister.

– Første gang man brukte begrepet fundamentalisme om islam var i forbindelse
med den islamske revolusjonen i Iran
i 1978-79, da den amerikanske ambassaden ble stormet av demonstranter og
de ansatte ble holdt gissel. Amerikanske
journalister famlet etter et begrep å bruke og endte opp med fundamentalisme.
De gjenkjente noen ideer og strukturer
fra fundamentalistisk konservatisme i
eget samfunn i ideologien og retorikken i
Iran, forteller Tafjord.
Ifølge Tafjord har dette begrepet slått
så godt an i media at fundamentalisme
nesten har blitt synonymt med radikalisert islam.
– Men i motsetning til blant protestantiske kristne, har jeg til gode å høre om
muslimer som selv definerer seg som
fundamentalister.
ikke likestilt med terrorister

Den vanligste misforståelsen om fundamentalisme man får fra medievinklinger
i dag, er at fundamentalister er likestilte
med terrorister. Det er ifølge Tafjord
langt fra tilfellet.
– Fundamentalisme er en sterk overbevisning om at religionen og åpenbaringen kan forstås på én måte, at det finnes
én sannhet og at den er skrevet ned i én
hellig bok. Men man syns ikke automatisk at det er greit å sprenge abortklinikker i lufta selv om man er en fundamentalist.
Det er den raske utviklinga av verden,
og store samfunnsomveltninger som
ofte fører til fundamentalisme som er en
konservativ bevegelse. Fundamentalister
oppfatter seg selv ofte som fremmedgjort, marginalisert og som forkjempere
for det motsatte av flertallets synspunkt.

paradoksalt

Selv om fundamentalismen ofte blir
sett på som en konserverende ideologi
bruker tilhengerne, paradoksalt nok,
moderne kommunikasjonsmetoder for
å nå frem med sitt budskap. Det være
seg kristne rockeband, eller mullaenes
opptakskassetter.
Også moderne retorikk blir tatt i bruk:
man snakker heller om norske verdier og
kulturarv, enn å ta opp kristen billedbruk
for å nå flere.
– Historien som fundamentalistene
forteller om seg selv holder ikke nødvendigvis mål rent religionshistorisk. Bokstavtro baseres faktisk på meget kreative
lesninger av skriften, som det ikke alltid
finnes belegg for. Dette ser man blant
annet når nåværende hendelser som
finanskrise, tsunami og askeskyer forklares og settes i et bibelsk lys.
Fundamentalismen finnes hovedsaklig
i religioner som baserer seg på hellige
bøker, men et annet paradoks er at for
de aller fleste kristenfundamentalister er
det utenkelig å lese originalversjoner av
bibeltekster.
– I USA er den ekte Bibelen fortsatt King
James Bible, og i Norge blir det ramaskrik i lekmannsbevegelsen hver gang en
ny bibeloversettelse blir publisert. Men
det er faktisk slik at mange fundamentalister, det være seg kristne eller muslimer,
ikke leser skriftene i særlig grad. I stedet
hviler deres tro ofte på muntlige overføringer i sosiale sammenhenger.

– Det er nok ikke lett å være fundamentalist i Norge. I de store mediene får man
som regel ikke bekreftet sitt livssyn. Men
dette bidrar til oppfatninga om at man er
utvalgt og ren.
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Portrett
BenTe peDersen
Tekst: Maja Sojtarić
Foto: Andreas Palmén

MeD eT

fUllT HJErTE
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«Det er ikke mange år siden jeg (...) ble spurt: Hva slags same er en kven?»

«Litterær sjokolade»
kaller hun den lettleste
litteraturen som har
blitt hennes livsverk.
Men Bente pedersen
mener alvor med
sine kioskveltere.
fortellingene kommer
fra et hjerte fylt med
den ufortalte historien
om hennes folk, som
hun mener flere bør
kjenne til.

skibotn, annen pinsedag.

universitetsbiblioteket, en
ettermiddag i mai.

– Jeg fant Raija mens jeg gikk på lærerskolen. Du studerer og trenger penger
og det er ikke så gøy å gå nattevakter.
I Romantikk, der jeg begynte å skrive
som 15-åring, ble det litt for mye hjerte
og smerte og det var ikke så veldig kult
lenger. Så jeg fant ut at jeg ville skrive
noe om oss her oppe og ringte til en
forlegger i Oslo og sa: «Hei du, jeg har en
kjempeidé til en historisk serie fra NordNorge.» Også sier han: «Har det hendt så
mye historie i Nord-Norge, da?»

Bøker lukter. Bibliotekene over hele
verden er slik sett ganske like, med den
svake eimen av papirstøv som forteller at her skal man hviske for her er det
skrevne ordet som har autoritet. Men
også i bibliotek er det et hierarki: Noen
ord plasseres på den øverste hylla, mens
andre gjemmes i kjelleren.
Fjodor Dostojevskij og William Faulkner
står vakkert innbundet på sine respektive
hyller i tredje etasje på Universitetsbiblioteket i Tromsø – Bente Pedersen er
forvist til ensomhet i kjelleren.
– Du skal skrive en artikkel om dette
sier du? Det må være første gangen, det
er ikke mye forskning som blir gjort på
dette, sier bibliotekaren som registrerer
utlånet av Raija og Tre søstre, gulnet på
sidene og ubrutte i ryggen.
Underholdningslitteraturen, som er
Bente Pedersen sitt levebrød, har mange
navn og noen av dem er ikke særlig
smigrende. Men tross sjangerens noe
frynsete rykte blir hun hyppig lest, og
har skrevet over 100 bøker med et opplag
på seks millioner.

Hjemme hos Bente Pedersen lukter det
nystekte vafler og kaffe. Huset er i Skibotn, Storfjord kommune, der hun har
levd mer eller mindre hele sitt liv. Hun
er komfortabelt plassert i en blå sofa,
med en kaffekopp i hånda og forteller
at «her blir jeg for folkene her holder
deg jordnær». Tilbakelent, men aktivt
gestikulerende, forteller hun åpent om
sitt liv og virke. På den ene langveggen,
blant familieklenodier henger en Raijaklokke. Over den er alle de 40 bøkene i
serien om livet til den finske jenta, som
på 1700-tallet vandrer inn i Nord-Troms
og forelsker seg i samen Mik’kal, sirlig
organisert på en hylle. Men også Bente
Pedersen hadde en stund forvist Raija
til mørkets glemsel: Nærmere sagt kastet
manuset i frustrasjon innerst i et skap på
Elevheimen studenthjem i Tromsø.

Da tente Bente Pedersen på alle plugger,
satte seg ned og skrev en liste over alle
historiske hendelser i Nord-Troms fra
1700-tallet og til moderne tid. Og fikk
klarsignal til å bringe Raija til verden.
– De trodde at serien skulle gå over to
hundre år. Jeg skrev 40 bøker som handlet om 30 år på 1700-tallet og det var nok
historie i Nord-Norge til det. Pedersen
understreker poenget med et kjapt nikk
og et halvt smil.
– Jeg lærte meg å forske og skrive med
Raija, og jeg lærte meg å ta kritikk. Det
var jeg ikke særlig flink til i starten.
Derfor havnet Raija-manuset innerst i
skapet. Men en oppmuntrende telefon
fra Margit Sandemo fikk meg på bedre

nAvn: BenTe PeDersen
ALDer: 49
hvA: FOrFATTer

tanker. Det ble den store reisen, jeg lærte
om mine folk som jeg ikke visste nok om
på forhånd, og jeg ble enda mer glad i
Nordkalotten.
bibelen og norsk ukeblad

Da Pedersen vokste opp på 60-tallet var
det Bibelen, Norsk Ukeblad og Allers som
ble lest av folk rundt henne. De sterke
læstadianske strømningene forklarte Bibelens popularitet, men det er først som
voksen at Pedersen innså hvorfor det var
så mange ukeblader i omløp.
– Under fornorskninga fikk kvenene
gratis ukeblader fordi dette var lystbetont
norskopplæring. Der fikk man vite hvordan den foretrukne kulturen var.
Og hun benyttet seg av ukebladenes virkemidler for å fortelle om historien som
hun sier at hennes hjerte var fullt av.
– Jeg bruker den metoden som ble brukt
for å fornorske oss, til å nå massene
med minoritetens historie. Den litterære sjokoladen gjør at man kan lure litt
historie inn i folk som ikke engang vet
at de er interessert i det. Jeg tenkte også
at folk som ikke går på biblioteket for å
låne en bok, også har krav på å lese noe
som angår dem. Og det viste seg at det
var mange nok som ville lese det, selv de
som ikke hadde knekt alle de litterære
kodene.
Raija kom midt i den etniske bølgen
på 80-tallet, da majoritetsbefolkninga begynte å være nysgjerrig på det samiske.
Og da samene var midt i en revitalisering
av sin egen kultur.
– Da jeg starta var jeg midt i den samiske
bølgen, så jeg hadde flaks. Og det har
fulgt slag i slag med ungdommen som
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har revitalisert den kvenske og den
sjøsamiske kulturen. Og det måtte nesten
være de som sto for revitaliseringa, for
ungdommen bærer ikke med seg den
kollektive skammen.
Særlig trekker Pedersen fram urfolksfestivalen Riddu Riđđu i Kåfjord som
en suksesshistorie. I år er også Bente
Pedersen en del av programmet og skal
bokbades på Festivalbiblioteket.
Føler du at du er en del av det kulturrevitaliseringsprosjektet som kvener og samer
har opplevd?
– Klart jeg gjør. Det er ikke mange år
siden jeg satt i et middagsselskap som
Gyldendal arrangerte i Oslo og ble spurt:
Hva slags same er en kven? Men jeg føler
at det er en del flere som vet mer om
dette i dag, og at jeg kanskje er en del av
det.
grave i Fortiden

Pedersen oppdaget tidlig at man ikke
skulle «grave mye under overflaten før
man gravde frem en komagtupp». Kvensk
var det hemmelige språket i Skibotn og
under det igjen lå det sjøsamiske gjemt
unna. Nordkalottcocktail, kaller hun det.
– Forlaget mente at Raija skulle angå
damer mellom 15 og 30 år. Men de som
ringte til meg var alt fra godt voksne
menn som var interessert i historie og
hadde en oldemor fra Tornedalen, og
til unge mennesker som endelig kunne
prate med bestemor om hvor de kom fra.
Men de var ikke alle som satte pris på
at Pedersen gravde i fortidens mørke
kjeller. Selv om hun ifølge forfatter og
professor Liv Lundberg ikke jukser med
historiske fakta, noe som ikke er uvanlig
i denne sjangeren.
– Selvsagt er det jeg skriver i mine bøker
ikke sånn folk levde i Målselv, eller Skibotn, eller i Finnmark. For hvis jeg skrev
om hvordan det egentlig var så hadde
ingen gidda å lese det. Men de historiske
hendelsene jeg skriver om prøver jeg å
gjøre så korrekte som mulig.
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– Jeg husker at da jeg begynte å skrive
om det kvenske, så sa folk: Hvorfor
gjør du dette? Vi er jo norsk. Og vi er jo
norsk. Men du har klangen i språket. Og
du føler deg hjemme i Finland. Det er en
del av meg, hvorfor skal jeg holde kjeft
om det? Og hvis mine fortellinger inspirerer folk til å se på sin egen slektshistorie, så har jeg oppnådd noe.
pedagogen pedersen

Liv Lundberg er også fagansvarlig for
forfatterstudiet ved Universitetet i
Tromsø og har i løpet av årene brukt
Bente Pedersen som foredragsholder for
studentene. Hun forteller om en kvinne
som tilnærmer seg sitt arbeid med stor
profesjonalitet, men også freidighet og
humor. Og studentene har godt av å vite
at de finnes mange måter å produsere
litteratur på, påpeker hun.
Men Pedersen passer på å ikke underbygge illusjonene om forfatterlivet.

– Hver gang noen ringer meg og sier at
de vil bli forfatter så spør jeg om de ikke
har noe annet de heller kan tenke seg å
bli. Dette er verdens beste jobb, men for
hver av de som lykkes så ligger det 150
på bakken, sier hun selv.
Selv om Pedersen ofte nevner flaks som
utløsende faktor for sin egen karriere,
viser hennes stayer-evne at hun behersker håndverket bak underholdningslitteraturen. Setningene er korte, plotet
drives av heseblesende handling og
man er begrenset til 250 hele sider, som
Pedersen ymter frempå at hun skriver
ut ganske fort. Forlaget har bedt henne
om å ikke fortelle hvor raskt hun kan
produsere en bok.
– Leseren skal ikke trekke pusten mye
når han leser mine bøker. Huset Arent,
serien jeg skrev om handelsstanden i
Tromsø, var på over 300 sider per bok og
jeg ga karakterene mer indre liv. Og det
var færre som ville lese det, sier hun.

Portrett
Selv om leserne har bestemte forventninger til serielitteratur, er det ikke ubetydelig hvilket produkt man legger frem.
Pedersens største ankepunkt i forhold til
mange som holder til i samme bransje,
er at de ikke behersker språket godt nok
og lar fortellinga lide under det harde
handlingspresset.
kjært barn?

Selv om Liv Lundberg mener at Pedersen er en seriøs forfatter av underholdningslitteratur er det ikke til å unngå at
mange vil definere dette som et paradoks. Serielitteraturen anses å ikke ha
mange litterære kvaliteter. Dette ser man
fordi det ikke er mye litterær kritikk om
sjangeren. En og annen gang havner den
i medienes søkelys – som oftest når enkelte serieforfattere ikke får medlemskap
i Forfatterforeninga.
Bryr du deg om litteraturkritikerne?
– Det sluttet jeg med ganske tidlig. Jeg
vet hvorfor jeg gikk inn i bransjen, jeg
kan forsvare det jeg gjør i den grad det
skal være nødvendig, hvilket jeg ikke
syns. Vi har behov for den smale litteraturen, og det er fint at vi har Forfatterforeninga, men jeg har aldri søkt om
å være med. Jeg gikk inn i dette med en
tanke om at det er jobben min og den
dagen jeg ikke kan leve av det så tar jeg
vel fag på universitetet, sier Pedersen.
Man kan kanskje diskutere om det er
sannhet i ordtaket om at kjært barn har
mange navn. Smusslitteratur og husmor-

porno er betegnelsene som beviser det
motsatte. Hete scener på noen tilfeldig
oppslåtte sider i Pedersens serie Tre
søstre forklarer en del.
Forstår du de som mener at denne typen
litteratur er spekulativ?
– Ja, men det er dette mine lesere vil
ha! Det er en del av sjangeren. Og jeg
har ingen problemer med å skrive det.
Jeg vet at det er mange forfattere, særlig
eldre damer, som hamrer seg kjapt og
rødmende gjennom disse scenene når de
skal skrive dem, ler Pedersen.
Er det noe du ikke skriver om? Noe som er
tabu for deg?
– Jeg skriver aldri om folk jeg kjenner, eller om ting som virkelig har skjedd rundt
meg. Jeg lever i et lite samfunn og skal
fortsette å bo her, så for meg handler det
om respekt. Jeg kommer nok aldri til å ta
en Knausgård.
under overFlaten

Pedersen har også prøvd seg på romansjangeren, samlet fotballsitater,
nordnorske uttrykk og hun satt i kommunestyret i Storfjord kommune i fire
år for SV. Pedersen sluttet da hun etter
eget sigende «var lei av å hele tiden måtte
mene noe om alt».
Og ja: hun har laget historien til en musikal og et korverk.
Musikalen «Markedsplassen» ble fremført første gang på Festspillene i Nord-

Norge i Harstad i år 2000. Den handler
om tre stammers møte i form av en kjærlighetshistorie om den norske kvinnen
Anna, samen Ante og kvenen Ville. Den
ble også fremført som korverket «Anna»
av Nordreisakoret Mollis, fordi som
det står på deres nettside: » vi ønsker å
fokusere på at det fortsatt finnes fordommer og mistro mellom samer, kvener og
nordmenn i våre bygdemiljøer.”
– Dirigenten fra Mollis, Jan Hugo Sørensen, laget musikken, Ragnar Olsen skrev
sanger, Bente Reibo regisserte og jeg
gjorde lite annet enn å tvinne tomlene.
Men Gud hvor artig det var. Og det ble
et flott prosjekt hvor unge og gamle folk
fra kommunene i Nord Troms følte at
de var med på å skape noe som tok litt i
hjerterøttene.
Dette stykket handler om skjult rasisme,
mener du det fortsatt pågår?
– Det ser man hver gang en skuterløype
blir stengt i disse traktene. Da er det dem
som har skylda for at skuterløypene blir
stengt, og med dem menes nok samene.
Det samiske beskyldes for holde nede
utviklinga. Vi vil gjerne tro at smeltedigelen har gjort oss lik, men lik er ikke
målet. Det er forskjelligheten som komplimenterer oss. Men det er fortsatt lett
å gripe til forskjellighetene i en konflikt
og da kommer grumset opp – alle de tingene vi ikke våger å snakke om. Derfor
må vi være flinkere til å stikke neven i
jorda og grave frem komagtuppene.
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GrENsEr
Foto: Andreas Palmén
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Linjer. ytterpunkt. rammer. vi forholder oss til grenser hele tiden; det
være seg fysisk eller psykisk. Ofte tenker vi ikke over hvor grensen går
før vi merker at den begrenser oss. Hva ville for eksempel fart, alder og
smerter betydd for oss uten grenser? enten vi liker det eller ikke,
sprenger dem eller holder oss innenfor dem – så gir grensene
oss innsikt.
«Mangel på en grense har lagt en begrensning.
Trekking av en grense åpner en mulighet»,
sa utenriksminister jonas gahr støre da
han besøkte universitetet i vår. Han
snakket om norges ferskeste
grense; delelinja mot
russland.
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Forskningsarbeid på isen i forbindelse med forskningsprosjektet SNOP (Soviet-Norwegian Oceanographic
Programme). Foto: Torgny Vinje, Norsk Polarinstitutt

pOLArfOrsKning TinTe

DEN kalDE krIGEN
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under den kalde
krigen var det ikke
mye samarbeid over
grensene mellom
norge og russland,
men polarforskning
var med på å bringe to
uvenner sammen.
Norge var tidlig ute når det gjaldt vitenskapelig normalisering i forholdet med
sin nabo i øst, Russland. Spesielt når det
gjaldt polarforskning på 1980-tallet.
Det forteller historiker Stian Bones ved
Universitetet i Tromsø (UiT). Han er
medforfatter på bind II i serien «Det
asymmetriske naboskap», et forskningssamarbeid hvor både norske og russiske
forskere bidrar til å skrive den felles
norsk-russiske historien de siste 200 år.

Et velkomment russisk kulturelt innslag ved Isfjord radio, Kapp Linné på Svalbard i 1958. Foto: Kåre Monrad Bratlien,
Norsk Polarinstitutt

gorbatsjov-tale

Bones har blant annet funnet ny dokumentasjon som viser at polarforskning
spilte en ikke ubetydelig rolle for oppmykinga av den kalde krigen.
– Gjennombruddet kom på 1980-tallet.
Norsk Polarinstitutt var krumtappen
og de samarbeidet også med kanadiske
forskningsmiljøer. Spesielt samtalene
mellom polarinstituttet og russerne i
1986 bidro til at forskningen ble én av
faktorene Mikhail Gorbatsjov nevnte
som viktige da han holdt sin tale i
Murmansk i 1987. Det bidro også til et
skifte på russisk side og mer åpenhet i
nordområdene. Forskningssamarbeidet
er et eksempel på hvordan kontakt og
dialog mellom øst og vest bidro til å åpne
opp konflikten, men det har kanskje ikke
vært så mye i fokus, forteller Stian Bones.
Selv om forskningssamarbeidet mellom
Norge og Russland fikk et oppsving mot
slutten av den kalde krigen, så var det

også forskningssamarbeid over grensene
før den tid. Blant annet innen fiskeriforvaltning og nordlysforskning. Enkelte
forskningssamarbeid tok til så tidlig som
i 1950-årene.
spent situasjon

Det som imidlertid kjennetegnet hele
forskningssamarbeidet mellom de to
naboene i denne perioden, var at alt
foregikk fra sak til sak. Det var ikke noe
organisert eller formalisert samarbeid.
– Forholdet mellom Norge og Russland
var jo ikke bare preget av de territorielle grensene, men også av symbolske
og politiske grenser. Så hvor langt man
kunne gå i å samarbeide med den andre
siden, var et hett tema på denne tiden.
Folk som øyensynlig gikk for langt ble
gjenstand for særlig interesse for politiets
sikkerhetstjeneste på begge sider, forteller Bones.

Et eksempel på dette var arkeolog Povl
Simonsen som jobbet ved Tromsø Museum på 1950-tallet. Han var en av flere
som engasjerte seg for å skape et nordkalottsamarbeid, og derfor gjerne ville
ha kontakt med sine sovjetiske kolleger.
Dermed kom han i norsk etterretnings
søkelys. Situasjonen var spent på denne
tida og det skulle ikke mer til.
sladder i lo og ap

I hvor stor grad man burde ha kontakt
med sine sovjetiske naboer var en vanskelig balansegang. Det var ikke enighet
om hvor grensene burde gå.
– Derfor var kontakt og samarbeid sterkt
politisert, og det var vanskelig å bevege
seg i dette politiske terrenget. I ettertid
vet vi jo at selv tidligere statsminister Einar Gerhardsen og hans kone, ble utsatt
for internt sladder i LO og Arbeiderpartiet, fordi de hadde kontakt med russiske
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På tokt med Norsk Polarinstitutts forskningsskip Lance. Forskningsprosjektet SNOP (Soviet-Norwegian Oceanographic Programme) varte fra 1988-92, og var et samarbeid mellom
forskningsinstitusjoner i Sovjetunionen og Norge. Målet var å studere vann- og istransport mellom Frans Josef Land og Grønland. Foto: Torgny Vinje, Norsk Polarinstitutt

ambassadefolk. Det var jo dilemmaet for
alle som kom i kontakt med den
sovjetiske motparten; det noen så som en
mulighet for vennskap, tolket andre som
politisk avhengighet.
uenige

De symbolske og politiske grensene landene imellom viste seg også i forskninga.
Tromsø Museum drev på 1950-tallet arktiske forskningsutgravinger på Svalbard,
og kom i vitenskapelig strid med det
sovjetiske synet på hvem som hadde de
eldste historiske rettighetene til området.
– Den sovjetiske utgravingslederen lanserte en teori om at pomorene etablerte
seg der veldig tidlig. Før Barentz opp24
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daget øya på 1500-tallet. På bakgrunn
av dette mente Russland at de hadde
historisk krav på Svalbard og at de skulle
behandles annerledes enn andre traktatpartnere, forteller Stian Bones.
utstrakt Forskningssamarbeid

Han mener begge parter har et historisk
ansvar for at forholdet mellom de to landene ikke har vært like godt. I dag er det
derimot et utstrakt forskningssamarbeid
mellom de to nabolandene.
Institutt for historie ved Universitetet i
Tromsø har for eksempel i mer enn 20 år
samarbeidet med russiske historikere på
en mengde prosjekter. Allerede i 1990 ble
det opprettet et professorat for å kunne
ta seg av relasjonen til Russland.

– Nå har Universitetet i Tromsø samarbeid med sine russiske forskerkolleger
innen de fleste fagdisipliner, og er i høy
grad et nordområdeuniversitet, avslutter
Stian Bones.

FAKTA
Forskningsprosjektet «Det asymmetriske
naboskap; Norge og Russland 1814 –
2014» skal munne ut i et tobinds verk om
naboskapet mellom de to landene de
siste 200 år.
Et tjuetalls historikere og statsvitere
deltar. Prosjektet ledes fra Universitetet
i Tromsø. Hovedsamarbeidspartnere er
Institutt for forskningsstudier i Oslo, Det
russiske vitenskapsakademiet i Moskva
og Pomoruniversitetet i Arkhangelsk.

Tekst: randi m. solhaug

DeLeLinjA:

– UTrolIG VIkTIG aVTalE
norge og russland ble
i april i år enige om en
delelinje i Barents og
polhavet. for norge er
avgrensningsavtalen
viktig for fremtidig
verdiskaping i
nordområdene.

Allerede i 1967 tok Norge initiativ til å
dele kontinentalsokkelen i Barentshavet
med Russland, den gang Sovjetunionen.
Det skjedde etter at Norge hadde blitt
enig med Danmark, Sverige og Storbritannia om deling av Nordsjøen, noe
som ble gjort etter det såkalte midtlinjeprinsippet. Denne måten å dele på vant
fram på FNs Havrettskonferanse i 1958,
og grensen trekkes slik at den er like
langt fra den ene som den annen parts
kystlinjer.

Det mener leder av Barentssekretariatet,
Rune Rafaelsen. Han er optimistisk med
hensyn til hva avtalen kan bidra til:

Russland mente derimot at avgrensningen skulle følge sektorlinjen. Denne
stammer fra det såkalte sektordekretet i
1926, der grensa ble trukket fra Kolahalvøya og opp til Nordpolen.

– Dette var den siste grensedragningen
mellom Norge og Russland. Ingenting
er viktigere enn at man får til en grenseavtale med var nabo i øst. Siden mye
av den fremtidige verdiskapinga her til
lands kommer til å skapes i nordområdene, så var det helt avgjørende at man
kom til enighet.
Han mener forvaltningssamarbeidet
mellom Norge og Russland har fungert
bra, og regner med at dette vil fortsette
framover.
historisk

– Jeg trodde egentlig det skulle drøye
litt til, men nå er delelinja en historisk
realitet. Det er gledelig at de har blitt
enige, sier stipendiat Vidar Bjørnsen.
Han deltar på prosjektet «Det asymmetriske naboskap: Norge og Russland
1814–2014» ved Institutt for historie
og religionsvitenskap ved Universitetet
i Tromsø og forsker på de to landenes
ulike utgangspunkt for å bli enige om en
delelinje.
Selv om Norge og Russland har delt landegrenser lenge, så har grensene til havs
vært vanskelige å bli enige om.

– Norge var uenig i denne måte å dele
på. Blant annet var det et ankepunkt at
sektorlinjeprinsippet ikke er forankret i
havets folkerett, forteller Vidar Bjørnsen.
Folkeretten er rettssystemet som gjelder
mellom statene.
gråsonen

Ifølge FNs havrettskonvensjon har nemlig alle kyststater suverene rettigheter til
å forvalte og utnytte naturforekomster
i en 200 mils økonomisk sone i havet
utenfor sitt landområde. Fordi både
Norge og Russland krever denne retten,
så overlapper våre områder hverandre.
Partenes krav har resultert i et omstridt
område på cirka 155 000 kvadratkilometer, noe som tilsvarer halve fastlandsnorge. En viktig del av dette overlappingsområdet kalles gråsonen.
Regulering av fiske i dette området har
hittil vært regulert av den såkalte gråsoneavtalen mellom Norge og Russland.
Den ble første gang inngått i 1978 og
var ment som en midlertidig ordning.
Men siden man først i år ble enige om en
endelig delelinje, har gråsoneavtalen blitt
fornyet hvert år.

Et midlertidig kart viser hvor grensen mellom Norge og
Russland går (rød linje), men det gjenstår å kontrollregne
de endelige punktene for grenseoppdragningen. Foto:
Heiko Junge/ Scanpix

olje- og gassForekomster

Gråsoneavtalen gjaldt først og fremst
fiske. Men etter hvert som det er oppdaget olje- og gassforekomster i Barentshavet, så har dette også blitt et svært viktig
tema. Oljedepartementet i Russland har
tidligere gjort en vurdering og kommet
fram til at det kan finnes 400 milliarder
tonn olje og 5800 milliarder kubikkmeter gass i gråsonen. Begge land har
imidlertid blitt enige om at man ikke skal
begynne utvinning før en delelinjeavtale
er på plass.
– Det foreligger ikke noen offisiell avtale
ennå og vi vet heller ikke når den trer
i kraft. De to utenriksministrene har
skrevet under på ei erklæring, og det vil
etterføles av en godkjenningsprosess i
de to landenes parlamenter, Dumaen og
Stortinget, sier førsteamanuensis Irene V.
Dahl ved Det juridiske fakultet.
Andre kilder: Norsk Polarhistorie
(http://www.polarhistorie.no)
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Illustrasjonsfoto: NinJA999 / flickr.com

GrENsEløs kJærlIGHET
ekteskap over
landegrensene har sine
utfordringer. russiske
kvinner i norge har
måttet jobbe hardt
for «å høre til» i sitt
nye land. Og mange
opplever å måtte
forsvare sin kjærlighet.
Et betydelig antall ekteskap har blitt
inngått mellom norske og russiske borgere etter oppløsninga av Sovjetunionen
26
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(mellom 200-300 per år siden 1998), og
en stor andel av ekteparene bor i NordNorge.
For det meste er det snakk om russiske
kvinner som gifter seg med norske
menn: For hvert ekteskap som inngås
mellom en norsk kvinne og en russisk
mann, er det nemlig 35 norske menn
som gifter seg med russiske kvinner.
De individuelle parene har ulik bakgrunn og svært forskjellige historier. For
å forstå hvordan kvinnene og mennene
opplever sin situasjon, har forskere ved
Universitetet i Tromsø og Norut gjennomført en rekke kvalitative intervjuer.
Kvinnene og mennene er intervjuet både
hver for seg, og sammen.

– Vi har vært opptatt av at vi gjennom
disse intervjuene ikke bare skal lære
noe om de russisk/norske ekteparene,
men også om det norske samfunnet, sier
professor i sosiologi Anne Britt Flemmen, som sammen med seniorforsker
og statsviter Ann Therese Lotherington,
seniorforsker og filosof Natalia Kukarenko og førsteamanuensis og sosialantropolog Britt Kramvig har gjennomført
to prosjekter om ekteskap mellom parter
fra ulike kulturer.
Føler avhengighet

Noe av det de russiske kvinnene synes
var aller vanskeligst, var å forholde seg
til et lovverk som ikke alltid er så lett å
forstå. Første året kan de blant annet ikke

Tekst: randi m. solhaug

ta seg lønnet arbeid og rettighetene til
språkopplæring er begrensede.
– Men de vil gjerne jobbe og være
økonomisk uavhengige. Det er veldig
viktig for dem, forteller Ann Therese
Lotherington. Noe russiske «Svetlana»
illustrerer:
Det første året i Norge var veldig vanskelig, spesielt for meg som har jobbet hele
livet og hatt ansvar for meg selv. Plutselig
ble jeg økonomisk avhengig av mannen
fordi jeg ikke hadde inntekter. Det viste
seg at telefonregningen – bare den gikk
det 7000 kroner til. Den måtte jeg betale
selv fordi han aldri hadde brukt så mye på
telefonsamtaler.
– Vi har vel konkludert med at kvinnene
settes i en ganske vanskelig situasjon.
De fire første årene er de avhengige av
ektefellen sin når det gjelder penger og
språkopplæring. Dette kan gjøre dem
sårbare. Vi sier ikke at de blir utnyttet,
men den formelle situasjonen plasserer
den norske ektemannen i en potensiell
maktposisjon, sier Anne Britt Flemmen.
Først etter at de russiske kvinnene har
vært gift i tre år kan de søke om opphold
på selvstendig grunnlag.
«lett å være mann»

Ingen av ekteparene beskriver utfordringene de stod overfor som enkle da de
giftet seg – tvert imot. Som en av kvinnene sier:
I begynnelsen var vi nok som en «Molotov-Cocktail”; vi var to ensomme mennesker, jeg var nesten 40 da vi giftet oss, og
han var nesten 50.
Forskernes materiale peker på at det som
står på spill for ekteparene, er forhandlinger om gjensidig respekt. Det er særlig
utfordrende forhandlinger for ektepar
med ulik kulturell bakgrunn, fordi det
er mange forskjeller som skal ses og
anerkjennes samtidig. En av forskjellene
handler om kjønnslikestilling.

Russere oppfatter nordmenn som mer likestilte enn dem selv. Flere russiske kvinner ga overfor forskerne uttrykk for at de
følte seg heldige, som var sammen med
en mann som var innstilt på likestilling
mellom partene. I Russland krever menn
mer av sine koner, ifølge «Anastasia»:
Hos oss i Norge kan man si det motsatte.
Kvinnen kan på en måte styre over mannen (ler).
– De russiske kvinnene har lagt merke til
at norske menn gjør mer husarbeid og at
de bruker mer tid på barna sine enn russiske menn gjør. Dette setter de pris på,
sier Lotherington.
– Og mennene jeg intervjuet sa at dette
fikk dem til å føle seg verdsatt. Det de
bidro med ble sett og satt pris på. «Det
er lett å være mann sammen med ho»,
var det én mann som sa, forteller Flemmen. Han satte det i sammenheng med
at de russiske kvinnene var oppdratt i et
samfunn med tydeligere forventninger
til kvinner og menn. En klarere arbeidsdeling mellom kjønnene.
Likevel oppstod det noen uenigheter da
de skulle avgjøre når barna deres skulle
begynne i barnehage. For den norske
mannen var det naturlig at barnet skulle
begynne når det var ett år. De russiske
kvinnene oppfattet at dette var for tidlig,
noe man må ses i sammenheng med at
kvinner i Russland får tre års ulønnet
permisjon etter at de har fått barn.
giFt av kjærlighet?

Mange russiske kvinner føler at de blir
møtt med mistenksomhet når de gifter
seg med en norsk mann. Mye av grunnen kan spores tilbake til 90-tallets
medieoppmerksomhet omkring prostitusjon i Nord-Norge.
– Man kan spørre seg hva det er disse
parene utfordrer? Våre analyser tyder på
at det reises spørsmål både ved legitimiteten til ekteskapet, ved likestillingen
i forholdet og ved følelsene de har for
hverandre – er det basert på kjærlighet? For hvis de ikke har giftet seg av

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

kjærlighet, så er det ikke et «ordentlig»
ekteskap. Når to etniske nordmenn gifter
seg er det ingen som spør om de gjør det
av kjærlighet. Russiske kvinner og deres
norske ektemenn må oftere svare for seg
og stå til rette for valget sitt, sier Flemmen.
Hun mener skepsisen til om disse ekteskapene er legitime er knyttet til politisk
økonomi. Det vil si at partene kommer
fra land med svært store forskjeller i
levestandard.
Statistikken viser at norske menn som
gifter seg med en partner utenfor Norden, oftest velger partnere fra Russland,
Thailand eller Filippinene. Norske
kvinner gifter seg oftest med menn fra
Storbritannia, Tyskland eller USA når de
velger partnere utenfor Norden.
Disse kjønnsforskjellene kan kanskje tolkes som et uttrykk for forventninger til
hvordan relasjonene mellom kvinner og
menn praktiseres i ulike deler av verden,
mener Anne Britt Flemmen.
(De uthevede sitatene er hentet fra Likestilte norskheter – Om kjønn og etnisitet, 2010.)
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Virus og bakterier kan gjemme seg i fiskens celler, men nanoteknologi kan gjøre det lettere å ta knekken på dem. Foto: Randi M. Solhaug

ny TeKnOLOgi sprenger grenser:

NaNomEDIsINErING aV fIsk
ved norges
fiskerihøgskole forskes
det på en ny og mer
effektiv fiskevaksine
for laks og torsk. Til
det brukes det som
omtales som den neste
industrielle revolusjon:
nanoteknologi.
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Norske fiskeoppdrettere taper årlig minst
500 millioner kroner på grunn av smittsomme sykdommer, men på det globale
markedet i dag finnes svært få effektive
virusvaksiner.
For oppdrettsnæringa vil det derfor være
en stor fordel med vaksiner som både
er sikre, lettvinte, kostnadseffektive og
samtidig gir fisken en livslang immunitet
med minimale bivirkninger.
– Ved å bruke nanopartikler som
vaksinebærere, så kan vi oppnå en mer
målrettet respons som kan bekjempe

virus og «vanskelige» bakterier. Ofte
kan både virus og bakterier gjemme seg
inne i celler, og det er derfor vanskelig
å medisinere fisken. Modellstudier med
nanopartikler har tidligere vist ønsket
vaksineeffekt hos pattedyr, men man har
ikke kommet så langt som å ta vaksinene i kommersiell bruk ennå, forteller
seniorforsker Roy A. Dalmo ved Norges
fiskerihøgskole (NFH) ved Universitetet i
Tromsø (UiT).
smått, men stort

Med nanoteknologi går vi inn i en bitteliten verden. Til gjengjeld åpner det for
enorme muligheter.

Tekst: randi m. solhaug

For å forklare hvor utrolig liten en
nanometer er, så kan man sammenligne
dette med en flyreise fra Tromsø til Oslo,
en avstand som i luftlinje er ganske nær
1000 kilometer. Forholdet mellom en
meter og en nanometer svarer til forholdet mellom luftlinjen mellom Tromsø og
Oslo og en millimeter. Avstanden mellom to atomer i et molekyl er derimot
kun en tiendedels nanometer, slik at hvis
vi legger fire-seks atomer på rad, så vil
dette utgjøre en nanometer.
– Potensialet i nanoteknologi ligger i
at hvis man flytter på disse atomene og
molekylene og putter dem i en viss rekkefølge, så kan man lage materialer med
helt nye og unike egenskaper, forteller
professor Kenneth Ruud ved Senter for
teoretisk og beregningsbasert kjemi ved
UiT. De ansatte ved dette senteret driver
med grunnforskning, og studerer blant
annet egenskapene til potensielle nye
nanomaterialer for å finne ut hvilke som
vil ha de beste egenskapene.
grenseløse muligheter

Nanoteknologi kan by på mange nye muligheter. Det kan åpne for å lage vinduer
som aldri trengs å vaskes, billakk som er
umulig å skrape opp, eller implantater
som er så like våre egne celler at de ikke
frastøtes av kroppene våre. Man kan
lage sensorer i kroppene våre som hele
tiden måler hvordan vi har det, eller
lage en jakke hvor materialet trekker
seg sammen når den kommer borti noe
skarpt. På den måten er man beskyttet
mot angrep utenfra.
Lagringsmulighetene på telefonen kan
også kraftig utvides med nanoteknologi:
– Klarer vi å utnytte fullt ut potensialet
som nanoteknologi åpner for, så er det
slett ikke utenkelig at vi i fremtiden kan
lagre flere millioner DVD-filmer på telefonen. Om ikke lenge kan dette være en
realitet, for utviklinga har vært rivende.
Det har gått mye fortere enn jeg trodde
for bare noen år tilbake, forteller Ruud.

Bildet viser en av fiskens “spiseceller» som har spist en mengde nanopartikler. Nanopartiklene ligger som små kolonier
inne i cella. Cellas diameter er om lag 20 mikrometer. Denne “ fråtsinga» leder til en målrettet immunrespons som kan
være viktig i sykdomsbeskyttelsen når sykdommene er forårsaket av virus og bakterier. Foto: Børge N. Fredriksen.

brytes ned

etiske begrensninger

– Nanopartiklene som sprøytes inn i
fisken brytes naturlig ned til ufarlige forbindelser. Innen ett år er alle partiklene
borte, sier Dalmo.

– Finnes det noen grenser for denne teknologiske utviklinga?
– Alt kan vel synes fantastisk nå, men
slik er jo faktisk også naturen. Fotosyntesen som foregår i alle grønne planter
er jo en fantastisk nanofabrikk. Det er
mange muligheter for utvikling her, men
samtidig er det fremdeles atomene som
definerer den nedre grensen. Og akkurat
nå synes i alle fall en nanometer å være
grensen for hva man kan gjøre noe fornuftig ut av, sier Kenneth Ruud.

Foreløpige resultater ved Norges fiskerihøgskole har vist at nanopartikler som
vaksinebærere har en målbar effekt i
smitteforsøk, men at denne effekten ikke
er høy nok til at vaksinen kan tas i bruk.
Ifølge Roy A. Dalmo skal de derfor forske videre på nanopartikler som vaksinebærere. Målet er en effektiv vaksine som
er helt uten bivirkninger for fisken og er
trygg for den som skal spise den.

Han anslår at de kan ha nådd målet om
en effektiv vaksine innen fem år.
– Noen omtaler nanoteknologi som den
neste industrielle revolusjon. Hva tenker
du om det?
– Ja, jeg tror nok bare vi har sett begynnelsen.

Selv om nanoteknologi kan bli et verdifullt redskap for blant annet å forbedre
helsa vår, er det viktig å integrere etikk
i utviklinga. Vi vet ennå lite om hvilke
problemer de nye nanomaterialene kan
skape. Vil for eksempel en billakk som
ikke kan skrapes vekk kunne brytes ned
i naturen? Hvilke langtidseffekter vil
en nanomedisin ha på pasienten? Slike
spørsmål må man ha i bakhodet.
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ny TeKnOLOgi - MuLigHeTenes TyrAnni?
Hvorfor føler vi trang til
å sprenge teknologiske
grenser hele tiden? Det
handler om ønsket om
å oppnå enhet med
omgivelsene, mener
filosof svein Anders
noer Lie.
Vår tid er preget av teknologisk utvikling
i et økende tempo, og vi er blitt vant til
at all denne teknologien omgir oss - og
fungerer.
Da for eksempel vulkanen Eyjafjallajökull på Island spydde ut så mye aske
i april i år at den lammet flytrafikken i
hele Europa, var det ganske mange som
følte seg begrenset. Flere spurte seg nok
om hvorfor man ikke hadde utviklet
teknologi som gjorde at flyene kunne fly
trygt gjennom en askesky.
Mennesker har riktignok klart seg uten
flytrafikk i tusenvis av år, men i dag føler
folk seg sterkt begrenset uten denne
teknologien. I det øyeblikket vi føler oss
begrenset av noe, da føler vi behov for å
oppheve denne grensen. Hvorfor?
Flyt i hverdagen

For å forstå teknologi og teknologisk
utvikling må vi forsøke å forstå vårt
grunnleggende forhold til den, mener filosof Svein Anders Noer Lie ved Institutt
for filosofi og førstesemesterstudier.
Filosofen Martin Heidegger (1889-1976)
beskrev dette forholdet ganske presist
i sitt hovedverk Sein und Zeit, og det
han sier der er at enhver teknologi som
overhode skal fungere må være oss «tilhånden». Med dette mener han at vi på
en måte må bli i ett med teknologien.
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Den må fungere som armen din.
– Teknologien må trekke seg tilbake og
bli usynlig for oss. Det gjør den ved at vi
gir oss over til teknologien og på sett og
vis underordner oss den. For eksempel
første gang du skal sykle, så fremstår det
hele litt fremmed. Men skal sykkelen i
det hele tatt fungere, så kan du ikke ha
denne følelsen hver gang. Etter hvert
som du sykler, så tenker du ikke på alt
du gjør. Du gjør det automatisk. Du
føler en slags flyt i det du gjør, en takt
og en jevn strøm. Det er denne følelsen
av at ting går på skinner vi søker etter i
vårt forhold til bruksgjenstander. Slik er
det og må det være med alt vi omgås i
hverdagen. Når det ikke er slik, da blir vi
oppmerksomme på det som begrenser
oss, og det er denne følelsen av å være
begrensa som overhode gjør det mulig med teknologisk utvikling, forklarer
Noer Lie.
For å forklare den teknologiske utviklinga må vi først forstå hvordan følelsen
av det å være begrenset kan oppstå. Det
er denne følelsen av å være begrenset
som er utgangspunktet, ikke de faktiske
fysiske grensene som omgir oss.
utviklet og innviklet

– Hvis man tenker over det - hva ligger
egentlig i begrepet utvikling? Det handler om at vi prøver å vikle oss ut av noe.
Forutsetningen for utvikling er følelsen
av innvikling.
– Hva mener du?
– Ta for eksempel de som ønsker å selge
oss ny teknologi. For at det skal oppstå
et behov for denne nye teknologien må
de få folk til å føle seg begrensa med den
de allerede har. Og det er faktisk ganske
enkelt. En nyere og «bedre» teknologi vil
nemlig peke på de begrensningene du
ikke ser i den du har. Grunnen til at du
ikke ser disse er fordi det du har fungerer
som armen din. Du føler en enhet med

omgivelsene, og du har det bra med ditt
gress på din side av gjerde, så lenge du
ikke ser gresset på den andre siden. Når
du ser dette gresset føler du deg innvikla
og du ønsker utvikling. «Se her er en ny
mobil med mange nye muligheter – prøv
den». I det du prøver den kan du være
solgt, for da fremstår mobilen du nettopp
var fornøyd med som trælete og tungvint.
Problemet for de fleste av oss er at vi
bombarderes med veldig mange nye
teknologiske muligheter – hver dag. Det
kan være kilde til stor frustrasjon og uro,
en slags mulighetenes tyranni for å sette
det på spissen.
teknologisk tyngdelov

Den teknologiske «tyngdeloven» lyder
slik: Det som er mulig å utvikle, skal
utvikles. Men finnes det noe grense for
den teknologiske utvikling?
– Slik situasjonen er i dag tror jeg ikke
det er mulig. Men jeg håper at folk etter
hvert vil innse at det er den enheten jeg
har snakka om vi søker, og ikke teknologien i seg selv. Enheten er ikke avhengig
av hvor avansert teknologien er, den er
avhengig av deg. Filosofen Friedrich
Nietzsche sier at man skal elske sin
skjebne (amor fati). Selv om man mister
et bein, så kan man velge om man skal
være trist over det resten av livet eller
bruke de mulighetene som dette gir. Den
som er i stand til å elske sin skjebne vil
ikke primært søke frigjøring via teknologien, sier Noer Lie.
– Men er det ikke også til hjelp at vi har
utviklet den teknologien som vi har i dag?
– Jo. Den teknologiske utviklingen kan
absorbere hele vår oppmerksomhet, men
den kan også frigjøre en oppmerksomhet mot en utvikling av våre åndelige
potensialer.

Tekst: randi m. solhaug

aVHENGIGE aV lEmEN for å oVErlEVE
for å overleve
hekkesesongen i
arktiske strøk begrenser
noen vadefugler seg til
områder hvor det finnes
lemen.
Arktiske områder kan være svært
ugjestmilde. Likevel trekker vadefugler
tusenvis av kilometer fra sydlige strøk og
til disse nordlige områdene for å hekke
fram sitt avkom.
Hvorfor de gjør denne anstrengende
reisen er mange forskere opptatt av å
finne ut av.
plyndrer reir

I en artikkel i det anerkjente tidsskriftet
Science tidligere i år, kom en forskergruppe tilknyttet Det Internasjonale
Polaråret (IPY) med et mulig svar.

Vadefugl: Polarsnipe (Calidris canutus). Foto: Gilg & Sabard / GREA

De hadde funnet ut at jo lenger mot nord
fuglene hekket, dess færre rovdyrangrep
ble de utsatt for. Forskerne fant dette
ut ved å legge ut kunstige reir i arktiske
områder i Canada og deretter telle
hvor mange dager det tok før reiret ble
plyndret av rovdyr – i hovedsak fjellrev.

Nettopp dette kan være forklaringa på
hvorfor vadefuglene trekker til de arktiske områdene for å hekke.

Reiret fikk være i fred lengre, dess lengre
nord det var plassert.

lemenår

Forklaringa kan imidlertid være enda
mer sammensatt, forteller biolog Nigel
G. Yoccoz ved Universitetet i Tromsø
(UiT). Han poengterer at IPY-prosjektet
ikke refererer til lemensyklusen, selv om
denne er svært viktig for rovdyr:
– Hvert tredje til fjerde år er det lemenår og det gir arktiske rovdyr et enormt
matfat å forsyne seg av. Når det er rikelig
med lemen å spise vil det samtidig bli
mindre rovdyrangrep på vadefuglenes
unger. Å begrense hekkeområdet sitt
til steder med mye lemen gir altså disse
fuglene en større sjanse til å overleve.

Dette er også kjent fra Sibir: gode lemenbestander gir høyt mangfold av andre
arter.
sårbar syklus

Nettopp dette poenget med at lemenbestander påvirker andre arters utbredelse, gjorde at Yoccoz og hans forskerkollega Olivier Gilg fikk inn en egen
kommentar i Science.
– Enkelte typer av vadefugl er svært
utsatt for rovdyr på grunn av stedet de
liker å hekke. Derfor finnes de ikke i områder hvor det ikke finnes lemen. Uten
lemen ville de trolig hatt vanskelig for
å overleve som art. Det gjør dem igjen
sårbare for svingninger i lemensyklusen.
Ingen vet helt hvorfor det blir overflod
av lemen noen år, men det betyr i alle fall
mye for artene som lever i nærheten, sier
Yoccoz.

Kart: Gilg & Sabard / GREA
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DøDEN

– Den yTTersTe grense

Illustrasjonsfoto: Andreas Palmén

Med moderne medisin
har vi stadig større
mulighet til å tøye
den ytterste grensen,
døden. spørsmålet er
hvor langt vi kan tøye
den.
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Alle mennesker må forholde seg til
minst to grenser; starten og slutten av
livet. Starten er som regel forbundet med
glede, mens døden skremmer oss. Døden
er en grense vi ikke kan oppheve, men
kan vi forskyve den og hindre at den
inntreffer for tidlig?
redder Flere

Forsker Ellen B. Pedersen ved Institutt
for samfunnsmedisin har over 30 års
erfaring som allmennpraktiserende

lege. I løpet av denne tiden har hun sett
hvordan ny teknologi har gjort det mulig
å redde flere menneskeliv.
– Vi redder uten tvil flere liv i dag enn vi
kunne for 10-20 år siden. Da jeg begynte
å jobbe som lege var det for eksempel
utelukket å redde et foster som ble født
i uke 25. Vi hadde ikke teknologi som
gjorde det mulig, men det har vi i dag.
Da HIV-epidemien startet for 30 år
siden, så var AIDS dødelig. Jeg husker

Tekst: randi m. solhaug

at jeg på den tiden hadde en ung pasient
som var blitt smittet via blodoverføring.
Jeg snakket med pasienten om at hvis
hun hadde blitt smittet ti år senere, så
hadde hun trolig overlevd. Det stemmer
nok, for ti år senere hadde vi fått bedre
medisiner. Som leger er vi trent opp til å
redde liv, så sånn sett er utviklinga bra,
forteller Pedersen.
verdig liv

Flere fortidligfødte (premature) kan altså
overleve i dag. Det samme kan pasienter
med AIDS, kreft, hjertesvikt og andre
alvorlige sykdommer. Likevel skaper de
nye medisinske metodene hodebry for
dem som skal bruke dem. Problemet
med mulighetene for tilnærmet grensesprengende livredning, er hvilket liv man
redder noen til. Selv om de overlever, så
er det ikke sikkert de får et verdig liv.
– Ekstremt premature kan få komplikasjoner etter fødselen som kan bli en stor
belastning for dem senere. Det finnes
ingen absolutt nedre grense for når man
ikke skal gi livreddende behandling for
fostre som er født veldig tidlig, så leger
må vurdere hvordan utsiktene for et verdig liv vil være. Det er vanskelig. Selv om
de teknologiske mulighetene er utvidet,
så kan vi ikke si at vi er blitt klokere enn
for 50 år siden. De etiske dilemmaene vil
fremdeles være der.
Også når livet nærmer seg slutten er det
et dilemma hvor mye livreddende innsats som skal settes inn. Ofte handler det
om å se ressurser i forhold til hvor stor
effekt behandlinga vil ha.
– Det er en kjempestor belastning som
lege å måtte gjøre denne avveiinga. Det
er aldri enkelt.
krever mer behandling

Ellen B. Pedersen har også merket at
pasientene i dag krever mer av legene
enn før. Mange av dem har selvsagt fått
med seg at det stadig utvikles bedre behandlingsmuligheter. Legene kan derfor
oppleve at pasientene krever behand-

lingsformer som de trolig vil ha svært
begrenset utbytte av.
I tillegg går den teknologiske utviklinga
sin kjappe gang, og nye behandlingsmåter tas i bruk. Noe som kan redde enda
flere.
– Vi lever stadig lenger. Jeg pleier å si at
Norge er et land hvor folk er sykere enn
i andre land. En studie viste nylig at vi
lever med flere smerter enn andre i Europa. Det er jo et nasjonalt mål at vi skal
leve lengst mulig, og i dag lever vi lenger
enn før – men med flere plager enn før.
Vi er mer sykemeldte enn andre også.
Men udødelige er vi ikke. Og uansett
hvordan den teknologiske utvikling blir,
så blir det ikke mindre komplisert for leger å ta stilling til hvem som skal reddes.
– Hvorfor tror du vi er så redde for å dø?
– Det er et vanskelig tema og vi har ikke
et avklart forhold til det. Så vi skyver det
nok fra oss. Men vi er jo opptatt av at
folk skal ha en verdig død. Og for noen
er det kanskje et mål å slippe å dø med
masse teknologi som nærmeste inventar,
sier Pedersen.
samFunnsøkonomi

Professor i teologi ved Det teologiske
fakultet ved Universitetet i Oslo, Øyvind
Norderval, påpeker at i motsetning til
tidligere tider så fjerner døden seg nå
mer og mer fra livet.
– Satt på spissen så er døden blitt mer
profesjonalisert og privatisert. Den foregår i hovedsak på sykehus, og byråer tar
seg av begravelsesprosessen. Etter hvert
har vi også fått diskusjonen om livets
grenser og spørsmålet om hva som er et
verdig liv.
– Jeg er sterkt i tvil om hvem det er som
setter normen for hva som er verdig liv
og død. I ytterste instans frykter jeg at
økonomene gjør sin inntreden også her
som på så mange andre felt i samfunnet:
Verdig liv og død er det som lønner seg
samfunnsøkonomisk; det vil si det er det

Illustrasjonsfoto: Andreas Palmén

produktive menneske som har høyest
verdi og prioritet. Det er et skremmende
perspektiv og et skremmende menneskesyn, mener han.
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jOHn frAnCis CAMpBeLLs reise i nOrD
john francis Campbell (1821 – 1885 ) var skotsk adelsmann og reisende, billedkunstner,
amatørgeolog og folklorist. Bildene er fra hans første reise i nord i 1849. De beskriver en reise
opp Altaelva, over Kautokeino og Karesuando, ned Muonioälven og Torneälven til Happaranda.

Lokale fiskere i Altaelva forbereder garnfiske og ser skeptisk på den fremmede engelskmannen.

Båten må dras opp et stryk i elva.

Campbell fisket laks og studerte natur og folk, og dokumenterte alt han opplevde. Hans
dagbøker og malerier ligger i det skotske nasjonalbiblioteket, men tegningene og akvarellene
gjøres nå tilgjengelige av universitetsbiblioteket i Tromsø. Han reiste over hele verden, men med
en særlig forkjærlighet for det nordlige skandinavia.

De er kommet opp til Sandia i Altaelva og staker i smulere farvann.
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Campbell har begynt vandringen mot Kautokeino. Mens de andre
lager mat, benytter han sjansen til å fiske litt, og blir nærmest spist
opp av mygg.

Bildedokumentar
Tekst: sigmund nesset

Til nordnorge kom
john francis Campbell
seks ganger, første gang
i august 1849. Han lærte
seg litt norsk og samisk.
Han hadde et skarpt blikk
for det vesentlige, og
dokumenterte det han
så: landskap, elver, hav
og ikke minst folk. særlig
la han sin elsk på den
samiske befolkningen. Til
sammen utgjør Campbells
billedmateriale en viktig
kilde for forskere og andre
som vil formidle kunnskap
om nordområdene.

Abraham Mothka var Campbells fører over vidda til
Karesuando. Campbell skriver om han: «Han er selve bildet
på en primitiv. Faren er kven, moren same; han blir full når
han kan og kjenner landet dag og natt, sommer og vinter –
enten han er full eller edru.”

Nesten framme i Happaranda er Torneälven som
en stor sjø.

Alle bildene er tilgjengelige
på http://www.ub.uit.no/
baser/ultimathule/.
Matpause nedenfor Gabofossen.
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Gule stafylokokker
trives best ytterst i nesen hos mennesker, og
menn er oftere bærere
av denne bakterien
enn kvinner. Foto:
Colourbox.com.

gule stafylokokker
trives bedre hos menn
enn hos kvinner. Men
hvorfor? norges første
store kartlegging av
gule stafylokokker,
også kjent som
sykehusbakterien, er i
gang.
Gule stafylokokker er en svært utbredt
bakterie som vanligvis er harmløs, men
ikke for enkelte utsatte grupper, for eksempel nyopererte. Hver dag får omkring
300 pasienter infeksjon etter operasjon
ved norske sykehus, og de fleste infeksjonene skyldes gule stafylokokker.
Bakterien er den vanligste årsaken til
infeksjoner i hud, både i og utenfor
sykehus. Gule stafylokokker kan blant
annet gi alvorlige sårinfeksjoner, lungebetennelse, urinveisinfeksjon og blodforgiftning, og kan i enkelte tilfeller være
dødelig. Sykehusene i Norge bruker årlig
cirka én milliard kroner for å bekjempe
denne mikroorganismen.
Med mer kunnskap vil man kunne gjøre
grep som begrenser skadevirkningene.
Derfor skal forskere nå se nærmere på
egenskaper hos bærerne, for å finne ut
mer om hvordan gule stafylokokker lever
og sprer seg.
kjønnsbevisste staFylokokker

guLe sTAfyLOKOKKer

TrIVEs bEsT
Hos mENN
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Kjønn ser ut til å spille en vesentlig rolle.
I alle fall er menn langt oftere bærere av
gule stafylokokker enn kvinner.
I den sjette Tromsøundersøkelsen, som
ble avsluttet høsten 2008, ble det tatt to
neseprøver og to halsprøver med få ukers
mellomrom hos drøyt 4000 personer.
Prosjektet kalles Tromsø staf og hudstudien. Det ledes av forsker Anne-Sofie
Furberg, og professor Johanna E. Sollid
(se faktaboks).
− Vi fant gule stafylokokker hos 1700

Aktuelt
Tekst: Torgunn Wærås og Gry Beate strand

personer. Over 30 prosent av alle menn
og 20 prosent av alle kvinner i utvalget
hadde bakterien over tid. Tilsvarende
fordeling er funnet i undersøkelser i
andre land, forteller Furberg.
− Andre studier viser at menn kan være
noe mer utsatt for infeksjonssykdom
enn kvinner. Vi skal derfor se nærmere
på forekomsten av gule stafylokokker og
nivå av kjønnshormoner i blodprøvene,
forklarer Sollid.
− Vi vet at stort sett alle kan få bakterien,
men at den trives best hos enkelte mennesker. Nå lurer vi på hvorfor det er slik,
legger Sollid til.
det moderne mennesket mer
sårbart?

Deltakerne i Tromsø staf og hudstudien
har fylt ut spørreskjema som gir informasjon om livsstil, helse og miljø, og her
kan noen svar ligge.
Bakterier har vært på jorda lenge før
mennesket, og stafylokokkene har
levd og utviklet seg sammen med oss.
Endringer i livsstil vil sannsynligvis
påvirke balansen mellom oss mennesker
og bakteriene. Spørsmålet er om vår nye
livsstil gjør oss mer sårbare for stafylokokksykdom.
− Variasjon i immunforsvaret er en
viktig teori, og på bakgrunn av data om
livsstil kan vi kanskje finne et mønster
hos dem som bærer bakterien, og videre
kan vi utarbeide en sterkere teori, forklarer forskerne.
svekkede mest utsatt

Gule stafylokokker trives best ytterst i
nesen hos oss mennesker. Men har du
først gule stafylokokker i nesen, vil de
raskt bli spredt til hele huden via hendene
dine. Huden fungerer som vårt førstelinjeforsvar mot infeksjoner. Dersom du har
skader i denne barrieren, som sår eller
eksem, kan bakterien lett gi hudinfeksjon.
− Slike infeksjoner kan bre seg og bli
svært alvorlige. Dette skjer særlig hos
pasienter som har svekket immunforsvar,
for eksempel på grunn av kreft og kreft-

Dyrkningsskåla nederst til venstre viser gule stafylokker. Som skåla til høyre viser, ble det ikke funnet resistente gule
stafylokokker i Tromsø staf og hudstudien. Foto: Bjørg Christina Haldorsen

behandling. Gule stafylokokker er den
nest hyppigste årsaken til blodforgiftning
i Norge, og inngangsporten trenger ikke
være mer enn en rift i huden, forteller
Furberg.
Frykter resistente
staFylokokker

I Tromsøundersøkelsen ble det ikke funnet methicillinresistente, gule stafylokokker (MRSA), men utviklingen framover
er usikker.
Viktigste årsak til utvikling av resistens
er bruk av antibiotika. I Norge er bruken
restriktiv, men i mange andre land er forbruket av antibiotika svært høyt. Dette
øker risikoen for spredning av resistente
bakterier til Norge.
− Selv om forekomsten av antibiotikaresistens fremdeles er lav i Norge, ser vi at
problemene vokser også hos oss. Dette
kan svekke mulighetene til å kurere infeksjoner. Derfor er vi opptatt av å finne gode
alternativer, forklarer Anne-Sofie Furberg.
En løsning kan være nye, forebyggende
tiltak tilpasset hver enkelt pasient ved
operasjon, eller en vaksine mot gule
stafylokokker.

− Vi vet likevel ikke om det er ønskelig å utrydde de gule stafylokokkene fra
bakteriefloraen vår. Vi må i tilfelle sørge
for å erstatte de med “gode» bakterier,
avslutter Johanna E. Sollid.
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Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard

Tekst og foto: Torbjørn Andersen

Den MOnuMenTALe

IbEsTaD sparEbaNk
ibestad sparebank
var den første banken
på landsbygda i
nordnorge. Den
ligger i sentrum av
Hamnvik, på toppen av
Hamnvikbakken, med
storslått utsikt nord og
østover og ned mot det
gamle handelsstedet.
Banken ble opprettet i 1843 for å yte
finansielle tjenester til fiskere og, som
det står i de fleste planer for sparebanker
fra denne tiden, "...at modtage Penge af
Personer af begge Kjøn, isærdeleshed af
Arbeids- og Tjenestefolk, og gjøre disse
Summer frugtbringende for eierene ved

Beregning af Renter og ved at lægge
Renterne til Capitalen."
Den monumentale bankbygningen er
symmetrisk utformet om midtpartiet og
står på en base av grovt tilhugd naturstein. Over sokkellisten, som går rundt
hele bygningen, er fasaden preget en
massiv råkoppmur av gråhvit kalkstein.
Den to etasjer høye bygningen har et
mansardtak med svai som er tekket med
takskifer. Bankens massive uttrykk understrekes med tårnoppbygget på midten
og den store buen over inngangspartiet.
Ibestad Sparebank ble oppført 1917-1920
etter tegninger fra arkitekt Claus Johannesen Hjelte (1884-1969), utdannet ved
Trondheim tekniske læreanstalt. Hjelte
arbeidet hos Lars Solberg i Trondheim
før han opprettet sin egen praksis i 1912.

Den forseggjorte hovedinngangen med verandaen over er
vendt mot øst, med en slak bue av marmor som går ned
i to små marmorsøyler som er utsmykket med et spiralmønster som slynger seg rundt. Spiralmønstret er tydelig
en gjengivelse av norsk treskurd som vi kjenner fra middelalderkirkene. Inne i inngangsportalen er en utsmykket
drikkefontene av stein.
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Da den ble bygget, var Ibestad Sparebank
den første banken på landsbygda i NordNorge; tidligere var kun Tromsø Sparebank etablert. På grunn av tårnet på
midten av bygningen blir det ofte trukket

paralleller til Austråttborgen, den gamle
herregården i Ørland kommune i SørTrøndelag. Ikke lenge etter at banken
hadde flyttet inn i den nye bygningen,
støtte de på vanskeligheter, og i 1921
måtte Ibestad Sparebank innstille sine
betalinger. "Gammelbanken" har i senere
tid blitt benyttet som bevertningssted
med krodrift og overnatting.

Den neTTBAserTe ArKITeKTUrGUIDen FOr nOrD-nOrGe OG
svALBArD gir innblikk i og smakebiter på landsdelens arkitektur.
www. http://www.ub.uit.no/baser/arkinord

LEKSIKON

Rød jonsokblom. Foto: flickr.com

Fatima, (Fastlandsforbindelsen til Magerøya), også kjent som Nordkappforbindelsen. Veiforbindelse på E 69 mellom
Kåfjord på fastlandet og Honningsvåg
på Magerøya i Finnmark. Omfatter tre
tunneler og fire broer, blant annet Nordkapptunnelen (6,9 km). Den kostet 1.084
milliarder kroner og åpnet 15. juni 1999.
Kilde: Store Norske Leksikon

Antarktistraktaten, en internasjonal
avtale som trådte i kraft 23. juni 1961. 12
stater tiltrådte avtalen hvor det slås fast
at Antarktis kun skal benyttes til fredelige formål. Det skal være frihet til å drive
forskningsaktivitet, men kjernefysisk
virksomhet skal ikke forekomme. I 1991
ble det bestemt at ingen skal kunne drive
mineralutvinning i Antarktis de neste 50
år. Traktaten ble tiltrådt av 12 stater som
alle hadde aktivitet i Antarktis i det Inter-

nasjonale geofysiske året (1957–58).
Kilde: Norsk polarinstitutt, caplex.no.

jonsok, eller Sankt Hans, 24. juni. Kirkehøytid til minne om døperen Johannes' fødsel. Endingen «-ok» kommer av
«voke» (ei vake, vakenatt). Jonsok betyr
ei vake for Johannes døperen. Både
«Jon» og «Hans» kommer av Johannes.
En rekke gamle skikker og tradisjoner
er forbundet med jonsok. De fleste er
knyttet til feiringen av sankthansaften,
som er kvelden før jonsok, altså 23. juni.
Blant annet kunne de unge jonsoknatt få
vite hvem de skulle bli gift med, ved å ha
jonsokblomster under hodeputen.
Kilde: Språkrådet, Store Norske Leksikon

Ixtoc-utblåsningen, 3. juni 1979, verdens største oljeforurensningskatastrofe
til sjøs til dags dato. En ukontrollert

utblåsning i oljebrønnen Ixtoc utenfor
kysten av Yucatán i Mexico. Mer enn
4000 tonn olje strømmet daglig ut fra
plattformen frem til brønnen ble tettet
igjen i mars 1980.

Ixtoc-utblåsningen. Foto: wikimedia.org

Aktuelt
Livet under isen er både robust og sårbart. Forskere gjør
undersøkelser både over og under isen i Framstredet. Foto:
KV Svalbard.

frAMsTreDeT fOrBLir

NærINGsfaTTIG
Mange har spådd at hvis Arktis ble isfri, ville
det bli mer lys og dermed mer plankton i havet.
Men ny forskning viser at det ikke stemmer. Mer
sollys er ikke nok til at det blir mer plankton.
Overflatevann fra polhavet er i mange områder
altfor næringsfattig.
Når Fram i 1893 begynte å drive med
isen visste man lite om Polhavet og havstrømmene. Man trodde sågar at det var
landområder under den arktiske isen.
Når skipet ankom Skjervøy i 1896 hadde
det vært langt nok nord til å avkrefte
den teorien, samtidig som det bekreftet
antakelsene om en havstrøm som fører
drivisen ut av Polhavet vest for Svalbard
– i det som vi i dag kaller for Framstredet.
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Det er godt over et sekel siden Fram
drev med isen og førte til banebrytende
forskningsresultater som lærte verden
mye om havstrømmenes bevegelser. Men
fortsatt er det mye man ikke vet om økologien i Framstredet, forteller professor
Marit Reigstad.
Lenge trodde man at hvis arktiske
områder ble isfrie vil det bli mye mer
biologisk produksjon i havet på grunn
av større lystilfang. Det har forskere

tilknyttet polarårsporsjektet Intergrated
Arctic Observation System (iAOOS),
som overvåkinger av hav, is og vær i
Arktis, nå all grunn til å stille spørsmål
ved for en del områder i Polhavet.
– I dag er det mangelen på lys som
begrenser algeproduksjonen i Framstredet. Om det blir mindre is, kan det
i framtiden være mangelen på næringsstoffer i form av nitrat som gjør at det er
lav produksjon av planteplankton i disse
områdene. Og grunnen til dette er måten
havstrømmene beveger seg på og skaper
lagdeling, sier Reigstad som deltok i
iAOOS-prosjektet på vegne av Universitetet i Tromsø.
lag på lag av havstrømmer

De biologiske prosessene Reigstad og
hennes kolleger har sett på, er produksjonen blant bakterier og alger samt mikroskopiske dyreplankton. Planteplank-

Tekst: maja sojtarić

ton er grunnmuren i næringskjeden i
Arktis, sier Reigstad. Ikke bare er den
viktig som mat for dyreplankton, fisk og
hval, men det hersker noe usikkerhet om
hvor mye CO2 disse små organismene
kan forvandle til næringsstoffer og oksygen ved hjelp av fotosyntesen.
– Hvis vi ikke forstår hva gode livsbetingelser for disse mikroskopiske
organismene er, har vi ikke grunnlag til
å vite noe om livsbetingelser for resten
av økosystemet. Vi har studert starten
av algeoppblomstringen i april og mai
både fra nord-sør (fra 80 til 74°N), og fra
øst til vest (fra iskanten, inn over sokkelskråningen og inn på Øst-Grønlandsokkelen).
Plantene må ha stoffer som nitrogen,
fosfater og silikat for å leve. I det smale
Framstredet kan man best observere
varmt, relativt salt og tungt atlanterhavsvann som strømmer inn i Polhavet
langs vestsiden av Spitsbergen. Samtidig
strømmer kaldt, ferskere og dermed lettere stillehavsvann og sjøis ut fra Polhavet langs østkysten av Grønland (se kart).
Stillehavsvannet dominerer oppå den
om lag 100-200 meter dype sokkelen.
Ved sokkelskråningen, mot den over
3000 meter dype renna som forbinder
Polhavet og Atlanterhavet legger stillehavsvannet seg oppå det varmere, saltere
atlanterhavsvannet. Dette vannlokket har
vært overflatevann i flere år, og nitratet
er brukt opp på veien fra Stillehavet.
Lagdelinga er så stor at nye næringssalter
aldri kommer opp til overflaten, noe som
gjør området næringsfattig.
– Slik sterk lagdeling dekker store deler
av havoverflaten i Polhavet, og begrenser
mulighetene for algeproduksjon. Langs
sokkelskråninger som blir isfrie, kan
vinder og havbunnens topografi være til
hjelp ved å føre det salte vannet opp til
overflaten. Men dette skjer ikke inne på
brede sokler som man ser i Framstredet.
mer lærdom – Flere spørsmål

Det er mye mer næring og lys nærmere
iskanten og sokkelskråningen. Der kan
algeblomstringene være like kraftige som
ved iskanten i Barentshavet hvor store
fiskebestander og sjøfugl kommer for å

Framstredet mellom Svalbard og Grønland er et nøkkelområde for overvåking av Golfstrømmen (rød) og returstrømmen
fra Polhavet (blå). I dette smale stredet kan man best observere varmt, relativt salt atlanterhavsvann som strømmer inn
i Polhavet langs vestsiden av Spitsbergen. Samtidig strømmer kaldt, relativt ferskt vann og sjøis ut fra Polhavet langs
østkysten av Grønland. Illustrasjon: Agnieszka Beszczynska Möller, Alfred Wegener Institute

spise. Men i drivisen som strømmer ut
fra Polhavet gjennom Framstredet var
det er liten forskjell på bioproduksjon
sør og nord. Her var det lyset som var
mangelvare fram mot slutten av mai.
– På Universitetet i Tromsø har vi lenge
forsket på Barentshavet, så vi kjenner det
godt. Framstredet er på samme breddegrader. Men på grunn av havstrømmenes
baner, vindforhold, topografi og de store
mengdene med tett is, er det forskjellige
mekanismer vi bevitner, sier Reigstad.
– Dette forteller oss at vi ikke ukritisk
kan bruke modeller for å simulere
økosystemprosesser fra ett område av
Arktis for å fortelle noe om hele Arktis.
Forskjellene i produksjonen av biomassen i Framstredet ser ut til å være størst
mellom øst og vest, mens det i Barentshavet er forskjeller mellom nord og sør.
Funnene fra forskningsekspedisjoner
brukes i modeller som beregner klimaendringenes betydning for økosystemene
i Arktis. Derfor er det viktig at forskere
rundt Polhavet snakker med hverandre
fordi ingen kan dekke hele Arktis alene.
Der Fram drev i isen i tre år på 1800-tallet var det i iAOOS-prosjektet kystvaktens skip KV Svalbard som banet vei. I
ni uker førte den forskere til vanskelig

Den røde flekken på kartet er en algeoppblomstring i
iskanten ved Øst-Grønlandsokkelen. Illustrasjonen er
basert på fordeling av algepigmentet klorofyll a over ØstGrønlandsokkelen i april og mai 2007 og 2008. Også midt
på sokkelen ser man et høyere pigmentinnhold (markert
med blått) fordi det kom en lokal oppstrømning av saltere
og varmere vann. Hele det undersøkte området var dekket
av drivis. Illustrasjon: Marit Reigstad

tilgjengelige områder.
– Vi lærte masse i de ukene vi fikk være
med KV Svalbard ute i isen. Men jo mer
vi lærer, jo flere spørsmål får vi. Vi vet at
dette er robuste systemer med robuste
organismer; dyreplankton som har et
livsløp på fem år kan overleve ti måneder
i året uten særlig mye mat. Men vi vet
ikke hvor mye de tåler hvis de blir presset utover de grensene de har i dag, sier
professor Marit Reigstad.
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INVaDErEr vArAnger
Tundraen gror igjen.
Lemenårene uteblir.
rødreven invaderer.
fjellreven forsvinner.
varangerhalvøya
er blitt det store
klimaobservatoriet
for forskere ved
universitetet i Tromsø.
På Varangerhalvøya klamrer en liten flik
av tundra seg til det norske fastlandet.
Det sårbare økosystemet er truet av en
invasjon av fremmede arter.
Universitetet i Tromsø (UiT) har i lang
tid forsket på det eneste ekte tundralandskapet på det europeiske kontinentet
som ikke tilhører Russland. Likevel
var det ved et slumptreff at de fant ut
at lauvmakken som de siste syv årene
grådig har slukt bladene på bjørketrærne
i Øst-Finnmark var en fremmed art for
området – liten høstmåler. Lauvmakk-

fråtsingen ble i 2008 av UiT økolog
Snorre B. Hagen kalt for den største
økosystemendringen i moderne tid i
Nord-Norge.
– Tilfeldigvis var finske forskere, som
også er eksperter på denne arten, i Finnmark i et helt annet ærend og kjente den
igjen. Så selv om vi i Tromsø kunne kartlegge lauvmakkangrepet med avansert
satellitt-teknologi kunne vi ikke se hvem
som var synderen. Dette viser viktigheten av at vi er ute i feltet og observerer
økosystemene, sier professor Rolf Anker
Ims.
svart skog Forsterker
klimaendringer

Den tynne stripen av tundra vi på kartet
ser åle seg bortover kysten av Russland
og Canada, utgjør faktisk ti prosent av
verdens fastlandsareal. I størrelse kan
den norske tundraen ikke sammenlignes
med de store, åpne tundralandskapene i
Russland. Likevel er det store likheter. I
Russland er det knapt noen som driver
forskning på tundraøkosystemer etter at
sovjetregimet brøt sammen, ifølge Ims.
På Varangerhalvøya har nå UiT alene fire
store forskningsprosjekt.
Men det er ikke bare forskere som observerer endringer i økosystemet: finnmarkingene har med egne øyne sett hvordan
randsonen til Norges lille tundra forandres i takt med høyere temperaturer.
Tusenvis av kvadratkilometer av bjørkeskogen langs den arktiske skogsgrensa
som omrammer tundraen, har blitt svart
på grunn av lauvmakken.
Samtidig vokser nå vierkrattet seg tykt
mange steder på tundraen.

Vierkratt invaderer den norske tundraen og gjør at den
ikke kan reflektere solstråler i like stor grad som tidligere.
Foto: Rolf Anker Ims.
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– Det at tundraen gror igjen over store
arealer kan bli et globalt problem. Is og
snødekte flater på land, som tundra,
reflekterer solstrålene ut i rommet igjen

og har dermed kjølende effekt på kloden.
Men når de hvite snøflatene på tundraen
etter hvert formørkes av høye vierkratt,
absorberes solvarmen istedenfor å bli
reflektert. Dette gir en såkalt tilbakekoblingseffekt på klimasystemet som
medfører en raskere oppvarming.
Men økologene har funnet ut at reindrifta kan bidra til at tundraen beholder sin
funksjon som et kjøleelement på kloden.
– På de kystnære sommerbeitene for
reinsdyr i Finnmark spiser reinen så
mye vier at krattene ser ut til å krympe,
istedenfor å vokse som de gjør ellers i
Arktis. Forskningen vår kan derfor bidra
til å etablere prinsipper for en fornuftig
forvaltning av beitedyr i Arktis.
Forvaltning av rødrev

Økologene fra UiT har også bidratt til en
aktiv rovdyrforvaltning på Varangerhalvøya i et prosjekt hvor rødrevbestanden
reduseres ved innsats fra vanlige jegere
og Statens naturoppsyn. Rødreven er en
art som nå invaderer tundraen flere steder i Arktis. Siden rødreven er større, så
fordriver den fjellreven, som er naturlig
hjemmehørende i disse trakter. I Finnmark er fjellreven derfor sterkt truet.
– Forvaltningstiltaket har lykkes i den
forstand at rødrevbestanden har minket.
Våre registreringer viser også at fjellreven
nå bruker større arealer av Varangerhalvøya enn før tiltaket startet. Men vi vet
fortsatt ikke hvor stort effekt det vil ha
på fjellrevbestandens størrelse. Fjellrevbestanden øker kun etter gode lemenår.
Det er da denne arten får unger. Men
de store lemenårene har blitt sjeldnere
det siste århundret. Det er dårlig nytt for
flere arter på tundraen som er avhengig
av regelmessige lemenår, forteller Ims.

varangerhalvøya som
observatorium

Endringsprosesser i økosystemene er
såpass innfløkte og langvarige at vanlige
forskningsprosjekter blir for kortvarige
til å gi robuste resultater, mener Ims. Det
var bakgrunnen for at UiT-økologene
kom opp med en idé om å gjøre forskningsaktivitetene på Varangerhalvøya
til et klimaøkologisk observatorium.
– Hvis forskning virkelig skal vise hva
som blir konsekvensene av klimaendringer og andre påvirkninger på
økosystemene, må den planlegges og
gjennomføres i et mye større perspektiv
både ressurs- og tidsmessig. Det finnes
for tiden ikke finansieringsordninger
for denne typen forskning i Norge. Det
trengs i alle fall over ti millioner kroner i
året i flere tiår av gangen.
Det er ikke i første rekke snakk om penger til stasjoner og bygninger. Observatoriet utgjør selve økosystemet som blir
satt under lupen av forskere som gjør
presise målinger og eksperimenter.
– Det er viktig at vi etterlater minst mulig fotavtrykk, sier Ims som forteller om
bruk av avansert teknologi som nettverk
av automatiske kameraer på tundraen
som registrerer fordelinger av dyr og
planter, eller fjernmåling fra satellitt som
viser endringer i vierkratt og lauvmakkangrep.
Men som historien om lauvmakken og
de finske forskerne viser, så er det også
viktig med folk i terrenget.
– Et bredt spekter av forskningsmetoder
i et langtidsperpektiv er nødvendig for å
forstå hvordan økosystemene fungerer.
Politikernes snakk om økosystembasert
forvaltning er like meningsløst som papapegøyespråk uten slik forskningsinnsats. Sånn sett er det egentlig ingen som
i dag forsker på hele økosystem i Norge,
forteller Rolf Anker Ims.

Den mye større rødreven som invaderer Varanger er en stor trussel mot fjellrevbestanden. Foto: Colourbox.com.

FOrsKnInGsPrOsjeKTer På vArAnGerhALvØyA:
•
•
•
•

FjeLLrev I FInnmArK – forsker på årsakene til at fjellreven forsvinner fra
Arktis.
ArcTIc PreDATOrs – om rovdyr som miljøindikatorer.
ØKOsysTem FInnmArK – om hvordan reinsdyr påvirker næringskjeden.
cLImmOTh – forsker på invasjonen av liten høstmåler.
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Aktuelt
Tekst: Torjer Olsen
Kulturen på arbeidsplassen kan enten øke eller minke
arbeidslysten hos folk. Det er viktig for ledelsen å innse at
verdier ikke bare ligger i profitten - noe som på sikt kan
øke profitten. Foto: Colourbox.com

Kulturen på din arbeidsplass påvirker alt fra
innsatsen din til helsa di. Dagens ledere må derfor
aktivt bygge kultur og gjøre arbeidsplassene
attraktive. Her kan uiTs aksjonsforskere bistå, noe
både Coop norge, volvo og sparebank1 nord
norge har benyttet seg av.
Aksjonsforskning er en helt bestemt
form for forskning hvor forskeren ikke
er en utenforstående observatør. I stedet
går forskeren inn i bedriften og starter en
rekke prosesser sammen med oppdragsgiverne. Det er altså i høyeste grad snakk
om anvendt forskning.
Professor Tom Tiller ved UiT har i
mange år arbeidet med aksjonsforskning
i inn- og utland. Et eksempel er prosjektet Reflekterande arbetsplatser i Sverige,
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der arbeidstakere på flere arbeidsplasser
i en periode har fått en dag i uka til å reflektere over sin plass i arbeidslivet. Tiller
understreker at et interessant aspekt
er at forskningsresultatene viser seg på
flere områder. I tillegg til publikasjoner
og forskningstekster gir forskningen
resultater gjennom å skape endringer i
arbeidsplassen som undersøkes.
– Forskere og oppdragsgivere bidrar
sammen til å skape både problemstil-

linger, resultater og endringer, forteller
Tiller. Det er ut fra dette samspillet at
ønsket om enda tettere samarbeid er
oppstått. Slik kan Volvo, Coop, Sparebank1 Nord-Norge og UiT gå sammen
om et nettverk om læring om arbeidslivet, som de gjorde på et seminar ved UiT
tidligere i vår.
uit og Coop

Innhenting av kunnskap ble viktig for
Coop Norge da de ønsket å gjøre noe
med sitt høye sykefravær. Sykefravær er
et meget omdiskutert tema også nasjonalt om dagen, og det arbeides både i
forskningsmiljøer og på departementsnivå med å utvikle tiltak. Direktør ved
Coop Norge Handel, Sigmund Lindgård,
hørte Tom Tiller på radioen, og skjønte
at her har UiT noe å bidra med.

Når JobbEN kallEr

Dermed startet aksjonsforskningsprosjektet Når jobben kaller, der målsetningen var å få ned sykefraværet. Et av
tiltakene var å legge til rette for bedre
dialog mellom ansatte og ledere for å
finne ut hvordan det kunne bli enda mer
attraktivt å være på jobb. Lindgård og
Tiller var skjønt enige om viktigheten av
å heller skal snakke om hva som er bra
på jobben, enn om hvem som er dårlig.
– Prosjektet virker før det er sluttført,
forteller Lindgård. Fraværet er gått ned,
de ansatte forteller om bedre arbeidsmiljø, og fokus er flyttet fra kun de syke
til også de friske, fra fravær til nærvær.
For Coop som bedrift er virkningen både
at det blir en bedre arbeidsplass og at det
blir lettere å levere gode tall.
verdier og proFitt

Hovedinnleder ved UiT-seminaret var
Volvo-toppen Tor Eneroth, som ble

presentert av Tom Tiller som et forbilde
for hvordan næringsliv og organisasjoner
kan jobbe med læring og endring.
Volvo er et av de største konsernene i
Norden, med flere tusen ansatte. Dette
gjør imidlertid ikke at de kun kan tenke
profitt. En stor bedrift må også tenke på
kultur.
– Det er ikke noe galt i å tjene penger,
men en bedrift må tenke på mer enn
profitt – også for å tjene penger!
Eneroth fortalte om hvordan Volvo arbeider systematisk for å innhente kunnskap om hvordan arbeidskulturen virker
og kan utvikles. Ved å intervjue over
1500 arbeidstakere var målet at utvikling
skulle funderes i hele organisasjonen og
ikke bare komme som føringer og prinsipperklæringer fra ledelsen.

Ved å stille spørsmål om hva framgang
er, satte Eneroth fingeren på ulike tanker
om hva som er godt og om hvilke verdier
som råder grunnen. Å være attraktiv for
arbeidssøkere og fagfolk, å ha fornøyde
arbeidstakere, å tjene penger, å fungere
godt i et lokalsamfunn – alt er verdifullt og kan tjene som eksempler på
framgang. Slik ber Eneroth sine ledere
om å tenke på helheten, fra den enkelte
arbeidstaker til Volvos betydning og
engasjement i det samfunnet de er en del
av. Eneroth advarte selv mot faren for at
dette kan bli tomme floskler.
– I utviklingen av kultur i et konsern er
det lett å formulere visjoner og trykke
dem i fine hefter. Dette er bullshit – om
det ikke følges opp med dialog og praksis.
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Fotografiet

Fotograf: Rolf Ärnström © Tromsø Museum – Universitetsmuseet

sted: Lannavaara, Nord-Sverige. Dato: 1944-45
Fotografiet er fra utstillingsprosjektet «I fotografiets tid» som er basert på materiale fra to samebyer i Nord-Sverige. Tromsø Museum – Universitetsmuseet fikk i 2004 inn disse fotografiene etter læreren og amatørfotografen Rolf Ärnström (1914-1997)
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Foto: Karl-Birger Strann

Naturmangfoldåret

sIbIrNaTTfIol (lysIElla olIGaNTHa)
sTATUs På rØDLIsTA
(2006): KrITIsK TrUeT (cr)
Sibirnattfiol, også kalt den forjettede
orkidé, er en våre sjeldneste orkideer.
Sibirnattfiol er en liten plante, ofte
ikke høyere enn ti centimeter. Den
har sine eneste europeiske forekomster i Troms, Finnmark og Nord-Sverige, der den vokser på kalkrik mark i
fjellet. Den vokser også noe nedover
i den øvre delen av bjørkebeltet.
Tidligere var den kjent fra strandberg
i Alta. Sibirnattfiol er kjent i kommunene Porsanger, Kvænangen,
Nordreisa, Storfjord og Målselv.
Bilder og tekst er hentet fra boka
Orkideer i Nord-Norge skrevet av KarlBirger Strann og Jarle W. Bjerke.

FAKTA
Nær 2000 arter i Norge er truet
og står på den nasjonale Rødlista.
Daglig forsvinner cirka 50 arter på
verdensbasis, og utryddelsestakten
er raskere enn noensinne. FN har
utpekt 2010 som det internasjonale
året for biologisk mangfold. Norge
og flere andre land har forpliktet seg
til å stanse tapet av naturmangfold
innen dette året er omme. Rødlista er
en vurdering av truede arters risiko
for å dø ut, og rangeres blant annet
som kritisk, sterkt truet, sårbare eller
nær truet.
Labyrint presenterer en truet art i
Norge i hvert nummer i 2010.
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KRONIKK
Foto: Colourbox.com

BruKerne på neTT

råDGIVErNE på koNTor
når unge skal ta
utdanningsvalg,
surfer de rundt på
nettet for å finne
informasjon. Men det
er en arena som verken
utdanningstilbyderne
eller de offentlige
aktørene på karriere
veiledningsfeltet
egentlig tar helt på
alvor.
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KrOniKK Av MOnA C MATHisen

Utdanning.no har de siste årene gjennomført landsdekkende undersøkelser
med et representativt utvalg av 15 til
25-åringer om deres forhold til utdanning-, karrierevalg og bruk av Internett.
49 prosent av de spurte oppga at Internett var den viktigste informasjonskanalen for utdanningsvalg. Utdanningsmesser var nest viktigst, åtte prosent oppga
det som viktigste informasjonskilde, og
dernest kom rådgivere med sju prosent.
Nå skal en være forsiktig med å generalisere ut fra en slik mindre undersøkelse,
men at ungdom benytter informasjon fra
nettet for også å beslutte hvilke utdan-

ning- og karrierevalg de skal ta, er vel
egentlig neppe en overraskelse.
Undersøkelsen sier også at ungdom
opplever å ha liten kunnskap om hvilke
yrker og jobber de kan få med ulike
utdanningsretninger, mange er usikre
på hva de skal velge, og faktisk så mange
som 20 til 25 prosent er så usikre at de
mener at de kommer til å prøve flere
utdanningsretninger. Prøve- og feilemetoden i utdanningsvalg er imidlertid en
kostbar metode både for den enkelte, og
for samfunnet, og ikke minst for utdanningsinstitusjonene.
mye er UGjOrT på informasjonsfeltet,
og det offentlige Norge har bare i varierende grad tatt realiteten med at brukerne

er på nett inn over seg. Veiledningstjenester planlegges ofte ut fra gammelmodig tankegods om at potensielle elever og
studenter må møte opp på et kontor for å
få rådgivning og veiledning, eller kanskje
ringe. Uten sammenligning for øvrig,
men de fleste bankene har både nettbank, supportsentra som en kan ringe til,
og rådgivere som en kan møte personlig.
Hvert av tilbudene retter seg mot ulike
behov, og er komplementære.

som Utdanning.no, hvor det heter «sjekk
lønna».

Når det gjelder informasjon glemmer
ofte det offentlige at en i dag faktisk kan
nå direkte ut til sluttbrukerne relativt
enkelt gjennom Internett. Det produseres for eksempel årlig rapporter og
utredninger om framtidens arbeidsmarked. De som kanskje har mest bruk
for informasjonen og konklusjonene er
elever i ungdoms- og videregående skole,
studenter, rådgivere og karriereveiledere.
Men rapportene forblir som regel rapporter. Det skulle nesten vært et påbud
at de også skulle ut på nettet i en form
og med et innhold som var forståelig for
ungdom.

Poenget med de siste eksemplene, er at
data om mye og mangt som både elever
og karriereveiledere kunne ha bruk for
finnes, men de er ikke tilgjengelig av
ulike årsaker. Byråkratiske, tekniske og
organisatoriske forhold kan gjøre veien
svært lang før tjenestene er ute på nettet, selv om informasjonen kan ha stor
betydning for enkeltindividet.

Annen vIKTIG informasjon for rådgivere og elever finnes allerede på nettet,
men er tilgjengelig kun for spesielt interesserte eller særs energiske. NOKUT
avgjør hvilke studier og undervisningstilbud som er offentlig godkjent i Norge.
En del velger å ta utdanning hos private
institusjoner. De fleste er seriøse, men
ikke alle. Hvordan skal unge vite at de
må inn på sidene til NOKUT for å finne
ut om utdanningen er godkjent? De har
jo aldri hørt om det engang.
Lønnsnivå i de ulike yrkene er noe,
spesielt gutter er opptatt av, bekrefter
våre undersøkelser. Dataene finnes,
men foreløpig ikke i en form som er lett
tilgjenglig for brukerne. Funn fra Likelønnskommisjonen fra 2008 konkluderte
med at en av årsakene til at kvinner
tjener 85 prosent av menns lønnsnivå,
skyldes ungdommenes utdanningsvalg
i 15-20 års alderen. Rådgiverne har ikke
noe verktøy i dag som enkelt kan vise
jentene lønnsmessige konsekvenser av
utdanningsvalg. Jenter burde egentlig
hatt et eget menypunkt på nettsteder

Det vil jo slett ikke være alle som likevel
benytter seg av slik informasjon, enten
det gjelder NOKUT-godkjenning eller
lønnsnivå, men den bør i allefall være
tilgjengelig i en enkel form for de som
skal ta et utdanningsvalg, og finnes på
offentlige nettsteder hvor en kan anta at
brukerne benytter til utdanningsvalg.

LØFTer vI BLIKKeT litt vil vi finne at
andre land har tatt realitetene med Internett inn over seg. I Danmark planlegges
det nå en satsning på 60 millioner kroner
over to år for å etablere en nettbasert
veiledningstjeneste, i tillegg til det velutbygde rådgivningsapparatet de ellers
har. Brukerne skal kunne både ringe,
spørre online, på chat, mail og lignende
verktøy et spesialisert rådgiverkorps om
utdannings- og yrkesvalg. Tjenesten er
åpen for alle. I tillegg har de allerede
en særdeles god informasjonsportal.
Finland ligger også i startgropa med et
prosjekt hvor det finske utdanningsdepartementet sammen med arbeidsmarkedsetaten skal etablere en nettbasert
rådgivningstjeneste. I Norge er det gjort
noen spede forsøk, men en samordnet og
tung kvalitativ satsning på dette feltet er
ennå ikke i sikte nasjonalt.
Et annet forhold som trekker i retning av
behov for slik spesialistkompetanse er at
mange «frafallselever» har kompliserte
spørsmål. Noen av dem rekker å bli voksne
før de ønsker å gå i gang med utdanning
igjen. Utdanning.no får en rekke mail fra
frafallselever og studenter som strever
enormt for å få svar på hva som kan godkjennes av tidligere avbrutte utdannelser
og hvordan de kan starte opp igjen. Vi må
dessverre også sende dem videre.

Forhåpentligvis til noen som kan gi
et svar. De hadde fortjent å få bedre
behandling.
Nettbasert karriereveiledning og rådgivningstjenester kan ikke erstatte rådgiveren, og løser slett ikke alle problemer,
men kan være et viktig supplement for
å gjøre de vanskelige valgene som både
mange unge og eldre skal ta.
Når vi vet at de utdanningssøkende
googler seg inni utdanningsverdenen,
så må vi som har noe å tilby på området
nettopp treffe dem der. Det er en ut- og
oppfordring til både nordnorsk næringsliv og utdanningsinstitusjoner og andre
aktører på feltet.
mOnA c. mAThIsen, avdelingsdirektør i Senter for IKT i utdanningen,
ansvarsområde for nettportalen
Utdanning.no. Kunnskapsdepartementet eier Senter for IKT.

Kilde: Opinion as. Landsdekkende undersøkelse
blant 15-25 åringer om utdannings og yrkesvalg.
Publisert i januar 2010.
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Er det sant, professor?
gir MiLDvær Mer TeLe?
Vinteren 2009/10 var streng med hensyn
til kulde. Flere jeg kjenner kom hjem til
frosset vann (utvendig) da de kom hjem
fra påskeferie. Det gjengse uttrykket blant
folk har vært at: Telen slår ned når det blir
mildvær. Mildvær ble det til gangs i løpet
av påska her nord.
Omtrent samme uttrykket har jeg hørt
når det er kaldt ute og temperaturen
stiger: Kulda slår inn, sier enkelte.
Medfører det riktighet at telen går dypere i
bakken når det blir mildvær, og er det rett
at det gjerne føles kaldere innendørs når
temperaturen ute stiger?
Trond Slettli, Alta
Forsker Ketil Isaksen,
Meteorologisk institutt:
Utover høsten og vinteren vil det i områder som har skikkelige kulde være slik at
frosten i bakken gradvis går dypere ned.
Hvor dypt frosten når er først og fremst
avhengig av temperaturen på stedet,
samt snøforholdene og vanninnholdet i
jorda.
Bakken er normalt en nokså dårlig
varmeleder, så frostdypet øker nokså
sakte (typisk noen centimeter om dagen)
og det kan ta lang tid før det minsker
som følge av mildværsepisoder eller
vårens ankomst. Derfor vil frostdypet i
bakken typisk være størst på senvinteren
eller tidlig vår og gjerne flere dager eller
uker etter at det har blitt mildere. På fem
til ti meters dybde i bakken er det faktisk
slik at bakken er varmest midtvinters og
kaldest på sommeren.

Går telen dypere i bakken når det blir mildvær, og føles det kaldere innendørs når temperaturen ute stiger? Foto: Nathan
Rein / flickr.com

Litt av den samme effekten kan en ha
i bygninger. Det er en viss treghet i
bygningsmassen og det kan ta noe tid før
temperaturen justerer seg etter en stor
temperaturendring.

hAr DU en myTe,
et kjerringråd eller en påstand du
ønsker etterprøvd av vitenskapsfolk,
kan du kontakte oss:
labyrint-kommentar@uit.no
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Rektors hjørne

reKTOr jArLe AArBAKKe

nye muligheter i nord
Dette kan vi best gjøre gjennom en reell
arbeidsdeling og faglig konsentrasjon på
tvers av institusjonsgrenser og fylkesgrenser. Dette åpner nye muligheter til
å styrke samarbeidet innenfor en rekke
utdanninger, og spesielt innen velferdsstatens yrker: lærer-, helse- og ingeniørutdanninger.

Statsråden tegnet et kart over det
nordnorske utdanningslandskapet hvor
Universitetet i Tromsø fortsatt er og
skal være ett av de fire breddeuniversitetene i Norge, og hvor vi sammen med
høgskolene i landsdelen har et ansvar
for å høyne kvaliteten og sikre sterke og
livskraftige fagmiljø som kan konkurrere
nasjonalt og internasjonalt.

Institusjonene i nord er i førersetet for
utviklingen av samfunnskontrakter
som skal uttrykke institusjonenes rolle
i samfunnet og definere klare målsetninger i samhandling med nærings- og
samfunnsliv.

Dette gir
igjen muligheter til å se
Nord-Norge
i et helhetlig bilde.
Utdanningsinstitusjonene i nord
må sammen
utforme en
felles strategi
som styrker høyere grads utdanning i
landsdelen og som bidrar til å realisere
mulighetene som ligger i regjeringens
nordområdestrategi.

Barnehjørnet

Vi har nettopp hatt statsråd Tora Aasland på besøk. Hun møtte ledelsen ved
Universitetet i Tromsø, Høgskolen i
Harstad og Høgskolen i Finnmark. Det
er knyttet store forventninger til oss som
utdanningsinstitusjoner når det gjelder å
realisere mulighetene som ligger i regjeringens nordområdestrategi.

Kilde: Nordnorsk vitensenter
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Avsender: Avd. for kommunikasjon og samfunnskontakt
Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø

abonnÉr gratis på labyrint!
Neste nummer kommer oktober 2010
Tema: Afrika
Send e-post, ring eller skriv
og du vil få magasinet gratis tilsendt fire ganger i året.

Kunnskapsmagasinet Labyrint
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt
Universitetet i Tromsø – 9037 Tromsø
Telefon: 77 64 41 66 / 77 64 49 81
E-post: labyrint-kommentar@uit.no / labyrint-abonnement@uit.no
Internett: http://uit.no/nyheter

